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 الملخص

واقد ررادارالمرادنرجددر دلخدرالافجد راي  ماجبد رال مبد رفدقرج  ألدننرقدلخرا جددرالدفا  قر لمعرفد  الفراسد  تهدف 

رالجمداجقالحرصرج نرال ح بدرالم  مرروتفريبرالعاج بدروالعملروذلكرجدر اللرجعايبررالجلخدرالم مث  رفقربالرياضر

يعدفرجددروالدذ ررتقفيمرالافج رال مب روكذلكرتقفيمرالافج رفقراللقترالمناسدبفقر مب رجراحلررويهمالمرانروذوإشراكر

عملرالم  ألننرج نرتحقبقرجزيفاًرجدرايرتقاءرفقرج  لخرأخائهرلهذهرالافجاتريا جلررالمهم روال قريمكدرفقرالئهارأنر

ا  قربالريداضروددلرأحددفرالق اجدداترال ددحب ركدلنرج  ألددننرقددلخرا جدددرالددفرواللصدللرإلددنرج دد لياترجقمللدد روجنألددلخدر

ر.والذ ريقفمرالرجاي رال حب رلمن لبقروزاردرالفا  ب روأسروم

ررإح ائباتر–خراساترر–العالقاترر–المرانرر-راارر–الافج راي  ماجب رال مب رر-:ر لخدرمن احب الك ماترال

Study Abstract  

This study is to find out the reality of patients' satisfaction with the 

quality of social service in the Internal Security Forces Hospital in 

Riyadh, through the quality standards represented in the concern for 

continuous improvement and training of workers and team work 

and the involvement of patients and their families in all stages of 

providing medical service as well as providing the service at the 

appropriate time which is one of the things The task, in the light of 

which the hospital can work to achieve more satisfaction in the 

level of its performance of these services and events to acceptable 

and desired levels, as the Internal Security Forces Hospital in 

Riyadh is one of the health sectors, which provides health care to 

employees of the Ministry of Interior and their families. 

Key Words: Quality - Medical Social Service – patients – Satisfaction – 

Relationships – Studying – Statistics. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها  

 :مقدمة الدراسة

رفقر رج نرج  لخرالعالم ران ألاراً رالافجب  رالمناوبم رأوم رجد رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد رأصمحرجنهلم لقف

الرجاي رال مب ،رفهقرجنهجرج مقرل  ليررأخاءرالم  ألنباتروالعاج بدربهف رتقفيمر فجاترت مقراح با اتروتلقعاترججالر

روإشراكر رالجماجق روالعمل رالعاج بد روتفريب رالم  مر رال ح بد رالحرصرج ن ر الل رجد روذلك رالم  نبفيد، المران

ران ق رفقف ر، رال مب  رالافج  رتقفيم رجراحل ر مب  رفق روذويهم ر لخدرالمران رالحرصرج ن رججال رجد رالجلخد رجنهلم ل

رجدر رالكثبر رخجن رجما ر رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد رفبها ربما رالافجات ر لخد رالحرصرج ن رججال رإلن المن جات

الم  نبفيدروأصحابرايو مامربق اعرالافج راي  ماجب رال مب رإلنرالمحثرجدرجؤس اتر فجب رتأل هرربجلخدرالافجاتر

كرت عنرالكثبررجدرالمنظماتروجنهارالم  ألنباترلالرتقاءربم  لخر لخدرالافجاترال قرتقفجهارح نرت لرال قرتقفجهارلذل

رل ملحاتروراارالمرانر.

وقفرشهفترالافج راي  ماجب رال مب رفقرال نلاترا  بردرجدرالقرنرالمااقرحرك رفعال رفقرظلرالم غبراتر

رالمج م روانعكاساته رأفراخ رج نرحال همرالمراب روالنن ب رواي  ماجب ركمارشهفترتغبراترفقرالم  ابع رال قريعبألها ا

أنماطرالممارس رالمهنب رالااص ربهاروأسالبمهاروطرقهاروتقنباتهارحبثرفرا هارالحا  رالماس رإلنر هلخرج ا   رفقر

رتقفيمر فجاترت ناسبرج رجعايبررالجلخدرالعالمب رفقرججالرالافج راي  ماجب رال مب .

 سردرتمثلرالنظامراي  ماجقرالرئب قروالحبل رل مج م روكانتروقراللسب  رالمهم رل لفبرركاف رولماركانترا

ربعضرالمألكالترال قر رالذ رأخخرلظهلر را جر رووذا روال حب  روايق  اخي  رواي  ماجب  رالمبللل ب  حا اترأفراخوا

راإلن انرلذلكركانرجدرال مبعقرأنرتكلنرالافج راي  ماجب رال  مب رأولرججالرنلجقرفقرالظهلررجنذرأنرتع رضروذا

رجرفترالافج راي  ماجب رطريقهارإلنرالمهن رفهقرتقفمر فجاتهارلنئ رجعبن رجدرالعمالءرومرالمران.

لذلكرسعنرالمه ملنربالافج راي  ماجب رال مب رإلنرت ليررأسالبمهاروتقنباتهارفقرالممارس رجدر اللرت مبقر

ر لخد ر الافج  براجج رجد ال مب اي  ماجب  رتع مر  القرن ال  عبنباترجد ف رد فق والحاسم  الرئب   القضايا وال ق

رال مب  المااق راي  ماجب  رالافج  ر لخد  أن ب مب ل افجات فعال ت  بم إلن تقلخ اروري  "  له ول ف ح بد

المماث  ر الافجات ل   بم ال ق بف  النملذج أن كما بها ي  هان ي جكان  الافجاتراي  ماجب  فبها تح ل المبئب  ال حفيات

ر(ر.277م،رص7002إلنرج  ه كبدرس مببدرلبسرلهمرصلترأورإنرتأثبرومرجحفوخرلمريعفرقائماًر"ر)الهب ق،

ربراار روجالق ها رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد رواق  رل كألفرجد رالفراس  ر اءتروذه رجاسمق رج ن وبناًء

رالافج راي  ماجب رال مب رالمقفج رالمرانرجدر اللرتفريبرالعاج بدروالعملرالج ماجقروال ح بدرالم  مررفقر لخد

رل مرانروجدروذارالمن  قرتللفرلفخرالماحثرايح اسربأومب روذهرالفراس .

 مشكلة الدراسة:

تألهفرالمم ك رالعربب رال علخي رجؤ راًرتغبراترإيجابب رج ملس رن بج رالحرصرج نرتنعبلرجمفأر لخدرالافج ر

 مب رالمقفج رل ملاطنبدروذلكرجدر اللرتمنقروت مبقرجعايبرروقبمر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رباتماعراي  ماجب رال

بهف رتح بدرتفريبرالعاج بدروالعملرالجماجقروال ح بدرالم  مررفقرالافجاترالمقفج راس راتبجباترجا  ن رت مثلرفقر
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وذهرالجلخدروال  ليررالم  مررفقرأخاءرالافج راي  ماجب رال مب ر،روقفرأصمحتر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رجلا ر

او مامروزاردرال ح رلمارتهف رإلبهرجدرتلفبررالرجاي راي  ماجب ربجانبرالعالجرال مقروبهذاري حققرل مريضرالألعلرر

ل رإقاج هربالمؤس  رال مب رف ردرزجنب رفايو مامربالجانبراإلن انقرفقربايطمئنانرج نرج  قم  روج  قملرأسرتهرفقرحا

رحبادرالمريضري اجفهرج نرسرج رالألناءروايس ناخدرجدرالعالجرال مق.ر

"وقفرتمنترالمم ك رالعربب رال علخي رجمث  رفقروزاردرال ح رجنهلمرجنظم رال ح رالعالمب رالذ ريرخربأنر

ض،ربلروقرحال رجدرال الج رالج مب روالنن ب رواي  ماجب ،رحبثريرتق  ررالرجاي رال ح ريرتعنقرالا لرجدرا جرا

ال حب رج نرتلفبررالافجاترالعال ب رفقط،ربلرت جاوزوارل  عاجلرج رالمؤثراترالنن ب رواي  ماجب رالم مم رل مرضرأور

رال مب راي  ماجب  رالافج  رججال رفق رج ا ص را  ماجق رجمارس ر الل رجد رلها رالافج رالم احم  ر لخد ريضمد  

ر(.61م،رص6891بألبرروآ رونر،اي  ماجب رال مب رالمقفج رل مران"ر)

روقباسر رالمران رلقباسرراا رأساسباً رجن راً ريعف روالذ  رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد ر ومب  ونظراً

لنظري روالمنهجب رفقرجبفانرج  لخرالكناءدروال أكفرجدرخر  را خاءرحبثريعفرجؤشراًرارورياًرل  قفمروالنملرل  ل هاترا

رالافج راي  ماجب رال مب ،رإذريفجمرجم ب رتح بدرتقفيمرالافج .

م(رإلنرأنهر"يرت ليررويرإصالحرويرتجفيفرفقرأخاءراي  ائقراي  ماجقرخونرو لخر7061لذلكريألبررالقح انقر)ر

ر(.69جم ب رتقببمرللاق رالممارس رالمهنب رفقرالمبفان"ر)ص

وال قرتؤجدربأنرايرتقاءربم  لخر لخدرالافجاترال حب رباترج  ماًرحبلياًريهف رل قفيمر فجاترصحب رر7020 رالمم ك رواس ناخاًرلرؤي

تللفرلفخرالماحثراإلح اسربأومب ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب روال قرتع مررجدرأومرجمبزدرل ملاطنبدروالمقبمبدرج نرأرضرالمم ك رالعربب رال علخي ر

لجهازرلمب رال قرتهف رإلنرتقفيمرأج نرجعايبررالجلخدرجماري همرفقرايرتقاءر ج نرج  لياترالرااروال مأنبن رباإلااف رإلقربناءرالثق رببدراالنظمرالعا

ال حقروالملاطنبدروجراجادرحقلقرالمرانروامانررااومرجدرالافج رال حب رالمقفج رلهمركمارأنرايل زامربمعايبررا جانروسالج رالمرانر

 ال حب . الافجات  مررجدرأومرالمعايبررال قريركزرج بهاربرناججراج ماخر لخدتع

رال حب ر رالرجاي  ريقفم روالذ  رال حب  رالق اجات رأحف رول ربالرياض رالفا  ق را جد رقلخ رج  ألنن وكلن

رالفا  ب روأسرومرفإنرالماحثريرخرأنرال عر رج نر لخدرالافج راي  ماجب رال مب روجالق هاربراار لمن لبقروزارد

م  مرروتفريبرالعاج بدروالعملرالجماجقرالحرصرج نرال ح بدرالالمرانروذلكرجدر اللرجعايبررالجلخدرالم مث  رفقر

وكذلكرتقفيمرالافج رفقراللقترالمناسبروالذ ريعفرجدرروإشراكرالمرانروذويهمرفقر مب رجراحلرتقفيمرالافج رال مب 

ا جلررالمهم روال قريمكدرفقرالئهارأنريعملرالم  ألننرج نرتحقبقرجزيفاًرجدرايرتقاءرفقرج  لخرأخائهرلهذهرالافجاتر

رالمرانرجدررواللصلل ر،روج نرذلكرسبحاولرالماحثرانري عر رج نرج  لخرراا إلنرج  لياترجقملل روجنأللخد

رفقر رالفراس  رجألك   روت حفخ رالفا  قربالرياض، رفقرج  ألننرقلخرا جد رلهم رالمقفج  رال مب  راي  ماجب  رالافج   لخد

رال  اؤلرالرئبسرال الق:

رهاربراارالمرانرفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض؟جارواق ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب روجالق 

 تساؤالت الدراسة

رجارواق ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض؟-6

ج  ألننرقلخررجاج  لخرراارالمرانرجدرالممارس رالمهنب رل افج راي  ماجب رال مب رجدرقملرالنرقرالعال ب رفق-7

را جدرالفا  قربالرياض؟
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جارالمعلقاترال قرتلا هر لخدرجمارس رالافج راي  ماجب رال مب رجدرو ه رنظررالنريقرال مقرفقرج  ألننرقلخرر-2

را جدرالفا  قربالرياض

 أهداف الدراسة:

ج  ألننرقلخرا جدرالفا  قرواق رراارالمرانرجدر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفقر لمعرف  الفراس  تهف ررررررر

ر: الل جد وذلك بالرياضر،

رجعرف رواق ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض.ر-6

ج  ألننررجعرف رج  لخرراارالمرانرجدرالممارس رالمهنب رل افج راي  ماجب رال مب رجدرقملرالنرقرالعال ب رفقر-7

رقلخرا جدرالفا  قربالرياض.

جعرف رالمعلقاترال قرتلا هر لخدرجمارس رالافج راي  ماجب رال مب رجدرو ه رنظررالنريقرال مقرفقرج  ألننرر-2

رقلخرا جدرالفا  قربالرياضر.

 أهمية الدراسة:

همد روالجدفيردريعفرجلالعر لخدرالافج راي  ماجبد رال مبد روجالق هداربرادارالمرادنرجددرالملادلجاترالم

بالفراسدد رحبددثرتعددفروددذهرالفراسدد رجدددرالفراسدداترال ددقرتعكددسرواقدد ررراددارالمراددنرجدددرالممارسدداترالمهنبدد رل افجدد ر

اي  ماجب رال مب رالمقفج رلهمرفقرج  ألدننرقدلخرا جددرالدفا  قربالريداضرجددر داللرت مبدقرأج دنرج د لياترالجدلخدر،ر

ر مقروالعم قرج نرالنحلرال القرر:وباإلجكانرالنظررإلنروذهرا ومب رجدرو هبهارالع

 األهمية العلمية )النظرية( : -أ

تركزروذهرالفراس رج نرالركدرا ساسقرفقرجم ب رامانرالجلخدروولرالم د نبفروجحاولد رخراسد رأثدررت مبدقرجنهدلمرر-6

رالجلخدرفقرتح بدرالافجاترال قريقفجهارالق اعرال حقربالمم ك .

راس رفقرتناولهارلملالعر لخدرالافج راي  ماجب رال مبد روجالق هداربرادارالمرادنرتكمدرا ومب رالع مب رلهذهرالفر-7

فقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض،رحبثرتأتقرفقرن اقراس مراري رالفراسداترالمحثبد رال دقرت دعنرل كألدفرجددر

رواق ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب .

إادداف رنلجبدد رل مك مدد راي  ماجبدد روال ددحب رجدددر دداللرتزويددفوارجدددرالمددأجللرأنروددذهرالفراسدد ريمكدددرأنرتمثددلرر-2

بالمع لجاترال قرتكألفرجدرواق رراارالمرانرجددر دلخدرالافجد راي  ماجبد رال مبد رالمقفجد رلهدمرفدقرج  ألدننرقدلخر

را جدرالفا  قربالرياض.

 األهمية العملية : -ب

ي  ماجب رال مبد روجالق هداربرادارالمرادنرباج مارودارتنمثقرأومب رالفراس رالع مب رفقرال عر رج نر لخدرالافج رار-6

 لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفقرتكليدررؤي رج كاج  رل افجاترالمقفجد رجم ب رت  هف رالمؤس اترال قرته مرب ح بدر

رل مرانرجدر اللرال عر رج نرنقاطرالقلدروالضعفروجدرثمرالم اوم رفقرجم ب رال  ليررالم  مررل  كرالافجاتر.

