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لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام   جتماعي في رعایة المرضى المراجعیندور األخصائي اإل"
 في ظل جائحة كورونا" 
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 : الملخص

التخصصي بالدمام، وتفرع ھدف البحث الحالي إلى التعرف على دور اإلخصائي االجتماعي في رعایة المرضى بمستشفى الملك فھد  
) أخصائي اجتماعي طبي من األخصائیین 50منه عدة أھداف، اعتمدت  منالباحثةمنھج المسح االجتماعي حیث تكونت العینة من (

ن  العاملین في مستشفى الملك فھد التخصصي بالدمام، المداومین في فترة تفشي جائحة كورونا، تم اختیارھم بالطریقة القصدیة، من الجنسی 
(ذكور، أناث)، تم تصمیم استبیان من إعداد الباحثة یتكون من البیانات األولیة، وعبارات االستبیان مقسمھ إلى عدة محاور وھي (المحور 

) عبارة، (المحور الثاني: الصعوبات التي تواجھ األخصائي 12األول: دور األخصائي االجتماعي في التعامل مع المرضى) مكون من (
) عبارة، (المحور الثالث: الحلول والمقترحات التي تساعد في تعزیز دور األخصائي االجتماعي  12قیام بدوره) مكون من ( االجتماعي لل

) عبارة، وتوصلت الدراسة إلى لمعرفة وادراك اإلخصائي 36) عبارة، وبذلك یكون عدد عبارات االستبیان (12في المستشفى) مكون من (
لمھنة اإلخصائي االجتماعي الطبي والقیام بمھامھ المكلف بھا، وتوصلت الدراسة لبعض الصعوبات   االجتماعي لطبیعة دورة كممارس 

األخصائیین   عدد  وقلة  االجتماعي،  اإلخصائي  عاتق  على  الملقاة  اإلداریة  األعباء  كثرة  وأھمھا  االجتماعي  اإلخصائي  تواجھ  التي 
  المقترحات.االجتماعیین في المجال الطبي، وتوصلت لعدد من الحلول و 

 مقدمة البحث: 

 ظھرت الخدمة االجتماعیة الطبیة نتیجة لحاجة شعر بھا األطباء والعاملون في الحقل الصحي، وأكدتھا العلوم النفسیة واالجتماعیة بأھمیة 
ھم على مواجھة  الجوانب النفسیة واالجتماعیة للمرضى، فظھر دور األخصائي االجتماعي في المجال الطبي لمساعدة المرضى وأفراد أسر 

الطبي داخل   الضوء على دور اإلخصائي االجتماعي  لتسلیط  الدراسة الحالیة  لذلك تأتي  المستشفى،  التي تواجھھم داخل  الصعوبات 
اھتمام بتدریبیه وتأھیله وعدم إعطائه  المستشفى من عدم توفر اإلمكانات مع عدم وجود  التي تعترضه داخل  المستشفى والصعوبات 

في المستشفى وعدم وجود جھات علیا تدافع عن حقوقه وترعى مصالحه، كل ذلك أدى إلى عدم الرضا عن الخدمات سلطات إداریة  
 ) 1(3التي یقدمھا للمرضى مما أدى إلى عدم وضوحدوره في ھذا المجال.

تعترضه مما دعت الحاجةللقیام بھذه لذلك فإن عدم الوعي بأھمیة الخدمة االجتماعیة الطبیة أدى إلى وجود كثیر من الصعوبات التي  
 الدراسة. 

 مشكلة البحث:

  - التشخیص  -تتمثل مشكلة الدراسة في تطبیق النموذج الطبي أثناء الممارسة المھنیة الذي یقوم على ثالث عملیات رئیسة ھي: الدراسة 
ة تمثل مرحلة من مراحل التدخل المھني، العالج، بھدف مساعدة العمیل في الموقف الذي یعاني منھ، وكل عملیة من العملیات السابق

. وھذه العملیات مكملة إحداھا لألخرى، Russell,  1990:18؛ (118:  1991وتقوم ھذه العملیات على أسس علمیة محددة (أحمد،  
) األولى  المقابالت  العملیات منذ  التي تسبقھا، وتبدأ ھذه  أي عملیة منھا على  )، Woods & Hollis:  2000:  280ویعتمد نجاح 

وعملیات الخدمة االجتماعیة اإلكلینیكیة ھي التطور لعملیات خدمة الفرد التي تعرف بأنھا خطوات أو أسلوب العمل الذي یتبعھ الممارس 
المھني لمساعدة العمیل على مواجھة الموقف الذي یعاني منھ عن طریق التدخل المھني الذي یھدف إلى إحداث التأثیر في الموقف 

 ؛ 77:  2002یقي، اإلشكالي (الصد
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 ) . 1( 1)123: 1982غباري، 

 Clinical Social Work Studyدراسة الخدمة االجتماعیة اإلكلینیكیة: 

تشیر عملیة الدراسة كما عرفهاعثمان "بأنھا عملیة مشتركة تھدف إلى وضع كل من العمیل واألخصائي االجتماعي على عالقة إیجابیة 
 : 1992شخیص المشكلة ووضع خطة العالج" (عثمان، بالحقائق االجتماعیة والنفسیة بھدف ت

149 .( 

) ھي أحد مجاالت ممارسة الخدمة االجتماعیة، تعتمد بشكل رئیسي على خبرات Medical Social Workالخدمة االجتماعیة الطبیة (
وھ الطبیب  ومساعدة  ناحیة،  من  وأسرتھ  المریض  مساعدة  في  الطبي  االجتماعي  األخصائي  وأسالیب  وإدارة ومھارات  التمریض  یئة 

 المستشفى من ناحیة ثانیة، ومساعدة المجتمع في الوقایة والعالج من األمراض المختلفة ذات األبعاد

 االجتماعیة على وجھ الخصوص من ناحیة ثانیة.

 المفاھیم العلمیة واإلجرائیة للبحث:

 مفھوم الدور: -1

للسلوك، وملزمة للفرد الذي یحتل مكانة محددة، وھو معیار اجتماعي مرتبط    ) بأنھ: "نماذج محددة ثقافیا  451،  2000عرفھ (السكري،   
 بوضع اجتماعي معین، یملي عالقة تبادلیة معینة".

یمكن تعریفھ إجرائیا  بأنھ ھو "أن یسلك األخصائي االجتماعي الطبي أسالیب معینة، ویتصرف تصرفات محددة، تتوافق مع توقعات  
 ).1(4ین وأسرھم، والفریق الطبي، وإدارة المستشفى"اآلخرین من المرضى المراجع

،  2005) إبراھیم الملیجي، محمد محمود مھدلي: العولمة وأثرھا في التخطیط االجتماعي، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة،  1(
 ] 12.[370:  368ص ص

)بأنه :"المتخصص 6،2006عرفه(الشیباني،   ￼￼￼￼:"Medical social workerمفھوم األخصائي االجتماعي الطبي "  -2
الحاصل على مؤھل عال من إحدى الكلیات أو المعاھد المتخصصة في الخدمة االجتماعیة، والذي تم إعداده ھذا العمل نظریا ، والمدرب 

 تدریبا  علمیا  على أسالیب الممارسةسواء كانت عالجیة أو 

ھو" "المتخصص الحاصل على مؤھل في الخدمة االجتماعیة أو علم االجتماع أو علم  وقائیة أو إنشائیة" ویمكن تعریفه إجرائیا  بأنه  
العامة، ویتصف بمجموعة من الصفات  المیداني إلكسابه معارف وخبرات في العمل داخل المستشفیات  النفس، وثم إعداده بالتدریب 

مع كل من (المرضى المراجعین للمستشفى، والمرضى المنومین الجسدیة والعقلیة والنفسیة والمھنیة، ویقوم بعدة أدوار من خالل التعامل 
 بالمستشفى وأسرھم، والفریق الطبي المعالج، وإدارة

 ).2(5المستشفى"
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 أھداف البحث:

تھدف الدراسة إلى تحقیق ھدف رئیسي یتمثل في: التعرف على دور األخصائي االجتماعي في رعایة المرضى المراجعین لمستشفى 
 صي بالدمام في ظل جائحة كورونا. الملك فھد التخص

 وینطلق من ھذا الھدف أھداف فرعیة تتمثل في التعرف على التالي:

 طبیعة دور األخصائي االجتماعي في رعایة المرضى   -1

 المشاكل والصعوبات التي تواجھ االخصائي االجتماعي.  -2

 االخصائي االجتماعي .وضع التوصیات والمقترحات الالزمة التي من شأنھا أن تعزز وتساعد  -3

 -تساؤالت البحث: 

 وبناء على ما سبق من طرح لمشكلة الدراسة ومحدداتھا فإن الدراسة الحالیة تحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتیة :

 ما الصعوبات التي تواجه آداءاألخصائي االجتماعي بمستشفى الملك فهد؟  -1

 االجتماعي بمستشفى الملك فھد؟ ما الدور الذي  یؤدیه األخصائي  -2

 ما الحلول والمقترحات التي من شأنھا أن تعزز دور األخصائي االجتماعي بمستشفى الملك فھد بالدمام؟  -3

 أھمیة البحث:

 األھمیة النظریة:تتمثل األھمیة في قلة الدراسات التي سلطت الضوء على دور األخصائي االجتماعي في ظل الجائحة.  -

 األھمیة التطبیقیة: قد یساھم البحث الحالي في رفد المسؤولین بمعلومات عن دور األخصائیین االجتماعیین وطریقة تعاملھم.  -

 منھج البحث:

وآخرون: وصفا دقیقا(عباس  بوصفھا  ویھتم  الواقع،  في  توجد  كما  الظاھرة  الواقعأو  یدرس  الذي  التحلیلی،  الوصفی  ،  2011المنهج 
 اعتمدت الباحثة على منھج المسح االجتماعي]كما16).[1( 9)76

 عینة البحث:

 ) أخصائي اجتماعي طبي من األخصائیین العاملین في امستشفى المداومین خالل الجائحة من الجنسین50تتكون عینة البحث من (
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 : أدوات جمع البیانات

 الستبیان مقسمھ إلى عدة محاور ملحقة بالبحثتم تصمیم استبیان من إعداد الباحثة یتكون من البیانات األولیة، وعبارات ا

 مجاالت البحث:

المجال المكاني: مستشفى الملك  -المجال الموضوعي: دور األخصائي االجتماعي في رعایة المرضى المراجعین لمستشفى الملك فھد 
ي: الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المجال الزمان  - المجال البشري: مجموعة من االخصائیین االجتماعیین.    - فھد بمدینة الدمام.  

