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والصعوبات التي تواجهها من وجهة نظر واقع املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الطبية 

 اإلخصائيني االجتامعيني

 )دراسة ُمطبقة عىل املستشفيات احلكومية بمدينة حائل(

 بشري بن عيل اللويش

 أستاذ اخلدمة االجتامعية املشارك، قسم العلوم االجتامعية، كلية اآلداب والفنون، جامعة حائل

 هـ(5/7112 /1 هـ، وقبل للنرش يف71/1/7117 )قدم للنرش يف

  

هدفت الدراسة إىل حتديد واقع املامرسة املهنية لإلخصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينـة حائـل،  :البحث ملخص

وحتديد الصعوبات التي تواجههـا، ومقححـات حتسـينها مـن منظـور املبحـوتنيد اسـتخدم الباحـث مـنه  املسـ  

( إخصـائياا اجتامعياـاد 61الشامل لعينة الدراسة املكونـة مـن ) االجتامعي، واالستبانة جلمع البيانات بأسلوب احلرص

وأهم نتائجها: أن املامرسة املهنية مرتفعة، وأن أهم الصعوبات التي تواجهها هـي: انخفـام مسـتول الـوعي لـدل 

الفريق املعال  بدور اإلخصائي االجتامعيد وأهم مقححات حتسينها هي: الحكز عـىل التققيـ ، مـن خـقد تقـديم 

دورات تدريبية هلمد وأهم التوصيات هي: أن تعمل إدارات املستشفيات عىل توعية فريـق العمـل العقجـي بطبيعـة 

 دعمل اإلخصائي االجتامعي بشكل مستمر

 داملامرسة املهنية، اخلدمة االجتامعية الطبية الكلامت املفتاحية:

  

 هـ(7117م/2020جامعة امللك سعود، الريام ) ،721-701ص ص  (،6، ع )(62) ، م جملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 32 (3), pp 107-124, © King Saud University, Riyadh (2020 /1441H.) 

 امللك سعودجامعة 

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 7078 – 6120:ردمد )ورقي(

 7158-8669ردمد )النرش اإللكحوين(: 

King Saud University 

College of Arts 
Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 

ISSN (Electronic):1658-8339 



 ددد واقع املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الطبية والصعوبات: بشري بن عيل اللويش

 

708 

  

 

 

The Reality of the Professional Practice in the Social Medical Work and its 

difficulties from the point of view of Social Workers 

(A Study Applied at Government Hospitals in Hail City) 
 

Basheer Ali Al – Llewish 
Associate Professor, Social work, Department of Social Sciences - Faculty of Arts and Sciences, Hail University. 

(Received:16/7/1441 H, Accepted for publication 7/ 5/1442 H) 

 
Abstract. The study aimed at determining the reality of the professional practice of social workers in Hail city 

hospitals, identifying the difficulties they face and proposing some suggestions to make improvements. A 

quantitative method approach using a social survey questionnaire was used for data collection from a sample of 
(36) social workers. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used for data analysis. The results 

showed that the professional practice was high, and that the most important difficulties faced was the low level of 

awareness of the treating medical team of the social worker’s role. The main recommendations were that hospital 
administrators should constantly increase the awareness of the treating team of the nature of the social worker’s 

work as well as encourage the social work departments at hospitals to advertise for their missions and roles in 

public events at hospitals. 
Keywords: professional practice, social medical work. 
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 الدراسةداجلزء األود: مدخل ملشكلة 

 

 الدراسة:مشكلة ـ أوالا 

، 7880ا يف إنجلحا عام ظهرت اخلدمة االجتامعية الطبية عامليا 

)حسن،  7961عام  ا يف مرص، وعربيا 7896ويف أمريكا عام 

ويف السعودية اعتمدت بالقرار الوزاري رقم  ،(110 ، ص7991

، وقد قامت وزارة الصحة بتصني  هـ7/72/7696يف  6570

/ 20/1خصائي االجتامعي ضمن القئحة اجلديدة يف وظيفة اإل

وهذا يظهر أمهية ما  ،(75 ص ،2071)وزارة الصحة،  هـ7171

ا يقوم به من دور؛ ال سيام وأن املجتمع السعودي يشهد تطورا 

ا يف اخلدمات الصحية العقجية والوقائية والتأهيلية؛ وظا ملح

 تشتمل عىل( 281إىل ) حيث وصل عدد املستشفيات احلكومية

ا عضوا  (767285) ا، وفريق العمل مكون منرسيرا ( 68910)

يعملون يف مجيع األقسام، ومنها أقسام اخلدمة االجتامعية التي 

تاب اإلحصائي )الك ااجتامعيا  اخصائيا إ (7106) يعمل فيها

 (د 58، 11، 61 ، ص2071الصحي السنوي، 

وهتتم اخلدمة االجتامعية الطبية بدعم الفريق الطبي املعال  

 تللمريض ومساندته من خقد العمل عىل معاجلة املشكق

ا من اعتبارها االجتامعية التي قد تعحم خطة العقج، انطققا 

ية املرغوبة يف األفراد املهنة التي هتتم بإحداث التغيريات االجتامع

واألرس واجلامعات واملجتمعات بالتعاون مع املهن األخرل من 

أجل حتقيق االستقرار االجتامعي وتوفري سبل احلياة الكريمة 

 (د5، ص 2001للمواطنني )عبداملجيد، 

إجيايب للتخفي   بشكل املستشفى وتظهر أمهيتها يف معاونة

أنسب  هتيئة عىل والعمل األساسية أهدافه ولتحقيق من األعباء،

 املقدمة واالجتامعية العقجية، للخدمات املمكنة الظروف

 القيام عىل قدرهتا وكفاءهتا، ولزيادة فعاليتها وزيادة للمرىض،

( حيث دخلت املجاد الطبي 22 ، ص2076بوظائفها )فهمي، 

عندما شعر العاملون بأمهيتها للمرىض وأرسهم؛ لدورها املبارش 

ية العقج، ويف دراسة العوامل االجتامعية املسببة لألمرام، بعمل

ويف استقرار املريض ومضاعفات مرضه، كام أشار لذلك نيازي 

متكني املريض من االستفادة من "والسيحاين يف أمهيتها املتمقلة يف: 

فرص العقج املتاحة أقىص استفادة ممكنة؛ مما يزيد من فرص 

الة الصحية التي كان عليها قبل الشفاء وعودة املريض إىل احل

باملرم؛ وذلك من خقد مساعدة النسق الطبي عىل حتقيق  تهصابإ

 (د201 ، ص2071) "أهدافه الوقائية والعقجية واإلنامئية

ا وصفت بواسطة جلنة وللخدمة االجتامعية الطبية أدوارا 

املنظمة الطبية األمريكية، بالتعاون مع قسم اخلدمة االجتامعية 

 خصائيني االجتامعيني األمريكيني وهي:ية اإلجلمع

مساعدة الفريق الطبي يف فهم مغزل العوامل االجتامعية -7

واالقتصادية واالنفعالية، وعققتها باملرم الذي يعاين منه 

 املريض، والعقج املتبع لذلكد

نهم يفهم هذه العوامل، ومتك عىلمساعدة املريض وأرسته -2

 للرعاية الطبيةداء من حتقيق االستخدام البنّ

 تدعيم الوجود اإلنساين واألخققي للمريض وأرستهد-6

اإلسهام يف الربام  التعليمية لألعضاء اآلخرين من الفريق -1

 الطبيد

مساعدة املؤسسة الطبية يف إعطاء املريض أفضل رعاية -5

 خقد اخلدمات املختلفةد

تسهيل االستخدام الفعاد ملوارد املجتمع؛ ملواجهة -1

 (د792، ص 2000رىض وأرسهم )خملوف، احتياجات امل

خصائي كام ذكر خاطر أن: هناك تقث عرشة مسؤولية لإل

حل املساعدة يف االجتامعي يف املجاد الطبي ومن أمهها اآليت: 

ورشح النواحي  ،مشكقت املريض االجتامعية واالقتصادية

 ،أرسته وللمريض نفسهواالجتامعية التي تؤتر يف حالة املريض 

والقيام بتوعيتهم وتقديم املساعدات النفسية واالجتامعية، 

وذلك إلشباع  ؛والتعاون مع املؤسسات واهليئات املختلفة

احتياجات املريض عند نقص املوارد يف املستشفيات، وتدريب 

 (د117، ص 7998دمة االجتامعية وغريها )اخلطلبة أقسام كلية 

امعي يف املجاد الطبي خصائي االجتوتستند املامرسة املهنية لإل

عىل املدخل التكاميل باستخدامه للطرق املهنية املختلفة، حيث 

( إىل أنه يتم ذلك من خقد Wayne & Juliaأشار جيوال وواين )

توظي  األساس املعريف واملهاري للخدمة االجتامعية يف األنشطة 

 (د271، ص 7999املهنية التي يقوم هبا )عمران، 

االجتامعي أن يامرس دوره وفق فلسفة  خصائيوجيب عىل اإل

اخلدمة االجتامعية الطبية، املستمدة من فلسفة املهنة األم التي تركز 

عىل اححام كرامة اإلنسان وحصوله عىل حقوقه األساسية والتي 

، 2072منها التمتع بأعىل مستول من الصحة يمكن بلوغه )عيل، 

املهنية، لتحقيق ( مستخدما املهارات القزمة واألساليب 729 ص
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وجوب التزامه بمبادئ "األهداف املنشودة، كام أشار املليجي إىل: 

اخلدمة االجتامعية وأخققياهتا، وأن يستغل قدراته، وخرباته، 

ا يف ممارسته إىل إطار اخلدمة ( مستندا 758 ، ص2001) "ومهاراته

االجتامعية النظري الذي يتضمن العديد من املفاهيم واحلقائق 

ا تنمية قدرة األفراد عىل مستهدفا  ،ارف التي توجه املامرسةواملع

مواجهة مشكقهتم وإشباع احتياجاهتم ودعم مؤسسات املجتمع 

 (د11 ، ص2002)عوم، 

وبالرغم من جهود املامرسني للخدمة االجتامعية الطبية 

وحماولة قيامهم بأدوارهم، فإهنم يواجهون بعض املعوقات التي 

: ضع  املوارد ، وهيشار اجلوير إىل أمههاحتود دون ذلك؛ فقد أ

( 211 ، ص2007)وتنفيذها لربام  واألنشطة عداد االقزمة إل

وكذلك وجود الفجوة بني النظرية والواقع العميل يف ممارسة 

خصائي اإلعداد املهني لإل وعدم كفايةاخلدمة االجتامعية الطبية، 

قب يف االجتامعي الطبي، وعدم توفر فرص لتدريب مجيع الط

 (د211 ، ص7999املجاد الطبي )عمران، 

أمهية أكدت عىل لذا نجد أن العديد من الدراسات االجتامعية  

 دراسة تلك املامرسة وإجراء العديد من البحوث عليها، ومنها:

التي توصلت ، املطبقة باخلرطوم (2078دراسة عبداحلليم )