ت ضحرأومب رالفراس رفقرجفخراس ناخدرالمؤس اتروالمراكزرال قرتافمروترجنرأفراخرالمج م رجددرن ائجهداربمداري دهمرر-7

رفقرت ليررالرجاي روالافجاترالمقفج رلهم.ر
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جدرشأنرن ائجروذهرالفراس روتلصباتهارأنري  نبفرجنهارج ئللقرالافج راي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرر-2

قربالرياضرل ح بدرواق را خاءر،رورف ركناءدرالعاج بدروزياخدروجبهمروت ليررج  لخرالافج راي  ماجب رال مب رالفا  

رالمقفج رل مرانر،روتقفيمر فجاترأفضلرل م  نبفيدرفقرأسرعروقتروبأقلر هف.ر

رالمعلقاترار-4 رلملا ه  رالقرار رجق رحاترل م ئللبدروصناع رفقروا  رالفراس  روذه رتنبف رأن رالنرقريمكد ل قرتلا ه

العال ب رفقرتقفيمرالجلخدرفقرالافج راي  ماجب رال مب روجالجرأو هرالق لررال قرتؤخ رإلنراناناضرج  لخرراار

المرانرجدر لخدرالافج را جررالذ رينرضرتقفيمرالح للرالالزج روالمناسم رل لقل رج نر لانبرالق لررواك ألا ر

رنرأج نرج  لياترالراارل مران.ا   اءرواق راحرأو هرالعالجرل لصللرإل

 حدود الدراسة:

 الحفوخرالملالجب :رأق  رترالفراس رفقروذارالمجالرج نر لخدرالافج راي  ماجب رال مب روجالق هاربراارالمرانر. -

ـذهرالـفراسـ رجـ نرالنريقرال مقروالمـراـنرفقرجـ  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضالحفوخرالمألري ر:ر -  أ ريترـو

 الحفوخرالمكانب ر:رتمرإ راءروذهرالفراس رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض. -

 مر.7069وـرـر6428الحفوخرالزجانب :رتمرإ راءروذهرالفراس ر اللرالعامرالفراسقر -

رالفصل الثاني

 والدراسات السابقة االطار النظري للدراسة

 أوالً: اإلطار النظري للدراسة

رالفارجر رالمرانرجدرالجانبرايق  اخ ركانرالمنهلم رأنرالافج راي  ماجب رال مب رتقلمرج نرج اجفد قفيماً

رالفورر روإبراز رالمناوبم رل  حبحروذه راي  ماجب  رتف  ترالافج  رالعالجروبنضلرال  لراترالع مب  والم مثلرفقرتك ن 

مب رالمقفج رل مرانربالم  ألنباترالحقبققرل افج راي  ماجب رال مب رجدر اللرالعملرج نرتح بدر لخدرالافجاترال 

روالمراكزرال حب .

ومن خالل ما سبق سيقوم الباحث باستعراض جودة الخدمة االجتماعية الطبية وعالقتها برضى المرضى على النحو 

 التالي: 

 مفهوم جودة الخدمة االجتماعية الطبية: -

ججايترالممارس رفقرالافج راي  ماجب رم(ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب ربأنهار"إحفخر7061يعر رنباز ر)

رال مب ر رالافج  رجد رايس ناخد رجد ربالمريض راللصلل ربغرض رال حب  روالم  ألنبات رالمراكز رجد رتمفأ رال ق ال مب 

والعال ب رالمقفج رلهرجدر انبروجحاول رتكبفروتلافقرالمريضرج رواعهرجدرالجانبراي  ماجقربعفراج ثالهرل ألناءر

ر(706جدر انبرأ ر"ر)صو رو هرجدرالم  ألننر

ر) رال بحانق ريعرفها راي  ائقر7061كما رجمارس  رنحل رالمل ه  راي  ماجب  رالجهلخ رجد ر"ججملج  ربأنها م(

اي  ماجقرال مقرلعم هرجدر اللرت مبقرجعايبررالجلخدرفقرججالرالافج راي  ماجب رال مب روبال القرج اجفدرالنريقر

رت اجف رل عالج ر    رتحفيف رفق رالمعالج روظائنهمررال مق رلممارس  روالعلخد روالألناء رل عالج رايس جاب  رج ن المران
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اي  ماجب روذلكربال غ برج نرالملان رال قرتع رضران ناعرالمرانرجدرالنرصرالعال ب رالمقفج رلهمروتمهبفرال ريقر

ر(.607ل  لافقرج رالمج م ربعفرايج ثالرل ألناء"ر)ص

ججايترالافج راي  ماجب رال مب رال قرتمارسرفقرالمؤس اترم(ربأنهار"أحفر7008كماريعرفهارجمبفروآ رونر)

ال مب رلم اجفدراين انرفرخاًركانرأور ماج رباس غاللرإجكانباترجج مع رت لافقرج رجعايبررالجلخدرالم  لب رل  غ برج نر

  ماجقرإلنرأق نرال علباترال قرتعلقرتأخي هرللظبن هراي  ماجب روذلكرلالس ناخدرجدرالعالجرال مقرورققرا خاءراي

ر(620حفرجمكد".ر)ص

م(ربأنهار"الجهلخرالمهنب رال قريقلمربهارا   ائقراي  ماجقرال مقرفقرالم  ألنباتر7009كماريعرفهارالغرايم ر)

والمراكزرال حب رتجاهرالمرانرباإلااف رإلنرج ابع رالمريضرفقرالمبئ رالمج معب رال قرين مقرلهاروذلكرل حقبقرأق نر

ر(.610لا  رالعال ب رالملالج روال ماثلرل ألناء"ر)صاس ناخدرجدرا

م(ربأنهار"الممارساترالمهنب رال قريقلمربهاراي  ائقراي  ماجقرفقرالمراكزرال حب ر7001ويعرفهارالم بجقر)

رالنريقرال مقر رقمل رجد رله رجال به رأق نرجننع  ربهف رتقفيم رالااصربه رالمريضرفقرالمج م  والم  ألنباتروج ابع 

ر(.21لكقري  جببرل ألناءروي  حقربلظبن هراي  ماجب رفقرأسرعروقت"ر)صالمعالجر

روجدر اللرال عريناترال ابق ري  ا صرالماحثرالمالجحرالعاج رلجلخدرالافج راي  ماجب رال مب رفبماري ق:

رأوفا-6 رل حقبق رال حب  روالمراكز رالم  ألنبات رج اجفد رفق روااح ربفور رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد فهارتقلم

رالرئب ب .

رالافج راي  ماجب رال مب رج نرأساسرالعملرالجماجقرحبثري عاونراي  ائقراي  ماجقرال مقرج ر-7 تن  قر لخد

رالنريقرال مقرإلنجازرالا  رالعال ب .

را كمرر-2 رايو مام رفإن روبال الق رل مران رواي  ماجب  رالألا ب  ربالنلاحق رال مب  راي  ماجب  رالافج  تا صر لخد

ج راي  ماجب رال مب رين برج نرأساسرال عاجلرج رالنلاحقراي  ماجب روالنن ب رل مريضروال عاجلرجعهاربالألكلرل اف

را كاخيمقرح نراج ثالرالمريضرل ألناء.

ريقفرونرخورراي  ائقراي  ماجقر-4 رال برجدرأكثررالمهدرال قرتؤجدربالجانبراي  ماجقرل مرضرلذلكرفهم جهن 

ريف رجعايبرررال مقرويقفجلنرله ربالألكلرال حبحري لافقرج  رخوره رأخاء رالم اجفاترال قريمكدرجدر اللها العلنروكاف 

رالجلخدرالم  لب .

 فلسفة جودة الخدمة االجتماعية الطبية بمستشفى قوى األمن الداخلي بالرياض: -

 ربمعضرج  نفدر"الن  ن رجدرالمنظلررالعامرالم بطروقرت لررجقالنقرل عالقاترال قرتربطرالظلاوررالما  ن

ج نرجنهجر اصروجنفرت مبقروذارالمنهجرج نرالمااقروالم  قملرن  ا صرننسرالن ائجرال قرتكلنراإلطارراي  ماجقر

ر)الم بجق،ر رالممارس " رأو ربال جرب  رسلاء رج نرأرضراللاق  رالنظري  رب  مبقروذه ريقلجلن رجنفجا الذ ريحركرا فراخ

ر(41م،رص7000

أحفرججايترالافج راي  ماجب رال مب روال قرتكلنترف  ن هرجدر اللرتكلنرروجنفجاركانرالمجالرال مقرول

رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضروال قرتكلنترجدر اللر راي  ماجب  رالافج  رفقرتقفيم رالجلخد ف  ن 

رال رببد روال ناجالترالم ماخل  رالجماجق روالعمل روتفريبرالعاج بد را خاء رفق رالم  مر روببدرال ح بد رككل رالمهنق   لر

رالممارساترالعم ب رلألنأل  روالمجايترالما  ن رلق مرالافج راي  ماجب رال مب ربالم  ألننرج رجرورراللقت.
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(رب حفيفرإطاررف  نقرلجلخدرالافج راي  ماجب رال مب ريظهررجفخراج را روإيمانر74م،رص7009وقفرقامر)الألاجانق،ر

روذاراإلطارربماري ق:ر

ر-6 رفإنران روبال الق رواي  ماجب  روالنن ب  روالمبللل ب  رالعق ب  را ربع  رشا ب ه رجناصر رت ناجل رج كاجل ركل اين ان

حفوثرأ ر  لرفقرواحفدرجدروذهرالعناصرريكلنرن بج رل ناجلرجناصررأ رخرب ريق رغبررس بم روبال القروذارالا لر

ريعملرج نرإحفاثرالا لرفقرباققرالعناصر.

رويبفرجدرإشماعرايج را رباس حق-7 اقراين انرل عناي ربمعنقرأنراين انرلهرحقلقرووا ماتريبفرجدرايج را ربها

رتنظرر ري رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد رف  ن  رفإن رلذلك رالألناء رجم ب  رت م رح ن رالنن ب  روكذلك راي  ماجب  رغماته

ي رالالزج رلهربألكلرج لافقرج رجعايبررالجلخدرل مريضربنظردرججرخدربلرته مربكلنهركلرج كاجلريبفرجدرتحقبقرالعنا

رالم  لب .

فاإلن انرولر"أسمنرالكائناترالحب رشأناًروقبم رفقرس مرالكائناترالحب رو لخدرالافج راي  ماجب رال مب روقرجدراللسائلر

راإل راإلن انر  به رورجاي  راح رام رأبف رجد رتعمبر رفهق راإلن انب  رالقبم  روذه را خواترال قرتؤكف ر)الغرايم ،رأو ن ان"

ر(.661م،رص7009

"إنرلكلرإن انرفرخي هرالااص ربهرفرغمراش راكهرج رغبرهرفقرإصاب رجعبن رأورجرضرجعبدرإيرأنهريا  فربنرخي هر-2

ر ر)النراج، روالافجات" رالرجاي  رجد روأنلاعرجعبن  رالمعاج   ريح اجرإلنرنلعرجعبدرجد رفهل م،ر7008جدراآل ريدرولذا

ر(.17ص

ررالخدمة االجتماعية الطبية:أهمية جودة  -

راح با اتر رله ربالمريضركنرخ رايو مام ربالرياضرج ن رالفا  ق را جد رقلخ ربم  ألنن رال مب  راي  ماجب  رالافج  تقلم

رالافج ر روته م رله رالملالج  رالعال ب  رالا ط رجد رايس ناخد ري   ب  رح ن رتحقبقها ريجب رنن ب  روكذلك ا  ماجب 

رقفيمرأج نرجعايبررالجلخدرفقرالافج راي  ماجب رال مب رل حقبقرا وفا رالمر لدر.اي  ماجب رال مب ربالم  ألننرب 

"فالعلاجلراي  ماجب رترتمطرارتماطاًروثبقاًربالمرضربلروقفرتكلنرسمماًرلهرولهذاريجبرأنري بررالعالجرال مقررر

مؤخي رإلنرالألناءرولكنهرلبسركافباًرفقروالعالجراي  ماجقرالنن قر نماًرإلنر نبرفالعالجرال مقرقفريكلنرأحفرالعلاجلرال

حفرذاتهروفقرننسراللقترفإنرجفمرايو مامربالعالجراي  ماجقرالنن قرقفريكلنرسمماًرفقرطللرف ردرالمرضرأوران كاس ر

رالافجاتروذلكرب عاونر رججملج  رت كاجل روأن ريبف رفإنه رفعالب ها رالعال ب  رل عم ب  رولكنرتكلن رال مق، رالعالج رفألل أو

ر(ر.16،ص7001هلخرالم ا  بدرالمأل ركبدرفبهاروأنرت لخرببنهمرروحرالنريق"ر)الا بب،جا  فر 

"وقفرظهرترأومب ر لخدرالافج راي  ماجب رفقرالمجالرال مقربعفجاران مهرالم ا  بدرجدرا طماءرفقرأوائلر

ل فولررالا  رالعال ب ررالقرنرالحاخ روالعألريدرأنرجفمرايو مامربالجلانبراي  ماجب روكذلكرالنن ب رل مريضرتؤخ 

رفقرججالرالافج ر رالحفيثرل  مبقرجعايبررل جلخد رال قفمرفقرال برالنن قرفقرخجمرايتجاه وان كاسرالمريضرفقفرأسهم

اي  ماجب رال مب ركجانبرأساسقرجدر لانبرالا  رالعال ب رل مرانرل حقبقررانرالمرانرواللصللربهرل ألناءر

ر(.12م،رص7000ال ام"ر)الم بجق،

 اللرجارسمقريرخرالماحثرأنراي  ائقراي  ماجقرال مقرفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرروجد

رالم ا صر رال مق رالنريق رتجاه ريل زاجه رباإلااف  روجلائ هم رالم  ألنن رجران رنحل رال زاجات رجد رج به رجا يفرك

رو ربالم  ألنن رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد رجعايبر رت مبق رنجاح رفق رالممارسربالم  ألنن رقفرد رج ن ريع مف الذ 
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اي  ماجقرال مقرفقرتحقبقرتلاصلرجثمرروفعالرج رالنريقرال مقرالمعالجروكذلكرفقراس  اج هرل لصللرإلنرتألابصر

رالحال ربالألكلرال  بمرجدرالمنظلرراي  ماجق.

 :اف قسم الخدمة االجتماعية الطبيةأهد -

ررإلن:يمكدرتق بمرأوفا رق مرالافج راي  ماجب رال مب ر

أوفا ربعبفهرالمفخ:روت مثلرفقر"ج اوم را   ائببدراي  ماجببدرج نرتلفبررالرجاي رال مب ر فراخرالمج م روتثقبنهمر

رباإلااف رللا ر روالمعفي  رل  لجب رجدرأجراضرالع ررالمنألرد رالنفواتروال قاءاترالفورد روالم اوم رفقرجقف صحباً

روال لائحروالقلانبدرال قر تنظمرجملراي  ائقراي  ماجقرال مقربألكلري   ب رأنريح درجدر لخدرالا طرالعال ب 

ر(26م،رص7061الافج راي  ماجب رال مب رال قريقفجهارل مران"ر.ر)جحنلظ،ر

رالمحب  رر- رالظرو  رج  رال عاجل ر الل رجد روالمرا عبد رالمران راح با ات رل لفبر رالمفخ:"تهف  رقريم  أوفا 

ب روكذلكرجفخرجمارس هرالمهنب رجدر اللرتعاونهرج رالنريقرال مقرالم ا صربالمريضرسلاءركانترا  ماجب رأورنن 

ر(701م،رص7061ل  هبلرإ راءاتراس قمالرالمراقروالمرا عبدروتهبئ همرنن باًرل قملرالا طرالعال ب ".)ال بحانق،ر

ر(رإلنرأنرلجلخدرالافج راي  ماجب رال مب رأوفا رت مثلرفق:681م،رص7061كمارتألبرر)الم بر ،ر

راللقائب : رواإلرشاخاتراللا بررأويً: روطرقرتجنمها رلألجراضرالمعفي  رالمج م  رأفراخ رفقرتلجبه وت مثلرفقرالم اوم 

رالمرئب ر رايجالم ربلسائل رالنفواتروايس عان  ربمرضرجعف رجدر اللرجقف ريرقفررهللارتمتراإلصاب  رفقرحاله إتماجها

أفراخرالمج م ربالم  ألنباتروالمراكزرال حب روال أوب ب رال قرتقفمروالم ملج روتلزي رالمنأللراترباإلااف رل عريفر

راإلسعافاترا ولب رجنفراإلصاب ربمرضرجعف روالم اوم رفقرتقملرا سردروالمج م رل مريض.