 م). 2021(

 : االطار النظري 

یحتاج الباحث في أي علم من العلوم إلى نظریة توجھھ في جمعھ للبیانات المتعلقة بالظاھرة المدروسة وفي تحدید الفروض التي یرید 
 أن یختبر صدقھا أو التساؤالت التي یسعى لإلجابة عنھا،  

]19 [ 

المحیـط   -3التفاعلیة الرمزیة .    -2ـة .  البنائیة الوظیفی-1وفي ھذا الصدد فإن البحث سوف ینطلق من ثالث نظریات علمیة ،وھي  
 اآلمـن .

یمكن استخدام المدخل البنائي الوظیفي لفھم الظاھرة المدروسة , وذلك من خالل استعراض النسق الثقافي وما یحویھ من أنماط قیمیة 
اجتماعي داخل أنساق المجتمع   ومعیاریة وعالقة ذلك بالمؤسسات اإلصالحیة في المجتمع ممثلة في دور المالحظة االجتماعیة كنسق

الكبرى، حیث لھا أنماطھا الخاصة من األبنیة االجتماعیة التي سوف یعكس تحلیلھا أبعاد مستویات البرامج اإلصالحیة والعالجیة التي 
الرمزیة فإنھ سوف  یحویھا ھذا النسق، ویمثل ھذا البعد مستوى التحلیل لألنساق الكبرى في المجتمع. أما على مستوى النظریة التفاعلیة

ھذه  تتضمنھ  وما  المالحظة،  دور  في  والعالجیة  اإلصالحیة  البرامج  مع  ومتفاعلین  فاعلین  كأفراد  األحداث  شخصیة  استعراض  یتم 
التفاعالت من اتجاھات قیمیة ومعیاریة، والتي من خاللھا یمكن فھم مدى تقبل الحدث للبرامج اإلصالحیة والعالجیة ومدى فاعلیتھا في  

یل سلوكھ كرموز مھمة في عملیة إعادة تكیف األحداث اجتماعیا  مع واقعھم االجتماعي. ویمثل ھذا البعد من التحلیل أنماط تحلیل  تعد
الوحدات الصغرى بداخل النسق األكبر الذي سوف یتم استعراضھ في مجال النظریة الوظیفیة، ویمكن االستفادة من نظریة المحیط  

یئة المشیدة وتأثیرھا على السلوك، سواء كانت تلك البیئة تتعلق ببیئة المؤسسات اإلصالحیة أو بیئة الحدث اآلمن في توضیح أھمیة الب
 11بوجھ عام

(١ . ) 

اوال : دور اإلخصائي االجتماعي: ھناك العدید من األدوار لألخصائي االجتماعي في المجال الطبي، وفي الدراسة الحالیة سوف نتطرق 
 اعي الطبي في العیادةلدور األخصائي االجتم
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). العوامل المؤثرة على أداء العاملین في اقسام الخدمة األجتماعیة بالمجال الطبي، دراسة  2006) الشیباني، نورة معیض برجس (1(
،  میدانیة مطبقة بمجمع الریاض الطبي بالریاض، بحث مكمل لنیل درجة الماجستیر في التربیة االجتماعیة، كلیة الخدمة االجتماعیة 

 جامعة حلوان . 

، اإلسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث. ٢) الخدمة االجتماعیة، نظرة تاریخیة مناھج الممارسة المجاالت. ط  ١٩٨٨) خاطر، أحمد (1(
]20 [ 

 ومن الممكن استعراض ھذه النقاط على النحو التالي:

 التالیة:  الطبیة، ودور األخصائي لتعمیم في مجاالت الممارسة األخرى ومنھا األدوار

استقبال الحاالت الجدیدة التي تحول إلیھ وإعداد البحث االجتماعي حول المریض ویتضمن كافة الجوانب االجتماعیة له ولألسرة    -1
 والمحیطین المتعاملین معه وعرض ذلك على الطبیب المختص في العیادة المراجع فیھا 

 الة المریض وفتح ملف له وإذا تقرر استمرار عالجه إجراء دراسة شاملة لح - 2المریض في شكل تقریر اجتماعي. 

 یتم عمل ملف دائم لمتابعة حالته عند التردد ویتم إضافة كافة المعلومات له.

 توعیة المریض بتبصیره بمرضه ومرافقیه بحالته والعوامل المؤدیة ألصابته بالمرض واستمرار العملیة العالجیة وكیفیة التعامل معه -3

 الحاالت المترددة على المستشفى من خالل نموذج بعد ذلك ویرفق مع ملف دراسة حالته والتقریر االجتماعي.تتبع  -4

عمل سجل شامل ألعمال الخدمة االجتماعیة یتم فیه تصنیف الحاالت وارفاق المستندات حول كل حالة من حاالت المرض على    -5
 حده.

ى خارج المستشفى كالضمان االجتماعي ومراكز التأھیل االجتماعي ودور التربیة  تحویل الحاالت التي تحتاج إلى مساعدات أخر   -6
 الخاصة ودور المسنین والمستشفیات التخصصیة مع عمل تقریر حول حالته لھذه المؤسسات.

المترددی  -7 عن  أخصائیة  أدلة  وعمل  االجتماعیة  الخدمة  نشاط  عن  سنویة)  أو  سنویة  (نصف  ودوریة  شھریة  تقاریر  على  إعداد  ن 
 المستشفى وأنواع الخدمات المقدمة لھم وتحلیل ھذه المعلومات بصورة عملیة.

تقدیم المقترحات لتحسین مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفى وعرضھا على رئیس الخدمة االجتماعیة وكذلك مدیر   -8
 ). 1(12المستشفى. 

 باألقسام الداخلیة المنوم فیھا المرضى:ثانیًا: دور األخصائي االجتماعي الطبي 

مقابلة المرضى معالتركیز على إبراز األھمیة والرغبة واالستجابة للعالج لدى المرضى لمساھمة ذلك في تقدم العملیة العالجیةثمإنشاء  
لمرضى داخل األقسام ملف اجتماعي لكل حالة بالقسم منذ بدایة التحاقھ وحتى خروجه یتضمن كافة المعلومات مع مالحظة سلوك ا
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وعالقتھم مع بعضھم وكذلك عالقاتھم مع الفریق الطبي المعالج مع استثمار زیارة أھل المریض في توضیح أھمیة الزیارة وإعداد تقریر 
 عن حالة المریض .

 و متابعة الحالةمع األهل.  

 ثالثًا: مھام ومسئولیات األخصائي االجتماعي الطبي:

 ): 1(14) مھام ومسئولیات األخصائي االجتماعي الطبي في التالي448،  2018مد، وقد أوضحت دراسة (نجوى أح

 تقدیم المساعدات االجتماعیة والنفسیة للمرضى واتخاذ االحتیاطات الالزمة لمنع انتقال العدى للمخالطین. -1

 تتبع الحاالت المرضیة المزمنة، والقیام بدور مع الفریق العالجي بالمؤسسة الطبیة.  -2

محمد أحمد عبد الرحیم: االتجاھات التخطیطیة لألخصائیین بالمؤسسات الطبیة، بحث منشور في المؤتمر العلمي التاسع عشر،   )1(
). مستوى االداء واالدراك 2001) العقیب, سعد مسفر .(1. (2006القاھرة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، المجلد األول،  

 جتماعي في المجال الطبي. رسالة ماجستیر، الریاض: جامعة الملك سعود.للمستوى المھني لألخصائي اال

 التعاون مع المؤسسات والھیئات المختلفة في حل بعض مشاكل المجتمع المحلي.   -]22[

أو   االستفادة من الموارد الموجودة بالمستشفى  -5العمل على سد النقص في الموارد التي تحتاجھا الخدمات التي تقدم للمرضى.    -4
 البیئة لتوفیر المساعدات المادیة 

توجیه المرضى الذین ال تنطبق علیھم   -7توعیة وتثقیف المریض وأسرتھ والمحیطین بھ واإلشراف على تحویل مریض  -6للمرضى.  
 شروط تقدیم الخدمة بالمستشفى إلى

تدریب طلبة ومعاھد الخدمة    -9اتالخارجیة.  إحاطة المرضى بتكالیف العالج في المستشفیات، واإلشراف على العیاد  -مؤسسات أخرى.  
 القیام باألبحاث الطبیة االجتماعیة واالشتراك في التخطیط لألنشطة - 10االجتماعیة المكلفون بالتدریب في المستشفى. 

للمرضى.   إلیھ.    - 11االجتماعیة  التي تحال  للحاالت  التسجیل  ال  -القیام بعملیات  الفریق  طبي مع دور األخصائي االجتماعي في 
 المراجعین في فترة كورونا:

م) خدمة الرعایة الطبیة، بالمملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة, أكادیمیة نایف العربیة 1994) الرشود، خالد، ( 1(
 للعلوم األمنیة، الریاض. 

]23)1 . 
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 النظریات المفسرة للبحث: 

 :نظریة الدور

الدور من نظریات   النظریة تعني بوصف شخصیات األفراد من خالل  إن نظریة  الشخصیة وھذه  لدراسة  التعلم في مفھومھا الخاص 
 األسالیب التي یعتمدونھا في قیامھم باألدوار التي یفرضھا علیھم المجتمع المحیط بھم.