ألمهية اخلدمة االجتامعية يف املؤسسات الطبية من خقد ما تقدمه 

إجراء دراسات بمن خدمات داخل تلك املؤسسات، كام أوصت 

 الحقة يف املؤسسات الطبية بواليات أخرلد

املطبقة عىل املستشفيات العامة يف  (2071علوي )الودراسة 

: أن هناك صعوبات التي توصلت لنتائ  أمهها، العاصمة املقدسة

تعوق األخصائي االجتامعي عن أداء أدواره بكفاءة وفعالية، كام 

أوصت بعمل دراسات مستقبلية عىل مستشفيات العاصمة 

املقدسة؛ للتعرف عىل وجهات نظر املرىض والفريق الطبي جتاه 

خصائي أقسام اخلدمة االجتامعية، ووضع تصور مقحح لعمل اإل

 الطبية مع العمقءداالجتامعي يف املؤسسات 

التي توصلت إىل أن ، املطبقة بالريام (2076ودراسة سند )

خصائي االجتامعي تتمقل يف إجراء أهم األدوار التي يامرسها اإل

املقابقت املهنية وتسهيل عملية التواصل والتأكيد عىل رسية 

املعلومات ومعاونة املريض عىل حل مشكقته، كام أوصت بتقويم 

 ي االجتامعي بشكل دوريدخصائدور اإل

املطبقة يف مستشفيات صحة  (2076ودراسة املحمدي )

خصائي التي توصلت إىل أن املرىض يرون أن اإل، املدينة املنورة

االجتامعي ال يقوم بدوره املطلوب منه، كام أوصت بإجراء العديد 

 من البحوث امليدانية هبدف حتسني مستول اخلدماتد

املطبقة عىل مراكز الرعاية الصحية  (2072ودراسة الفهيدي )

 االجتامعي خصائياإل التي توصلت إىل أن ،األولية باملدينة املنورة

 وافية مستقبلية بدراسات بمهامه، كام أوصت بالقيام اغالبا  يقوم

 الطبيد االجتامعي خصائياإل أداء تطوير سبل حود

التي توصلت  ،املطبقة يف الريام (2001ودراسة الشيباين )

خصائي االجتامعي للمريض إىل أن اخلدمات التي يقدمها اإل

متنوعة، وأنه يامرس مجيع األدوار بمهارة، كام أوصت بزيادة 

خصائي الدورات االجتامعية التي جيب أن يلتحق هبا اإل

 االجتامعيد

املطبقة يف مستشفيات الصحة  (2005ودراسة العجقين )

التي توصلت إىل أن ، الطائ النفسية بالريام والدمام و

خصائيني االجتامعيني يملكون مهارات العققات اإلنسانية اإل

ومهارات التعامل مع املرىض، كام أوصت بإفساح املجاد للمزيد 

من البحوث والدراسات حود دور العاملني باخلدمة االجتامعية 

 الطبية للوقوف عىل طبيعة هذا الدور يف مناطق أخرلد

، املطبقة يف هون  كون  ((Joseph, 2003 جوزي  ودراسة

التي توصلت إىل أن االلتزام بأخقق مهنة اخلدمة االجتامعية يزيد 

من حتسني اخلدمات التي تقدمها، كام أوصت بأمهية تفعيل املتابعة 

 من قبل إدارة اخلدمة االجتامعية الطبية لضامن جودة العملد

 ،يف كاليفورنيا املطبقة ((Prescott, 2002 بريزكوت ودراسة

خصائي االجتامعي غامض بالنسبة التي توصلت إىل أن دور اإل

لفريق العمل الطبي، كام أوصت بزيادة املتخصصني يف اخلدمة 

 االجتامعية الطبية؛ ليقوموا باألدوار املنوطة هبم عىل أكمل وجهد

التي توصلت ، املطبقة يف الريام (2002ودراسة اجلربين )

الذي يقوم به االختصايص االجتامعي مع  إىل إجيابية الدور

املرىض، كام أوصت برضورة توعية األطباء ومجيع الكوادر الطبية 

العاملة يف املستشفى بالدور الذي يقوم به االختصاصيون 

كام أهنم مطالبون بتفعيل أدوارهم وإتبات أنفسهم  ،االجتامعيون

 ستشفىدوالقيام بالكقري من أعامد التوعية والتققي  داخل امل

املطبقة باملستشفيات احلكومية ( 7999ودراسة السي  )

التي توصلت إىل التفاوت بني األدوار واملهام ، بمدينة الريام

التي يؤدهيا األخصائي االجتامعي يف املستشفيات، كام أوصت 
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خصائي بإجراء دراسات ميدانية توض  األدوار املهنية لإل

 سحاتيجيات تطبيقهادإاالجتامعي و

، املطبقة يف والية كاليفورنيا ((Stark, 1997 ستارك ودراسة

مميز أتناء  خصائيني االجتامعينياإل دورالتي توصلت إىل أن 

، كام أوصت بتقييم دور اخلدمة االجتامعية يف املامرسة املهنية

 الرعاية املنزليةد

 ويتض  من عرم الدراسات السابقة اآليت:

بإجراء العديد من هناك بعض الدراسات التي أوصت -

الدراسات والبحوث امليدانية هبدف تطوير املامرسة املهنية من 

جهة، وحتسني اخلدمات املقدمة من جهة أخرل، وكذلك لتوضي  

 سحاتيجيات تطبيقهادإخصائي االجتامعي واألدوار املهنية لإل

أمهية التقويم الدوري عىل كام أكدت معظم نتائ  الدراسات -

 خصائي االجتامعي يف املجاد الطبيداإل للدور الذي يؤديه

أشارت نتائ  بعض الدراسات إىل وجود بعض املعوقات -

والصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية، كام أوصت بزيادة 

املتخصصني يف اخلدمة االجتامعية الطبية؛ ليقوموا باألدوار املنوطة 

 هبم عىل أكمل وجهد

امليداين يف زيادة كشفت بعض الدراسات عن أمهية التدريب -

 معدد االعحاف املجتمعي بمهنة اخلدمة االجتامعيةد

أوصت بعض الدراسات برضورة زيادة الدورات -

 خصائي االجتامعيداالجتامعية املوجهة لإل

من هنا نجد أن مهنة اخلدمة االجتامعية يف عرصنا احلايل 

خصائي االجتامعي وحتسينها تسعى لتطوير املامرسة املهنية لإل

قييمها يف شتى املجاالت؛ ومن أمهها املجاد الطبي الذي يعمل وت

ا لفريق العمل ا مساندا خصائي االجتامعي عضوا من خقله اإل

الطبي يف تقديم الرعاية القزمة للمريض، ال سيام وأن التقييم ُيعد 

خصائي االجتامعي  للتأكد من مدل كفاءة العمل املهني لإلمهاما 

املامرسة املهنية وتطويرها من جهة  من جهة ولتحسنيوفعاليته 

، كام أنه يساعد عىل حتديد اجلوانب اإلجيابية واجلوانب أخرل

السلبية الناجتة عن التدخل املهني )سليامن وعبداملجيد والبحر، 

للوقوف عىل النتائ  الفعلية هلذه ( و692 ، ص2001

)ناجي،  الربام ، وتصويب األخطاء الفعلية التي تقع فعقا 

 (د29 ص ،2071

ولوجود أقسام للخدمة االجتامعية يف تقتة مستشفيات 

حكومية بمدينة حائل موجهة خدماهتا ألقسام املرىض الرجالية 

يف أتناء إرشافه عىل طقب  -والنسائية، وملا الحظه الباحث 

خصائيني من اهتامم اإل -التدريب امليداين يف تلك األقسام

لكفاءة اإلنتاجية؛ فإن الباحث االجتامعيني يف تلك األقسام برفع ا

ملعرفة واقع املامرسة املهنية ه الدراسة يسعى من خقد هذ

للوصود إىل نتائ  وتوصيات علمية من شأهنا  ،للمتخصصني فيها

أن تطور أداءهم وحتسن ممارستهم، ليسهموا يف حتقيق أهداف 

، ويف ضوء ما ُعرم فإنه الرعاية الصحية لتلك املستشفيات

 يف السؤاد اآليت:  الدراسةة مشكلة ُيمكن صياغ

ما واقع املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الطبية؟ وما "

وما مقححات حتسينها من وجهة ؟ الصعوبات التي تواجهها

 د"؟خصائيني االجتامعينينظر اإل

 

 : الدراسةأمهية ـ ا تانيا 

 من أمهية العلمية والبحوث ما أكدته بعض الدراسات-7

دراسة واقع املامرسة املهنية لإلخصائيني االجتامعيني 

 دوالصعوبات التي تواجهها

يقوم التي جوانب املامرسة املهنية إلقاء الضوء عىل أهم -2

ال سيام وأن املجاد الطبي؛ يف  اإلخصائيني االجتامعيني هبا

العققة وتيقة بني املامرسة املهنية والبحث يف اخلدمة 

 (دRosenblatt, 1981، p 559االجتامعية )

صعوبات ُتتي  الدراسة معرفة حقائق حود طبيعة -6

املجاد خصائيني االجتامعيني يف إلالتي تواجه ااملهنية  املامرسة

 دالطبي

تسعى الدراسة إىل تذليل الصعوبات التي ُيمكن أن -1

يف  تواجه اإلخصائيني االجتامعيني يف أتناء ممارستهم املهنية

 داملجاد الطبي

ه الدراسة اإلخصائيني االجتامعيني تائ  هذُتساعد ن-5

أقسام اخلدمة االجتامعية الطبية عىل اختاذ التدابري القزمة بعد ب

 معرفة نقاط القوة والضع  يف املامرسة املهنيةد

 

 الدراسة:أهداف  ـاتالقا 

خصائي االجتامعي يف واقع املامرسة املهنية لإل حتديد-7

 مستشفيات مدينة حائلد

ت التي تواجه املامرسة املهنية الصعوبا حتديد-2

 خصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائلدلإل
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خصائيني حتديد مقححات لتحسني املامرسة املهنية لإل-6

 داالجتامعيني من وجهة نظر املبحوتني

 

 الدراسة:تساؤالت ـ ارابعا 

خصائي االجتامعي يف ما واقع املامرسة املهنية لإل-7

 مستشفيات مدينة حائل؟

خصائي الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإلما -2

 االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائل؟

مقححات حتسني املامرسة املهنية لإلخصائيني ما -6

 االجتامعيني من وجهة نظر املبحوتني؟

 

 الدراسة:مفاهيم  ـاخامسا 

  املامرسة املهنية:-7

 فيقاد واملزاولة املعاجلة إىل للمامرسة اللغوي املعنى يشري

وزاوله )جممع اللغة  عاجله أي ا وممارسةمراسا  اليشء مارس

 (د518 ، ص2005العربية، 

استخدام معارف ومهارات اخلدمة "ا بأهنا: وُتعرف علميا 

االجتامعية؛ لتحقيق تفويض املجتمع يف تقديم اخلدمات 

 ,Barker, L, 1987) "بطرق تتسق مع قيم اخلدمة االجتامعية

p 155د) 

خصائي ا بأهنا: ممارسة اإلالباحث إجرائيا ويعرفها 

االجتامعي لطرق اخلدمة االجتامعية املختلفة ومهاراهتا، 

لتحقيق أدواره املنوطة به عىل اختقف األهداف الوقائية 

 والعقجية والتنمويةد

 