رالعال ب : وت مثلرا وفا رالعال ب رلق مرالافج راي  ماجب رال مب رفقرالفوررالمهنقرل مارسراي  ماجقرال مقررثانباً:

رجرهر رله رالمج م  رتقمل روكذلك رالمج م  رفق رواإلن اج رل عمل روتأوب ه رالمريضرا  ماجبا رقفرد رل ح بد رالم  ألنن خا ل

رأ رخ.ر

 نرالم اوم رفقرتنمب رالمج م رجدر اللرإجاخدرتهبئ رالمرانروت اومر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رجرثالثا:رال نمب :

نن باًروا  ماجبارل قملرالمبئ راي  ماجب رالاار ب روتحليلرخوردرجدرج  ققرل عالجرلمن جري   ب رأنرينبفرأفراخرالمج م ر

را رالنلاحق رفق رجؤو بد رجمارسبد رج به ريقلم رج ا ص رتأوب ق ربرناجج رطريق رجد روذلك رالاار ب  لنن ب روالمبئ 

رواي  ماجب روالمهنب .ر

 معوقات الممارسة المهنية لجودة الخدمة االجتماعية في المجال الطبي: -

تا  فرجعلقاتر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رجدرجج م رآل رروجدرخول ر  رخرفقرزجدرواحدفروجددرف دردر

أودمرجعلقداترالافجد راي  ماجبد رفدقرالمجدالرإلنرأ رخرفقرالم فراللاحفرأورالفول راللاحدفدروب دلردرجاجد ريمكددرإيجدازر

رال مقرإلنرنلجبدرجدرالمعلقات:

رجعلقاترتر  رل هبئ رال مب ربالم  ألننروت مثلرفق:ر-أ

"النظـــردرغبررالم كافئــ رببدرا طماءروا   ائــقراي  ماجــدـقروسدب ردرا طمداءرواق نداجهمربأومبــدـ رخورودـمرجددرر-

ر(.81م،رص7060جررالذ ريؤخ رإلنرجفمرايو مـــامربهذهرا خواررالمعاون "ر)ج ق،رسائـررا خواررا  ـــرخرا 

"نظددردرا طمدداءرووبئدد رال مددريضرالددنرخوررا   ددائقراي  مدداجقربالم  ألددننرج ددنرأنددهر دداصرب قددفيمرالم دداجفاترر-

ر(.12م،رص7001والافجاترالماخي رفقط"ر)الم بجق،ر
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ر(.70م،رص7062النن قرواي  ماجقرفقرالا طرالعال ب "ر)المحمف ،"جفمرفهمرغالمب را طماءر ومب رالعاجلرر-

"جفمرتلافررالجلرأورالمناخرالذ ريعملرفبهرا   ائقرج رال مببرج نرج  لخرالزجال رر-جعلقاترتر  رل م  ألنن:رر-ب

وباققرالعاج بدروتماخلراآلراءرالمألارك رفقرالعملرفقربعضرالحايتروجارزالترالعالق رتمثلرس   رجدر انبرال مببر

ر(612م،رص6891وبئاترج اجفد"ر)بألبرروآ رون،

"لمرت لربعفرفقرالم  ألننرإلنرتحقبقرال عاونرالم  لبركنريقرل عملرحبثربعضرا طماءريريع قفونرفقرأومب رر-ر

نهمرأقفررالعلاجلراي  ماجب روالنن ب رفقرالعالجرويع مرونهارجلاجلرثانلي رويرأومب رلهاربلرأنربعضرا طماءريرونرأ

ر (776م،رص7001ج نرتنهمراح با اترالمريضرالنن ب رواي  ماجب رجدرأ رشاصرآ ر")صالحروآ رونر،ر

رجعلقاترتر  رلأل  ائقراي  ماجقرال مق.ر-ج

ر(.ر41م،رص7062"جفمرو لخرال ا صرالفقبقرإلجفاخرا   ائقراي  ماجقرال مق"ر)المحمف ،رر-

را   ائقراي  ماجقربالنقصرر- ربا جمالر"شعـلر رالذ ريؤخ رإلـنرقباجه را جر را طماء ريعاجلرج  والق لررحبنما

ر(709م،رص7009الروتبنب رواإلخاري رخونرال عاجلرج رالنريقرالعال ق".ر)الغرايم ،ر

"تحللربعضرا   ائببدراي  ماجببدرإلنرج اجفدرالنقراءروتحليــلربعضرالعمالءرإلنرجؤس اترأ رخ"ر)الغريم ر،رر-

ر(.709م،رص7009

ر) رالمحمف  ريضبف رالمراكزر7062كما رإجكانبات ر"ق لر رفق روت مثل راي  ماجق را   ائق رإلن رتر   رجعلقات م(

رال مب ر راي  ماجب  ربفوررالافج  رالقباخاترواإلخاراترالع با راو مام ال حب روالم  ألنباتروجراكزرال أوبلرال مقروجفم

ر راإلجكانبات رب لفبر روال مب  رال حب  رالمراكز رقفرد رفقروجفم راي  ماجق رالممارس ريح ا ها رال ق رالالزج  الماخي 

رير رالعاج بدرفقرالم  ألنباترالذيدرقف ربعضرا   ائببدرأنن هم رونلجب  رإلنجازرجم ه الم  ألنباتروالمراكزرال حب 

رالم  ألنباتر رفق روالم ؤولبد رل عاج بد رالمران رج  رخوروم رإليضاح روالكناح رالجهف رالحماسروبذل رروح رلفيهم يل ف

ر(.70 ملارلألجرراللاق روركنلارل  كاسلرواينعزالرجدرباققروبئاترالم  ألنن"ر)صواس  

رجعلقاترتر  رلإلجكانباترالمؤس اترال مب :ررر-خ 

"اعفرالمبزانب رالعاج رل م  ألننرووذاريؤثررج نرجبزانب رق مرالافج راي  ماجب روبال القرج نرجفمرقبامرا   ائقر ر-

ر(.22م،ص7006ه"ر)صالحروآ رونر،راي  ماجقربفورهرج نرأكملرو 

"نقصرجفخرا   ائببدرفقرالم  ألنباترا جررالذ ريؤخ رإلنرجفمراس  اج رق مرالافجد راي  ماجبد رالمل دلخربالقبدامرر-

ر(.70،ص7062بفورهرج نرأكملرو هر"ر)المحمف ،

 ائقراي  ماجقربالم  ألدننربدفورهرجفمرتلفرراإلجكانباترالمناسم رلق مرالافج راي  ماجب را جررالذ ريعلقرقبامراي ر-

ر .المهنق

جفمرو لخرببئ رجناسم رلنقاو رالمرادنرجمداريدؤخ رإلدنرجدفمراسد  اج را   ائـدـقراي  مداجقرجددرج داجفدرالمرادنر-

ر.ج نرال ماثلرل ألناء

كمدداريددرخرالماحددثرأنرجددفمرال ددزامرالمراددنربقلاجددفروأنظمدد رالعمددلربالم  ألددننروكددذلكرتددذجررالمراددنرجدددر

الروتبنب رأثناءرخ للرالم  ألننروجفمرايو مامربملءرالمباناترالااصد ربالحالد رالمرادب روال داريمرالمرادنراإل راءاتر

روبباناترالمريضرفكلروذهرالعلاجلرقفرتكلنرجدرالمعلقاترال قرتلا هراي  ائقراي  ماجقرال مقرفقرأخاءرجم ه.ر

 خصائص جودة الخدمة االجتماعية في المجال الطبي: -
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رت مبزر لخدرالافج راي  ماجب رال مب ربالا ائصرال الب :ر

 لخدرالافج راي  ماجب رال مب رت اومربألكلرجماشرروفعالرج رالمهدرا  درخرفدقر هدلخرالرجايد راي  ماجبد روال دحب ر

ر(.74مر،رص7061وال مب روال أوب ب ربغرضرتحقبقرأوفا ركلرجنهار)القح انق،

رر- رلعالج رتهف رأساساً رأوفا رال كبفرأنها رتحقبق رولغاي  رجراه ربفاي  رجنذ رالمعاق ربالمريضرأو رتحبط رال ق المألاكل

رواينفجاجراي  ماجق.

روقر فجاتروقائب رإنألائب رباإلااف رلكلنهار فجاترجال ب .ر-

رته مرالافج راي  ماجب رال مب ربالظرو راي  ماجب روالثقافب روايق  اخي رل مج م .ر-

اجب رال مب رج نرتأجبدركلرجدرايجكانباترالضروري رلم اجفدراإلن انروا  زالرالعلاجلرال  مب رتعملرالافج راي  مر-

رالمحب  رفقرالمبئ راي  ماجب .

رل افج راي  ماجب رال مب رأوفا رترجنرلزياخدراإلن اجروالف لرالقلجقروسعاخدراإلن ان.ر-

 الرياض: األخصائي االجتماعي الطبي بمستشفى قوى األمن الداخلي ب  -

رالافج ر رججال رفق رج مب  رشهاخات رج ن روالحاصل رج مباً رالمؤول رالنرخ رول رال مق راي  ماجق "اي  ائق

اي  ماجب روالذ رأتمرتأوب هربألكلرج مقروفنقرفقرجؤس اترج مب رج ا   رفقروذارالألأنروولرالم ؤولرالمهنقرجدر

ألنباتروالمراكزرال حب روال أوب ب رباإلااف رلم ؤولب هرفقركلرالعم باترالم ع ق ربالافج راي  ماجب رال مب رخا لرالم  

رالمرانر رتأوبل رإجاخد رالعال قرفق رالنريق رج  راي  ماجقروالم اوم  ربهف رإحفاثرجم باترال غببر رالاار ب  المبئ 

ان".روتمكبدرتكبنهمروانفجا همرفقرببئ همراي  ماجب رباإلااف رل م اوم رفقرتح بدرالظرو رالمبئب روال حب رل مر

ر(697م،رص7061)الم بر ،ر

ويرخرالماحثرأنرتحقبقرا وفا رالااص ربالافج راي  ماجب رال مب ربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرت لقفر

ج نرت نبفراي  ائقراي  ماجقرال مقرل مرانرفمنهمرجرانرجألاك همروظروفهمراي  ماجب روااح رال أثبررج نر

المراب رت  فجقررجاي را  ماجب ر اص رج رامانراس مراررالعالجرال مقروكذلكرحال همرالمراب روجرانرحال همر

ري  بارر رباإلااف  ر. روااح  را  ماجب  رصعلبات رأو رجألاكل رلفيهم رولب ت رق برد رف رد رفق رجال هم ريمكد جران

أوبلرالمهنقراي  ائقراي  ماجقرال مقربم  ألننرقلخرايجدرالفا  قربالرياضرل مف لرالمناسبرفقرالعالجروكذلكرال 

ل ممارسراي  ماجقروجفخركناءتهروقفرتهرج نرالممارس رالعم ب ر،ركذلكرجفخرتلافقرا خواررال قريقلمربهارالممارسر

روكذلكر رال حب  اي  ماجقرال مقرج رتلقعاترالنريقرال مقرالذ ريعملرجعهروظرو رورغماترالمرانروجألاك هم

را  رقلخ رج  ألنن رأوفا  رج  رالمهنق رخوره رتلافق رال قرجفخ را خوار رأوم ربالرياضروي  عرضرالماحث رالفا  ق جد

ريمارسهاراي  ائقراي  ماجقرال مقربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرفبماري قر:

اس قمالرالحايترالنرخي رال قرت   برالممارس رالمهنب رجعهاراروردرإ راءرخراس را  ماجب رل  عر رج نرظرو ر-6

رتأثبر روجفخ رالا  ررالمرضروتارياه روتقمل رالم  ألنن رلف لل رنن باً روتهبئ ه رالمريضروجائ  ه رالمرضرج ن وذا

رالعال ب .

خراس رالجلانبراي  ماجب روالألا ب رالمرتم  ربالمريضروالمرضرالذ ريعانقرجنهروال قرقفريري محروقترال مببر-7

ر.المعالجرجدرإيضاحهارل مريضروجائ  هرن بج راغطرالعملرج نرال مببروابقراللقت
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تهبئ رالمريضرجدرالناحب رالنن ب رواي  ماجب رل قملرالمرضروطريق رال عاجلرجعهربأس لبرجهنقروذلكرجدر اللر-2

ركال حرر رال ح  رجد رأساسرلها رال قري رالعال ب  رال رق رباس افام ري ع ق ربما رالمراقروتحفيفاً راللاق  روتنهم تلابح

روالألعلذدرواس افامراللصناترالألعمب رالااطئ .

ردرالمريضرل قملروتننبذرالا طرالعال ب روتع بماترالم  ألنن.ج اجف-4

يقلمرالممارسراي  ماجقرفقرق مرالافج راي  ماجب رال مب رب ل بهرالحايترالمراب ربم  ألننرقلخرايجدرالفا  قر-1

النائفدرل مريضربالرياضروال قرت  فجقرحال همرتأوبلرجهنقرجدرنلجبهر اص رإلنرالمؤس اترالمناسم رلهمربماريحققر

روأسرته.

رج اجفدرالمرانرالغبررقاخريدرج نرتك ن رالعالجراق  اخياروتقفيمرالفجمرالمناسبرلهمراق  اخياروا  ماجبا.-1

راي  ائقراي  ماجقرال مقربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضربال عاونرج رالنريقرال مقرالم ا صر-2 يقلم

رلعال ب ربماري ناسبرج رظرو رجراهروحال هراي  ماجب روايق  اخي .ل هبئ رالمريضرنن باًرل قملرالا  را

ي اومراي  ائقراي  ماجقرال مقربفورهرفقروا رال باساتروال لائحروا وفا رالفا  ب رال قرتقلمرج بهارج  ألننر-9

رقلخرا جدرالفا  قربالرياض.

را   ائقراي  ماجقرال مقربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربال-8 رنن باًريقلم رالمريضروتهبئ هم رأسرد رياضربمعاونه

رج ر رال عاجل رحللرطريق رلهم رالمناسم  روالمع لجاتروالمأللرد رالفجم رل لفبر رل مريضرباإلااف  رالمراب  رالحال  ل قمل

رالمريض.

رببدر-60 روال ثقبفرال حق راللجق ربالرياضرلنألر رالفا  ق را جد رقلخ ربم  ألنن رال مق راي  ماجق راي  ائق يقلم

رالمأل ركلنرفقرننسرنلعرالمرض.المرانر

ي اومراي  ائقراي  ماجقرال مقربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرفقر فج رالمج م رجدرطريقراس قمالر-66

طالبرالافج راي  ماجب ربالمؤس اترال ع بمب رالما  ن رج نرج  لخرالمم ك روتفريمهمروتزويفومربالامراتروالمهاراتر

رالمبفانق.رالالزج رلممارس رالعمل

يقلمرا   ائقراي  ماجقرال مقربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضربمعاون رالنريقرال مقرالمعالجرفقروا ر-67

ر   ر روجرالمريضرجدرالم  ألننروج ابع هرفقرببئ هراي  ماجب رل هبئ هرنن باًرلب ناجلرج رالمج م .

رفر راي  ماجب  رالافج  رلجلخد رالمهنب  رالممارس  رايس راتبجباتر"وتقلم رجد رججملج  رج ن رال مق رالمجال ق

وال ركبماتروا خوارروا خواترحبثرتألبررايس راتبجباترإلنرإطاررجامري  افمرل حفيفرا سسرالعاج رل  ف لرالمهنقر

روته مر رجج م ( ر ماج ، رأسرد، ر)فرخ، رجعها رال ف ل روي  فجق راإلشكالق رالملقف ري ضمنها رالذ  رال عاجل رأن اق ج 

جباتروجعايبررالجلخدرفقرالافج راي  ماجب رال مب رب حفيفرا وفا رالعاج ربعبفدرالمفخرالم ع ق رب حقبقرجم ب رايس راتب

رت كر رتحقبق رفق روأخواترت هم روسائل رجد رت ضمنه را وفا ربما رلهذه روالمكانب  رالزجنب  را بعاخ رجالحظ  رج  الم اجفد

 (.279م،رص7060ا وفا "ر)ج ق،ر

رر- رالجلخد رجعايبر را جدرأوم رقلخ ربم  ألنن رالمهنق رال ف ل رفق رت  افم رأن ريمكد رال ق رال مب  راي  ماجب  رالافج  فق

ر(.691م،رص7009الفا  قربالرياضرجاري ق:ر)أبلرالن ر،ر

رج نرج  لخرالنرخ:روت مثلربالعالق رالمهنب رال أثبري روال  حبحب روال عاطفرنحلرذلك.ر-

را سري روتغببررالمناء.رج نرج  لخرا سرد:روت ضمدربناءرايت ايتر-
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رج نرج  لخرالجماج :رجدر اللرالمناقأل رالجماجب رولعبرالفورروالمألارك رفقرا نأل  رالجماجب .ر-

رالمبزانب روتق بمرر- ج نرج  لخرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض:روت ضمدراإلشرا روتا بطرالمراججروإخارد

همرالم  ألننرجدر اللراس قمالهمروالج لسرجعهمرلمعرف ربعضرالمباناترالعملروزياخدرالكناءدرورجاي رالمرانرجنذرخ لل

ا ولب روتعمئ رنملذجر اصربمباناترالمريضريألملرج نرأسمهروسنهروحال هراي  ماجب روا جراضرالمزجن رال قريألكلر

روكذلكرال عر رج نرببئ هراللظبنب رووظبن هروجدرثمرتل بههرل  مببرالمعالجروفقرحال رإذاركا نرالمريضريح اجرجنها

ل نليمرخا لرالم  ألننري مرال ن بقرببدرالنريقرال مقرالمعالجروالممارسرالمهنقرل افج راي  ماجب رال مب رلألرحرطمبع ر

رالحال ر راج ثال روبعف ر، رالعالج رتقمل رج ن رالمران روتألجب  روخجم ربالم  ألنن رالعالج روجفد المرضرل مريضروأو ه

بعفرأ ذرالملافق ربالاروجرجدرال مببرالمعالجري  مررالممارسرالمهنقرال مقررالمراب رل ألناءروالاروجرجدرالم  ألنن

روايس مراررج نرالعالجرواس مراررال لاصلرج رال مببر راي  ماجب  رل مبئ  رجفخرتقم ه رالمريضرلم ابع  بال لاصلرج 

رالمعالجرإذارشعرربا رتعبرأوران كاسرجرهرأ رخ.