 ي.یتضح التكامل بین المتغیرات الشخصیة والجماعة أكثر ما یتضح في مفھوم الدور.الفرد في موقف جماع

). تحّدید 2011) ابراھیم، قصي عبدهللا ( 1وتستمد نظریة الدور متغیراتھا من الدراسات الحضاریة واالجتماعیة ودراسات الشخصیة، (
مستوى جودة األداء المھني لألخصائیین االجتماعیین، بحث علمي، منشور، مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعیة، المجلد الثالث، 

 نایر.العدد األول، ی

 لذلك تتبنى الدراسة الحالیة نظریة الدور ویعطیھا ذلك المجتمع للدور نفسه من جھة أخرى. 24[

 وتنطلق نظریة الدور من عدة افتراضات أساسیة أھمھا ما یلي: 

 ترتبط األدوار االجتماعیة غالبا  بعدد معین من األفراد الذین یشتركون في ھویة واحدة ومحددة. -1

 ربما یدرك األفراد األدوار التي یقومون بھا -3األدوار االجتماعیة نتیجة األثار المترتبة تستمر  -2

تمثل أنماط السلوك صفة ممیزة تساعد األفراد على أداء األدوار وااللتزامات التي تنظم تفاعلھ مع اآلخرین من أفراد المجتمع الذین   -4
 یشغلون مراكز اجتماعیة أخرى 

 الدراسات السابقة:

) بعنوان: دور األخصائي االجتماعي في المساندة االجتماعیة لمرضى  2017اوال : الدراسات المحلیة: دراسة (النعمي، حسن أحمد محمد،  
 القلب: دراسة 

 میدانیة بمستشفى عسیر المركزي 

.  76لطبي، مرجع سبق ذكره ،ص  ) أحمد حسین عبد الرازق: الحاجات اإلشرافیة الالزمة لتطویر األداء المھني لألخصائیین بالمجال ا1(
). تحّدید مستوى جودة األداء المھني لألخصائیین االجتماعیین، بحث علمي، منشور، مجلة جامعة 2011) ابراھیم، قصي عبدهللا (1(

 أم القرى للعلوم االجتماعیة، المجلد الثالث، العدد األول، ینایر.

جتماعیة المقدمة من قبل االخصائیین االجتماعیین لمرضى القلب بمستشفى عسیر ـھدف الدراسة إلى التعرف على أنواع المساندة اال26[
المركزي، نوع الدراسة وصفیة حیث استخدم الباحث المسح االجتماعي الشامل للمرضى المنومین بقسم عنایة القلب بمستشفى عسیر 

أداة للدراسة، وأظھرت نتائج الدراسة أھمیة دور األخصائي ) اناث، وقد استخدم االستبانة ك6) ذكر، (14المركزي، وقد تكونت العینة من (

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

242 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

دة االجتماعي في المساندة االجتماعیة لمرضى القلب والمتمثلة في أربعة محاور رئیسیة وھي: المساندة المعرفیة، المساندة الوجدانیة، مسان
 ( 20التقدیر، المساندة االقتصادیة ومالھا من أثر إیجابي في حیاةمریض القلب

 .االتجاھات نحو المھنة وعالقتھا باألداء الوظیفي لدى األخصائیین االجتماعیین واألخصائیات )-2

االجتماعیات العاملین بالمستشفیات الحكومیة المركزیة بالمنطقة الغربیة) رسالة ماجستیر غیر منشورة في علم النفس)أم القرى: كلیة  
 ] 27التربیة.[

 ) 2020دراسة (سویدان، محمد عبد المجید، 

بعنوان: برنامج مقترح من المنظور الوقائي لطریقة خدمة الجماعة لتفعیل دور األخصائي االجتماعي في الفریق الطبي لمواجھة جائحة  
كورونا.ھدفت الدراسة للتوصل إلى برنامج من المنظور الوقائي لطریقة خدمة الجماعة لتفعیل دور األخصائي االجتماعي لمواجھة جائحة 

)  35الدراسة على مستشفیات عزل مرضى كورونا التابعة لوزارة الصحة بمحافظة البحیرة، شمل مجتمع الدراسة على (   كورونا، طبقت
) عضو، توصلت نتائجھا إلى أن دور األخصائي االجتماعي 135أخصائي اجتماعي، وعینة طبقیة من أعضاء الفرق الطبیة بلغت (

وى ضعیف، وأن اتجاھات أعضاء الفریق الطبي نحو دور األخصائي جاءت بمستوى بالفریق الطبي بمستشفیات عزل كورونا جاء بمست
 ضعیف.

). تحّدید مستوى جودة األداء المھني لألخصائیین االجتماعیین، بحث علمي، منشور، مجلة  2011_دراسة ) ابراھیم، قصي عبدهللا (3
الثالث، العدد األول، ین الدراسة إلى تقویم دور األخصائي االجتماعي بالمجال  جامعة أم القرى للعلوم االجتماعیة، المجلد  ایر.ھدفت 

الطبي من منظور الممارسة العامة. وجاءت األدوات متمثلة في مقیاس لألخصائیین االجتماعیین، ودلیل مقابلة للخبراء من المسئولین 
ین بالمجال الطبي بمدینة أسوان والبالغ عددھم  والمختصین بالمجال الطبي، وتم تطبیقھم على عینة من األخصائیین االجتماعیین العامل

) أخصائي اجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنھا، أن الدور الممارس لألخصائي االجتماعي الطبي یغلب علیھ الطابع 40(
شارت النتائج إلى أن  الروتیني التقلیدي والذي ال یطابق الدور الموصوف لھ مما یؤدي إلى ضعف دوره الممارس مع المرضي. كما أ

معوقات عمل األخصائي االجتماعي الطبي تتركز في قلة الدعم المادي. واختتمت الدراسة بعرض برنامج مقترح لتفعیل دور األخصائي 
ب االجتماعي كممارس عام في المجال الطبي، موضحا  األسس التي یقوم علیھا البرنامج، وأھدافھ مثل تفعیل االختبارات الشخصیة للطال
یة المتقدمین لمعاھد وكلیات الخدمة االجتماعیة، وال ُیقبل إال من یكون لدیھ االستعداد لممارسة المھنة ومقتنع بھا حیث أنھا مھنة إنسان

التي   والتكنیكات  عام،  كممارس  االجتماعي  األخصائي  یستخدمھا  التي  ونظریاتھ  للبرنامج،  األساسیة  والمسلمات  األولي،  بالدرجة 
 ). 2(24خصائي االجتماعي كممارس عامیستخدمھااأل

(بعنوان: تقییم دور األخصائي االجتماعي العامل في المؤسسات اإلصالحیة.هدفت الدراسة  2020_ دراسة )العتیبي، كفاف عبد هللا ،  4
الدور وكذلك معرفة    إلى التعرف على طرق تعامل األخصائیین االجتماعیین العاملین في دار التربیة االجتماعیة مع األحداث وتقییم هذا

المعوقات التي تواجه األخصائیین االجتماعیین في الدار، وألغراض ذلك صمم الباحث استبانتین خاصة بموضوع الدراسة إحداهما طبقت  
( أخصائیین اجتماعیین في دار التربیة االجتماعیة، وقد كشفت نتائج 5( نزیل ونزیلة من األحداث واألخرى طبقت على )22على )

اسة أن األخصائیین االجتماعیین یتعاملون مع النزالء بصورة إیجابیة، ویتسمون بالدرایة العلمیة بالخصائص النفسیة والسلوكیة لألفراد الدر 
ت لمعوقاوبالنزاهة والحیادیة وكذلك یسهمون في تعدیل سلوك النزالء ویقومون بتطبیق البرامج الدینیة والثقافیة والترفیهیة بصورة فعالة، أما ا 
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التي تواجه األخصائیین في أداء عملهم فكان أبرزها: عدم اكتمال الملفات الخاصة باألحداث، وقلة عدد األخصائیین االجتماعیین وعدم  
 (.    1)وجود اإلمكانیات المتاحة لعملهم

 )By Allison Genzalez.2016ثالثا : الدراسات األجنبیة: دراسة ( 

 لطبي مع المرضى المتواجدین بالعنایة المركزة بعنوان: دور اإلخصائي االجتماعي ا

ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلخصائي االجتماعي الطبي مع المرضي المتواجدین بالعنایة المركزة، وأكدت الدراسة على أھمیة 
النفسي دور اإلخصائي االجتماعي الطبي مع المرضى المتواجدین بالعنایة المركزة، وكذلك مع أسرھم، وذلك   لحاجتھم الملحة للدعم 

 والمعنوي لخفض

 ). 1(31المخاوف التي تراودھم في ھذه المرحلة الحرجة من حیاة المریض

 ) Gonzalez, 2016دراسة (

دكتوراه في الخدمة االجتماعیة: ھدفت الدراسة  -) دورھم في توفیر الرعایة الحیاتیةISUبعنوان: كیف یدرك االخصائیون االجتماعیون في (
التعرف على دور اإلخصائي االجتماعي في توفیر الرعایة الحیاتیة، والتي أكدت على أھمیة دور األخصائي االجتماعي الطبي مھم   إلى

النفسي  للدعم  الملحة  لحاجتھم  المركزة، وكذلك مع أسرھم، وذلك  بالعنایة  المتواجدین  المرضى  األزمة خاصة  المرضى وقت  جدا مع 
 ي تراودھم في ھذه المرحلة الحرجة من حیاة المریض ویتحقق ذلك عن طریق التعاون معوالمعنوي لخفض المخاوف الت

 ). 2(32األطباء والتمریض

 ) Xu, Qingwen، 2016دراسة (

Bonderva, etal: Contemporary Basis for The Social Psychological Training of Social ) (Gonzalez, 2016) (1) .Workers Journal 

of Russian and East European Psychology, Vol (34), No(5 Beecher, Blake Et Al. (2010). International Students' Views About 

Transferability In Social Work (2) .Education And Practice, International Social Work, SAGE Pub, London, 53(2), 44 – 56 

]34 

 تعریف الخدمة االجتماعیة الدولیة ( منظور وكالة الخدمة االجتماعیة )بعنوان : 

من وكاالت الخدمة االجتماعیة التي شاركت في ھذه الدراسة إلى حّد كبیر من حیث عدد    96حیث كشفت نتائج الدراسة تباین أل  
داف المؤسسیة والغایات، حیث ثالثة وثالثین من الموظفین بدوام كامل، والخدمات والبرامج، والعمالء، الوضع المالي، فضال  عن األھ

من الموظفین بدوام كامل،  21-40لدیھم من  17.7من الوكاالت %  17موظف بدوام كامل، و  20لدیھم أقل من   34.4الوكاالت %
ر مجموعة واسعة موظفا  بدوام كامل، كما بّینت نتائج الدراسة أّن الوكاالت توف  100توظف أكثر من    24.7وكالة %   23في حین أّن  

 
 ديث. ، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الح٢( الخدمة االجتماعية، نظرة تاريخية  مناهج الممارسة  المجاالت. ط ١٩٨٨خاطر، أحمد ) (1)
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من الخدمات بما في ذلك حمایة الطفل، الرعایة الصحیة النفسیة، خدمات األسرة، ادارة القضایا، الخدمات السكنیة، في حین بّینت أّن  
تركز على خدمة    13.5وكالة فقط بنسبة %  13% توفر الخدمات التي یستفید منھا المھاجرین والالجئین، و41.7وكالة بنسبة    40

وكالة، ومن حیث    96من كل العمالء في استجابات آل    28.1ین والالجئین، وعموما ، عدد السكان المھاجرین والالجئین ضّم %المھاجر 
 وكالة اھتماما  طفیفا  في توسیع نطاق  96تصورات وكاالت الخدمة االجتماعیة للخدمة االجتماعیة الدولیة، أعربت أل 

 ) 1( 33ممارستھا في المجال الدولي.