 اخلدمة االجتامعية الطبية:-2

اخلدمة تعني بشكل عام أداء لنشاط معني إلشباع 

 (د76 ، ص2076فيدين )املحمدي، حاجات حمددة للمست

جماد من جماالت اخلدمة "ا بأهنا: وُتعرف علميا  

االجتامعية، ُتسخر أهدافها داخل املؤسسة الطبية والصحية 

، يامرسها وإنامئيةوالتأهيلية ألغرام وقائية وعقجية 

خصائيون متدربون ومؤهلون يف هذا املجاد، وهي عىل إ

 "ة والطبية واالجتامعيةعققة وطيدة مع املجاالت الصحي

 (د61 ، ص2000)النحاس، 

ا بأهنا: إحدل جماالت اخلدمة وُيعرفها الباحث إجرائيا 

خصائي االجتامعي يف االجتامعية القانوية التي ُيامرسها اإل

مؤسسات الرعاية الصحية ملساعدة الفريق الطبي عىل تسهيل 

اجتامعية  تعقج املريض وما قد يعحضه من مشكق

 دية ونفسيةدواقتصا

 

 للدراسة:اإلطار النظري ـ  اجلزء القاين

 داخلدمة االجتامعية يف املجاد الطبي ـأوالا 

إن املجاد الطبي أحد جماالت املامرسة املهنية التي يامرس 

خصائي االجتامعي أدواره فيها، فالعمل مع املرىض حيتاج اإل

 إىل قدرات خاصة؛ لتقديم العون، واملساندة إليهم، فاملرم

يرتبط بجوانب اجتامعية وتقافية، وعادة ما يكون للظروف 

كام يكون  ،االجتامعية املصاحبة للمرم تأترٌي كبرٌي يف املريض

تأتريها أشد من املرم العضوي، وهتدف اخلدمة االجتامعية 

يف املجاد الطبي إىل حتقيق أهداف عقجية، ووقائية، وإنامئية؛ 

من احلياة الكريمة يف  للوصود بمستفيدهيا إىل أقىص مستول

 ، ص2072حدود إمكانياهتم، وقدراهتم )سامل وصال ، 

 (د718 ، ص2070؛ عبيد وجودت،  229

وقد ظهرت اخلدمة االجتامعية الطبية يف إنجلحا عام 

؛ عندما اتض  أن املرىض املصابني بأمرام عقلية م7880

حيتاجون إىل رعاية الحقة بعد خروجهم من املصحات يف 

حتى يمكن جتنب تكرار املرم، حيث كانت  بيوهتم؛

الزائرات يذهبن إىل بيوت املرىض؛ ليبرّصن أرسة املريض 

بنوع الرعاية، واملعاملة القزمة له بعد خروجه من املستشفىد 

كام تطوع فريق من السيدات املحسنات يف املستشفيات 

للقيام بالبحوث االجتامعية؛  م7890اإلنجليزية يف لندن عام 

ر أحقية مقدم الطلب، ولقستعانة ببعض اجلمعيات لتقري

 اخلريية ملساعدة املريضد

قامت الزائرات الصحيات  م7896ويف نيويورك عام 

بزيارة بيوت الفقراء من املرىض يف األحياء املجاورة ملحلة 

هنري سحيت؛ لسداد نفقات الرعاية العقجية والتمريض، 

االجتامعية، وقد لفت انتباههن العديد من املشكقت 

والشخصية التي تنشأ عن املرم، حيث استفادت بعض 

مستشفيات نيويورك من خربات حملة هنري سحيت، وملا 

أدركت أن الزيارة املنزلية تؤدي إىل تقدم كبري يف تأتري العقج 



 هـ(7117م/2020جامعة امللك سعود، الريام ) (،6، ع )(62) ، م اآلدابجملة 

 

776 

الطبي استمروا يف إرساد الزائرات الصحيات من املستشفى 

ملرىض بعد خروجهم ملبارشة الرعاية القحقة واإلرشاف عىل ا

طلبت جامعة بالتيمور من  م7902من املستشفياتد ويف عام 

ا يف املؤسسات ا عمليا طقب كلية الطب أن جيروا تدريبا 

االجتامعية، لتشمل املشكقت االجتامعية واالنفعالية، كام 

طلبت منهم أن يعملوا متطوعني يف املؤسسات اخلريية؛ حتى 

ر االجتامعية، واالقتصادية، ا لآلتا وإدراكا يكتسبوا فهاما 

 وظروف املعيشة يف حالة املريضد

ونتيجةا هلذه اخلربات نشأت اخلدمة االجتامعية الطبية يف  

يف جهات خمتلفة يف الواليات املتحدة األمريكية  7905عام 

خصائيون االجتامعيون أعضاء يف هيئات موظفي وأصب  اإل

سامل  ؛21-21 ، ص2001املستشفيات العامة )املليجي، 

 ؛781 ، ص2072حممود،  ؛262 ، ص2072، وصال 

 (د211 ، ص2071الشهراين، 

ممارسة اخلدمة "وُتعرف اخلدمة االجتامعية الطبية بأهنا: 

االجتامعية يف املستشفيات، وغريها من مؤسسات الرعاية 

الصحية؛ لتسهيل وجود اإلنسان يف صحة جيدة، والوقاية من 

بأمرام جسمية وأرسهم عىل حل املرم، ومساعدة املرىض 

)الرسوجي  "املشكقت االجتامعية والنفسية املرتبطة باملرم

 (د206 ، ص2009وعيل، 

ا لكون املجاد الطبي أحد جماالت املامرسة املهنية ونظرا 

للخدمة االجتامعية؛ فقد ارتبط يف تكوين فلسفته بفلسفة مهنة 

يجة التفاعل ا نتاخلدمة االجتامعية نفسها، التي تكونت أيضا 

املتبادد بني التطور الفكري للمهنة ككل، وبني املامرسة 

 العملية للمجاالت املختلفة للمهنة عىل مر الوقتد

 

  ويتكون اإلطار الفلسفي للخدمة االجتامعية من

 االعحاف، واإليامن باآليت:

اإلنسان كل متكامل، تتفاعل فيه عنارص شخصيته -7

نفسية، واالجتامعية، ومن تم األربعة العقلية، واجلسمية، وال

فأي اضطراب يف أحد هذه العنارص إنام هو نتيجة لتفاعل 

عنارصه األخرل بطريقة غري سوية، كام أن هذا االضطراب 

يؤدي بدوره إىل اضطراب العنارص األخرل، وهكذا، 

واخلدمة االجتامعية الطبية قامت لعقج اإلنسان من خقد 

 عمل عىل راحتهادإصقح هذه العنارص األربعة وال

أمر اهلل بمساعدته، وتقديم يد  ،اإلنسان خملوق مكرم-2

العون له يف شتى املجاالت، واخلدمة االجتامعية الطبية جماد 

ل تكريم آدميته، بيمن جماالت اخلدمة التي تقدم لإلنسان يف س

فهي ال تعتني باملريض من الناحية املجردة فحسب، وإنام 

العناية، ومن حقه إشباع  تعتني به ألنه إنسان يستحق

احتياجاته النفسية، واالجتامعية التي حيتاجها؛ حتى يستفيد 

 بشكل إجيايب من العقج الطبيد

اخلدمة االجتامعية عامة والطبية خاصة تؤمن بفردية -6

اإلنسان مهام تشاهبت األمرام، والظروف املحيطة 

باملريض، إال أن لكل فرد منهم طريقة معينة يف عقجه، 

له شخصيته  اعمل عىل راحته، ومعاملته بحد ذاته فردا وال

معينة من اخلدمات والرعاية  ااملميزة، وقدمت له أنواعا 

 القزمةد

إن العوامل االجتامعية والنفسية لإلنسان، ترتبط -1

ا فيه؛ ولذا يفضل أن بل قد تكون سببا  ،ا باملرما وتيقا ارتباطا 

ا ي النفيس جنبا يسري كل من العقج الطبي، والعقج االجتامع

إىل جنب، فالعقج الطبي ما هو إال أحد العوامل املؤدية إىل 

، ويف الوقت نفسه، إذا هاالشفاء، ولكنه ليس العوامل كل

أغفلنا العقج االجتامعي النفيس، قد يؤدي ذلك إىل عودة 

 املرم، أو انتكاسته، أو فشل العقج الطبيد

جته إىل وجود اإلنسان يف املؤسسة الطبية يعني حا-5

وقد ختصصت اخلدمة االجتامعية الطبية يف  املساعدة والعون،

هذه املؤسسة؛ ملساعدة املريض من مجيع اجلوانب؛ لذا 

 ا مكمقا فدراسة اجلوانب االجتامعية حلالة املريض ُتعد جزءا 

حممود،  ؛69-68 ، ص2001خلطة العقج الطبي )املليجي، 

 (د791 ، ص2072

 

  االجتامعية الطبية:دوافع اخلدمة 

للخدمة االجتامعية الطبية دوافع ترتكز عىل فلسفة 

إنسانية هدفها رعاية اإلنسان السليم، واملريض، واملعاق، 

 وأهم هذه الدوافع:

دوافع إنسانية: حيث إن اخلدمة االجتامعية الطبية متقل -7

اجلانب اإلنساين يف جمتمعنا احلديث، وتتعامل بشكل مبارش 

 وأرسته، وعمله، وبيئتهدمع اإلنسان، 
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دوافع أخققية: مستمدة من القيم األخققية التي -2

جاءت هبا األديان الساموية؛ حلامية املجتمع واستمراره، 

 وتكيفه؛ للوصود إىل السعادةد

دوافع اقتصادية: تعمل اخلدمة االجتامعية الطبية عىل -6

اختزاد العوامل السلبية التي تؤتر يف املرىض، وتسهم يف حل 

ا، ا اجتامعيا املحتبة عليها؛ ألن املرم يشكل عبئا  كقتاملش

 ا يف املجتمعدواقتصاديا 

دوافع حضارية: ُتسهم اخلدمة االجتامعية الطبية يف -1

تنمية املجتمع من خقد االهتامم املتزايد بصحة األفراد، وحل 

مشاكلهم، حيث حتدد بشكل عام املستول احلضاري 

 (21 ، ص2000للمجتمع )النحاس، 

 

  نشأة اخلدمة االجتامعية الطبية يف اململكة العربية

 السعودية:

لقد تم اعتامد اخلدمة االجتامعية الطبية ألود مره بصورة 

( وتاريخ 6570رسمية من خقد القرار الوزاري رقم )

، املتضمن إنشاء قسم للخدمة االجتامعية هـ7/72/7696

تق ذلك  ملديرية العامة للطب العقجي، تماالطبية يتبع 

يف تاريخ  72182/ف/1صدور املوافقة السامية رقم: 

، عىل قرار اهليئة العليا لإلصقح اإلداري هـ 28/5/7106

باستحداث اإلدارة العامة للصحة النفسية واالجتامعية، 

وذلك لإلرشاف عىل تطوير اخلدمات النفسية واالجتامعية 

تم تم بعد  الطبية يف املستشفيات واملراكز الصحية باململكة،

خصائي االجتامعي ضمن القئحة ذلك تصني  وظيفة اإل

بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم  هـ20/1/7171اجلديدة يف 

 (د75 ، ص2071( )وزارة الصحة، 7/110)

 