مرالمهنقرخوررفقرت مبقرجعايبرر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رجدروونارتجفرراإلشاردرإلنرأنرل مارسرالعار

روالم ؤولباترالااص ر ركاف را ن اقرل مألارك رفقرتننبذرايس راتبجباتروال لائحروا نظم رالمعمللربها  اللرج اجفد

جلخدروتحققرراارج نرأساسر   رج نقرج بهارفقرق مرالافج راي  ماجب رال مب رلضمانرتقفيمر فجاترطمب رت م  ربال

المرانررج رإزال ركاف رال علباترال قرقفرتلا ههمرأثناءرتننبذومرل مهامرالم ؤولبدرجدرتننبذوا،روال قرت ع قرب لزي ر

ا خواررببدرا ن اقرأورأسالببرايت الروالعالقاترببنهمرأورتلزي رالقلدروالليءاترالم  ارج رلكلرن قرجدرا ن اقر.ر

رأنرالممارسرالمهنقر ربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضريعملرج نرتعزيزرفاج ب ركما رال مب  راي  ماجب  ل افج 

ا ن اقرال قرتزوخرالمرانربالافجاتروالملارخروزياخدرفعالب رسباس رج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرال قريعملر

 لخدرالافج راي  ماجب رال مب رالمقفج ربهاروالمألارك ربناج ب رفقرأنأل  رتهف رل ح بدر فجاتهاربماري همرفقرتحقبقر

رل مران.

ر رفق: رت مثل ربالرياض رالفا  ق را جد رقلخ ربم  ألنن رال مب  راي  ماجب  رالافج  ر لخد رجعايبر رالعاج رأوم )اإلخارد

ر(291وـ،رص6421لالس عالجاتربلزاردرالفا  ب ،ر

رال ري .ر-رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس قمالرالحايترالجفيفد.ر-

رإجفاخرال قاريررالألهري .ر-رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال ل بهرواإلرشاخرا سر .ر-

رال  جبلرفقرالم ف.ر-رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراإلبالغرالهاتنقر-

رال قببمراي  ماجقرل مرانرالمنلجبد.ر-رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال ع بمروال فريبرالم  مر.ر-

رآلبهرتقفيمرالم اجفاترالمالب .ر-رررررررررررررالعالجرالنرخ روالمحااراترو   اترالعالجرالجمعق.ر-

رالحايترووا رالا طرالعال ب .رجرضرر-ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   رالاروجروالرجاي رالالحق .ر-

 رضا المرضى بمستشفى قوى األمن الداخلي بالرياض: -

 وجقبداس إشدارد العاجد ركلنده ال دح  ججدال فق واجا جلقعاًر يح ل ال حب  الافج  جد المران راا "جنهلم

 اللصلل جد جام بألكل والم  ألنن العاج بدروالملظنبد تمكد وجفخ الم  ألنن، خا ل وا خاء العمل كناءد به تقاس وام

 كالبنلرنبا فق خيلك  اجع  فق و اص  الحفيث  الفراسات أكفت الافجاترال حب روقف جالم فق ال ناف ب  خر ات  ج ن

ا طمداءر جندف ال مدق بدا خاء ارتماطهدا جدد أكثدر ال مبد  ال دحب  الافجد  بجدلخد وثبقدا يرتمطرارتماطا المران راا بان
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 الم  ألنن كان إذا جماشرد فبكلريألعررالمران ك ب  فق ا جمال إخارد وأس اذ والم اجف الماحث س البد ري ألارخ ويقلل

 جد تمحث أن يجب الم  ألنن تقفجها ال ق ال حب   لخدررالافجات ج ن ال عر  أرخت فإذا و ه، أكمل ج ن بعم ها تقلم

لقبدداسرالجددلخد"ر ا فضددل المؤشددر وددذا ال مبدد ،رويعددف والرجايدد  تجدداهرالاددفجات المراددن لددفخ الراددا ج دد لخ

ر(ر.67،ص7066)سركجق،

المقفمر ال عام وج نرذلكرفإنرالماحثريرخرأنرال لاصلرالجبفرببدرالمريضروطاقمرال مريضروا طماءرو لخدر

 اللصلل ال مريضروسهلل  طاقم لفخ ال فريمات ونلجب  ال مب  ل نحلصات والننب  النلجب  والجلخد الغر  و فج 

 ت ك كل الجلخد، إخارد ووسائل ل لسائلرال كنللل ب  الم  ألنن واس افام اين ظار، وقت وق   وتلفروا العاج  ل افجات

 ج  لخ لرف  يؤخ  جا وول ال حب ، الافجات جد المران ج  لخرراا رف  ج ن تحقبقها جنف ت اجف العلاجل

رو فجبارببدرجثبالتها.رر وجهنبا ج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرطمبا

جودة الخدمةة االجتماعيةة الطبيةة وعالقتهةا برضةا المرضةي فةي مستشةفى قةوى األمةن  -

 الداخلي بالرياض:

رأج نر رالمرانروذلكرجدر اللرتقفيم ي عنرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرل لصللر ج نرخر  رجدرراا

قباختنارالرشبفدرب ح رالملاطدررج  لياتر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفمدرأ لرال  ليرروالنملروجدرجن  قرحرص

أصمحتر لخدرالافج راي  ماجب رال مب روتحقبقرراارالمرانرجحلرراو مامرالقباخاتربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قر

بالرياضرجدر اللرتقفيمرأق نرسملرالرجاي رال مب روالعال ب رل مرانرويمكدراس عراضر لخدرالافج راي  ماجب ر

رأن اقرالممارس رالمهنب ر:رانرفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرجدر اللرال مب روجالق هاربراارالمر

ا   ائقراي  ماجقرال مقروج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضروقرالن قررالن قرالم ؤولرجدرإحفاثرال غببر:ر-أر

رالافج  رإحفاثر لخد رفق رخور رال مق رل مارسراي  ماجق رأن رحبث رال غببر رإحفاث رجد رال مب ررالم ؤول اي  ماجب 

رالفا  قر را جد رقلخ رج  ألنن ريع مر ركما ربالم  ألنن رل مران رالمقفج  رال مب  رالافجات رجناصر ركاف  رفق الم  لب 

ربالرياضرن قاًرج ؤولرجدرجملرال غببررالالزمرل حقبقر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رالمقفج رل مران.

ر رر-ب رالمران: رالمج من ق رأفراخ رجد ر زء رتحلل رالفا  قرووق را جد رقلخ ر فجاترج  ألنن رجد رج  نبفيد رإلن  

رال مقروبعضرا خبباترال قرتك مترجدر لخدر را   ائقراي  ماجق رالافجاترجد ريح ا لن بالرياضروذلكرجنفجا

الافج راي  ماجب رال مب رت  قرج نروذهراللحفاترج مبات:رالن قرالنرخ روالن قرالجماجقروالن قرالمؤس قروالن قر

رق.المج مع

رالمهنب روالم مث  رفقرق مرالافج ررن قرالهف رأورالن قرالم  هف :ر-جر "ولرالن قرالذ رت جهرإلب رجم باترالم انفد

اي  ماجب رال مب ربهف رإحفاثرتغبرروت ليررفبهرجدر اللرت مبقرجعايبررالجلخدرفقرالافج راي  ماجب رال مب رأ رأنر

 ماجببدربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قرا   ائببدراي الن قرولرالذ ريل هرنحلهر هلخرالممارساترالمهنب رالقائمرج بهار

ر(.262،رص7008بالرياض"ر)أبلرالن ر،

ن قرالنعلرأورالعمل:رويق فربهذارالن قرالمهنببدرجدرتا  اترجعبن رأ رخركا طماءروفريقرال مريضروالننببدرر-خر

لخرا جدرالفا  قرواإلخاريبدروالمعملروا شع روالذ ريجبرأنري عاونرجعهمرا   ائقراي  ماجقرال مقربم  ألننرق

ربالرياضرباإلااف رإلنرأ رتا صرأ رريح ا هراي  ائقراي  ماجقرل لصللر وفا رال ف لرالمهنق.
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ر رالفا  قرر-وـ را جد رقلخ ربم  ألنن رال مق راي  ماجق راي  ائق ربه ريه م رالذ  رالجزء رول رالمق لخد: رالمألك   ن ق

رلالجقروالعم قرل مألك  رالمق لخدرأورالم  هفف .بالرياضرجدر اللرال حفيفرالفقبقرواللااحروالألاجلروالم

ر(261م،رص7008الن قرالمهنق:ري كلنروذارالن قرجدرجفدرجكلناترجنهار)أبلرالن ر،رر-و

رأور رال مب رجثلرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضروأ رجؤس   راي  ماجب  ربالافج  رالااص  *رالمنظماترالمهنب 

ر أوب ب رل مران.جركزرطمقريقفمرالافجاترال مب روال

روك باتر روجعاوف رأق ام رالن ق روذا روي ضمد رال مب  راي  ماجب  رالافج  رالااصرب ع بم رالمهنقروول رال ع بمق رالن ق *

رالافج راي  ماجب .

ر*رالقبمرال قرتل هروترشفرالممارس رالمهنب رل  مبقر لخدرالافج راي  ماجب رال مب 

جب رال مب روأومب هاروأومب رت مبقرجعايبررالجلخدرفقرتقفيمرالافجاترال مب ر*رايج را رالمج معقربمهن رالافج راي  ما

رل مران.

ينظررج  ألننرقلخرا جدرالفا  قررن قرالافج راي  ماجب رال مب روجالق هاربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض:ر-

قرته مربالمريضركاو ماجهاربالمرضربالرياضرل مريضرج نرأنهروحفدرنن ب ر  مب را  ماجب رج كاج  رج ضاجن رلهذارفه

رال مببر رالمرضرجدرج ؤولب  ريكلن رال مقرفقرحبد راي  ائقراي  ماجق رالمريضرجدرج ؤولب  وج نرذلكريكلن

المعالجرف عاونركلرجدرال مببرواي  ائقراي  ماجقرال مقرتحكمهاروحفدرشا ب رالمريضروتكاج هارفهلرتعاونرتامر

رعال ب رأورفقرف راترالنقاو .سلاءرفقرالمراحلرالألا ب رأورال

"كمارأنرجالق رن قر لخدرالافج راي  ماجب رال مب ربمرانرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرتا  فر

إلنرحفركمبررجدرجالق رننسرالمريضربالمؤس اتراي  ماجب را  رخرحبثرأنرن قر لخدرالافج راي  ماجب رال مب ر

ربالرياضر رالفا  ق را جد رقلخ رأجمالربم  ألنن رج به ري مق رجا روول رالاار ب  رايت ايت ركاف  رج ؤولب  رج ب  تق 

ر(.74م،رص7067العالقاترالعاج ربالمؤس  رال مب "ر)النهبف ،

وجدر اللرجارسمقرفإنروناكرجالق رارتماطرببدرن قر لخدرالافج راي  ماجب رال مب روج  ألننرقلخرا جدر

الفا  قربالرياضرفهذهرالعالق رفرا هارطمبع رشا ب رالمريضرالنن ب روالج مب رواي  ماجب روجدرثمركانريزجاًرج نر

فج راي  ماجب رال مب ركقري   ب رأنريحققرأوفافهرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرأنري  عبدربن قر لخدرالا

العال ب رواللقائب رواإلنألائب ركماري ل برج نرن قر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رأنرتؤخ رخوروارلمعاون رالمريضر

ل  غ برج نرجألكالتهرال قرتعلقر  طرجال هرال مقروتع لرأخاءهراي  ماجقروج اجفدرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قر

رلرياضرج نرتحقبقرأوفافه.ربا

 النظريات المفسرة للدراسة: -

فقرججالرالمحثرالع مقرالااصربمجالرالافج راي  ماجب رال مب ر"يجبرأنرين  قرجدرنظرياترجالئم رت  نفر

رالفراس ر رأوفا  رتحقق رب لرد رالنظر  راإلطار رتلظبف رجراجاد رج  رالفراس  رأوفا  رج  ري ناسب رنظر  رأساس إلن

ر رالمع لجاترواج ماروا ركم رجد رجمارد روق رفالنظريات رالفراس  روذه رجراحل رجد رجرح   رلكل رايرشاخ  رالفلبل بمثاب 

رالنظري ر روايطالعرج ن رالنظر روجدر الل رال نمؤ، رج ن روت اجف رالظلاور ربألرح رتقلم رال ق رالمقملل  رالع مب  والحقائق

رالنر ر الل رجد رجنه روال حقق راين الق رنقاط رج ن رال عر  رالماحث ر)المحمف ،ي   ب  روايوفا " م،ر7062ابات

ر(76ص
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نظري را ن اقراي  ماجب :رتع مررنظري را ن اقراي  ماجب رجدرالنظرياترال قرشاعراس افاجهارفقرنماذجروأسالببر

الممارس رالمهنب رفقرالافج راي  ماجب رال مب رويع مررالعالمرالنبزيائقرفلنرببرتالنافقرولرجدرقامرباس حفاثروذهر

رم.6811مروقفرتلصلرإلنرشك هارالنهائقرجامر6870جامرالنظري ر

روت ر فكاررا ن اقراي  ماجب  ربالن م  رأجا رالمجالرال مق" رال قرتافم رللتسرفقر مبقاتها ركانترج نريف رفقف ،

نرنهاي را ربعبناترجدرالقرنرالعألريدرأجاربالن م رل  مبقاترا ن اقراي  ماجب رفقرججالرالافج راي  ماجب رال مب رفإ

ر) رلهبرن ريعلخ روجالق هارر(Hearnالنضل راي  ماجب  را ن اق راح  ترنظري  راللقت رذلك رالام بناتروجنذ رنهاي  فق

ر(.608م،رص7061بالافج راي  ماجب رال مب رجكان رواج ر فاً"ر)الف بل،ر

رل ألملراب كاررنماذجرل  رال مب  راي  ماجب  رالماحثبدروالمه مبدربمجالرالافج  رأخ رإلنرإسهام رإجارجما ممارس 

رلنهمرالملقفرأورالمألك  رأورل م اجفدرفقرصباغ رال ألابصرأورفقروا ر  طروأسالببرال ف لرالمهنق.

روذهر رأحف رتمفل رإذا ربروابط ربعضها رج  رج راب   رجناصر رججملج  رول رالن ق رأن رجمفأ رج ن رالنظري  وتركز

ناسروالمج معاترب ريق رك ب رأور معب رالعناصررتمفلترباققرالروابطرووقركذلكرتل هرجنهلجقريحاولرتن بررس لكرال

وذلكرجدر اللرال عر رج نرالعناصررالم ناج  رخا لرالن قروكذلكرجدر اللرال عر رج نرالعلاجلرال قرتجعلرت كر

رالعناصرران اقرفرجب رج  قردروفقرحال رجدرال لازن.

ر رجكان  رال مب  راي  ماجب  ربالافج  روجالق ها راي  ماجب  را ن اق رنظري  ركانترتمثلروتح ل رحبثرأنها بارزد

ل مه مبدربالافج راي  ماجب ركلنهارساجفترج نرفهمرالعالق رببدرالمريضروببئ هركمارأنرالنظري رجهفترال ريقرأجامر

رالافج راي  ماجب رال مب رلالس ناخدرجدرالع لمرا  رخرطالمارأنروناكرجالقاترج ناج  روج ماخل رببدرا ن اقرالنرجب .

رالن قربملالعرالفراس :تلظبفرنظري رر-

تع مفرنظري را ن اقراي  ماجب رج نرأنرالكلري كلنرجدرأ زاءرويقلمركلر زءربأخاءرخوره،ربحبثريع مفرأخاءر

كلر زءرج نرالكلرأ رج نرالمنظلج ربك ب هاروجدرثمري ألكلرال  انفرواين جامراللظبنقرببدرا  زاءربعضهارالمعضرأور

رببدرا  زاءروالمنظلج رككل.

مارأنرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرن قرقائمرفإنراح با اتهرخائماًرج غبردروبالن م رلن قرج  ألننروب

قلخرا جدرالفا  قربالرياضرفإنرال غذي رالرا ع رت مثلرفقرواق رراارالمرانربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضر

فإنهريمكدراج ماررالمرانرأن اقرفرجب رت أثرربأن اقرأ رخرجدر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رالمقفج رلهمروبال القر

فرجب رج مث  ربالعلاجلراي  ماجب روايق  اخي روالنن ب رل مريضروبال القرتؤثررا ن اقرا  رخرج نركلرالن قرحبثر

كلر بفرأنررأ رالمرانروتلقعاتهمرنحلر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رسبكلنرجرتن ،روجدرالم لق رأنري  افمربأل

روتقفيمر رالمران ربالرياضرلم اجفد رالفا  ق را جد رقلخ ربم  ألنن رال مب  راي  ماجب  رالافج  رق م رجن لبق رقمل جد

رالافجاترلهمربألكلر بفريحققرتلقعاتهمرجماريزيفرجدرراارالمرانرجدر لخدرالافج راي  ماجب رال مب .

روق رالمج م  رفق ربالرياضرن ق رالفا  ق را جد رقلخ رج  ألنن رن قروحبثرأن رال مب  راي  ماجب  رالافج   م

رسبؤثررج نرجفخر رخورريؤثررفقراي رروأ رتعفيلريف لرج نرأ رجنهما فرجقرخا لرالن قرالرئب قرفإنرلكلرجنهما

اس جاب رالمرانرلجلخدرالافج راي  ماجب رال مب رخا لرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرويمكدرأنري اومربألكلر

رالمرانرجدرالافجاترالمقفج رلهمرخا لرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض.فعالرفقررف رج  لخرراار
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 الدراسات السابقة ثانياً : 

م( " تقييم واقع الخدمة االجتماعية في المجال الطبي من وجهة نظر المرضى دراسة 3102دراسة )المحمدي، -6

رميدانية على مستشفيات صحة المدينة المنورة" 

رل لقل  رورجحاول رروففترالفراس  رالمنلرد رالمفين  رفقرج  ألنباترصح  رلهم رالمقفج  ج نررأ رالمرانرفقرحقلقهم

ررأ رالمرانرفقر رجعرف  رالم  ألننرو رفق رالذ ريؤخيه را   ائقراي  ماجق ال عر رج نررأ رالمرانرفقرخور

رالماحثرالمنهجراللصنقرال ح ب قر رجدرقملراي  ائقراي  ماجقرواس افم رلهم رجدرالافجاترالمقفج  ر100ج نرجبن 

رت ناسبرج رحال ر رإلنرأنرالم  ألننرتقفمررجاي رج كاج   روتلص ترالفراس  رالمنلرد رالمفين  جريضربم  ألنباترصح 

المريضرباإلااف رل معاج  رال بم روأنراي  ائقراي  ماجقريقفررحال رالمريضرال حب روي ناقشرج رالمريضرفقر

لحناظرجفخرال زامراي  ائقراي  ماجقربمرافق رالمريضرجنفراح با هرلهرواالحايترالرافض رل عالجركمارببنترالفراس ر

ره.ج نرأسرارهرورت ليررأخاء

م( "تقييم دور الخدمة االجتماعية الطبية في الرعاية الصحية األولية من وجهة نظر 3103دراسة )الفهيدي، -3

راألخصائيين االجتماعيين والمرضى" 

اي  ماجب رال مب رفقرالرجاي رال حب را ولب رجدرو ه رنظررا   ائببدراي  مداجبدروففترالفراس رل قبمرخوررالافج ر

قرججالرالافج روالمرانروذلكرجدر اللرال عر رج نرالفوررالنع قرالذ ريقلمربهرا   ائبلنراي  ماجبلنرال مبلنرف

أ  دائقرا  مداجقربمراكدزرر261جدريضرورر200واس افمرالماحثرالمدنهجراللصدنقرال ح ب دقرج دنر،راي  ماجب رال مب 

الرجاي رال حب را ولب ربالمفين رالمنلردر،وتلص ترالفراس رإلنرأنرأفراخرالعبن رجلافقلنرغالمداًرج دنرالمهدامروالنألداطاتر

ال قريقلمربهارا   ائقراي  ماجقرالعباخ رفقرججالرالافج راي  ماجب رال مب رورأنرأفراخرجبن رالفراسد رراادلنرجددر

اي  ماجقرفقرجراكزرالرجاي رال حب را ولب ركمارأنرأفراخرالعبن رجلافقلنرج نرو دلخرجعلقداترتلا دهرخورراي  ائقر

كمارتلص ترالفراس رإلنرأنرلأل  دائقراي  مداجقرخوررودامررجملرا   ائقراي  ماجقرفقرالمجالرال مقربألكلرجام،

هرجنارتلص ترالفراس رلعفمرو لخرفدروقرذاترخيلد رفقرتقملرالعالجركمارأنهريقلمرباس قمالرالحايترالمراب روي ناقشرجع

ر"ر.فأقلرفقرإتجاواترأفراخرجج م رالفراس روفقر  ائ همرالألا ب رنحلرجحاوررالفراس ر0001إح ائب رجنفرج  لخر

م( " جودة الخدمات االجتماعية في المؤسسات األولية دراسة مطبقة على بعض 3100دراسة )العنزي ، ر-2

ردينة الرياض" المؤسسات األولية بم

رتهف رالفراس رل  عر رج نر رالافجاتراي  ماجب رالمقفج رفقرالمؤس اترا ولب ركما وففترل  عر رج نرجفخر لخد

،رلم  لب رل لصللرل جلخدروايج ماخجفخررااءرالعمالءرجدرت كرالافجاترورجفخركناءدرجقفجقرالافجاتروالمعايبررا

رالماحثرالمنهجراللصنقرال ح ب قروت رحبثراس افجترالماحث رواس افم ربباناترالفراس  رلجم  ركأخاد رايس مان  راس افام م

ر رجد روالمكلن  رالفراس  رج نرجبن  رالألاجل رالجزئقروالح ر رواي  ائببدرر200أس لبرالح ر رالعمالء جمحلثرجد

رالمقفج رفقرالمؤس اترا ولب رورااءرالعمالءر رقمللرالافجاتراي  ماجب  جدرت كراي  ماجببدر،روتلص ترالفراس 

الافجاتروايو مامرب  ليررالافجاتروجعايبررالجلخدركمارتلص ترالفراس رإلنرأنرأومرجاريمبزر لخدرالافج راي  ماجب ر

رالنرق رببد رالم ماخل رايح رام رتلفر رجنفررول رإح ائب  رفروقرذاترخيل  رو لخ رتلص ترلعفم روالمرانركما العال ب 

ر.ائ همرالألا ب رنحلرجحاوررالفراس فراس روفقر  فأقلرفقرإتجاواترأفراخرجج م رالر0001ج  لخر
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م( "واقع جودة الخدمات االجتماعية في المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 3100دراسة )مخلوف ، ر-4

ررالفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين"

راي  ماجب  للزارد ال ابع  المؤس ات فق اي  ماجب  الافجات  لخد واق  الن ال عر  الفراس  "وففت  الألؤون

رالافجات واق  ج ن تأثرا الفراس  جحاور أكثر وتحفيف الم  نبفون، نظر و ه  جد الن   بنب   فق اي  ماجب   لخد

ر، اي  ماجب  الألؤون للزارد ال ابع  المؤس ات  الم ع ق  الم غبرات بعض خور ج ن ل  عر  وففت كما الن   بنب 

روطمبع  ونلع ايقاج ، وجكان والعمر، كالجنس، بالم  نبفيد   لخد ج ن المؤس   جد ي  قاوا ال ق الافج  الافج ،

رالألؤون ال ابع  المؤس ات فق اي  ماجب  الافجات رالماحثرالمنهجراللصنقر اي  ماجب  للزارد رواس افم الن   بنب ،

بف روزاردرالألؤونراي  ماجب رالن   بنب رجنرخدرجدرج  نر681المبفانقرباس افامرأخادرايس مان رج نرجبن رجكلن رجدر

رالن رالفراس  رللزارد المؤس ات فق اي  ماجب  الافجات  لخد خر   أن ،وتلص ت  اي  ماجب  الألؤون ال ابع 

 وبُعف ال ماق  وبُعف  ه  جد بُعفرايج ماخ ببد إح ائب  خيل  ذات فروق و ف جفم تمبد كما كمبردر، كانت الن   بنب 

ر. ه  جد ا جان

م( "تقييم دور الخدمة االجتماعية في المؤسسات اإلصالحية من وجهة نظر 3112دراسة )القحطاني،ر-1ر

راألخصائيين االجتماعيين والنزالء بشعبة سجن أبها بمنطقة عسير" 

"ووففترالفراس رل  عر رج نرواق رالفوررالذ رتؤخيهرالافج راي  ماجبد رفدقرالمؤس داترايصدالحب روال عدر رج دنر

رؤيدد را   ددائببدراي  مدداجببدروالنددزيءرلددفوررالافجدد راي  ماجبدد روبراججهددارفددقرالمؤس دداترايصددالحب روتحفيددفر

صالحب روتحفيفرالكبنبد رال دقريمكددربهدارت دليررخوررالمعلقاترال قرتلا هربراججرالافج راي  ماجب رفقرالمؤس اتراي

الافج راي  ماجب رفقرالمؤس اترايصالحب روجعرف رجارإذاركانروناكرفروقرذاترخيلد رإح دائب رجندفرج د ل رخيلد ر

(رفقراس جاباتراي  ائببدراي  ماجبدروالنزيءرحللرجحاوررالفراسد رالما  ند رتعدز ري د ال ر  ائ دهمر0001)

نزيدلرر271اللظبنب ركمارأس افمرالماحثرالمنهجراللصنقرج نرجبند رجددرندزيءرسدجدرأبهداروالمدالمرجدفخومرالألا ب رو

،وتلصدد ترالفراسدد رإلددنرأنراوددمرالاددفجاتراي  ماجبدد رالمقفجدد رل نددزيءرتنظددبمرات ددايترالنزيددلرجدد رجج معددهروأسددرتهر

هن روإتاح رالنرص ربملاصد  رخراسد هروتعليدفهروا  ذربكاف راإل راءاترالكنب  رب الج رصح رالنزيلروإلحاقرالنزيلربم

ج نرقراءدرالقرآنروإشغالروقترفراغ رباللسائلرال رفبهب رالمنبفدروتمث ترأومرجمارساترا   دائقراي  مداجقرلمهدامر

الافجدد راي  ماجبدد روبراججهددارفددقرالمؤس دداتراإلصددالحب رفددقراسدد قمالرالنزيددلروإزالدد رشددعلردربددالال رجدددرال ددجدر

ر.فقرتغببرراتجاواتهروحلرجألكالتهروج اجفدرالنزيل

 م( " مستوى جودة الخدمات في مستشفى قوى األمن بمدنية الرياض"3112دراسة )الدغمي ،  -1

ل  عددر رج ددنرج دد لخر ددلخدر ددفجاترالرجايدد رال ددحب رال ددقريقددفجهارج  ألددننرقددلخرا جدددربالريدداضر "وددففترالفراسدد 

تراإلحال رجدرالمركزرال حقرا ولقروال عر رج نرج  لخروال عر رج نرج  لخر لخدرالافجاترالعال ب رورإ راءا

 لخدر فجاترإ دراءاترالملاجبدفربم  ألدننرقدلخرا جددربالريداض،روأسد افمرالماحدثرالمدنهجراللصدنقرال ح ب دقروأخاهر

(جرا  روتلص ترالفارس رإلنرأنر400ايس مان رج نرجبن رجمث  رفقرجرا عقرج  ألننرقلخرا جدربالرياضروجفخوم)

جددلخدرفددقرالاددفجاترال ددحب ر دداءترج لسدد  ربالن ددم رل نددلاحقرالم ع قدد ربايرتقدداءربم دد لخرالرجايدد رال ددحب رخر دد رال

المقفج رل م  نبفيدرجنهاروبراججرال ثقبفرال حقرالألاجلرلألجراضرالمعفي ر،رأجارخر  رالجلخدرفدقرالادفجاترالعال بد ر

 جاب رل مدريضرورشدعلررالمدريضربا جدانرببنمدارفجاءترأيضاًرج لس  رجدرحبثرالجلانبرالم ملس رل م  ألننرورايسد
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 اءترخر  رالجلخدرفقر فجاترإ راءاتراإلحال رجددرالمركدزرال دحقرا ولدقرجنانضد ربالن دم رلمدفخرتجداوبرإخاردر

الم  ألننرج رحايترال أ بررفقراإلحال رل مرانروراللقترالما صرل افج رالمقفج رجدرجن قد ر دارجرالريداضرفدقر

تلص ترالفراس رإلنرأنرجاريمبزرج د لخررادارالمرادنرجددر دلخدرالادفجاتر رالعماراتركمارحبدركانترج لس  رلمقب

ولرقبامراي  دائقراي  مداجقرب قليد رالعالقد ربدبدرالمدريضروالنريدقرالمعدالجروج ابعد راي  دائقراي  مداجقرال مدقر

رل ا  رالعال ب رل مريض"

دراسة على المستشفيات  –الخدمة الطبية ("العالقة بين رضا المرضى وجودة Hardeep.2008دراسة ) -7

رالمدنية الهندية"

رال قر رال ناف ب  رجد رالرغم رج ن رل م  ألنن رالليء ربالمريضرإلن رتؤخ  رال ق رالعلاجل رتحفيف رلمحاول  رالفراس  "وففت

رالم  ألنباتر رفق رالمقفج  رالافج  رو لخد رالمران رويء رببد رالعالق  رتح بل روكذلك رال حب ، رالافجات رسلق يألهفوا

حكلجب رجمث  رفقرأكمررج  ألننرحكلجقربالهنفروقفرتلص ترإلنرأنهرتل فرجالق رببدرويءرالمرانرل م  ألننرو لخدرال

رجلظنقر رقمل رجد ر بف ربألكل رجعاج  هم رجنف رأفضل ربإشماع ريح لن رالمران رأن رإلن رتلص ت ركما رالمقفج  الافجات

هرأورجالجرجا  ف،ركمارأنهمرسبن حلنرأقاربهمرالم  ألنن،روومرج نراس عفاخرإلجاخدرال جرب رسلاءرل  ققرالعالجرنن 

وأصفقاءومرب  ققرالعالجرفقروذارالم  ألننرنظرارلجلخدر فجاتهرالمقفج روال قريرتا  فرجدر لخدر فجاترالم  ألنباتر

إلنرأنرجدرأومرجعلقاتر لخدرالافج راي  ماجب رال مب روقرصعلب رال عاجلرج ربعضرالحايترا  رخركمارتلص تر

ر".شعلررالمرانربالال رجدرت قنرالعالج.المراب رو

 التعقيب على الدراسات السابقة :

رالماحثرباس عراضروجرا ع رالفراساترال ابق رال قرتناولتربعضرالملالجاترذاترالعالق ربملالعر قام

ر رأنروناكربعضرايتناقرج رخراس نا رويظهررجدر اللها رأورغبررجماشرد رجماشرد الحالب رالفراس رالحالب رسلاءرب لرد

رووناكرا  ال ركماري قر:

 أوجه اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

راي  ماجب ر رالافج  ر لخد رجلالع رج ن راو ماجها رتركبز رفق رال ابق  رالفراسات رج  رالحالب  تا  فرالفراس 

ل ابق رلمرت ناولروذارال مب روجالق هاربرانرالمرانربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضرفقرحبدرأنرالفراساترا

رالملالعربألكلرجماشرروإنمارتضمنتربعضرالفراساتر انماًرجنه.