 ) Weiss-Gal, Idit, Welbourne, Penelope 2018(  دراسة 

 بعنوان : احتراف الخدمة االجتماعیة: االكتشاف عبر الحدود الوطنیة.

حیث كشفت نتائج الدراسة أن قاعدة معارف الخدمة االجتماعیة في جمیع الدول العشر التي شملتھا الدراسة كانت فریدة من نوعھا، ویتم  
بلدان مختلفة، وھذه القاعدة المعرفیة تغطي أربعة مجاالت رئیسیة ھي: أوال : المعرفة حول المشاكل االجتماعیة    تطویرھا بدرجات مختلفة في

لیات ال سیما تلك المتصلة بالفقر واالعتداء على األطفال، ثانیا : المعارف المرتبطة بالفئات الضعیفة من السكان، مثل المسنین وأفراد األق
صة أولئك الذین یعانون من التمییز والقھر والتھمیش االجتماعي، ثالثا : المعارف والخبرات التي تتصل باستراتیجیات العرقیة والمعاقین، وخا

 التدخل على مستویات الفرد واألسرة والمجتمع والجماعة والدولة،  

 ما ستضیفھ الدراسة الحالیة للدراسات السابقة:

على المؤثرة  العوامل  تناولت  السابقة  األخصائي   الدراسات  دور  وتقییم  الطبي،  بالمجال  االجتماعیة  الخدمة  قسم  في  العاملین  أداء 
االجتماعي، وكذلك اقتراح برنامج من المنظور الوقائي لطریقة خدمة الجماعة لتفعیل دور األخصائي االجتماعي في الفریق الطبي، 

عامة، وكذلك تناولت الدراسات السابقة توضیح دور األخصائي وتقویم دور األخصائي االجتماعي بالمجال الطبي من منظور الممارسة ال
االجتماعي الطبي في التوعیة بالتبرع باألعضاء البشریة، وفعالیة دور األخصائي االجتماعي في المجال الطبي، وتطرقت إلى أھمیة 

األخصائیین االجتماعیین لدورة في توفیر دور االخصائي االجتماعي الطبي مع المرضى المتواجدین في العنایة المركزة، وكیفیھ ادراك  
الدراسات  الطبي في تقدیم الرعایة األولیة، ویتضح من ذلك تطرق  إلى دور االخصائي االجتماعي  الرعایة الحیاتیة، وكذلك تطرقت 

ضى المراجعین السابقة لدور األخصائي االجتماعي من جوانب وجھات مختلفة، ولكن موضوع دور األخصائي االجتماعي في رعایة المر 
لمستشفى الملك فھد التخصصي بالدمام في ظل جائحة كورونا ھو ما تعمل ھذه الدراسة على إضافتھ إلى الدراسات العربیة التي تناولت 

 دور األخصائي االجتماعي، حیث ان ھذه الصعوبات والمعوقات التي تواجھ عمل األخصائي االجتماعي الطبي

 ): 1(36الجتماعي الطبي: تنقسم المعوقات إلى اربعة أقسامصعوبات ومعوقات عمل األخصائي ا

 أوال : معوقات ترجع إلى طبیعة المشكالت االجتماعیة والنفسیة المرتبطة بالمرض من حیث: 

للمرض مثل مرض   -1 الغذائي  النظام  إدراك المرض الحتیاجات  المرض حیث توجد فروق فردیة في  إدراك المریض لطبیعة  مدى 
 السكري. 
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عة المخاوف المرتبطة بالمرض حیث إن   ھناك مرضى شدیدي الحساسیة وشدیدي المخاوف فیزداد تأثرھم بشكل دائم، ویرفضون  طبی  -2
ب األخصائي االجتماعي أن یخرجھم منھا.   الخروج من دائرة الحزن التي یتطل  

 ) مرجع سابق: العقیب, رسالة ماجستیر. 1(

]38 [ 

 المصاحبة للمرض حیث إن   األمراض یمكن أن تستنزف كل المیزانیة. المشكالت المالیة  -3

 ثانیًا: معوقات ترجع لألخصائي االجتماعي نفسھ:

ل المشاعر السالبة نحو العالج الحكومي إلى مشاعر عداء لألخصائي االجتماعي، نظرا  لنقص اإلمكانیات الحكومیة. -1  قد تتحو  

كثرة الحاالت المرضیة وضغط العمل قد   - 5یل الخبرة جدید بالعمل فیؤّثر ذلك سلبا  على أدائھ. قد یكون األخصائي االجتماعي قل -2
 یسبب إعاقة في اإلدراك المھني السلیم

 ). 2( 37لألخصائي

 ثالثًا: معوقات ترجع إلى إدارة المستشفى بقسم الخدمة االجتماعیة:

 ائي االجتماعي ومن ثم ال یتّم التعامل معھ بصورة مناسبة. قد تجھل إدارة المستشفى كثیر من مھام ومسؤولیات األخص -1

ا یعیق األخصائي االجتماعي عن القیام بدوره المھني. -2  عدم توفیر المیزانیة المطلوبة من قبل إدارة المستشفى مم  

لعاملین في إدارة المستشفى أن  شكوى بعض ا  - 4قد ال توّفر الخدمة االجتماعیة الطبیة المكان المناسب لقسم الخدمة االجتماعیة.  -3
األخصائي  أن    في  خاطئة  فكرة  لدیھا  زالت  ما  اإلدارات  ھذه  وأن  معھ  یتعاونون  ال  لذا  أعمالھم  في  ل  یتدخ   االجتماعي  األخصائي 

 ). 1(38االجتماعي ھو موجوٌد لمنح المساعدات ودراسة الحاالت االقتصادیة

 الجتماعیون في المؤسسات الطبیة:رابعا : الصعوبات التي یواجھا األخصائیون ا

ترجع للمؤسسات الطبیة نفسھا من حیث قصور نظرتھا تجاه عمل األخصائي االجتماعي والدور الذي یقوم بھ ضمن الفریق الطبي، وقد  
 ال تعترف اإلدارة بقیمة

ة. االسكندریة: المكتب الجامعي ). نماذج ومھارات طریقة تنظیم المجتمع في الخدمة االجتماعی1999) عبداللطیف, رشاد احمد (2(
 الحدیث .

). العوامل المؤثرة على أداء العاملین في اقسام الخدمة األجتماعیة بالمجال الطبي، دراسة  2006) الشیباني، نورة معیض برجس (1(
الخدمة االجتماعیة،    میدانیة مطبقة بمجمع الریاض الطبي بالریاض، بحث مكمل لنیل درجة الماجستیر في التربیة االجتماعیة، كلیة

 جامعة حلوان . 
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]39 [ 

 ). 2( 39جھود نسق الخدمة االجتماعیة، كما أن بعض األطباء ال یعتقدون بأھمیة العوامل النفسیة واالجتماعیة في العالج

األخصائي االجتماعي الطبي،  عالقة الدراسة بنظریة الدور، أن لدراسة تركز على أن مفھوم الدور ھو السلوك المتوقع من الفرد، وھو  
 حیال شغلھ لمكانة معینة في المستشفیات العامة، وخصوصا  مستشفى الملك فھد بالدمام، 

 األمر الذي یستدعي:

 الممارسة المھنیة لدور الخدمة االجتماعیة الطبیة المعتمدة على المعرفة العلمیة. -1

 لمجال وھم األخصائیون االجتماعیون.ممارسة ھذا الدور یتم من قبل أناس متخصصین في ھذا ا -2

 االنسجام مع خصوصیة المجتمع السعودي، والذي یمثل الدین اإلسالمي الركیزة األساسیة لجوانب الحیاة المختلفة فیھ.  -3

 مساعدة المرضى للتعامل مع أوضاعھم الصحیة حتى یتمكنوا من تحقیق أفضل مستوى یستطیعون الوصول إلیھ.  -4

 ). 1(40ن ھذا الدور شریكا  فاعال  مع الطبیب في العملیة العالجیةضرورة أن یكو  -5

الشیباني، نورة معیض برجس (2( التوجیھي 1) ( 2006) مرجع سابق:  العالقة بین دور اإلشراف  الھادي:  الحكیم أحمد عبد  ) عبد 
ثامن عشر ،القاھرة، كلیة الخدمة االجتماعیة،  االجتماعي وتنمیة األداء المھني لألخصائي االجتماعي ، بحث منشور في المؤتمر العلمي ال

 . 2005جامعة حلوان، المجلد الثالث،  

 الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل األخصائي االجتماعي الطبي 

 (:  1)صعوبات ومعوقات عمل األخصائي االجتماعي الطبي: تنقسم المعوقات إلى اربعة أقسام

 االجتماعیة والنفسیة المرتبطة بالمرض من حیث:  أواًل: معوقات ترجع إلى طبیعة المشكالت

 مدى إدراك المریض لطبیعة المرض حیث توجد فروق فردیة في إدراك المرض الحتیاجات النظام الغذائي للمرض مثل مرض السكري.