 للدراسة:املفرسة  اتالنظريـ اتانيا 

 نظرية األنساق:-7

من النظريات االجتامعية التي  نظرية األنساق العامة ُتعد

ا يف حقود عليها املامرسة العامة، واألكقر استخداما تعتمد 

؛ 11 ، ص2071اخلدمة االجتامعية املختلفة )حبيب، 

 (د27 ، ص2071منقريوس وحممد، 

وتقوم فكرهتا عىل أساس أن الكل أكرب من جمموع 

األجزاء املكونة له، وكانت تطبيقاهتا يف البداية عىل األنساق 

احلية، وعىل اإلنسان، وعىل كيفية تكامل وظائفه وتداخلها 

بعض واعتامدها عىل البيئة اخلارجية، ونظراا ألن المع بعضها 

نظرية األنساق العامة تنظر نظرة شمولية، وحتاود تفسري 

الكون، وتقديم فهم لعققة أجزائه يف إطار تكاميل؛ فهي متقل 

ة حمددة )النوحي، ا أكقر من جمرد كوهنا نظريتوجها نظريا 

 (د12 ، ص2001

فإن نظرية األنساق العامة استطاعت أن  ه،ومع ذلك كل

ُتقدم الكقري للعلوم اإلنسانية عىل وجه العموم، ولعل اخلدمة 

كانت أحد هذه العلوم أو التخصصات التي  االجتامعية

الكقري من أفكارها، ومفاهيمها استفادت منها، وأصب  

ا من مكونات ختصص اخلدمة االجتامعية، ويعود يشكل جزءا 

الفضل يف تبلورها بوصفها نظرية ختدم املامرسة يف اخلدمة 

يف هناية اخلمسينيات من  Hearn عىل يد هرين االجتامعية

، 2001؛ الدخيل، 19 ، صمغ، د تالقرن العرشين )الدا

وقد استطاعت نظرية األنساق العامة والنظريات  (772 ص

التي يتم  النظرياتاملنشقة عنها أن تتبوأ مكانة عالية بني 

فقد قدمت العديد  االجتامعيةاالعتامد عليها يف مهنة اخلدمة 

من املفاهيم التي أصب  من الشائع استخدامها يف مهنة اخلدمة 

ونسق  helping system كمصطل  نسق املساعدة االجتامعية

ا يف ظهور كام أهنا ساعدت أيضا ، .client system العميل

ظرية اعتمدت عىل معطيات ومفاهيم نظرية األنساق نامذج ن

 family therapy حيث متقل نامذج العقج األرسي ،العامة

approaches  أحد تلك النامذج النظرية املنبققة من خقد

(د وكذلك 19 ، صنظرية األنساق العامة )الدامغ، د ت

النموذج األيكولوجي أو ما يشار له يف بعض الكتابات 

من النامذج التي ظهرت وتطورت  model life ياةبنموذج احل

من خقد معطيات نظرية األنساق العامة )سليامن وآخرون، 

 (د11 ، ص2001

حيث تفحم نظرية األنساق العامة أن الكل أكرب من 

جمموع األجزاء املكونة له، وأن االرتباط القائم بني األجزاء 

 املكونة ألي نسق يؤدي إىل وجود خصائص جديدة يف

هي بالرضورة نتيجة هلذا االرتباط واالعتامدية املتبادلة  ،النسق

 (د19 ، صبني األجزاء املكونة للنسق )الدامغ، د ت

والرتباطها بمشكلة الدراسة بشكل مبارش باعتبار أن 

خصائي ممقلة باإل-املستشفى واخلدمة االجتامعية 

http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
http://vb1.alwazer.com/t50681.html
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وفريق العقج الطبي واملريض واملجتمع كل  -االجتامعي

منهم نسق بحد ذاته، ال سيام وأهنا تنظر إىل العامل عىل أساس 

ترابطي، فكل كيان قائم بذاته ينظر إليه من ناحية عققاته 

بالكيانات األخرل التي تؤتر وتتأتر به، وأن االرتباط القائم 

بني األجزاء املكونة ألي نسق يؤدي إىل وجود خصائص 

االرتباط  جديدة يف النسق هي بالرضورة نتيجة هلذا

واالعتامدية املتبادلة بني األجزاء املكونة للنسق، الذي ُيعد 

ا، وحدةا تتكون من أجزاء أو وحدات متباينة ومتامسكة معا 

فكل وحدة منضبطة ومعتمدة عىل باقي الوحدات، فالنسق 

يتميز بالكلية أو الوحدة املتامسكة مع التفاعل املستمر بني 

، 2001؛ النوحي، 261 ، ص2071أجزائه )حبيب وحنا، 

 (د11 ص

ومن خقد املعطيات السابقة لنظرية األنساق العامة 

ا فرعية ا أكرب، يتضمن أنساقا يمكن أن نتصور املستشفى نسقا 

 ،تتمقل بالتخصصات املختلفة ألعضاء الفريق العقجي

ومنها ختصص اخلدمة االجتامعية، وتوجد بينهم تفاعقت 

ا سبة للمريض بوصفه نسقا مبارشة هبدف تقديم اخلدمة املنا

آخر، وهنا يتض  أن املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية تؤتر 

وتتأتر باألنساق الفرعية التي بدورها تسعى مجيعها إىل حتقيق 

 اهلدف العام لنسق املستشفىد

 

 نظرية الدور:-2

ظهرت يف مطلع القرن العرشين، وتعتقد بأن سلوك الفرد 

عىل الدور أو األدوار االجتامعية وعققاته االجتامعية تعتمد 

 عن أن منزلة الفرد االجتامعية التي يشغلها يف املجتمع فضقا 

ومكانته تعتمد عىل أدواره االجتامعية، كام أهنا تتعلق 

بتفاعقتنا مع اآلخرين وكي  أن توقعاهتم واستجاباهتم 

، 7998تؤدي بنا إىل االستجابة بطرق حمددة )مالكوم باين، 

 (د795 ص

تقوم نظرية الدور يف فلسفتها عىل أن الدور االجتامعي و

ُيعد حلقة الوصل بني الفرد واملجتمع، كام أنه ينطوي عىل 

واجبات الفرد التي حيددها الدور الذي يشغله، أما حقوقه 

 بأن فتحددها الواجبات واملهام التي ينجزها يف املجتمع، علاما 

يشغل عدة أدوار تقع  ا بلا واحدا ا اجتامعيا الفرد ال يشغل دورا 

يف املؤسسات التي يمقلها، وإن األدوار يف املؤسسة الواحدة 

، ص 2005ال تكون متساوية؛ بل تكون خمتلفة )احلسن، 

 (د759

ا ويرل )زنانيسكي( أن الدور االجتامعي يعترب نسقا "

، عيلا وهي: )ا يتضمن أربعة مكونات متفاعلة معا اجتامعيا 

 (261، ص 2002

تامعية: وهي جمموعة من األشخاص الدائرة االج-7

ا ما يقدرون أداءه وغالبا  ،الذين يتفاعلون مع القائم بالدور

 د"يكونون اجلامعة املرجعية له

ذات القائم بالدور: أي اخلصائص البدنية -2

 والسيكولوجية املتعلقة باملركز الذي يشغلهد

املكانة االجتامعية للقائم بالدور: بمعنى املسموحات -6

 املوكلة إليه كيشء متضمن يف مركزهد واملمنوعات

الوظائ  االجتامعية للقائم بالدور: وهي تعني -1

 مسامهته يف دائرته االجتامعيةد

 وتستند نظرية الدور عىل عدد من املبادئ التي أمهها: 

يتحلل البناء االجتامعي إىل عدد من املؤسسات -7

ن االجتامعية وتتحلل املؤسسة االجتامعية الواحدة إىل عدد م

 األدوار االجتامعيةد

ينطوي عىل الدور االجتامعي الواحد جمموعة -2

واجبات يؤدهيا الفرد بناء عىل مؤهقته وخرباته وجتاربه وتقة 

املجتمع به وكفاءته وشخصيته، وبعد أداء الفرد لواجباته 

 بأن حيصل عىل جمموعة حقوق مادية واعتبارية، علاما 

حلقوق واالمتيازات الواجبات ينبغي أن تكون متساوية مع ا

 التي يتمتع هباد

يشغل الفرد الواحد يف املجتمع عدة أدوار اجتامعية -6

وهذه األدوار  ،اا واحدا وظيفية يف آن واحد وال يشغل دورا 

ومنزلته هي التي  ،هي التي حتدد منزلته أو مكانته االجتامعية

 حتدد قوته االجتامعية وطبقتهد

عي وأداؤه شغاد الفرد للدور االجتامإال يمكن -1

، 2005بصورة جيدة وفعالة دون التدريب عليه )احلسن، 

 (د711ص 

ومن خقد املعطيات السابقة لنظرية الدور يمكن أن نعد 

املستشفى مؤسسة هلا بناء اجتامعي، يتضمن عدد من األدوار 

خصائيني التي يشغلها أعضاء الفريق العقجي ومنهم اإل

رة اجتامعية، ئممقلني دا االجتامعيني، الذين يتفاعلون مع بعض
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يملكون من قدرات وامكانيات، تتناسب مع املهام ما وفق 

املوكلة هلم، وهم بق شك بحاجة لتدريب مستمر عىل رأس 

  لتقديم املامرسة املهنية املناسبةدوصوالا  ،العمل

 

 للدراسة:اإلجراءات املنهجية ـ  اجلزء القالث

 دواملنه  املستخدم الدراسةنوع  ـأوالا 

 االعتامده ؛الوصفية الدراساتمن احلالية  الدراسةعد تُ 

دراسة واقع املامرسة املهنية الطبية ومجع البيانات حوهلا 

للوصود إىل نتائ  يمكن االستفادة  ،ايا م علوحتليلها حتليقا 

 منها يف املجاد الطبيد 

وقد استخدم الباحث منه  املس  االجتامعي ملناسبته يف 

، وللحصود عىل بيانات ُيمكن الدراسةحتقيق أهداف 

واحلد من  ،االستفادة منها يف حتسني املامرسة املهنية

الصعوبات التي تواجهها، وذلك باستخدام احلرص الشامل 

ا( العاملني يف وإناتا  ،اخصائيني االجتامعيني )ذكورا لإل

 مستشفيات مدينة حائلد

 

 دأداة مجع البياناتـ اتانيا 

خصائيني االجتامعيني استبانة لإل قام الباحث بتصميم استامرة

ا( العاملني يف املستشفيات احلكومية يف مدينة حائل، وإناتا  ،ا)ذكورا 

وذلك بعد االطقع عىل البحوث والدراسات السابقة يف موضوع 

للباحث مع املامرسني عققة الزمالة ا إىل ، وكذلك استنادا الدراسة

امليداين، حيث قام امليدانني خقد إرشافه عىل طقب التدريب 

الباحث بوضع أبعاد االستبانة التي اشتملت باإلضافة للبيانات 

 األولية عىل:

خصائي االجتامعي يف بعد واقع املامرسة املهنية لإل -7

عىل الوص  الوظيفي  التي تم كتابة عباراهتا بناءا  املستشفى،

خصائي االجتامعي يف املستشفيات املذكورة يف دليل السياسات لإل

 ، ص2071إلجراءات ألقسام اخلدمة االجتامعية الطبية )وا

 (د78

خصائي بعد الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإل -2

 االجتامعي يف املستشفىد

خصائي بعد مقححات حتسني املامرسة املهنية لإل -6

 االجتامعي يف املستشفىد

وللتحقق من صدق مضمون األداة قام الباحث بعرضها 

أساتذة اخلدمة االجتامعية بجامعة  ، منحكمني( من امل1عىل )