رالحالب ررأوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: ويمكدرتحفيفرأومرالجلانبرال قراس ناخترجنهارخراس نا

ر رجلالع رفق رجهم  ربن ائج رالماحث رأجفت رفقف رال ابق  رالفراسات رجد رجماشر ربمثاب ربألكل رالن ائج رت ك ركانت الفراس ،

رخراس ر ربكبنب  رالماحث رأجفت رفقف رالحالب  رالفراس  رأوفا  روتحفيف رب لرد رالماحث رج ن رسهل رالذ  رالرئب ق المن  ق

روإ راءاتهار رل فراس  رالعام رال  لر روا  روكذا رجنها، رايس ناخد ريمكد رال ق روا خوات رالمنهجب  رواللسائل الملالع

رحفوخ رج ن ربفق  ري ع قررواللقل  رفبما رالماحثلن رأن هن رحبث رجد رالمفء ريمكد رثم روجد رالفراس  رتناول ها رال ق المألك  

بملالعرالمحثروتحفيفروصباغ رجألك  رالفراس ربألكلرخقبقروا  باررالمنهجرالع مقرالمناسبرالذ ريمكنهرقباخدرالمحثر

اناترالمناسم روال عر رج نربعضرأسالببروتحفيفرجعالمراإلطاررالنظر رل فراس روتحفيفروا  بارروصباغ رأخادر م رالمب

ال ح بلراإلح ائقرال قريمكدرايس رشاخربهارفقرجم ب رتح بلرالمباناترواللقل رج نرسملرتح ب هاروتن بروارواللقل ر

رج نركبنب رإجفاخرال قريررالنهائقرل فراس .
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

رباس افامرالمنهجراللصنقرال ح ب قر نهرالمنهجرالمناسبرالذ ريحققرأوفا رالفراس .قامرالماحثرر:منهج الدراسة

ررمجتمع الدراسة: رالحالق رالفراس  رجج م  رشمل رجريض412)ج ن ربالرياضمبر( رالفا  ق را جد رقلخ ر  ألنن

المألري ربم  ألننر)الم فر:رإخاردرالملارخرالنريقرال مقرالمعالجربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضررجدر(716)و

روـ(.6428قلخرا جدرالفا  قربالرياض،ر

رعينة الدراسة:

رالمرانر* أوالً: المرضى: رجد رالفراس  رجج م  رحجم رلكمر رإلبهمر412)روجعفومرنظراً راللصلل رجريضروصعلب  )

ر رجأللائب  رالماحثربا  باررجبن  رقام رفقف ربباناترالفراس  ر م  ربالم  ألننرأثناء رو لخوم روتغبررحال  رتمثلر مبعاً طمقب 

جج م رالفراس رجدرالمرانرباس افامرالمعاخيتراإلح ائب رالمحفخدرلمف لرراب  رال ربب را جريكب روال قرتحفخرالحفر

(رو  أرفقرتقفيرر%81(رجريضروذلكربفر  رثق ر)766ا خننرالمناسبرلحجمرالعبن رال قرتمثلرجج م رالفراس روولر)

ر(رجبن رجدرالمرانر.741 نرجفخر)(ر.روقفرتمترالفراس رج%1الن م ري اوخر)

روولرر* ثانياً: الفريق الطبي المعالج: رواحف رجكان رفق ربالكاجل روتجمعهم رالمعالج رال مق رالنريق رجفخ رلمحفوخي  نظراً

فراس رج  ألننرقلخرايجدرالفا  قربالرياضرفقفرقامرالماحثرباس افامرأس لبرالم حرالألاجلرج نر مب رافراخرجج م رال

ر(رفرخ.716وجفخومر)رجدرالنريقرال مقرالمعالجر

اسدد افمرالماحددثرايسدد مان ركددأخادرلجمدد رالمباندداتروقددامرالماحددثربعمددلراسدد مان بدرواحددفدرلمج مدد رياددصرأداة الدراسةةة:

رجج م ر)المران(روا  رخرتاصرجج م ر)النريقرال مقرالمعالج(ر.

رتكلنترجدر زئببد:*رايس مان را ولقروال قرتاصرجج م ر)المران(ر

الجزءرا ول:ري ع قربدالم غبراترالفيملغرافبد رالم ع قد ربالا دائصرالألا دب رواللظبنبد رلمندرخاترالفراسد رجمث د رفدقر

رالحال راي  ماجب (.ر–ج  لخرالف لرالألهر رر–جفخرجراترخ للرالم  ألننرر–الم  لخرال ع بمقرر–العمررر–)الجنسر

رس :الجزءرالثانقري كلنرجدرجحاوررالفرا

رجحلررواق ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض.-6

جحلررج  لخرراارالمرانرجدرالممارس رالمهنب رل افج راي  ماجب رال مب رجدرقمدلرالندرقرالعال بد رفدقرج  ألدننر-7

رقلخرا جدرالفا  قربالرياض.

رل مقرالمعالج(روتكلنترجدر زئببد:*رايس مان رالثانب روال قرتاصرجج م ر)النريقرا

الجزءرا ول:ري ع قربدالم غبراترالفيملغرافبد رالم ع قد ربالا دائصرالألا دب رواللظبنبد رلمندرخاترالفراسد رجمث د رفدقر

رالحال راي  ماجب (.ر–جفخرسنلاترالافج رر–النئ راللظبنب رر–الم  لخرال ع بمقرر–العمررر–)الجنسر

رالفراس :الجزءرالثانقري كلنرجدرجحاورر

جحلررالمعلقاترال قرتلا هر لخدرجمارس رالافج راي  ماجب رال مب رجدرو ه رنظررالنريقرال مقرفقرج  ألننرقدلخر-6

را جدرالفا  قربالرياض.
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ر–بفر  رج لسد  رر–بفر  ركمبردر–ويقابلركلرفقردرجدرفقراترالمحاوررقائم رتحملرالعماراترال الب :)بفر  ركمبردر فاًر

ربفر  رق ب  ر فاً(.ر–بفر  رق ب  ر

روقفرتمرإج اءركلرجماردرجدرالعماراترال ابق رخر اترل  مرجعالج هارإح ائباًرج نرالنحلراآلتق: -

(رخر  ددان،ر7(رخر ددات،ربفر دد رق ب دد ر)2(رخر ددات،ربفر دد رج لسدد  ر)4(رخر ددات،ربفر دد ركمبددردر)1بفر دد ركمبددردر ددفاًر) -

 (رخر  رواحفد.6بفر  رق ب  ر فاًر)

(رالدذ ريحدفخرايسد جاباترالمح م د رلكدلرClosed Questionnaireفقرإجفاخرالمحاوررالألكلرالمغ قر)وقفرتمنقرالماحثر

رسؤال.

 إجراءات التطبيق واختبارات صدق وثبات أداة الدراسة: -

ج نرجفخرصفقرأخادرالفراس رفقرقبداسرجداروادعترلقباسدهرتدمرجرادهارج دنرجدفخررل  عر ر)أ( الصدق الظاهري لألداة:

ر(.6(رجحكمبدرج حقررقمر)60جدرالمحكمبدرجدرأجضاءروبئ رال فريسربالجاجعاتروب مرجفخرالمحكمبدر)

ر(رفددرخاًر10بعددفرال حقددقرجدددرال ددفقرالظدداور رقدامرالماحددثرب  مبددقرجبندد راسدد  الجب رقلاجهددار)ر)ب( ثبةات أداة الدراسةةة: 

رلح ابركلرجدرالثماتروصفقرالمناءرل  أكفرجدرصالحب را خادرل   مبقرالمبفانق.

 تم استخدام معامل ألفا كرو نباخ: محاور الدراسة وللتحقق من الثبات لمفردات

ر.(0،868)رواق ر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضالثماترالعامرلمحلرر

العامرلمحلررج  لخرراارالمرانرجدرالممارس رالمهنب رل افج راي  ماجب رال مب رجدرقملرالنرقرالعال ب رفقرالثماتر

ر(.0،872)رج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض

الثماترالعامرلمحلررالمعلقاترال قرتلا هر دلخدرجمارسد رالافجد راي  ماجبد رال مبد رجددرو هد رنظدررالنريدقرال مدقرفدقر

ر.(00989)ررا جدرالفا  قربالرياضج  ألننرقلخر

 )ج( صدق البناء:

كدلرجعداجالتررالصدق لمحور )واقع جودة الخدمة االجتماعيةة الطبيةة فةي مستشةفى قةوى األمةن الةداخلي بالريةاض ( :

ايرتمدداطربددبدرالمنددرخاترالمكلندد رلمحددلرر)واقدد ر ددلخدرالافجدد راي  ماجبدد رال مبدد رفددقرج  ألددننرقددلخرا جدددرالددفا  قر

وأنرقدبمرر0006وبدبدرالمجمدلعرالك دقروكدذلكرالمجمدلعرالك دقرجحدذوفاًرجندهرخر د رالمندرخدرخالد رجندفرج د لخربالرياض(ر

ر00922ور00417جعاجالترايرتماطرالم حح رتراوحترببدر

الصدق لمحور )مستوى رضا المرضى عن الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الطبية مةن قبةل الفةرق العالجيةة فةي 

أنركددلرجعدداجالترايرتمدداطربددبدرالمنددرخاترالمكلندد رلمحددلرر)ج دد لخرراددارراألمةةن الةةداخلي بالريةةاض(:مستشةةفى قةةوى 

المرانرجدرالممارسد رالمهنبد رل افجد راي  ماجبد رال مبد رجددرقمدلرالندرقرالعال بد رفدقرج  ألدننرقدلخرا جددرالدفا  قر

وأنرقدبمرر0006رخدرخالد رجندفرج د لخربالرياض(روبدبدرالمجمدلعرالك دقروكدذلكرالمجمدلعرالك دقرجحدذوفاًرجندهرخر د رالمند

رر00906ور00464جعاجالترايرتماطرالم حح رتراوحترببدر

المعوقات التي تواجه جةودة ممارسةة الخدمةة االجتماعيةة الطبيةة مةن وجهةة نظةر الفريةق الطبةي فةي  الصدق لمحور )

لندد رلمحددلرر)المعلقدداترال ددقرأنركددلرجعدداجالترايرتمدداطربددبدرالمنددرخاترالمكر(:مستشةةفى قةةوى األمةةن الةةداخلي بالريةةاض

تلا ددهر ددلخدرجمارسدد رالافجدد راي  ماجبدد رال مبدد رجدددرو هدد رنظددررالنريددقرال مددقرفددقرج  ألددننرقددلرخرا جدددرالددفا  قر
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وأنرقدبمرر0006بالرياض(روبدبدرالمجمدلعرالك دقروكدذلكرالمجمدلعرالك دقرجحدذوفاًرجندهرخر د رالمندرخدرخالد رجندفرج د لخر

رر00296ور00472بدرجعاجالترايرتماطرالم حح رتراوحترب

 الفصل الرابع

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

المحةةور األول: واقةةع جةةودة الخدمةةة االجتماعيةةة الطبيةةة فةةي مستشةةفى قةةوى األمةةن الةةداخلي 

 .بالرياض
تددمرح ددابرواقدد ر ددلخدرالافجدد راي  ماجبدد رال مبدد رفددقرج  ألددننرقددلخرا جدددرالددفا  قربالريدداضرل  عددر رج ددنر

ال كراراتروالن برالمئلي روالم لس اترالح ابب رواينحرافاترالمعباري روالرتبريس جاباترأفدراخرجبند رالفراسد رج دنر

رو اءترالن ائجركماريلاحهارالجفولرال الق:ررالمحلرجماراتر

 (ر6 فولررقمر)

ي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرس جاباترأفراخرجبن رالفراس ر)المرانر(رج نرجماراترجحلررواق ر لخدرالافج راا

را جدرالفا  قربالرياضرجرتم رتنازلباًرح برج لس اترالملافق 

 م

 
 العبــــــــــــــارة

  استجابة أفراد العينةدرجة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

 الكلي
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 

 جدا

6 
راي  ماجقرباس قمالققامراي  ائقر

 8ر29ر41ر602ر42 ت
20198 600212 60 

 202ر6104ر6902ر4201ر6806 %

7 
رجغاخرتهر رجنف رالمريض ررأخ رلمعرف  رالم  ألنن رإخارد ت عن

رالم  ألننرجدرج  لخرالافج رالمقفج .
 8ر21ر10ر81ر41 ت

20121 600121 67 
 202ر6401ر7404ر2800ر6902 %

رالمعالجرب ألابصرحال ققامرال مببر 2
 8ر21ر10ر81ر41 ت

20114 008826 9 
ر202ر6401ر7404ر2800ر6902 %

ري لا فرالعفخرالكافقرجدرالممرابدرل غ ب رالحايت 4

 9ر71ر96ر29ر14 ت
20198 600460 66 

 202ر6007ر2708ر2602ر7700 %

1 
ري عنرالم  ألننرل لفبرركاف را خوي 

 1ر71ر20ر98ر19 ت
20120 600012 1 

 700ر6001ر7901ر2107ر7709 %

1 
ري  مرس لكرالنرقرالعال ب رباح رامرالمران.

 8ر71ر19ر29ر11 ت
20129 600927 4 

 202ر6007ر7201ر2602ر7109 %

2 
رت عنرإخاردرالم  ألننرل لفبرركاف رال ا  اترال مب 

 1ر20ر19ر90ر27 ت
20216 600209 6 

 700ر6707ر7201ر2701ر7802 %

9 
روناكرخق رفقرجلاجبفرا طماءرل عم باترالجراحب 

ر4ر72ر19ر28 19 ت
20226 600241 7 

ر601ر6600ر7201ر2706ر7201 %

8 
 1ر20ر26ر21ر11 تري لا فرالنرقرالعال ب رب رج رجنفرالحا  رلهم

20120 600196 1 
 700ر6707ر7908ر2001ر7104 %

60 
 2ر26ر21ر21ر16 ترالنن ب رخا لرالم  ألننيألعررالمريضربالراح ر

20119 600709 2 
 607ر6707ر2008ر2008ر7409 %

66 
 7ر72ر96ر94ر11 تري مبزرا طماءربمهاردرجالب رفقرال ألابص

20192 008129 2 
 009ر802ر2708ر2406ر7709 %

67 
 9ر79ر24ر90ر11 تري اجفنقراي  ائقراي  ماجقرج نرتقملرالعالج

20181 600122 8 
 202ر6604ر2006ر2701ر7704 %

62 
ري لا فراي  ائقراي  ماجقراثناءرحضلررال مببرالمعالج

 67ر20ر21ر22ر11 ت
20174 606672 62 

 4008ر6707ر2008ر7802ر7704 %
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 ددلخدرالافجدد ررجلافقددلنربفر دد ركمبددردرج ددنرواقدد جدددر دداللرالن ددائجرالملاددح رأجددالهري ضددحرأنرأفددراخرجبندد رالفراسدد ر

رال قرتألبررإلنر بارربفر  ركمبرد.رو(ر20146بم لسطر)اي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضر

واقد ر جحدلري ضحرأنرأفراخرجبن رالفراس رجلافقلنربفر  ركمبردرج نر مب رجماراترروجدر اللرالن ائجرالملاح رأجاله

وال قرتمرترتبمهمارتنازلباًرح دبرجلافقد رأفدراخر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضر

رجبن رالفراس رج بهماربفر  ركمبردركال الق:رر

(روودق"رت دعنرإخاردرالم  ألدننرل دلفبرركافد رال ا  داترال مبد "ربالمرتمد را ولدنرجددرحبدثر2 اءترالعماردررقمر) .6

 .(20216جلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووقر"وناكرخقد رفدقرجلاجبدفرا طمداءرل عم بداترالجراحبد "ربالمرتمد رالثانبد رجددرحبدثرجلافقد ر9 اءترالعماردررقمر) .7

 (.20226أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

بمهاردرجالب رفقرال ألدابصر"ربالمرتمد رالثالثد رجددرحبدثرجلافقد رأفدراخرر(رووق"ري مبزرا طماء66 اءترالعماردررقمر) .2

 (.20192جبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(روودق"ري  دمرسد لكرالندرقرالعال بد ربداح رامرالمرادن."ربالمرتمد رالرابعد رجددرحبدثرجلافقد ر1 اءترالعماردررقدمر) .4

 (.20129أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووق"ري عنرالم  ألننرل لفبرركاف را خوي "ربالمرتمد رالااج د رجددرحبدثرجلافقد رأفدراخرجبند ر1 اءترالعماردررقمر) .1

 (.20120الفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

تلا فرالنرقرالعال ب رب درج رجندفرالحا د رلهدمر"ربالمرتمد رال اخسد رجددرحبدثرجلافقد ر (رووق"8 اءترالعماردررقمر) .1

 (.20120اخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)أفر

(رووقر"يألعررالمريضربالراح رالنن ب رخا لرالم  ألنن"ربالمرتم رال دابع رجددرحبدثرجلافقد ر60 اءترالعماردررقمر) .2

 (.20119أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

حدال قر"ربالمرتمد رالثاجند رجددرحبدثرجلافقد رأفدراخرجبند رقامرال مببرالمعدالجرب ألدابصر (رووق"2 اءترالعماردررقمر) .9

 (.20114الفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووق"ري اجفنقراي  ائقراي  ماجقرج نرتقملرالعالج"ربالمرتم رال اسع رجدرحبثرجلافقد ر67 اءترالعماردررقمر) .8

 (.20181أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووقر"قامراي  ائقراي  ماجقرباس قمالق"ربالمرتم رالعاشردرجددرحبدثرجلافقد رأفدراخرجبند ر6اردررقمر) اءترالعم .60

 (.20218الفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

تلا دفرالعدفخرالكدافقرجددرالممرادبدرل غ بد رالحدايتر"ربالمرتمد رالحاخيد رجألدررجددر (روودق"4 اءترالعماردررقمر) .66

 (.20198لفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)حبثرجلافق رأفراخرجبن را

(ر"ت عنرإخاردرالم  ألننرلمعرف ررأخرالمريضرجنفرجغاخرتهرالم  ألننرجددرج د لخرالافجد ر7 اءترالعماردررقمر) .67