دائم، ویرفضون  طبیعة المخاوف المرتبطة بالمرض حیث إن  هناك مرضى شدیدي الحساسیة وشدیدي المخاوف فیزداد تأثرهم بشكل  
 الخروج من دائرة الحزن التي یتطل ب األخصائي االجتماعي أن یخرجهم منها. 

 المشكالت المالیة المصاحبة للمرض حیث إن  األمراض یمكن أن تستنزف كل المیزانیة.

 

 
 العقيب, رسالة ماجستير. مرجع سابق:  (1)
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 ثانیًا: معوقات ترجع لألخصائي االجتماعي نفسه:  

ل المشاعر السالبة نحو العالج   الحكومي إلى مشاعر عداء لألخصائي االجتماعي، نظرا  لنقص اإلمكانیات الحكومیة.قد تتحو 

 قد یكون األخصائي االجتماعي قلیل الخبرة جدید بالعمل فیؤّثر ذلك سلبا  على أدائه.  

 (.  2) كثرة الحاالت المرضیة وضغط العمل قد یسبب إعاقة في اإلدراك المهني السلیم لألخصائي

 ترجع إلى إدارة المستشفى بقسم الخدمة االجتماعیة:ثالثا : معوقات 

 قد تجهل إدارة المستشفى كثیر من مهام ومسؤولیات األخصائي االجتماعي ومن ثم ال یتّم التعامل معه بصورة مناسبة.  

 ني.  عدم توفیر المیزانیة المطلوبة من قبل إدارة المستشفى مم ا یعیق األخصائي االجتماعي عن القیام بدوره المه

 قد ال توّفر الخدمة االجتماعیة الطبیة المكان المناسب لقسم الخدمة االجتماعیة.

شكوى بعض العاملین في إدارة المستشفى أن األخصائي االجتماعي یتدخ ل في أعمالهم لذا ال یتعاونون معه وأن هذه اإلدارات ما زالت 
 ( 1)لمنح المساعدات ودراسة الحاالت االقتصادیة لدیها فكرة خاطئة في أن  األخصائي االجتماعي هو موجودٌ 

 رابعا : الصعوبات التي یواجها األخصائیون االجتماعیون في المؤسسات الطبیة: 

ترجع للمؤسسات الطبیة نفسها من حیث قصور نظرتها تجاه عمل األخصائي االجتماعي والدور الذي یقوم به ضمن الفریق الطبي، وقد 
النفسیة واالجتماعیة في  ال تعترف   العوامل  بأهمیة  یعتقدون  األطباء ال  أن بعض  االجتماعیة، كما  الخدمة  بقیمة جهود نسق  اإلدارة 

 (.  2)العالج

عالقة الدراسة بنظریة الدور، أن لدراسة تركز على أن مفهوم الدور هو السلوك المتوقع من الفرد، وهو األخصائي االجتماعي الطبي، 
 انة معینة في المستشفیات العامة، وخصوصا  مستشفى الملك فهد بالدمام، األمر الذي یستدعي: حیال شغله لمك

 الممارسة المهنیة لدور الخدمة االجتماعیة الطبیة المعتمدة على المعرفة العلمیة.  

 ممارسة هذا الدور یتم من قبل أناس متخصصین في هذا المجال وهم األخصائیون االجتماعیون.  

 مع خصوصیة المجتمع السعودي، والذي یمثل الدین اإلسالمي الركیزة األساسیة لجوانب الحیاة المختلفة فیه.   االنسجام

 
 (. نماذج ومهارات طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية. االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث . 1999عبداللطيف, رشاد احمد ) (2)

األجتماعية بالمجال الطبي، دراسة ميدانية مطبقة بمجمع  (. العوامل المؤثرة على أداء العاملين في اقسام الخدمة 2006الشيباني، نورة معيض برجس ) (1)

 الرياض الطبي بالرياض، بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان . 

 (. 2006مرجع سابق: الشيباني، نورة معيض برجس ) (2)
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 مساعدة المرضى للتعامل مع أوضاعهم الصحیة حتى یتمكنوا من تحقیق أفضل مستوى یستطیعون الوصول إلیه.  

 (1)عالجیةضرورة أن یكون هذا الدور شریكا  فاعال  مع الطبیب في العملیة ال 

 الدراسة التطبیقیة  -1
 مقدمة  -
 لبیانات أدوات جمع ا -
 صدق وثبات االستبیان  -
 عینة البحث  -
 خصائص أفراد عینة الدراسة  -
 تحلیل تساؤالت الدراسة  -
 ملخص النتائج  -
 خاتمة  -
 الدراسة التطبیقیة  -
 مقدمة: -

 صحیة.  بارزا العصر الحدیث، حیث یقاس تقدم المجتمعات ورقیها بمدى ما تقدمه لألفراد من خدماتفى عایة الصحیة مكانا تحتل الر    

ث وتحلیل خصائص أفراد سیتم في الفصل الحالي إجراءات البحث والتطرق إلى مجتمع وعینة البحث والتحقق من صدق وثبات ادة البح
 العینة المستهدفة.  

 أدوات جمع البیانات: 

تم تصمیم استبیان من إعداد الباحثة یتكون من البیانات األولیة، وعبارات االستبیان مقسمه إلى عدة محاور وهي )المحور األول: دور 
( عبارة، )المحور الثاني: الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي 12ي في التعامل مع المرضى( مكون من )األخصائي االجتماع

( عبارة، )المحور الثالث: الحلول والمقترحات التي تساعد في تعزیز دور األخصائي االجتماعي في 12للقیام بدوره( مكون من )
( عبارة، تتضمن استجابات أفراد العینة التدرج التالي )أتفق، 36د عبارات االستبیان )( عبارة، وبذلك یكون عد12المستشفى( مكون من )

 أتفق إلى حد ما، ال أتفق(.

 

 

 

 
دور اإلشراف التوجيهي االجتماعي وتنمية األداء المهني لألخصائي االجتماعي ، بحث منشور في المؤتمر العلمي عبد الحكيم أحمد عبد الهادي: العالقة بين  (1)

 . 2005الثامن عشر ،القاهرة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، المجلد الثالث،  
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 صدق وثبات االستبیان:

 أواًل: صدق االستبیان:

للتحقق من صدق األداة فقد تم عرضها على محكمین من الخبراء في مجال الخدمة االجتماعیة في جامعة الملك عبد العزیز بجدة، 
للتأكد من انتماء العبارات إلى المحور الذي تقیسه وسالمة صیاغة العبارات من نواحي لغویة، وأي مالحظات یبدیها المحكمین، واألخذ 

 هذه الطریقة تم التأكد من صدق األداة.   بآرائهم، وب

 ثانیًا: ثبات االستبیان:

 وللتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا.

 

 االتساق الداخلي  عدد العبارات  المحور
 

مع  دور   التعامل  في  االجتماعي  األخصائي 
 المرضى 

 

12 0,23 
 

االجتماعي  األخصائي  تواجه  التي  الصعوبات 
 للقیام بدوره

12 0,11 
 

دور   تعزیز  في  تساعد  التي  والمقترحات  الحلول 
 األخصائي االجتماعي في المستشفى

12 
 

0,23 

 36 المجموع 
 

0,57 

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا-1-جدول

یوضح الجدول معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا لمحاور األداة، واعتبرت هذه القیم مالئمة لغایات هذه الدراسة، حیث 
 ( وبذلك یعتمد على األداة في الدراسة الحالیة. 0,57بلغ الثبات الداخلي لعبارات االستبیان )

 عینة البحث:

( أخصائي اجتماعي طبي من األخصائیین العاملین في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، المداومین 50تتكون عینة البحث من )
 في فترة تفشي جائحة كورونا، تم اختیارهم بالطریقة القصدیة، من الجنسین )ذكور، أناث(.  

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

250 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 خصائص أفراد عینة الدراسة: 

 یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة في ضوء متغیرات الدراسة كما يلي:

 متغیر الجنس: -1
 

 
 یوضح النسب لمتغیر الجنس -1-شكل

 

 النسبة التكرار الجنس
 %48 24 ذكر

 
 انثى

 
26 52% 

 
 %100 50 المجموع

 
 یوضح النسب والتكرار لمتغیر الجنس -2-جدول

یتضح من الجدول والرسم البیاني السابق توزیع أفراد العینة تبعا  لمتغیر الجنس حیث ان الجدول یوضح ان عدد اإلخصائیین 
%( بینما نسبة الذكور من اإلخصائیین االجتماعیین 52االجتماعیین من أفراد العینة اإلناث أكثر من الذكور بنسبة بلغت )

 %(.    48بلغت )
 متغیر العمر:  -2

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

251 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 متغیر العمریوضح النسب ل-2-شكل
 العمر

 
 

 النسبة التكرار

 ( سنة30-25ما بین )
 

14 28% 
 

 ( سنة35-31ما بین )
 

6 12% 
 

 ( سنة40-36ما بین )
 

17 
 

34% 

 6 ( 45-41ما بین )
 

12% 

 سنة وأكبر 46من 
 

7 
 

14% 

 المجموع
 

50 100% 

 یوضح النسب والتكرار لمتغیر العمر-3-جدول

-36%( من أفراد العینة ما بین )34یتضح من الجدول والرسم البیاني السابق توزیع أفراد العینة تبعا  لمتغیر العمر حیث أن ما نسبته )
( سنة وأكبر، ویلیها 46%( من )14( سنة، یلیها في الترتیب ما نسبته )30-25%( ما بین )28( سنة، یلیها في الترتیب ما نسبته )40

( سنة، ویتضح من ذلك أن أكثر أفراد العینة هم بعمر ما بین 45-41( سنة، وما بین )35-31%( للفئتین ما بین )12ا نسبته )م
 ( سنة وهما األكثر خبرة. 36-40)
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 متغیر التخصص العلمي:  -3
 

 
 ح النسب لمتغیر التخصص العلمي یوض-3-شكل

 التخصص
 
 

 النسبة التكرار

 علم االجتماع
 

17 34% 
 

 خدمة اجتماعیة
 

20 40% 
 

 علم نفس
 

13 26% 

 إرشاد أسري 
 

0 0% 
 

 %0 0 أخرى 
 %100 50 المجموع

 یوضح النسب والتكرار لمتغیر التخصص العملي -4-جدول

%( من أفراد العینة 40یتضح من الجدول السابق والرسم البیاني توزیع أفراد العینة تبعا  لمتغیر التخصص العلمي حیث أن ما نسبته )
%( 26نة تخصصهم العلمي علم االجتماع، بینما ما نسبته )%( من أفراد العی34تخصصهم العلمي خدمة اجتماعیة، وما نسبته )
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%( لتخصص إرشاد أسري وأخرى، ویتضح من ذلك أن اغلب التخصصات ألخصائیین االجتماعیین 0تخصصهم العلمي علم النفس، و)
االجتماعیة وقد  من أفراد العینة خدمة اجتماعیة، وعلم اجتماع، وعلم النفس، مع ان تخصص علم النفس دخیل على تخصص الخدمة

 یرجع ذلك لقلة الخریجین في تخصص الخدمة االجتماعیة. 