( من املامرسني املهنيني يف مستشفيات 5حائل، وكذلك عىل )

ا مدينة حائل، لقتفاق حود صياغة العبارات وسقمتها لغويا 

، وقد تم تعديل بعضها الدراسةومعرفة مدل ارتباطها بأبعاد 

التي عىل رأهيم، كام تم حذف العبارات  وإضافة أخرل بناءا 

 %د80حصلت عىل نسبة اتفاق أقل من 

وللتحقق من تبات األداة وموضوعية نتائجها، فقد تم 

حساب تبات أداة الدراسة احلالية عن طريق معامل تبات 

عند  "ألفا"، حيث تم حساب معامل "كرونباخ – ألفا"

وهي قيمة  (α=0.75)حذف املفردة، وقد بلغت قيمتها الكلية 

  تبات عالية تدد عىل تبات األداة وصقحيتها للتطبيقد

 

 الدراسةتالقاا: جماالت 

املجاد املكاين: مجيع أقسام اخلدمة االجتامعية الطبية يف  - أ

املستشفيات احلكومية يف مدينة حائل املتمقلة يف: مستشفى 

امللك خالد، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى حائل 

وقد تم اختيارها ألسباب  النساء والوالدةد العام، ومستشفى

أمهها: رغبة إدارة اخلدمة االجتامعية والنفسية بفرع الوزارة 

بحائل يف إجراء املزيد من البحوث والدراسات العلمية يف 

املجاد الطبي، ورصد بعض الصعوبات التي تواجه املامرسة 

بتلك  اينعىل طقب التدريب امليدالباحث  إرشافيف أتناء املهنية 

واستعداد اإلخصائيني االجتامعيني للمشاركة يف  ،املستشفيات

 إجراء الدراسةد

خصائيني االجتامعيني املجاد البرشي: مجيع اإل - ب

( العاملني يف أقسام اخلدمة االجتامعية الطبية، اوإناتا  ا،)ذكورا 

 والواض  عددهم يف اجلدود اآليت:

 

 (اوإناتا  ا،يوض  توزيع عينة الدراسة )ذكورا  (7جدود )

 اسم املستشفى م
خصائي إ

 اجتامعي

خصائية إ

 اجتامعية

 6 6 مستشفى الصحة النفسية 7

 5 1 مستشفى امللك خالد 2

 70 1 مستشفى حائل العام 6

 6 ال يوجد مستشفى الوالدة واألطفاد 1

 61 املجموع
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املجاد الزماين: تم مجع البيانات يف الفحة من -ج

 د20/1/7117إىل  25/5/7117

 

 :أسلوب املعاجلة اإلحصائية ـارابعا 

وحتليل البيانات التي تم  الدراسةلتحقيق أهداف 

جتميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 

املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

(SPSS) :وهي 

التكرارات والنسب املئوية للتعرف خصائص أفراد -1

 اسةدالدر

 الوزن النسبي للعبارات واألبعادد-2

ملعرفة مدل ارتفاع أو انخفام  الوسط املرج  وذلك-3

استجابات أفراد الدراسة عىل كل عبارة من عبارات األبعاد 

 ، وقد تم حساب مدل املتوسطاتوكذلك ترتيبها واملحاور

 عىل النحو اآليت:

( و 7للمفردة بني )الوسط املرج  إذا تراوحت قيمة -

 د"ال" ( تصن  درجة االستجابة إىل7611)

( 7611للمفردة بني )الوسط املرج  إذا تراوحت قيمة -

 د"إىل حٍد ما"( تصن  درجة االستجابة إىل 2666و )

( 2661للمفردة بني )الوسط املرج  إذا تراوحت قيمة -

 د"نعم"( تصن  درجة االستجابة إىل 6و )

 

 :نتائ  الدراسة والتوصيات ـ اجلزء الرابع

 :وص  خصائص عينة األخصائيني االجتامعينيـ أوالا 

 

 خصائيني االجتامعيني عينة الدراسةيوض  متغري السن لإل (2جدود )

 % ك السن

 %5651 2 سنة25أقل من

 %60651 77 سنة 65إىل أقل من 25من 

 %11611 71 سنة 15إىل أقل من 65من 

 %77677 1 سنة 55إىل أقل من 15من 

 %8666 6 سنة فأكقر 55

 %700600 61 املجموع

 اسنة تقريبا  61 متوسط السن

 

( أن متوسط السن لعينة الدراسة من 2يتض  من اجلدود رقم )

 ( سنة، حيث جاءت العينة العمرية من61خصائيني االجتامعيني بلغ )اإل

%( وهذا 11611سنة يف الحتيب األود بنسبة )( 15) إىل أقل من( 65)

خصائيني االجتامعيني لعينة الدراسة من اإل يعني أن النسبة العظمى

( يف مرحلة الشباب، ويمكن الحكيز عليهم من قبل  ،)رجاالا  ونساءا

اإلدارة باملستشفيات التي يعملون فيها يف الدورات التدريبية لتأهيلهم 

وحتقيق أهداف املؤسسات الطبية التي ينتمون هلا؛ ملا يتوقع أن معدد 

 األداء لدهيم عادد

 

خصائيني االجتامعيني عينة يوض  متغري احلالة االجتامعية لإل (6) جدود

 الدراسة

 % ك الجتامعيةااحلالة 

 %76689 5 عزب

 %15600 21 متزوج

 %8666 6 مطلق

 %2618 7 أرمل

 %700600 61 املجموع

 

( أن النسبة العظمى للحالة االجتامعية 6يتض  من اجلدود رقم )

عينة الدراسة متقلت يف املتزوجني منهم، حيث خصائيني االجتامعيني لإل

ا يف االستقرار %( وهذا قد يسهم كقريا 15جاءت يف الحتيب األود بنسبة )

احليايت عىل املستول الشخيص، مما قد يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية يف العمل 

وحتقيق املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية يف املؤسسات الطبية التي 

 يعملون هباد

 

خصائيني يوض  الدرجة العلمية لعينة الدراسة من اإل (1جدود )

 االجتامعيني

 % ك الدرجة العلمية

 %19611 25 اجتامعية خدمة بكالوريوس

 %79611 1 اجتامع بكالوريوس علم

 %2618 7 بكالوريوس علم نفس

 %2618 7 دبلوم

 %2618 7 ماجستري

 %2618 7 دكتوراه

 %700 61 املجموع

 

( أن النسبة العظمى للدرجة العلمية لعينة 1من اجلدود رقم )يتض  

خصائيني االجتامعيني متقلت يف محلة بكالوريوس خدمة الدراسة من اإل

%(؛ وهذا يعني 19611اجتامعية، حيث جاءت يف الحتيب األود بنسبة )

ا من الدورات التأهيلية املخصصة للعاملني يف أهنم قد يستفيدون كقريا 

لطبية واملتضمنة املهارات القزمة لتطوير املامرسة املهنية املؤسسات ا

 للخدمة االجتامعية يف املجاد الطبيد
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خصائيني االجتامعيني يف جماد اخلدمة يوض  خربة اإل (5جدود )

 االجتامعية الطبية

 % ك السن

 %2618 7 أقل من سنة

 %79611 1 سنوات 5من سنة إىل أقل من

 %55651 20 سنوات 70إىل أقل من 5من 

 %22622 8 سنوات فأكقر70

 %700600 61 املجموع

 سنة تقريباا 75 متوسط اخلربة

 

خصائيني ( أن النسبة العظمى خلربة اإل5يتض  من اجلدود رقم )

إىل أقل من  5االجتامعيني يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية كانت )من 

%( وهذا 55651)سنوات( حيث جاءت يف الحتيب األود بنسبة  70

مؤرش بأن لدهيم اخلربة الكافية يف املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية 

الطبية، كام أن هذا قد يساعد يف تقبلهم للدورات اخلاصة باملهارات 

 دالقزمة واحلديقة للمامرسة املهنية يف املجاد الطبي

 

تدريبية خصائيني االجتامعيني يف دورات يوض  مشاركة اإل (1جدود )

 يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية

 % ك النوع

 %86666 60 نعم

 %71611 1 ال

 %700 61 املجموع

 

خصائيني ( أن النسبة العظمى ملشاركة اإل1يتض  من اجلدود رقم )

االجتامعيني يف دورات تدريبية يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية كانت 

%( وهذا قد يكون 86666بنسبة ))نعم( حيث جاءت يف الحتيب األود 

بسبب الرشط األساس من قبل اهليئة السعودية للتخصصات الصحية عند 

حصوهلم عىل شهادة التصني  منها أو عند جتديدها، مما يتطلب تكقي  

، اجلهود يف تصميم دورات متقدمة تتوافق مع عملهم يف املؤسسات الطبية

ارت إىل أن اإلخصائيني أشالتي وتتسق هذه النتيجة مع نظرية الدور 

 لتقديم حاجة لتدريب مستمر عىل رأس العمل وصوالا االجتامعيني ب

 املامرسة املهنية املناسبةد

 

يوض  مدل االستفادة من الدورات احلاصل عليها  (1جدود )

 خصائيون واملوضوعات التي طرحت فيها اإل

 % ك درجة االستفادة

 %21618 70 كبرية

 %16689 26 متوسطة

 %8666 6 ضعيفة

 %700 61 املجموع

 

( أن النسبة العظمى حود مدل االستفادة 1يتض  من اجلدود رقم )

خصائيون االجتامعيون واملوضوعات التي من الدورات احلاصل عليها اإل

طرحت فيها كانت )متوسطة( حيث جاءت يف الحتيب األود بنسبة 

الدورات وآلية %( وهذا قد يعني وجود خلل يف تصميم تلك 16689)

خصائيني تقديمها، حيث جيب تقدير احتياجات املستفيدين من اإل

 االجتامعيني قبل تنفيذهاد
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 :االجتامعي يف املستشفىخصائي واقع املامرسة املهنية لإل ـاتانيا 

 

 خصائي االجتامعي يف املستشفىيوض  واقع املامرسة املهنية لإل (8جدود )