 (.20121المقفج ."ربالمرتم رالثانب رجألررجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

تلا فراي  ائقراي  ماجقراثناءرحضلررال مببرالمعالجر"ربالمرتمد رالثالثد رجألدرر (رووق"62 اءترالعماردررقمر) .62

 (.20174جدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

ر 001126 20146 المؤشر العام 
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المحور الثاني: مسةتوى رضةا المرضةى عةن الممارسةة المهنيةة للخدمةة االجتماعيةة الطبيةة 

 قوى األمن الداخلي بالرياض. من قبل الفرق العالجية في مستشفى

ج دد لخرراددارالمراددنرجدددرالممارسدد رالمهنبدد رل افجدد راي  ماجبدد رال مبدد رجدددرقمددلرالنددرقرالعال بدد رفددقرل  عددر رج ددنر

تددمرح ددابرال كددراراتروالن ددبرالمئليدد روالم لسدد اترالح ددابب رواينحرافدداتررج  ألددننرقددلخرا جدددرالددفا  قربالريدداض

رو اءترالن ائجركماريلاحهارالجفولرال الق:ررالمحلرجبن رالفراس رج نرجماراتررالمعباري روالرتبريس جاباترأفراخ

 (ر7 فولررقمر)

جحلررج  لخرراارالمرانرجدرالممارس رالمهنب رل افج راي  ماجب رج نر)المران(اس جاباترأفراخرجبن رالفراس 

رجرتم رتنازلباًرح برج لس اترالملافق رال مب رجدرقملرالنرقرالعال ب رفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض

 م

 
 العبــــــــــــــارة

 استجابة أفراد العينة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

 الكلي

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

قليلة 

 جدا

ريجببرا   ائقراي  ماجقرج نر مب رأسئ  ق. 6
 4ر20ر26ر91ر11 ت

20141 60064 2 
 601ر6707ر7908ر2401ر7709 %

ري اب رحال قرال حب ربالم  ألنن. 7
 8ر79ر29ر98ر47 ت

20161 600760 67 
 202ر6604ر2602ر2107ر6206 %

ري اب رح للقرج نرالافج  2
 1ر24ر24ر92ر41 ت

20127 600701 66 
ر704ر6209ر2006ر2104ر6902 %

رلقرالفجمرالنن قرواي  ماجقيقفمر 4
 1ر41ر18ر92ر29 ت

20471 600294 61 
 704ر6902ر7900ر2104ر6104 %

1 
جرفتركبنب رال عاجلرج را زجاترالااص روال قر

رتؤخ رلحفوثرأارارر  في رونن ب .

 2ر40ر18ر92ر42 ت
20100 600147 64 

 709ر6102ر7900ر2202ر6806 %

1 
واي راءاترخا لريلاحرلقربعضرال باساتر

رالم  ألنن.

 1ر46ر21ر92ر46 ت
20411 600276 61 

 704ر6102ر2001ر2202ر6102 %

ريل فرتنهمرجدرقملرالعاج بدريح با اترالمران 2
 9ر72ر29ر21ر19 ت

20106 600277 1 
 202ر6600ر2602ر2001ر7201 %

9 
يقلمرب لجب رالمريضربأومب رال زاجهربا  ر

رالعالج

ر9ر78ر11ر94 10 ت
20141 600222 7 

ر202ر6609ر7104ر2406ر7404 %

ري اجفرأسرتقرج نرتقملرحال قرالمراب  8
 9ر74ر24ر26ر18 ت

20192 600976 6 
 202ر809ر2006ر7908ر7900 %

ري اجفنقرج نرتقلي رجالق قربال مببرالمعالج. 60
 66ر71ر26ر22ر11 ت

20147 606649 4 
 401ر6007ر7908ر7802ر7109 %

66 
يقفمراس ألاراترا  ماجب رلمرا ع رايسعا ر

روال لارئ.

 62ر27ر18ر11ر17 ت
20104 606822 62 

 108ر6200ر7900ر7109ر7107 %

67 
يلاحرلقرال زاجهرال امربالحناظرج نرسري ر

رو  لصب رالمع لجاترالااص ربق.

 60ر24ر11ر28ر12 ت
20111 606660 2 

 406ر6209ر7109ر2706ر7207 %

62 
ي عر رج نررأ رالمرانروجرافقبهمرحللر

رالافجاترال مب رالمقفج رلهم.

 8ر78ر11ر94ر18 ت
20120 600971 1 

 202ر6609ر7104ر2406ر7400 %

ر9 600820 20111ر67ر78ر11ر99ر16 تيقفمرلقرالن ائحرحللركبنب رال عاجلرج ر 01
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 م

 
 العبــــــــــــــارة

 استجابة أفراد العينة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

 الكلي

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

قليلة 

 جدا

ر408ر6609ر7109ر2109ر7002 %را جراضرالمعفي .

ريعملرج نرتعزيزرجناوبمرال  لكرال حقرال  بمر61
ر67ر21ر10ر91ر12رت

ر60 606727 20140
ر408ر6407ر7404ر2100ر7601ر%

ر61
يعملرج نرزياخدراللجقرلضمانرنجاحرالا  ر

رالعال ب 

ر64ر22ر18ر27ر14رت
ر8 606988 20149

ر102ر6100ر7400ر7802ر7100ر%

ر 001182 20117 المؤشر العام 

ج د لخررادارالمرادنرجددرجدر داللرالن دائجرالملادح رأجدالهري ضدحرأنرأفدراخرجبند رالفراسد رجلافقدلنربفر د ركمبدردرج دنر

بم لسددطرالممارسدد رالمهنبدد رل افجدد راي  ماجبدد رال مبدد رجدددرقمددلرالنددرقرالعال بدد رفددقرج  ألددننرقددلخرا جدددرالددفا  قربالريدداضر

تدمرترتبمهمدارتنازلبداًرح دبرجلافقد رأفدراخرجبند رروقدفرووقرالنئ رال قرتألبررإلدنر بدارربفر د ركمبدردرج دنرأخادرالفراسد (20117)

رر  ركمبردركال الق:ررالفراس رج بهماربف

(رووق"ري اجفراي  ائقراي  ماجقرأسرتقرج نرتقملرحال قرالمراب "ربالمرتم را ولدنرجددرحبدثر8 اءترالعماردررقمر) .6

 (.20192جلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

ال زاجدهربا د رالعدالج"ربالمرتمد رالثانبد ر(رووقر"يقلمراي  ائقراي  ماجقرب لجب رالمريضربأومب ر9 اءترالعماردررقمر) .7

 (.20141جدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووق"ريجببرا   دائقراي  مداجقرج دنر مبد رأسدئ  ق."ربالمرتمد رالثالثد رجددرحبدثرجلافقد رأفدراخر6 اءترالعماردررقمر) .2

 (.20141جبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووق"ري اجفنقراي  ائقراي  مداجقرج دنرتقليد رجالق دقربال مبدبرالمعدالج."ربالمرتمد رالرابعد ر60 اءترالعماردررقمر) .4

 (.20147جدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

الاددفجاترال مبدد ر(رووددق"ري عددر راي  ددائقراي  مدداجقرج ددنررأ رالمراددنروجددرافقبهمرحددللر62 دداءترالعمدداردررقددمر) .1

 (.20120المقفج رلهم.ر"ربالمرتم رالااج  رجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووقر"يل فرتنهمرجدرقملرالعاج بدريح با اترالمران"ربالمرتم رال اخسد رجددرحبدثرجلافقد رأفدراخر2 اءترالعماردررقمر) .1

 (.20106سطر)جبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم ل

(رووقر"يلاحراي  ائقراي  ماجقرلقرال زاجهرال امربالحناظرج نرسري رو  لصب رالمع لجداتر67 اءترالعماردررقمر) .2

 (.20111الااص ربق"ربالمرتم رال ابع رجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

  مدداجقرالن ددائحرحددللركبنبدد رال عاجددلرجدد را جددراضرالمعفيدد "ر(رووددق"ريقددفمرلددقراي  ددائقراي64 دداءترالعمدداردررقددمر) .9

 (.20111بالمرتم رالثاجن رجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووق"ريعملراي  ائقراي  ماجقرج دنرزيداخدرالدلجقرلضدمانرنجداحرالا د رالعال بد "ربالمرتمد ر61 اءترالعماردررقمر) .8

 (.20149جلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)ال اسع رجدرحبثر
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(رووددق"ريعمددلراي  ددائقراي  مدداجقرج ددنرتعزيددزرجندداوبمرال دد لكرال ددحقرال دد بم"ربالمرتمدد ر61 دداءترالعمدداردررقددمر) .60

 (.20140العاشردرجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

قر"ي داب راي  دائقراي  مداجقرح ددللقرج دنرالافجد ر"ربالمرتمد رالحاخيد رجألدررجددرحبددثر(روود2 داءترالعمداردررقدمر) .66

 (.20127جلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووقر"ي اب را   ائقراي  ماجقرحدال قرال دحب ربالم  ألدنن"ربالمرتمد رالثانبد رجألدررجددرحبدثر7 اءترالعماردررقمر) .67

 (.20161الفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)جلافق رأفراخرجبن ر

(رووق"ريقفمراي  ائقراي  ماجقراس ألاراترا  ماجب رلمرا ع رايسعا روال لارئ"ربالمرتم ر66 اءترالعماردررقمر) .62

 (.20104الثالث رجألررجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

جدرا   ائقراي  ماجقركبنب رال عاجلرج را زجاترالااص روال قرتدؤخ رلحدفوثرجرفتر (رووق"1 اءترالعماردررقمر) .64

 (.20100أارارر  في رونن ب ر"ربالمرتم رالرابع رجألررجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

خا ددلرالم  ألددنن.ر"رريلاددحرلددقراي  ددائقراي  مدداجقربعددضرال باسدداترواي ددراءات (رووددق"1 دداءترالعمدداردررقددمر) .61

 (.20411بالمرتم رالااج  رجألررجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووق"ريقدفمراي  دائقراي  مداجقرلدقرالدفجمرالنن دقرواي  مداجق"ربالمرتمد رال اخسد رجألدررجددر4 اءترالعماردررقمر) .61

 (.20471بم لسطر)حبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردر

المحور الثالث: المعوقات التةي تواجةه جةودة ممارسةة الخدمةة االجتماعيةة الطبيةة مةن وجهةة 

 نظر الفريق الطبي في مستشفى قوى األمن الداخلي بالرياض.

المعلقاترال قرتلا هر لخدرجمارس رالافج راي  ماجب رال مب رجدرو هد رنظدررالنريدقرال مدقرفدقرج  ألدننرل  عر رج نر

تددمرح ددابرال كددراراتروالن ددبرالمئليدد روالم لسدد اترالح ددابب رواينحرافدداترالمعباريدد رقددلخرا جدددرالددفا  قربالريدداضر

الافجد راي  ماجبد رال مبد رجددرو هد رنظدررر دلخدرجمارسد والرتبريس جاباترأفراخرجبن رالفراس رج نرجمداراترجحدلرر

رو اءترالن ائجركماريلاحهارالجفولرال الق:رالنريقرال مقرفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضر

 (2 فولررقمر)

المعلقاترال قرتلا هر لخدرجمارس رالافج راي  ماجب رال مب رجدرو ه رنظرراس جاباترأفراخرجبن رالفراس رج نرجماراتر

رجرتم رتنازلباًرح برج لس اترالملافق رال مقرفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياضالنريقر

 العبــــــــــــــارة م

  استجابة أفراد العينةدرجة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

 الكلي
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 

 جدا

را جراض.صعلب رال عاجلرج ربعضرحايتر 6
 2ر78ر22ر600ر11 ت

20129 008201 62 
 606ر6606ر7900ر2902ر7601 %

رجفمراس جاب رالمرانرأثناءرف ردرالعالج 7
 4ر22ر27ر600ر17 ت

20174 008802 61 
 601ر6701ر7201ر2902ر6808 %

2 
صعلب رج ابع رتننبذرالمراججرالااص ربالمرانرالم اببدر

ربأجراضرجعفي 

 9ر70ر24ر82ر17 ت
20209 600667 8 

ر206ر202ر7904ر2207ر7209 %

 66 600404 20182 66ر68ر20ر600ر16 تصعلب رال عاجلرج رال قنباترالحفيث رفقرتقفيمرالافجاتر 4
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 العبــــــــــــــارة م

  استجابة أفراد العينةدرجة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

 الكلي
كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 

 جدا

 407ر202ر7109ر2902ر7204 %رل مران

رجفمرال زامرالمرانربقلاجفرالم  ألننروأنظم ه 1
 1ر71ر21ر92ر22 ت

20242 600788 1 
 608ر801ر7902ر2609ر7900 %

رصعلب رفقراجفاخرايح ائباتروال قاريررل مران 1
 1ر27ر19ر92ر18 ت

20206 600100 60 
 608ر6702ر7106ر2202ر7104 %

رجفمرجعرف رالمرانرلفورراي  ائقراي  ماجق 2
 4ر72ر10ر607ر19 ت

20222 008897 2 
 601ر6002ر7200ر2806ر7106 %

9 
تعاونرالمريضراثناءرتعمئ رالمباناتروايرقامرجفمر

روالمع لجاترالم  لب رجنهم

ر1ر71ر11ر82 20 ت
20242 600272 4 

ر702ر6000ر7102ر2101ر7109 %

رجفمرثق رالمرانربا   ائقراي  ماجق 8
 2ر61ر26ر91ر96 ت

20921 600771 7 
 702ر106ر7207ر2200ر2600 %

رأثناءرت ققرالعالججفمرتعاونرالمرانر 60
 2ر74ر20ر87ر19 ت

20279 600224 9 
 702ر807ر7109ر2107ر7106 %

66 
تذجررالمرانرجدراي راءاترالروتبنب رأثناءرخ للر

رالم  ألنن

 2ر69ر11ر98ر91 ت
20809 008217 6 

 606ر108ر7408ر2406ر2200 %

رجعظمرالمرانريألعرونربالال رجدرت ققرالعالج 67
 1ر78ر26ر82ر17 ت

20124 600780 64 
 702ر6606ر7201ر2101ر7209 %

رجعظمرالمرانريريعرفلنرالفوررالذ ريقلمربهراي  ائق 62
 2ر72ر12ر671ر42 ت

20279 009890 2 
 606ر909ر7406ر4208ر6900 %

رق  رجفخراي  ائببدراي  ماجببدرفقرالم  ألنن 01
ر7ر72ر20ر666ر11 ت

ر1 008617 20242
ر009ر909ر7109ر4701ر7606 %

رنقصرفقرالفوراترال فريمب رالم اح رل  ا ص 01
ر7ر74ر21ر667ر49 ت

ر67 008071 20198
ر009ر807ر7902ر4708ر6904 %

رجفمرتنهمرالنرقرالعال ب رلفوررا   ائقراي  ماجق 01
ر2ر11ر24ر21ر48 ت

ر61 600881 20284
ر702ر7601ر7904ر7902ر6909 %

ر 001712 20266 المؤشر العام 

المعلقاترال قرتلا دهر دلخدرجدر اللرالن ائجرالملاح رأجالهري ضحرأنرأفراخرجبن رالفراس رجلافقلنربفر  ركمبردرج نر

بم لسدطرجمارس رالافج راي  ماجب رال مب رجدرو هد رنظدررالنريدقرال مدقرفدقرج  ألدننرقدلخرا جددرالدفا  قربالريداضر

رال قرتألبررإلنر بارربفر  ركمبردرج نرأخادرالفراس .ر(رو20266)

جحدلرري ضدحرأنرأفدراخرجبند رالفراسد رجلافقدلنربفر د ركمبدردرج دنر مبد رجمداراترروجدر اللرالن دائجرالملادح رأجداله

جددرالمعلقاترال قرتلا هر لخدرجمارس رالافج راي  ماجب رال مب رجددرو هد رنظدررالنريدقرال مدقرفدقرج  ألدننرقدلخرا 

روال قرتمرترتبمهمارتنازلباًرح برجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهماربفر  ركمبردركال الق:ررالفا  قربالرياضر

(رووق"رتذجررالمرانرجدراي راءاترالروتبنب رأثناءرخ للرالم  ألنن"ربالمرتم را ولدنرجددر66 اءترالعماردررقمر) .6

 (20809بم لسطر)رحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبرد
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جدفمرثقد رالمرادنربا   دائقراي  مداجقر"ربالمرتمد رالثانبد رجددرحبدثرجلافقد رأفدراخر (رووق"8 اءترالعماردررقمر) .7