 متغیر عدد سنوات الخدمة: -4

 
 یوضح النسب لمتغیر عدد سنوات الخبرة -4-شكل

 سنوات الخدمة
 
 

 النسبة التكرار

 سنوات 9إلى 5من 
 

23 46 % 
 

 سنة 14إلى  10من 
 

13 26 % 
 

 سنة 19إلى  15من 
 

10 20 % 

 سنة وأكثر 20من 
 

4 8 % 

 المجموع
 

50 100% 
 

 یوضح النسب والتكرار لمتغیر عدد سنوات الخبرة -5-جدول
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یتضح من الجدول السابق والرسم البیاني توزیع أفراد العینة تبعا  لمتغیر عدد سنوات الخبرة حیث ان أعلى سنوات الخبرة ألفراد العینة 
إلى  15من %(، ویلیهم سنوات الخبرة )26سنة( بنسبة ) 14إلى 10%(، ویلیهم سنوات الخبرة )من 46سنوات( بنسبة ) 9إلى  5)من 

( الذي یوضح 3%(، ویتضح ان النتیجة تتفق مع جدول رقم )8سنة وأكثر( بنسبة ) 20%(، وسنوات الخبرة )من 20سنة( بنسبة ) 19
 9إلى  5سنة(، حیث یعتبر عمر مناسب الكتساب خبرة )من  40-36عمر أفراد العینة حیث ان النسبة األعلى للعمر كانت ما بین )

 سنوات(.

 تحلیل تساؤالت الدراسة:  -
 ما طبیعة دور األخصائي االجتماعي في رعایة المرضى المراجعین بمستشفى الملك فهد؟ السؤال األول: -

 

 العبارات  م
 
 

  التكرار
 أتفق 

 أتفق 
 نوعا   

 ما 
  

 
 ال 

 أتفق 

 
 المتوسط 

 
 االنحراف 

 
 التقییم 

 
 النسبة  2ك

الذاتي  1 التقویم  تنمیة  على  أعمل 
أدائهم  لتحسین  المرضى  لدى 

 بشكل مستمر

 0.34 أتفق  0.31 1.43 1 6 43 ت
% 86 12 2 

تعوق  2 التي  المشكالت  بحل  أقوم 
خطة   استفادتهم من  المرضى من 

 العالج في المستشفى

 0.41 أتفق  0.47 1.53 1 4 45 ت
% 90 8 2 

التي  3 المشكالت  حل  على  أعمل 
تواجه المرضى في بیئتهم الطبیعیة  
مشاكل   األسریة،  )المشاكل  مثل: 

 في العمل(.  

 0.81 أتفق  0.20 1.84 0 6 44 ت

% 88 12 0 

الظروف   4 ذوي  المرضى  أدعم 
 االجتماعیة السیئة 

 

 0.28 أتفق  0.19 1.59 0 3 47 ت
% 94 6 0 

المرضى  5 إقناع  على  أعمل 
 الرافضین للعالج بالمستشفى  

 0.11 أتفق  0.28 1.42 3 8 39 ت
% 78 16 6 

أقوم بإجراء مقابالت مع المرضى  6
المختلفة   المشكالت  لحل  وأسرهم 

 التي تواجههم.  

 0.18 أتفق  0.41 1.93 1 5 44 ت
% 88 10 2 
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عن   7 المستشفى  إلدارة  تقاریر  أقدم 
المراجعین   المرضى  حاالت 

 للمستشفى. 

 0.13 أتفق  0.26 1.63 4 14 32 ت
% 64 28 8 

مستمر  8 تواصل  إیجاد  على  أعمل 
لتحسین   والمستشفى  األسرة  بین 

 جودة األداء  

 0.15 أتفق  0.31 1.55 1 11 38 ت
% 76 22 2 

)العالجیة 9 المستشفى  برامج  -أنفذ 
خالل  -الوقائیة من  التنمویة( 

 المشاركة المجتمعیة 

 0.21 أتفق  0.18 1.38 0 14 36 ت
% 72 28 0 

اتصال   10 قنوات  إیجاد  على  أعمل 
والمجتمع  المستشفى  بین  فعالة 

 المحلي  

 0.17 أتفق  0.34 1.74 0 10 40 ت
% 80 20 0 

األمراض  11 بطبیعة  الناس  توعیة 
وطرق انتقالها في حالة أنها كانت 

 أمراض معدیة 

 0.26 أتفق  0.11 1.83 5 6 39 ت
% 78 12 10 

بطرق  12 توعویة  نشرات  عمل 
 السالمة والوقایة  

 0.14 أتفق  0.46 1.48 2 17 31 ت
% 62 34 4 

 یوضح معامل االرتباط لدور االخصائي االجتماعي -6-جدول

یتضح من الجدول السابق دور األخصائي االجتماعي في رعایة المرضى المراجعین بمستشفى الملك فهد حیث كانت استجابة أفراد 
(، حیث یتضح من النتیجة أن اإلخصائي 2العینة على العبارات )أتفق(، وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري، و)ك

جتماعي الطبي في مستشفى الملك فهد العام یقوم بدورة على أكمل وجهة ویتضح معرفة اإلخصائي االجتماعي الطبي باألدوار اال
هو "أسلوب بنائي   المتوقعة منه في مكان العمل وممارستها بكل احترافیة، وهذه النتیجة تتفق مع ما نظریة الدور التي تؤكد على أن الدور

منظم أو نمط منظم من المعاییر فیما یختص بسلوك فرد ویقوم بوظیفة معینة في الجماعة أو ما یتوقعه المجتمع من فرد یشغل مركزا  
ي مجال الخدمة االجتماعیة فردا  یشغل مركزا  معینا  في مجموعة ما"، وفي ضوء الفكرة التي تنطلق منها نظریة الدور یعتبر الممارس ف

اجتماعیا  معینا  له مجموعة من الحقوق وااللتزامات التي تنظم تفاعله مع اآلخرین من أفراد المجتمع الذین یشغلون مراكز اجتماعیة 
الدور بالدور المثالي أو  أخرى، ویرتبط هذا الدور بمجموعة من التوقعات من جانب اآلخرین ومن المجتمع وهو ما یعرف في نظریة

المتوقع، والدور الواقعي هو الدور الذي یمارسه األخصائي االجتماعي في تعامله مع المراجعین، وقد اختلفت النتیجة التي توصلت إلیها 
الطبي ( التي توصلت إلى أن دور األخصائي االجتماعي بالفریق 2020الدراسة الحالیة مع  دراسة )سویدان، محمد عبد المجید، 

بمستشفیات عزل كورونا جاء بمستوى ضعیف، وأن اتجاهات أعضاء الفریق الطبي نحو دور األخصائي جاءت بمستوى ضعیف، 
م( التي توصلت نتیجتها إلى 2018واختلفت النتیجة التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه دراسة )أحمد، نجوى محمد، 

االجتماعي الطبي یغلب علیه الطابع الروتیني التقلیدي والذي ال یطابق الدور الموصوف له مما یؤدي أن الدور الممارس لألخصائي 
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( التي توصلت 2018إلى ضعف دوره الممارس مع المرضي، وكذلك اختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة )عبد الحلیم، إبراهیم محمد أحمد، 
ر األخصائي االجتماعي الطبي داخل المؤسسات الطبیة، واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة إلى عدم ادراك أفراد الفریق العالجي بمعظم أدوا

( التي توصلت إلى أن األخصائي االجتماعي الطبي یساهم في مراحل عالج المرضى، 2018مع دراسة )كرم هللا، عطا آدم عطیة، 
خدمة االجتماعیة الطبیة، وكذلك اتفقت الدراسة الحالیة مع وأكدت الدراسة أن األخصائي االجتماعي الطبي یتابع الدراسات الخاصة بال

میة دور اإلخصائي االجتماعي الطبي مع المرضى المتواجدین بالعنایة ( التي أكدت على أهBy Allison Genzalez,2016دراسة )
المركزة، وكذلك مع أسرهم، وذلك لحاجتهم الملحة للدعم النفسي والمعنوي لخفض المخاوف التي تراودهم في هذه المرحلة الحرجة من 

 حیاة المریض.