 العبارات م
 نعم

إىل 

 حد ما
جمموع  ال

 األوزان

الوزن 

 النسبي

الوسط 

 املرج 
 الحتيب

 ك ك ك

 1 2611 %89 91 6 1 21 دأقوم بجولة يومية ملقابلة املرىض اجلدد 7

 6 2615 %92 99 2 5 29 داإلجراءات اخلاصة بتحويل املريض ملؤسسات أخرلأعرف مجيع  2

 77 2611 %87 88 8 1 21 دأقوم بدراسة احلالة االجتامعية للمريض 6

 2 2618 %96 700 7 1 29 دأسجل معلومات املريض القزمة يف ملفه الطبي 1

 2 2618 %96 700 6 2 67 دأحافظ عىل رسية املعلومات املوتقة بسجقت القسم 5

 1 2611 %88 95 6 1 21 دأساعد املريض عىل التكي  اإلجيايب مع املرم 1

 7 2687 %91 707 6 7 62 دأشارك يف وضع اخلطة العقجية املناسبة للمريض 1

 5 2619 %90 91 1 6 29 دأتعاون مع الفريق املعال  ملساعدة املريض 8

9 
أفضل مستول من اخلدمات أستفيد من املوارد املتاحة لتحقيق 

 دللمريض
60 6 6 99 92% 2615 6 

 9 2658 %81 96 1 6 21 دالربام  املختلفة التي ينفذها القسميف أشارك  70

 1 2612 %97 98 2 1 28 دأقوم بإجراء استطقع آراء املرىض حود اخلدمات املقدمة هلم 77

 1 2611 %88 95 1 5 21 دأنسق مع املراكز الصحية ملتابعة املريض عند خروجه 72

76 
أقدم اخلدمات القزمة لذوي االحتياجات اخلاصة )مقل خطاب 

 دختفيض أجور إركاب، وبطاقة تسهيقت مرورية(
21 1 1 91 81% 2617 8 

 1 2611 %89 91 6 1 21 دأساعد املريض عىل اختاذ القرار املتعلق بعقجه 71

 6 2615 %92 99 2 5 29 داستشارة الطبيبأقدر احلاجة لوجود مرافق للمريض بعد  75

 6 2615 %92 99 2 5 29 دُأعد التقرير الشهري عاّم تم من إنجازات 71

 77 2669 %80 81 8 1 22 دأحافظ عىل مستلزمات القسم 71

 70 2611 %82 89 5 9 22 دأؤدي ما أكل  به من مهام يف نطاق معرفتي 78

 1 2611 %88 95 1 5 21 دباألمرام املزمنةأتابع تنفيذ الربام  اخلاصة  79

20 
أستخدم التقنيات واملهارات احلديقة يف تقديم اخلدمات )كجامعات 

 دلخ(إالدعم الذايت، وأسلوب إدارة احلالة ددد
21 1 1 91 81% 2617 8 

27 
ألتزم باألنظمة املتعلقة بالتعامل مع ذوي احلاالت والظروف اخلاصة 

 دلخ(إاهلوية، العن  واإليذاءددد)كاألطفاد جمهويل 
21 1 6 95 88% 2611 1 

 70 2611 %82 89 1 77 27 دأشارك يف كتابة التقارير الطبية فيام خيص اجلانب االجتامعي 22

 1 2611 %88 95 6 1 21 دأعمل عىل حتسني التواصل ما بني املريض والفريق املعال  26

 %18 الوزن النسبي العام

 2661 العاماملتوسط املرج  

( أن الوزن النسبي العام لواقع املامرسة 8يتض  من اجلدود رقم )

%( بوسط مرج  18خصائي االجتامعي يف املستشفى قد بلغ )املهنية لإل

ا الستجابات عينة الدراسة للعبارات املكونة هلذا 2661عام ) ( ووفقا

املستول املرتفع، بوزن نسبي من البعد، جاءت عبارات البعد يف 

وقد احتلت هذه  ،فأكقر( 2661فأكقر( ووسط مرج  من )0615)

 العبارات الحتيب من األود وحتى القاين عرش عىل النحو اآليت:

أشارك يف وضع اخلطة العقجية "جاء يف الحتيب األود العبارة: 

يف  وجاء ،(2687%( ووسط مرج  )91بوزن نسبي ) "املناسبة للمريض

أحافظ عىل رسية املعلومات املوتقة بسجقت "الحتيب القاين العبارة: 

بوزن نسبي  "أسجل معلومات املريض القزمة يف ملفه الطبي"و ،"القسم

 (د2618%( ووسط مرج  )96)
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أعرف مجيع "ويف الحتيب القالث جاءت العبارات اآلتية: 

أستفيد من "و ،"اإلجراءات اخلاصة بتحويل املريض ملؤسسات أخرل

أقدر "و ،"املوارد املتاحة لتحقيق أفضل مستول من اخلدمات للمريض

ُأعد التقرير "و ،"احلاجة لوجود مرافق للمريض بعد استشارة الطبيب

%( ووسط مرج  92بوزن نسبي ) "الشهري عاّم تم من إنجازات

أقوم بإجراء استطقع آراء "وجاء يف الحتيب الرابع العبارة:  ،(2615)

%( ووسط مرج  97بوزن نسبي ) "ىض حود اخلدمات املقدمة هلماملر

 (د 2612)

أتعاون مع الفريق املعال  "وجاء يف الحتيب اخلامس العبارة: 

واحتلت  ،(2619%( ووسط مرج  )90بوزن نسبي ) "ملساعدة املريض

أقوم "و "أساعد املريض عىل اختاذ القرار املتعلق بعقجه"العبارتان: 

%( ووسط مرج  89بوزن نسبي ) "قابلة املرىض اجلددبجولة يومية مل

 ( الحتيب السادسد2611)

أساعد املريض عىل "وجاء يف الحتيب السابع العبارات اآلتية: 

أنسق مع املراكز الصحية ملتابعة املريض "و ،"التكي  اإلجيايب مع املرم

 ألتزم باألنظمة املتعلقة بالتعامل مع ذوي احلاالت"و ،"عند خروجه

 ،"لخ(إوالظروف اخلاصة )كاألطفاد جمهويل اهلوية، العن  واإليذاءددد

بوزن نسبي  "أعمل عىل حتسني التواصل ما بني املريض والفريق املعال "و

أقدم اخلدمات "واحتلت العبارتان:  ،(2611%( ووسط مرج  )88)

)مقل خطاب ختفيض أجور إركاب،  ،القزمة لذوي االحتياجات اخلاصة

أستخدم التقنيات واملهارات احلديقة يف "و ،"وبطاقة تسهيقت مرورية(

 "لخ(إتقديم اخلدمات )كجامعات الدعم الذايت، وأسلوب إدارة احلالة ددد

 ( الحتيب القامند2617ووسط مرج  ) ،%(81بوزن نسبي )

يق املعال  ملساعدة أتعاون مع الفر"وجاء يف الحتيب التاسع العبارة: 

وجاءت العبارات  ،(2658%( ووسط مرج  )81بوزن نسبي ) "املريض

أشارك يف كتابة "و ،"أؤدي ما أكل  به من مهام يف نطاق معرفتي"اآلتية: 

%( ووسط 82بوزن نسبي ) "التقارير الطبية فيام خيص اجلانب االجتامعي

 ( يف الحتيب العارشد2611مرج  )

يف  "م بدراسة احلالة االجتامعية للمريضأقو"وجاءت العبارة 

 ،(2611%( ووسط مرج  )87الحتيب احلادي عرش بوزن نسبي )

يف الحتيب القاين عرش  "أحافظ عىل مستلزمات القسم"وجاءت العبارة 

 (د 2669%( ووسط مرج  )80واألخري بوزن نسبي )

وبتحليل ما أسفرت عنه النتائ  يف ضوء املنحى النظري، يتض  أن 

خصائي االجتامعي يف املستشفى مرتفعة حلصوهلا عىل املامرسة املهنية لإل

%( من خقد قيامه بمهامه الوظيفية النابعة من املبادئ األساسية 81نسبة )

مقل: قيامه باملشاركة يف  ،للخدمة االجتامعية املتمقلة يف عدد من العبارات

مقل:  ،اتوضع اخلطة العقجية للمريض، وكذلك ما يملكه من مهار

مقل: معرفته بتحويل  ،تسجيل معلومات املريض، وبام لديه من معرفة

 املريض ملؤسسات أخرلد

وبتحليل معطيات النتائ  يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسات 

والبحوث النظرية، يتض  أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الشيباين 

االجتامعي خصائي ( يف تنوع اخلدمات املقدمة من قبل اإل2001)

للمريض، وكذلك يف ممارسته جلميع أدواره بمهارة، ولعل ذلك راجع 

عدد ، الذي يضم للتأهيل األكاديمي الذي حصل عليه جمتمع الدراسة

اصلني عىل مؤهل بكالوريوس اخلدمة االجتامعية، وكذلك من احل( 25)

 (60ملا حصلوا عليه من دورات يف جماد اخلدمة االجتامعية الطبية لعدد )

ا ( 70إىل  5) وللخربة يف املجاد نفسه املتمقلة بني ،من جمتمع الدراسة فردا

ا (20سنوات لعدد ) وكذلك تتفق مع نتيجة من جمتمع الدراسةد  فردا

( التي توصلت ألمهية اخلدمة االجتامعية يف 2078دراسة عبداحلليم )

املستشفى، كام املؤسسات الطبية من خقد ما تقدمه من خدمات داخل 

دراسة العجقين نتيجة و ،(2072دراسة الفهيدي ) تتفق مع نتيجة

خصائيني االجتامعيني يملكون مهارات ( التي توصلت إىل أن اإل2005)

ا غالبا  ونيقوم، كام العققات اإلنسانية ومهارات التعامل مع املرىض

ا من التزامهم بفلسفة امليقاق األخققي بمهامه م؛ وهذا قد يكون نابعا

دراسة عىل فلسفة اخلدمة االجتامعية، الذي توصلت له نتيجة القائم 

توصلت إىل أن االلتزام بأخقق مهنة  فقد( (Joseph, 2003جوزي  

ا مع نتيجة واملقدمة، اخلدمة االجتامعية يزيد من حتسني اخلدمات  تتفق أيضا

خصائيني اإل دورالتي توصلت إىل أن  ((Stark, 1997ستارك  دراسة

 مميز يف ُأتناء املامرسة املهنيةد االجتامعيني

كام تتسق هذه النتيجة مع نظرية األنساق التي تفرس املستشفى عىل 

ا صغرل )فريق أساس ترابطي بني األجزاء املكونة له بوصفها أنساقا 

خصائي االجتامعي أحد أعضائه، والذي العمل الطبي( الذي ُيعد اإل

سة املهنية العالية له سيؤدي بتفاعله مع األعضاء اآلخرين وبوجود املامر

إىل حتقيق املستشفى ألهدافه عىل أكمل وجه؛ ملا تفحضه النظرية من أن أي 

تغيري يطرأ عىل أي جزء يتكون منه النسق؛ فإنه يؤدي بالرضورة إىل 

 التي تُعدنظرية الدور كام تتسق مع  حدوث تغيري يف النسق بصفة عامةد

عدد من األدوار التي  يقوم عىل مؤسسة هلا بناء اجتامعي، املستشفى

خصائيني االجتامعيني الذين يشغلها أعضاء الفريق العقجي ومنهم اإل

املهام املوكلة ب للقيامرة اجتامعية، ئممقلني دا هم البعض،يتفاعلون مع بعض

 لتقديم املامرسة املهنية املناسبةد؛ هلم

 

خصائي الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإل ـاتالقا 

 داالجتامعي يف املستشفى

 

خصائي يوض  الصعوبات التي تواجه املامرسة املهنية لإل (9جدود )

 االجتامعي يف املستشفى

 % ك العبارة م

7 
خصائي عدم وعي الفريق املعال  بدور اإل

 داالجتامعي
60 86% 

2 
خصائي عدم تعاون الفريق املعال  مع اإل

 داالجتامعي
29 87% 

 %51 20 دواإلمكانات قلة املوارد 6

 %12 75 دخصائيني االجتامعيني باملستشفىنقص عدد اإل 1

5 
خصائي االجتامعي بمهام ليست من تكلي  اإل

 دعمله األساس
22 17% 
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 % ك العبارة م

 %28 70 دعدم وجود احلوافز التشجيعية 1

 %11 26 دعدم توّفر مكان مناسب ملقابلة املريض 1

8 
لضع  النمو قّلة الدورات التدريبية مما يؤدي 

 داملهني
71 11% 

9 
خصائي االجتامعي يف إتبات عدم جدّية اإل

 دجدارته
6 86% 

 %87 72 دخصائي االجتامعيعدم تطوير مهارات اإل 70

 