 السؤال الثاني: ما الصعوبات التي تواجه أداء األخصائي االجتماعي بمستشفى الملك فهد؟  -

  التكرار العبارات  م
 أتفق 

 أتفق 
 نوعا   

 ما 
  

 
 ال 

 أتفق 

 
 المتوسط 

  
 االنحراف 

 
 التقییم 

 
 النسبة  2ك

وضع   1 عدم 
بفریق   األخصائي 
داخل   العمل 

 المستشفى 

 0.21 ال أتفق  0.12 1,42 26 9 15 ت
% 30 18 52 

نطاق  2 وضوح  عدم 
الخاص   التمكن 

باألخصائي 
داخل   االجتماعي 

 المستشفیات   

نوعا   0.18 1.37 17 21 12 ت أتفق 
 ما 

0.25 
% 24 42 34 

بعض  3 وعي  قلة 
أعضاء اإلدارة بدور  

األخصائي 
 االجتماعي

نوعا   0.29 1.91 5 25 20 ت أتفق 
 ما 

0.14 

% 40 50 10 

اإلدارة    4 تتعاون  ال 
في   األخصائي  مع 
رسالة   أداء 

 المستشفى 
 

نوعا   0.26 1.47 11 25 14 ت أتفق 
 ما 

0.16 
% 28 50 22 
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إدارة  5 اقتناع  عدم 
بأهمیة   المستشفى 
المقدمة  االقتراحات 
األخصائي  من 

 االجتماعي

نوعا   0.24 1.53 11 25 14 ت أتفق 
 ما 

0.51 
% 28 50 22 

ال تهتم اإلدارة برأي   6
األخصائي 

عند  االجتماعي 
 اتخاذ القرارات

نوعا   0.16 1.37 11 28 11 ت أتفق 
 ما 

0.63 
% 22 56 22 

اإلدارة   7 تتیح  ال 
لألخصائي  

فرصة   االجتماعي 
كما   دوره  ممارسة 

 یجب 

 0.28 ال أتفق  0.18 1.01 22 20 8 ت
% 16 40 44 

بعض  8 اقتناع  عدم 
ما  بجدوى  األطباء 
األخصائي   به  یقوم 

 االجتماعي

نوعا   0.13 1.24 14 20 16 ت أتفق 
 ما 

0.52 
% 23 40 28 

األطباء   9 تقبل  عدم 
األخصائي  لتوجیه 
في  االجتماعي 
الخاصة   األمور 
المریض   بعالج 
 النفسي واالجتماعي

نوعا   0.21 1.46 19 19 12 ت أتفق 
 ما وال أتفق 

0.28 
% 24 38 38 

1
0 

األعباء   كثرة 
اإلداریة الملقاة على  
األخصائي  عاتق 

 االجتماعي

 0.16 أتفق  0.14 1.72 13 18 19 ت
% 38 36 26 

1
1 

عدد   قلة 
األخصائیین 

 0.22 أتفق  0.25 1.53 14 10 26 ت
% 52 20 28 
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في  االجتماعیین 
 المجال الطبي 

1
2 

عدم الحصول على  
في  تدریبیة  دورات 
القومیة   المعاییر 

 للجودة 

نوعا  0.11 1.47 8 24 18 ت أتفق 
 ما 

0.47 
% 36 48 16 

 یوضح معامل االرتباط لصعوبات التي تواجه االخصائي االجتماعي -7-جدول

یتضح من الجدول السابق الصعوبات التي تواجه أداء األخصائي االجتماعي بمستشفى الملك فهد، حیث كانت استجابة أفراد العینة على 
إلخصائي االجتماعي، وقلة عدد العبارات )ال أتفق، وأتفق لحد ما( بینما عبارتین )أتفق( وهي كثرة األعباء اإلداریة الملقاة على عاتق ا

(، كانت أبرز الصعوبات التي 2األخصائیین االجتماعیین في المجال الطبي،وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري، و)ك
ئي االجتماعي، تواجه أداء اإلخصائي االجتماعي الطبي بمستشفى الملك فهد العام هي )كثرة األعباء اإلداریة الملقاة على عاتق اإلخصا

( في وجود 2016وقلة عدد األخصائیین االجتماعیین في المجال الطبي(، اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة )الشیباني، نورة،
معوقات للممارسة المهنیة والتي منها معوقات خاصة بعدم تعاون المریض، معوقات خاصة بالنظام اإلداري، معوقات خاصة بعدم 

فریق الطبي، ومعوقات خاصة بعدم توفر األجهزة اإلداریة، ومعوقات خاصة بنقص اإلعداد النظري والعملي، واتفقت كذلك التعاون مع ال
( التي توصلت إلى عدة معوقات لإلخصائي االجتماعي الطبي والتي منها قلة عدد األخصائیین 2020مع دراسة )العتیبي، كفاف عبد هللا، 

م( التي أشارت 2018نیات المتاحة لعملهم، واختلفت مع ما توصلت إلیه دراسة )أحمد، نجوى محمد، االجتماعیین وعدم وجود اإلمكا
نتائجها إلى أن معوقات عمل األخصائي االجتماعي الطبي تتركز في قلة الدعم المادي، واتفقت النتیجة الحالیة مع ما توصلت إلیه 

لتي توجه اإلخصائي االجتماعي الطبي هي انعدام التدریب والتأهیل المهني ( ان اكثر الصعوبات ا2016دراسة )فضل هللا، مي صابر، 
 له.

 لمقترحات التي من شأنها أن تعزز دور األخصائي االجتماعي بمستشفى الملك فهد بالدمام؟  السؤال الثالث: ما الحلول وا -

  التكرار العبارات  م
 أتفق 

 أتفق 
 نوعا   

 ما 
  

 
 ال 

 أتفق 

 
 المتوسط 

 
 االنحراف 

 
 التقییم 

 
 النسبة  2ك

في  1 الحدیثة  التكنولوجیا  استخدام 
 العمل االجتماعي

 0.13 أتفق  0.24 1.42 2 13 35 ت
% 70 26 4 

لألخصائي  2 تدریبیة  دورات  عقد 
 االجتماعي تفید في تطویر العمل 

 0.17 أتفق  0.14 1.35 2 6 42 ت
% 84 12 4 

 0.17 أتفق  0.12 1.13 7 11 32 ت 3
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األخصائي االجتماعي عدم إغراق  
بأدواره  قیامه  دون  تحول  بأعمال 

 المهنیة 

% 64 22 14 

األخصائیین   4 أعداد  زیادة 
 االجتماعیین في المستشفیات  

 

 0.19 أتفق  0.17 1.42 8 13 29 ت
% 58 26 16 

األخصائي  5 إعداد  مناهج  تطویر 
االجتماعي الطبي بما یتناسب مع 
في  الشاملة  الجودة  معاییر 

 المستشفى 

 0.12 أتفق  0.26 1.52 3 6 41 ت
% 82 12 6 

الدولیة   6 المؤتمرات  حضور  تحفیز 
للخدمة االجتماعیة لتبادل المعارف 
المستوى  على  تطبیقها  وآلیة 

 العالمي.

 0.11 أتفق  0.16 1.64 3 7 40 ت
% 80 14 6 

بین   7 المشترك  للعمل  دلیل  إعداد 
 األطباء واألخصائي االجتماعي

 0.16 أتفق  0.46 1.47 3 8 39 ت
% 78 16 6 

بالرجوع  8 األطباء  یلزم  نظام  وضع 
في  االجتماعي  األخصائي  إلى 

 المشكالت الصحیة للمرضى 

 0.14 أتفق  0.21 1.26 6 13 31 ت
% 62 26 12 

لمناقشة  عقد   9 واجتماعات  ندوات 
األخصائي  بین  التعاون  أوجه 
والممرضین   واألطباء  االجتماعي 
العالجیة   الخطة  یخص  فیما 

 للمرضى 

 0.17 أتفق  0.15 1.21 0 14 36 ت
% 72 28 0 

تنمیة مهارة األخصائي االجتماعي  10
وتشجیعه في عرض مقترحاته على 
من   دوري  بشكل  المستشفى  إدارة 

 خالل تقاریر معینة

 0.15 أتفق  0.17 1.28 4 9 37 ت
% 74 18 8 

من   11 االجتماعي  األخصائي  تمكین 
 العمل مع الفریق الطبي

 0.13 أتفق  0.42 1.11 0 7 43 ت
% 86 14 0 

 0.11 أتفق  0.14 1.42 0   15 35 ت 12
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التخفیف من األعباء اإلداریة لعمل  
 األخصائي االجتماعي   

% 70 30 0 

 یوضح الحلول والمقترحات لتعزیز دور االخصائي االجتماعي -8-جدول

یتضح من الجدول السابق الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تعزز دور األخصائي االجتماعي بمستشفى الملك فهد بالدمام، وبعد 
رحات المطروحة والتي تحلیل العبارات أظهرت النتائج أن أفراد العینة من اإلخصائیین االجتماعیین قد اتفقوا على جمیع الحلول والمقت

 جات بالترتیب التالي في األهمیة: 

 .تمكین األخصائي االجتماعي من العمل مع الفریق الطبي -1
 عقد دورات تدریبیة لألخصائي االجتماعي تفید في تطویر العمل. -2
 تطویر مناهج إعداد األخصائي االجتماعي الطبي بما یتناسب مع معاییر الجودة الشاملة في المستشفى. -3
 تحفیز حضور المؤتمرات الدولیة للخدمة االجتماعیة لتبادل المعارف وآلیة تطبیقها على المستوى العالمي. -4
 إعداد دلیل للعمل المشترك بین األطباء واألخصائي االجتماعي. -5
 تنمیة مهارة األخصائي االجتماعي وتشجیعه في عرض مقترحاته على إدارة المستشفى بشكل دوري من خالل تقاریر معینة. -6
 عقد ندوات واجتماعات لمناقشة أوجه التعاون بین األخصائي االجتماعي واألطباء والممرضین فیما یخص الخطة العالجیة للمرضى. -7
 التخفیف من األعباء اإلداریة لعمل األخصائي االجتماعي. -8
 استخدام التكنولوجیا الحدیثة في العمل االجتماعي. -9

 عدم إغراق األخصائي االجتماعي بأعمال تحول دون قیامه بأدواره المهنیة. -10
 وضع نظام یلزم األطباء بالرجوع إلى األخصائي االجتماعي في المشكالت الصحیة للمرضى. -11
 زیادة أعداد األخصائیین االجتماعیین في المستشفیات.  -12

 ملخص النتائج:

الدراسة أن الدور اإلداري المتمثل في تنسیق عملیة خروج مریض فیروس كرونا هو أكثر وفي ضوء ما تم عرضه أظهرت نتائج     
األدوار قیاما من قبل األخصائي االجتماعي مع مریض اإلقامة الطویلة و ذلك حسب وجهة نظر مریض اإلقامة نفسه ثم تلى ذلك الدور 

مریض لمتابعة مستجدات حالته ثم دراسة حالة المریض فیما أكدت مجموعة من األدوار االجتماعیة كان أبرزها المرور الیومي على ال
استجابات األخصائیین االجتماعیین على نفس األدوار محل الدراسة أن األدوار النفسیة هي أكثر األدوار فاعلیة و دیمومة من بقیة 

أبرزها توعیة المریض بأن خروجه لمنزله یساعده األدوار األخرى خالف ما یراه مرضى اإلقامة الطویلة في األدوار االجتماعیة حیث كان 
في استقراره النفسي و توعیة أسرة المریض بأن وجوده بینهم یساعده في استقراره النفسي و طمأنة المریض بالتخفیف من مشاعر الخوف 

رت النتائج أن المعوق المتمثل لدیه وفیما یخص المعوقات التي تواجه األخصائي االجتماعي ألداء دوره مع مرضى اإلقامة الطویلة أظه
في نقص بعض المعلومات األولیة لمریض اإلقامة الطویلة و الراجع إلى المریض بفیروس كرونا یعد أكبر المعوقات و أهمها یلي ذلك 

في ظل  المعوق المتمثل في قلة األسرة بمستشفى الملك فهد برعایة و تمریض مرضى اإلقامة الطویلة و للتغلب على تلك المعوقات
 جائحة انتشار فیروس كرونا.
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 وصلت الدراسة الحالیة إلى النتائج التالیة:

عل  -1 ينص  الذي  األول  بالتساؤل  الخاصة  يلي:النتائج  ما  طبیعة دور األخصائي االجتماعي في رعایة المرضى المراجعین  ى 
 بمستشفى الملك فهد؟

أن اإلخصائي االجتماعي الطبي في مستشفى الملك فهد العام یقوم بدورة على أكمل وجهة ویتضح معرفة اإلخصائي االجتماعي 
 الطبي باألدوار المتوقعة منه في مكان العمل وممارستها بكل احترافیة.

أبرز الصعوبات التي تواجه أداء األخصائي االجتماعي بمستشفى على ما يلي:  النتائج الخاصة بالتساؤل الثاني الذي ينص -2
 الملك فهد هي؟

 )كثرة األعباء اإلداریة الملقاة على عاتق اإلخصائي االجتماعي، وقلة عدد األخصائیین االجتماعیین في المجال الطبي(. 

المشاكل والصعوبات التي تواجه االخصائي االجتماعي بمستشفى الذي ينص على ما يلي :   النتائج الخاصة بالتساؤل الثالث -3
 الملك فهد؟ 

 وتوصلت الدراسة إلى العدید من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تعزز دور اإلخصائي االجتماعي بمستشفى الملك فهد العام. 

 توصیات البحث:

ء ما انتهت إلیه من نتائج أنه من ضرورة توعیة المرضى و أسرهم بشكل أوسع عن برنامج الرعایة المنزلیة وترى الباحثة في ضو    
مما یشیر ذلك إلى أن برنامج الرعایة المنزلیة كان له أثر ملموس في التخفیف من إشكالیة مرضى فیروس كرونا منذ انتشاره باإلضافة 

لتمریضیة لمرضى فیروس كرونا لتخفیف العبء على المستشفیات مما یعالج ذلك قلة إلى ضرورة إنشاء مراكز متخصصة بالرعایة ا
 األسرة بالمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات تمریضیة لمرضى اإلقامة الطویلة. في ظل جائحة فیروس كرونا.

 المراجع والمصادر:

 اواًل: المراجع العربیة:

). دور اإلخصائي االجتماعي الطبي في التعامل مع المرضى المنومین وأھم المعوقات التي 2017أبو الحمائل، محمد عبد المجید (
 . 258-237) ص:  183ع (تواجھھ، مجلة القراءة والمعرفة،  

). تقویم دور األخصائي االجتماعي بالمجال الطبي من منظور الممارسة العامة، مجلة الخدمة االجتماعیة،  2018أحمد، نجوى محمد (
 . 474  433-) ص:  60) ع (2ج(

میدانیة مطبقة على مراكز   ). واقع عمل الممارسین المھنیین في مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري، دراسة2019الحبیب، نھاد إبراھیم (
 ومكاتب اإلرشاد األسري بمدینة الریاض والقصیم، مجلة الخدمة االجتماعیة، الجمعیة المصریة لألخصائیین
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 ). 3) ج (62االجتماعیین، ع (

]59 [ 

￼ 

 .الجامعي ￼￼￼￼). قاموس الخدمة االجتماعیة، القاھرة: دار المعرفة2000السكري، أحمد شفیق ( -4

). برنامج مقترح من المنظور الوقائي لطریقة خدمة الجماعة لتفعیل دور األخصائي االجتماعي  2020سویدان، محمد عبد المجید (   -5
 في الفریق الطبي لمواجھة 

 جائحة كورونا دراسة مطبقة على مستشفیات العزل بمحافظة البحیرة، مجلة

 . 346- 305) ص: 52دراسات في الخدمة االجتماعیة، ع (

). العوامل المؤثرة على أداء العاملین في أقسام الخدمة االجتماعیة بالمجال الطبي، دراسة میدانیة مطبقة 2006لشیباني، نورة (ا  -6
 بمجمع الریاض الطبي، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة.

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة:  3التربیة وعلم النفس، ط  ). مدخل إلى مناھج البحث في2011عباس، محمد خلیل وآخرین (  -7
 عمان. 

8-  ) محمد  إبراھیم  الحلیم،  الدراسات 2018عبد  كلیة  النیلین،  جامعة  الطبیة،  المؤسسات  في  االجتماعي  األخصائي  دور  تقییم   .(
 . 1- 119االقتصادیة واالجتماعیة، ص: 

دور األخصائي االجتماعي العامل في المؤسسات اإلصالحیة، دراسة میدانیة على دار  ). تقییم  2020العتیبي، كفاف عبد هللا (  -9
 . 504-461)، ص:  4التربیة االجتماعیة للفتیان والفتیات بالشارقة، مجلة اآلداب، مج ( 

 التوزیع.، عمان: دار الثقافة للنشر و 6). اإلرشاد األسري "نظریاتھ وأسالیبھ العالجیة"، ط2019العزة، سعید حسني (  -10

]60 [ 

￼ 

 /  https://e3arabi.com). الصعوبات والمعوقات التي تواجھ عمل األخصائي االجتماعي الطبي:2019العیاصرة، رفح (   -11

). فعالیة دور اإلخصائي االجتماعي في المجال الطبي، دراسة حالة لبعض المستشفیات الحكومیة 2016فضل هللا، مي صابر ( -12
 ة ماجستیر غیر منشورة. بوالیة الخرطوم، رسال

). دور األخصائي االجتماعي الطبي في التوعیة بالتبرع باألعضاء البشریة من وجھة  2019القضاة، طالل عبد الكریم صالح (  -13
 نظر األطباء، دراسات العلوم
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 ) ص: 4، (46عمادة البحث العلمي، -اإلنسانیة واالجتماعیة، الجامعة األردنیة

319-304 . 

). دور األخصائي الطبي في تطبیق أسالیب الممارسة العامة، دراسة تطبیقیة على مستشفى األمراض 2018عطا آدم (كرم هللا،  -14
 . 114-1النفسیة والعصبیة التخصصي بالسالح الطبي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ص: 

ى القلب: دراسة میدانیة بمستشفى عسیر ). دور األخصائي االجتماعي في المساندة االجتماعیة لمرض2017النعمي، حسن أحمد (   - 15
 112-)، ص:  58( 2المركزي، مجلة الخدمة االجتماعیة، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین، 

90 . 

عبد الحكیم أحمد عبد الھادي: العالقة بین دور اإلشراف التوجیھي االجتماعي وتنمیة األداء المھني لألخصائي االجتماعي ، بحث   -16
 في المؤتمر العلمي الثامن عشر ،القاھرة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، المجلد الثالث،منشور 

2005 . 

سمیر حسن منصور: مقیاس األداء المھني لألخصائي االجتماعي ، بحث منشور في المؤتمر العلمي التاسع عشر، القاھرة، كلیة   -17
 . 2006ي،  الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، المجلد الثان

]61[ ￼ 

￼ 

  رسالة   الطبي،  بالمجال  االجتماعیین  ￼￼￼￼ستات خلیل الطحان: تقییم البرامج التدریبیة لتحقیق التنمیة المھنیة لألخصائیین  - 18
 . 2007 حلوان، االجتماعیة،جامعة الخدمة كلیة منشورة، غیر ماجستیر

فاعلیة البحوث والدراسات العلمیة في تطویر الممارسة المھنیة للخدمة محمد جمال الدین عبد العزیز: دراسة التعرف علي مدي    - 19
 . 1994االجتماعیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة الفیوم، 

منشور عبد الرحمن صوفي: المعوقات التي تواجھ ممارسة األخصائي االجتماعي لدوره في المدرسة والتخطیط لمواجھتھا، بحث    - 20
 . 1996في المؤتمر العلمي التاسع، القاھرة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان،  

صفاء أبو بكر أحمد: مھارات الممارسة المھنیة لألخصائي االجتماعي كممارس عام في المجال الطبي وطرق تنمیتھا، رسالة    -21
 . 2006ماجستیر غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان،  

]62 [ 
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Abstract : 

The aim of the current research is to identify the role of the social worker in patient care at King Fahd Specialist Hospital in 

Dammam, and several objectives were branched from it. The research followed the method of social survey, where the 

sample consisted of (50) medical social workers from specialists 

]5 [  

working at King Fahd Specialist Hospital in Dammam, who are working in During the outbreak of the Corona pandemic, 

they were chosen by the intentional method, from both genders (males, females). A questionnaire was designed by the 

researcher that consists of primary data, and the questionnaire phrases are divided into several axes, namely (the first axis: 

the role of the social worker in dealing with patients) consisting of (12) The phrase, (The second axis: the difficulties facing 

the social worker in carrying out his role) consists of (12) phrases, (The third axis: solutions and proposals that help in 

strengthening the role of the social worker in the hospital) consists of (12) phrases, thus the number of Questionnaire phrases 

(36) phrases, and the study reached to the social worker’s knowledge and awareness of the nature of the course as a 

practitioner of the medical social worker profession and carrying out his assigned tasks, and the study reached some of the 

difficulties facing the social worker, the most important of which is the large administrative burden It was the responsibility 

of the social worker, and the limited number of social workers in the medical field, and I came up with a number of solutions 

and proposals . 
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