( أن أعىل الصعوبات التي تواجه املامرسة 9يتض  من اجلدود رقم )

خصائي االجتامعي يف املستشفى من وجهة نظر جمتمع الدراسة املهنية لإل

 تتمقل يف اآليت:

 ،"خصائي االجتامعيعدم وعي الفريق املعال  بدور اإل"عبارة  -7

بنسبة  "خصائي االجتامعي يف إتبات جدارتهعدم جدية اإل"وعبارة 

 %(د86)

 ،"خصائي االجتامعيعدم تعاون الفريق املعال  مع اإل"عبارة  -2

 %(د87بنسبة ) "خصائي االجتامعيعدم تطوير مهارات اإل"وعبارة 

 %(د11بنسبة ) "عدم توّفر مكان مناسب ملقابلة املريض"ة عبار -6

خصائي االجتامعي بمهام ليست من عمله تكلي  اإل"عبارة  -1

 %(د17بنسبة ) "األساس

 %(د51بنسبة ) "قلة املوارد واإلمكانات"عبارة  -5

 "قّلة الدورات التدريبية مما يؤدي لضع  النمو املهني"عبارة  -1

 %(د11بنسبة )

بنسبة  "خصائيني االجتامعيني باملستشفىاإلنقص عدد "عبارة  -1

 %(د12)

 %(د28بنسبة ) "عدم وجود احلوافز التشجيعية"عبارة  -8

( 2002حيث يتض  أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة اجلربين )

التي أوصت برضورة توعية األطباء ومجيع الكوادر الطبية العاملة يف 

املستشفى بالدور الذي يقوم به االختصاصيون االجتامعيون كام أهنم 

مطالبون بتفعيل أدوارهم وإتبات أنفسهم والقيام بالكقري من أعامد 

Prescott (2002 )لتققي  داخل املستشفى، ونتيجة دراسة التوعية وا

خصائي االجتامعي غامض بالنسبة لفريق التي توصلت إىل أن دور اإل

مما حيتم زيادة التسويق االجتامعي والتققي  الصحي لتوعية  ،العمل الطبي

خصائي االجتامعي، كام أنه جيب التعاون الفريق العقجي بأمهية دور اإل

، ونتيجة دراسة اجلهود يف عقج املرىض عىل أكمل وجهمعه لتضافر 

( التي توصلت إىل أن هناك معوقات حتد من كفاءة 2071العلوي )

اإلخصائي االجتامعي وفعالية أداءه، كام يمكن تفسري هذه النتيجة من 

توصلت إىل  التي( 2076دراسة املحمدي )خقد ما توصلت له نتيجة 

، االجتامعي ال يقوم بدوره املطلوب منهخصائي أن املرىض يرون أن اإل

بريزكوت  دراسةكام أن هذه التفسري يتض  أكقر من خقد نتيجة 

Prescott, 2002)) خصائي االجتامعي غامض التي توصلت إىل أن دور اإل

ا بالنسبة لفريق العمل الطبي ، كام أن هذ النتيجة قد تكون سبباا مبارشا

السي  امعيني، التي توصلت هلا نتيجة للتفاوت يف أداء اإلخصائيني االجت

 د(7999)

كام جيب أن تعمل إدارة اخلدمة االجتامعية بفرع وزارة الصحة عىل 

هتيئة األماكن املناسبة للمرىض أو أولياء أمورهم يف ضوء ما يعانيه جمتمع 

الدراسة من عدم توفر املكان املناسب، وأن تعمل اإلدارة عىل التوضي  

عيني أن تكليفهم بأعامد أخرل نابٌع من الققة هبم خصائيني االجتاملإل

 ا، مع األخذ بعني االعتبارا مؤقتا ولكفاءهتم يف ذلك عىل أن يكون تكليفا 

العمل عىل عدم اإلخقد بمهامهم الرئيسة، وكذلك تشجيع  رضورة

خصائيني االجتامعيني وتسهيل مهمتهم يف التحاقهم بالدورات اإل

م العليا، وذلك يف ضوء قلة الدورات املتخصصة، أو إكامد دراساهت

 التدريبية التي أشار هلا جمتمع الدراسةد

 

خصائي مقححات حتسني املامرسة املهنية لإلـ ارابعا 

 :االجتامعي يف املستشفى

 

خصائي يوض  مقححات حتسني املامرسة املهنية لإل (70جدود )

 االجتامعي يف املستشفى

 % ك العبارة م

 %17 22 دواإلمكانياتتوفري املوارد  7

2 
رضورة وجود تعاون بني الفريق الطبي 

 دخصائي االجتامعي باملستشفىواإل
28 18% 

 %66 72 دخصائي االجتامعي صقحيات كاملةإعطاء اإل 6

1 
زيادة الدورات التدريبية التخصصية يف جماد 

 دالعمل
29 87% 

5 
خصائي تنمية وعي الفريق الطبي بأمهية دور اإل

 داالجتامعي باملستشفى
62 89% 

 %11 71 دخصائيني االجتامعيني باملستشفىزيادة عدد اإل 1

1 
خصائي االجتامعي توفري غرفة مستقلة لإل

 دباملستشفى
60 86% 

8 
خصائيني االجتامعيني عىل االلتحاق تشجيع اإل

 دبربام  الدراسات العليا
75 12% 

 %51 20 دتقديم احلوافز التشجيعية 9

70 
خصائي تنمية وعي املرىض بأمهية دور اإل

 االجتامعي باملستشفى
20 51% 

 

( أن املقححات املقدمة من جمتمع 70يتض  من اجلدود رقم )

خصائي االجتامعي يف املستشفى الدراسة لتحسني املامرسة املهنية لإل

 تتمقل يف اآليت:

خصائي تنمية وعي الفريق الطبي بأمهية دور اإل"عبارة  -7

 %(د89بنسبة ) "االجتامعي باملستشفى

 "خصائي االجتامعي باملستشفىتوفري غرفة مستقلة لإل"عبارة  -2

 %(د86بنسبة )
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 "زيادة الدورات التدريبية التخصصية يف جماد العمل"عبارة  -6

 %(د87بنسبة )

خصائي إلرضورة وجود تعاون بني الفريق الطبي وا"عبارة  -1

 %(د18بنسبة ) "االجتامعي باملستشفى

 %(د17بنسبة ) "توفري املوارد واإلمكانيات"بارة ع -5

تنمية وعي املرىض "وعبارة  ،"تقديم احلوافز التشجيعية"عبارة  -1

 %(د51بنسبة ) "خصائي االجتامعي باملستشفىبأمهية دور اإل

بنسبة  "خصائيني االجتامعيني باملستشفىزيادة عدد اإل"عبارة  -1

 %(د11)

 عىل االلتحاق بربام  خصائيني االجتامعينيتشجيع اإل"عبارة  -8

 %(د12بنسبة ) "الدراسات العليا

بنسبة  "خصائي االجتامعي صقحيات كاملةإعطاء اإل"عبارة  -9

 %(د66)

حيث يتض  أن من أهم املقححات املقدمة من جمتمع الدراسة 

خصائي االجتامعي الحكيز عىل التققي  لتحسني املامرسة املهنية لإل

املهني له، وكذلك دعمهم يف توفري مكاتب وتوعية فريق العمل بالدور 

( توصلت إىل أهم األدوار التي 2076خاصة وأن دراسة سند )-مستقلة 

خصائي االجتامعي التي تتمقل يف: إجراء املقابقت املهنية يامرسها اإل

وتسهيل عملية التواصل والتأكيد عىل رسية املعلومات ومعاونة املريض 

ا ر هتيئة األماكن املناسبة هلم رضوريا مما جيعل أم -عىل حل مشكقته

ليامرسوا عملهم عىل أكمل وجه، مع زيادة الدورات التدريبية لضامن 

عملية التحسني والتطوير املستمر للمامرسة املهنية، وهذه النتيجة تتفق مع 

( التي أوصت برضورة التوعية والتققي ، 2002نتيجة دراسة اجلربين )

( التي من أهم نتائجها أن دور 2002) Prescottونتيجة دراسة 

خصائي االجتامعي غامض بالنسبة لفريق العمل الطبي؛ مما حيتم زيادة اإل

 خصائي االجتامعيدتوعية الفريق العقجي بدور اإل

 

 :لدراسةانتائ   ـاخامسا 

يتض  من نتائ  الدراسة أن واقع املامرسة املهنية -7

جاء يف خصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائل لإل

من خقد قيامه بمهامه الوظيفية النابعة  ،"مرتفع"مستول 

من املبادئ األساسية للخدمة االجتامعية املتمقلة يف عدد من 

مقل: قيامه باملشاركة يف وضع اخلطة العقجية  ،العبارات

مقل: تسجيل  ،للمريض، وكذلك ما يملكه من مهارات

معرفته بتحويل مقل:  ،معلومات املريض، وبام لديه من معرفه

 املريض ملؤسسات أخرلد

يتض  أن هناك صعوبات تواجه املامرسة املهنية -2

مقل تخصائي االجتامعي يف مستشفيات مدينة حائل، وتلإل

خصائي أمهها يف: عدم وعي الفريق املعال  بدور اإل

خصائي االجتامعي يف إتبات االجتامعي، وعدم جدية اإل

ملقابلة املريض، باإلضافة جدارته، وعدم توّفر مكان مناسب 

خصائي االجتامعي بمهام ليست من عمله إىل تكلي  اإل

 األساسد

تحسني ب املتعلقة قححاتاملا من يتض  أن هناك عددا -6

خصائيني االجتامعيني من وجهة نظر املامرسة املهنية لإل

يف مستشفيات مدينة حائل، ومتقل أمهها يف: وجوب  املبحوتني

خصائي االجتامعي بي بأمهية دور اإلتنمية وعي الفريق الط

خصائي االجتامعي باملستشفى، وتوفري غرفة مستقلة لإل

باملستشفى، وزيادة الدورات التدريبية التخصصية يف جماد 

العمل، باإلضافة إىل رضورة وجود تعاون بني الفريق الطبي 

 خصائي االجتامعي باملستشفىدواإل

 

 :توصيات الدراسة ـاسادسا 

تعمل وزارة الصحة ممقلة بإدارة الفرع ُيستحسن أن  -7

يف حائل عىل توعية فريق العمل العقجي بطبيعة عمل 

خصائي االجتامعي، ودوره املهم يف رسم اخلطة العقجية اإل

وتفعيلها عىل أكمل وجه من خقد التعميم الرسمي عليهم 

 يف ذلكد

تشجيع أقسام اخلدمة االجتامعية باملستشفيات عىل  -2

هم يف املناسبات اإلنسانية يف أروقة املستشفيات، التسويق ملهنت

املتضمنة معلومات  (الربوشورات والبوسحات)وتصميم 

 ،لوضعها أمام أنظار الفريق العقجي من جهة ،عن دورهم

 واملراجعني من جهة أخرلد

جيب أن تعمل أقسام اخلدمة االجتامعية وإدارة  -6

عىل  خصائيني االجتامعينياملستشفيات عىل تشجيع اإل

االلتحاق بالدورات املخصصة هلم؛ لتطوير املامرسة املهنية 

 وحتسينها بشكل أفضلد

خصائيني االجتامعيني توفري دورات تدريبية لإل -1

خصائيني االجتامعيني، وذلك لتطوير األداء املهني املستمر لإل

 بالتنسيق مع األقسام األكاديمية املتخصصةد

الندوات  خصائيني االجتامعيني حلضورتشجيع اإل -5

وحلقات النقاش وورش العمل واملؤمترات العلمية املتعلقة 

ويف جماد اخلدمة االجتامعية  ،باخلدمة االجتامعية بشكل عام

وذلك من خقد العمل عىل اعتامدها  الطبية بشكل خاصد

 كساعات تدريبية رسمية لدل هيئة التخصصات الصحيةد



 هـ(7117م/2020جامعة امللك سعود، الريام ) (،6، ع )(62) ، م اآلدابجملة 

 

726 

نفسه  إجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف املجاد -1

بالتنسيق مع أقسام اخلدمة االجتامعية باجلامعات السعودية؛ 

 لتكون يف مواضيع ذات أمهية بالنسبة هلمد

 

 املصادر واملراجع

 :املراجع العربية ـأوالا 

ـــيل ) ـــربين ع ـــربين، ج ـــايص 2002اجل (د دور االختص

االجتامعي مع املـرىض طـوييل اإلقامـة يف املستشـفياتد دراسـة 

جملـة املـؤمتر ستشـفيات مدينـة الريـامد تطبيقية عـىل بعـض م

ــة  27/6/2002-20 العلمــي اخلــامس عرشــ ــوان اخلدم بعن

، 7(6االجتامعية والسقم االجتامعيد جامعة حلوان، القـاهرة، )

 د709-769

(د املعوقات التي تواجه 2007اجلوير، سعود فارس سعود )

ــة  ــة الصــحية بدول اإلخصــائي االجتامعــي يف وحــدات الرعاي

ــةجم دالكويــت ــرة العربي ــي  واجلزي ــة دراســات اخلل ــة ل ، جامع

 د251-785(، 706الكويت، عدد )

(د املامرســة العامــة منظــور 2071حبيــب، مجــاد شــحاتة )

(د اإلســكندرية: املكتــب 2حــديث يف اخلدمــة االجتامعيــةد )ط

 اجلامعي احلديثد

ــراهيم ) ــريم إب ــا، م ــاد شــحاتة وحن ــب، مج (د 2071حبي

عىل خمتلـ  أنسـاق ومسـتويات  نظريات ونامذج التدخل املهني

احلامية املهنية للخدمة االجتامعيةد اإلسكندرية: املكتب اجلـامعي 

 احلديثد

(د النظريـات االجتامعيـة املتقدمـةد 2075احلسن، إحسان )

دراسة حتليلية يف النظريات االجتامعية املعارصةد عامن: دار وائـل 

 للطباعة والنرش والتوزيع

ــود ) ــن، حمم ــ7991حس ــةد (د مقدم ــة االجتامعي ة الرعاي

 القاهرة: مكتبة القاهرة احلديقةد

(د اخلدمـة االجتامعيـةد نظـرة 7998خاطر، أمحد مصطفى )

املجــاالتد اإلســكندرية: املكتــب -منــاه  الدراســة-تارخييــة 

 اجلامعي احلديثد

الدامغ، سامي عبد العزيز )د ت(د قراءات خمتارة يف اخلدمـة 

والفلسـفة والنظريـة واملـنه د االجتامعية اإلكلينيكيـةد األسـس 

 كتاب غري منشورد

(د معجم مصـطلحات 2001الدخيل، عبد العزيز عبد اهلل )

اخلدمة االجتامعية والعلوم االجتامعيةد عامن: دار املنـاه  للنرشـ 

 والتوزيعد

(د مقدمـة يف 2072سامل، سامح سامل وصال ، نجقء حممد )

  والتوزيعد اخلدمة االجتامعيةد عامن: دار الققافة للنرش

(د 2009الرســوجي، طلعــت وعــيل، مــاهر أبــو املعــاطي )

ميــادين ممارســة اخلدمــة االجتامعيــةد القــاهرة: الرشــكة العربيــة 

 املتحدة للتسويق والتوريداتد

سليامن، حسني حسن وعبد املجيد، هشام سيد والبحر، منى 

(د املامرسة العامة يف اخلدمة االجتامعية مـع اجلامعـة 2001مجعة )

املؤسسة واملجتمعد لبنان: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرشـ و

 والتوزيعد

(د تقـويم دور اإلخصـائي 2076سند، ماجـد حممـد محـد )

االجتامعي بأقسام األمرام املعدية يف املستشفيات احلكومية مـن 

وجهة نظر املرىض )رسالة ماجسـتري غـري منشـورة(د الريـامد 

 يةدجامعة ناي  العربية للعلوم األمن

(د أدوار ومهـــام 7999الســـي ، عبـــد املحســـن فهـــد )

ــة  ــة ميداني ــيد دراس ــاد الطب ــي يف املج ــائي االجتامع اإلخص

جملة دراسات يف اخلدمة باملستشفيات احلكومية بمدينة الريامد  

د جامعـة حلـوان، القـاهرة، عـدد االجتامعية والعلوم اإلنسـانية

(1 ،)271-217 

ــعد ) ــائض س ــهراين، ع ــة (د 2071الش ــة االجتامعي اخلدم

 (د جدة: خوارزم العلميةد5شمولية التطبيق ومهنية املامرسةد )ط

(د العوامـل املـؤترة عـىل أداء 2001الشيباين، نورة معيض )

العاملني يف أقسام اخلدمـة االجتامعيـة باملجـاد الطبـيد )رسـالة 

ماجستري غري منشورة(، الريام، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود 

 اإلسقميةد 

(د تقيـيم دور اإلخصـائي 2078بداحلليم، إبراهيم حممد )ع

االجتامعي يف املؤسسات الطبيةد )رسالة ماجستري غري منشورة(، 

 اخلرطوم، جامعة النيلنيد

ــيد ) ــام س ــد، هش ــة 2001عبداملجي ــث يف اخلدم (د البح

 االجتامعية اإلكلينيكيةد القاهرة: مكتبة األنجلو املرصيةد

(د وقفـة 2070جـودت، ُحزامـة )عبيد، ماجدة هباء الدين و

 مع اخلدمة االجتامعيةد عامن: دار صفاء للنرش والتوزيعد
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(د تقييم املهارات املهنية 2005العجقين، عمر عيل عبد اهلل )

عند اإلخصائيني االجتامعينيد )رسالة ماجستري غـري منشـورة(، 

 الريام، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنيةد

 االجتامعـي اإلخصائي (د دور2071العلوي، ماجد محد )

 العامـة عىل املستشـفيات مطبقة ميدانية الطبي: دراسة املجاد يف

اجلمعيـة املرصـية  جملـة اخلدمـة االجتامعيـةدد املقدسة بالعاصمة

 د608-215(، 51لإلخصائيني االجتامعيني، القاهرة، عدد )

(د املامرسـة العامـة للخدمـة 2072عيل، ماهر أبو املعـاطي )

(د الريـامد 2االجتامعية يف املجاد الطبي ورعايـة املعـاقنيد )ط

 دار الزهراء للنرش والتوزيعد

(د االجتاهـات احلديقـة يف 2002املعـاطي ) أبـوعيل، مـاهر 

 التنمية الشاملةد اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثد

(د حتديات ممارسة اخلدمـة 7999عمران، نرص خليل حممد )

جملــة ؤسســات الطبيــة والتخطــيط ملواجهتهــاد االجتامعيــة يف امل

ــوم اإلنســانيةد ــة والعل ــة االجتامعي ــة  دراســات يف اخلدم جامع

 د215-206(، 1حلوان، القاهرة، عدد )

(د ممارسة اخلدمة االجتامعيـة يف 2002عوم، عبد النارص )

 املجاد الطبيد القاهرة: مكتبة النهضةد

االجتامعيـة (د املامرسة العامة للخدمـة 2076فهمي، حممد )

 املكتب اجلامعي احلديثد اإلسكندرية: جماالت تطبيقيةد

(د تقيــيم دور اخلدمــة 2072الفهيـدي، حممــد عبيــد فهـاد )

االجتامعية الطبية يف الرعايـة الصـحية األوليـة مـن وجهـة نظـر 

ــني واملــرىضد )رســالة ماجســتري غــري  اإلخصــائيني االجتامعي

 علوم األمنيةدمنشورة(، الريام، جامعة ناي  العربية لل

ـــاين ) ـــالكوم ب ـــة 7998م ـــة االجتامعي ـــة اخلدم ( نظري

ترمجة: منصور، محدي حممد إبراهيم وعويضه، سعيد [املعارصةد 

د اإلسكندرية: املكتـب العلمـي للكمبيـوتر والنرشـ ]عبد العزيز

 والتوزيعد

(د املعجم الوجيزد القاهرة: اهليئـة 2005جممع اللغة العربية )

 ع األمرييةدالعامة لشؤون املطاب

(د تقيـيم واقـع اخلدمـة 2076املحمدي، زياد حممد منـاور )

االجتامعية يف املجاد الطبـي مـن وجهـة نظـر املـرىضد )رسـالة 

ماجستري غري منشورة(، الريام، جامعة نـاي  العربيـة للعلـوم 

 األمنيةد

(د اخلدمـة االجتامعيـة رؤيـة 2072حممود، منـاد طلعـت )

 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثدنظرية وجماالت املامرسةد 

(د الرعايـة الطبيـة والصـحية 2000خملوف، إقباد إبراهيم )

 ورعاية املعوقنيد اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثد

لرعايــة الطبيــة ا(د 2001املليجــي، إبــراهيم عبــد اهلــادي )

: املكتـب د اإلسـكندريةوالتأهيلية من منظور اخلدمة االجتامعيـة

 احلديثداجلامعي 

(د 2071منقريوس، نصي  فهمـي وحممـد، فاطمـة فـؤاد )

االجتاهات النظرية والنامذج املهنية يف جمـاالت السـلوك والبيئـةد 

 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديثد

ــاح ) ــد الفت ــاجي، أمحــد عب ــيم املرشــوعات 2071ن (د تقي

االجتامعية والتنموية من منظور اخلدمة االجتامعيةد اإلسكندرية: 

 املكتب اجلامعي احلديثد

(د اخلدمـة االجتامعيـة الطبيـةد 2000النحاس، أمحد فـايز )

 بريوت: دار النهضة العربية للطباعة والنرشد

(د املامرسـة العامـة يف 2001النوحي، عبـد العزيـز فهمـي )

اخلدمـة االجتامعيـةد عمليــة حـل املشـكلة ضــمن إطـار نســقي 

 (د )ددن(د1أيكلوجيد )ط

ــازي، عبداملجيــد ــعل صــقر  ني ــاش والســيحاين، مش ط

 (د الدمام: مكتبة املتنبيد2(د اخلدمة االجتامعيةد )ط2071)

ــل السياســات واإلجــراءات 2071وزارة الصــحة ) (د دلي

 ألقسام اخلدمة االجتامعية الطبيةد الريامد

ــحة ) ــحي 2071وزارة الص ــائي الص ــاب اإلحص (د الكت

 السنويد الريامد

 تانياا: املراجع األجنبية
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