 (ر20921جبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

جلافقد رجفمرجعرف رالمرانرلفورراي  ائقراي  مداجقر"ربالمرتمد رالثالثد رجددرحبدثر (رووق"2 اءترالعماردررقمر) .2

 (20222أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووددق"رجددفمرتعدداونرالمددريضراثندداءرتعمئدد رالمباندداتروايرقددامروالمع لجدداترالم  لبدد رجددنهم"ر9 دداءترالعمدداردررقددمر) .4

 (20242بالمرتم رالرابع رجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووقر"ق  رجفخراي  ائببدراي  ماجببدرفقرالم  ألنن"ربالمرتم رالااج  رجدرحبدثرجلافقد ر64مر) اءترالعماردررق .1

 (.20224أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(رووقر"جفمرال زامرالمرانربقلاجدفرالم  ألدننروأنظم ده"ربالمرتمد رال اخسد رجددرحبدثرجلافقد ر1 اءترالعماردررقمر) .1

 (20242س رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)أفراخرجبن رالفرا

(رووق"رجعظدمرالمرادنريريعرفدلنرالدفوررالدذ ريقدلمربدهراي  دائق"ربالمرتمد رال دابع رجددر62 اءترالعماردررقمر) .2

 (.20279حبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

الج"ربالمرتم رالثاجن رجدرحبثرجلافق رأفدراخرجبند ر(رووق"رجفمرتعاونرالمرانرأثناءرت ققرالع60 اءترالعماردررقمر) .9

 (.20279الفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)
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 (.20209ال اسع رجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(روودق"رصدعلب رفدقراجدفاخرايح دائباتروال قداريررل مرادن"ربالمرتمد رالعاشدردرجددرحبدثر1 اءترالعمداردررقدمر) .60

 (.ر20206جلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)
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 (.20182جألررجدرحبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)
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 (.20129أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)

(روودق"رجعظدمرالمرادنريألدعرونربدالال رجددرت قدقرالعدالج"ربالمرتمد رالرابعد رجألدررجددر67 اءترالعماردررقمر) .64

 (.20124هاربفر  ركمبردربم لسطر)حبثرجلافق رأفراخرجبن رالفراس رج ب

(رووق"رجفمراس جاب رالمرانرأثناءرف ردرالعالج"ربالمرتمد رالااج د رجألدررجددرحبدثرجلافقد ر7 اءترالعماردررقمر) .61

 (.20174أفراخرجبن رالفراس رج بهاربفر  ركمبردربم لسطر)
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 الخاتمة:

ي مثدلرفدقرر لخدرالافج راي  ماجب رال مب رفدقرج  ألدننرقدلخرا جددرالدفا  قربالريداضأومرجاريمبزرواق ررفإنوجمارسمقر

بملاجبددفرالعم بدداترالجراحبدد ركمدداري مبددزرربالم  ألددننكلنهددارت ددعنرل ددلفبرركافدد رال ا  دداترال مبدد ركمدداري  ددزمرا طمدداءر

ج  لخرراارالمرانرجدرالممارس رالمهنب رل افج راي  ماجبد رال مبد رركماري مبزا طماءربمهاردرجالب رفقرال ألابص،ر

قراي  ماجقرأسردرالمريضرج نرتقملرحال دهرالمرادب ركمدارأنراي  دائقرج اجفدراي  ائفقرجدرقملرالنرقرالعال ب ر

اي  ماجقريقلمرب لجب رالمريضربأومب رال زاجهربا  رالعالجركمدارأنراي  دائقراي  مداجقريقدلمرباإل ابد رج دنر مبد ر

لا دهر دلخدرجمارسد رالمعلقاترال دقرتأنرأومركمارت اؤيترالمرانروي اجفومرج نرتقلي رجالق همربا طماءرالمعالجبد،ر

ي مثدلرتدذجرررالافج راي  ماجب رال مب رجدرو ه رنظررالنريقرال مقرالمعالجرفقرج  ألننرقدلخرا جددرالدفا  قربالريداض

ر.المرانرجدراإل راءاترالروتبنب رأثناءرخ للرالم  ألننروجفمرثق رالمرانربا   ائقراي  ماجق

 توصيات الدراسة:
رالافج راي  ماجب رال مب ربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض. لخدراإلسهامرفقرت ليرربراججرر-

رال عقرإلنرجعرف ررأ رالمرانرجدرالافج رالمقفج رلهم.ر-

رخجمرالم  ألننربالعفخرالكافقرجدراي  ائببدراي  ماجببدرل غ ب رالحايترالمراب رالمل لخدربالم  ألنن.ر-

ري  ماجقرال مقربم  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض.العملرج نرخجمروتنمب رالفوررالمهنقرلأل  ائقرار-

رتلجب رالمرانرلفورراي  ائقراي  ماجقرفقرج  ألننرقلخرا جدرالفا  قربالرياض.ر-

رتلجب رالمرانربأومب رتعمئ ربباناتهركاج  روإخ الرالمع لجاترالم  لب رجدرحال هرالمراب .ر-

ال قنبداترالحفيثد روكبنبد راسد افاجهارفدقرتقدفيمر دفجاتربألدكلرأسدرعرتفريبراي  ائببدراي  مداجبدربالم  ألدننرج دنرر-

روأسهلرل مران.

رال عزيزرجدرجناوبمرال  لكرال حقرال  بم.ر-

رتلجب رالمرانرجدر اللراي  ائقراي  ماجقرال مقرب رقرالعالجروأومب هارلنجاحرالا  رالعال ب .رر-

 قائمة المراجع والمصادر

رم(.رخراساترفقرج مراي  ماعرال مق،رالقاوردر:رجك م رنهض رالألروق،ر اجع رالقاورد.6891)أيلبر،رفلزي ررجضانرر-

ر،رالقاوردر:ججملج رالنبلرالعربب .6م(.رالافج راي  ماجب راللقائب ،ط7008أبلرالن ر،رجفحترجحمفر)ر-

،ر6ال ع بمب روال حب ،رطرم(.رإخاردرالجلخدرالألاج  رفقرججالرالافجاتراي  ماجب 7009أبلرالن ر،رجفحترجحمفر)ر-

رالقاورد:رججملج رالنبلرالعربب .

رم(.رإخاردراإلن اجروالعم باترجف لرإخاردرالجلخدرالألاج  ،رالقاورد:رجك م رجبدرشمس.7007أبلرالن لح،ر مالرطاورر)ر-

ر ري ر.م(.رالافج راي  ماجب رجهن رذاترج مروفد،رالقاوردر:رجك م راينج لرالم6888الم ريق،رجحمفركاجلر)ر-

م(.رالممارس رالمهنب رل افج راي  ماجب رفقرالمجالرال مق،رايسكنفري ر:ر6891بألبرر،رإقمالرجحمفروجثمانر،رس لخر)ر-

رالمك برالجاجعقرالحفيث.

رم(.رالجلخدرالألاج  ر،رالفلبلرالكاجلر،رالقاوردر:رجركزرالامراترالمهنب .7002تلفبق،رجمفرالرحمدر)ر-
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.رجلسلج رج مراي  ماعر،رالمج فرا ولر،ررالمج سرايج نرل ثقاف ر:رالمألروعرالقلجقرم(ر7002الجلور ر،جحمفر)ر-

رل  ر م ر.

ر)ر- رالرحبم رجمف رالرحمد رجمف ر، رج رر7001الا بب ر: رالقاورد ر، روالنن ب  رال مب  راي  ماجب  رالافج  رجمارس  م(.

رل افجاترالع مب .

الألدداج  روالمعلقدداترال ددقرتحددللرخونرت مبقهددارفددقرا  هددزدرم(ر.رنمدداذجرإخاردرالجددلخدر7002 اشددقجقر،روددانقريلسددفر) -

ر(ر.7ا جنب رالعربب ر، فدر:رجج  ر اجع رالم كرجمفرالعزيزر)ع

م(.رال  مبماترال جريمب رج رالحايترالنرخي ر،رتقنب ر فيفدرل قليمرفاج ب رال ف التر6888الفاجمر،رساجقرجمفرالعزيزر)ر-

ر رل افج  رالمهنب  رفقرالممارس  ر،رالمهنب  را ول رالعفخ ر، روالعألرون رال اب  رالمج ف راآلخابر، رحللباترك ب  ر، اي  ماجب 

رالقاوردر:ر اجع رجبدرشمس.

م(.رج  لخر لخدرالافجاترفقرج  ألننرقلخرا جدربمفين رالرياضر،ررسال رجا   برر7008الفغمقر،رطاللرجربقر)ر-

رغبررجنأللردر: اجع رنايفرالعربب رل ع لمرا جنب ر.

رجر- رالعزيزرجمفرهللار)الف بل، راي  ماجب ،رط7061مف رجعجمرج   حاترالافج  رخاررالمناوجرل نألرر7م(. رالرياض: ،

روال لزي .

ر،جمانر:خارروائلرل نألر.2م(.رفقراق  اخياترال ع بمر،ط7061الرشفانر،رجمفرهللارزاوقر)رر-

ر،رببروت:رجك م رلمنان.7م(.رجا اررال حاحر،ط6882الراز ،رجحمفربدرأبقربكرر)ر-

 م(.رت مبقرإخاردرالجلخدرالألاج  رببدرفرصرالنجاحروجااطررالنألل:ر اجع رالزقازيق.7001زيدرالفيدر،جمفرالن احر) -

ر- ريلسفر)ر رالمنعم رجمف ر:ر7008ال نهلر ر، راإلسكنفري  ر، رنظرياترواتجاواترجعاصرد راإلك بنبكب  رالنرخ ر فج  م(.

رالمك برالجاجعقرالحفيث.

ر،رالرياض:رجك م رالم نمق.7الافج راي  ماجب ر،رطم(.ر7061ال بحانق،رجألعلرصقرر)ر-

رالافجاترال مب رفقرتعزيزرا جدرال حق.ررسال رجا   بررغبرر7062ال مبعق،رسعلخرراشفربانقر)ر- رخورر لخد م(.

رجنأللردر،رالرياضر:ر اجع رنايفرالعربب رل ع لمرا جنب .

ريلسفر)ر- رأثررالمناخرال نظبمقرفقرالم  ألن7066سركجق،رشهف رالمقفج رفقرم(. رالمرانرجدرالافج  نرج نرراا

رالنجاحر ر اجع  ر: رناب س رجنأللرد، رغبر رجا   بر ررسال  رالعاج بد. رنظر رو ه  رجد رالن   بنب  رالحكلجب  الم  ألنبات

راللطنب .

ر- ربناءربرناججرإرشاخ رل نمب راللجقربا خواررالمهنب رل افج راي  ماجب رلفخر7009الألاجانق،رجحمفربدرنلين ر)ر م(.

ررسال رال ر، رالمنلرد ربالمفين  رفهف رالم ك رج  ألنن رج ن رتجريمب  رخراس  رفاج ب ه، روقباسرجفخ رال حق ربالق اع عاج بد

رجا   بررغبررجنأللردر،رالرياضر:ر اجع رنايفرالعربب رل ع لمرا جنب .

رال بفر)ر- ر:ر7006صالح،رجمفرالمحقروررجضان، رالقاورد رأسسرالافج راي  ماجب رال مب روال أوبل، خاررالمعرف رم(.

رالجاجعب .

رم(.رايتجاواترالحفيث رفقرالافج راي  ماجب ر،رالقاوردر:رالمك برالجاجعقرالحفيث.7060ج ق،رجاوررأبلرالمعاطقر)ر-



 

31 
 

ربألبرر)ر- رالنا حرل قباخدر7006العالقر، رنظررالم  نبفيدركمؤشررفعالرج نرا خاء رالافجاترجدرو ه  رقباسر لخد .)

رالاف رالمنظمات رفق ر:راإلخاري  رالقاورد ر، راإلخارد رفق رالثانق رالمؤتمر ربا رخن( را شع  روجراكز رالما مرات ر)حال  جب 

رالمنظم رالعربب رل  نمب راإلخاري .

م(.رجفخروجقرالمرانرالمنلجبدرفقرج  ألنباتر اجع رالم كرسعلخربفوررا   ائقر7066الع بمق،رنلالرصعنقر)ر-

ألنباتر اجع رالم كرسعلخربالرياض،ررسال رجا   بررغبررجنأللردر،راي  ماجقرال مق،رخراس رجبفانب رج مق رج نرج  

رالرياضر:ر اجع رالم كرسعلخ.

ر)ر- رحمفان رجها ربعضر7066العنز ، رج ن رج مق  ر)خراس  را ولب  رالمؤس ات رفق راي  ماجب  رالافجات ر لخد م(.

رجحمف راإلجام رالرياض(،ررسال رجا   بررغبررجنأللرر اجع  رك ب ررالمؤس اترا ولب رفقرجفين  ر، راإلسالجب  بدرسعلخ

رالع لمراي  ماجب رق مرالفراساترالع با،رالرياض.

رم(.رالمف لرإلنرج مراي  ماعر:رجمانرخاررالألروق.6884جمر،رجعدر  بلروآ رونر)ر-

م(.رالم قاجفونربعضرجألكالتهمراي  ماجب روخوررالافج راي  ماجب رفقرجلا ه هار6881الغريب،رجمفرالعزيزرج قر)ر-

ررياض:رج اب رنجف.،رال

م(.رالافج راي  ماجب رال مب ر،رالعملراي  ماجقرجدرأ لرصح راإلن انر،رجمانر:ر7009الغرايم ،رفب لرجحملخر)ر-

رخارروائلرل نألرروال لزي .

رأساج ر)ر- رالعالقرفقرسلري رجدرو ه ر7008النراجر، رتقببمر لخدر فجاترالرجاي رال حب رفقرج  ألنباترال ع بم م(.

ر.7008-العفخرالثانقرر–ر71المج فرر–نر،رجج  ر اجع رخجألقرل ع لمروايق  اخروالقانلنب رنظررالمرا

ر،رببروتر:رجؤس  رالرسال ر.ر7وـ(رالقاجلسرالمحبطر،رط6402النبروزرآباخ ر،رججفرالفيدرجحمفريعقلبر)رر-

رايسكنفري :رالمك برالحفيثر.رم(رال  لكراي  ماجقرل معلقبدرخراس رفقرالافج راي  ماجب ،6892فهمق،رجحمفرسبفر)رر-

م(.رتقببمرخوررالافج راي  ماجب رال مب رفقرالرجاي رال حب را ولب رجدرو ه رنظرر7067النهبف ر،رجحمفرجمبفرجباخر)ر-

ق مرالع لمرر–ا   ائببدراي  ماجببدروالمرانر،ررسال رجا   بررغبررجنأللرد:ر اجع رنايفرالعربب رل ع لمرا جنب ر

رتا صرتأوبلرورجاي را  ماجب .راي  ماجب ر،

م(رتقببمرخوررالافج راي  ماجب رفقرالمؤس اتراإلصالحب رجدرو ه رنظرر7008القح انقر،رجمفرالرحمدرجهف ر)ر-

ربمن ق رج برر،ررسال رجا   بررغبررجنأللردر،رالرياض:ر اجع ر ا   ائببدراي  ماجببدروالنزيءربألعم رسجدرأبها

ر ر.نايفرالعربب رل ع لمرا جنب

ر)ر- رفب لربدرفبحانرفهبف راي  ماجب ربمجم را جلرل  ح ر7061القح انق، رل افج  رالمهنب  رواق رالممارس  رتقببم م(.

رالنن ب ربمفين رالرياض،ررسال رجا   بررغبررجنأللرد:ر اجع رنايفرالعربب رل ع لمرا جنب ر.

ررياض:رخاررالزوراءرل نألر.،رال7م(.ر فج رالجماج رنماذجرونظريات،رط7061جحنلظ،رجا ف رجاطفر)ر-

رتقببمرواق رالافج راي  ماجب رفقرالمجالرال مقرجدرو ه رنظررالمرانر7062المحمف ر،رزياخرجحمفرجناورر)ر- م(.

رل ع لمر رنايفرالعربب  ر اجع  رجنأللرد: رغبر رجا   بر ررسال  ر، رالمنلرد رالمفين  رج  ألنباترصح  رج ن رجبفانب  خراس 

را جنب ر.

رم(.رالافج راي  ماجب رفقرالمجالرال مق،رايسكنفري :رخاررالمعرف رالجاجعق.7000وآ رونر)الم بجق،رإبراوبمرر-



 

31 
 

م(.رالرجاي رال مب روال أوب ب رجدرجنظلررالافج راي  ماجب ر،رالقاوردر:رس    ر7001الم بجق،رإبراوبمرجمفرالهاخ ر)ر-

ر فرانرالمعرف .

ر)ر- رشاخي  ر، راي 7066جا ل  رالافجات ر لخد رواق  راي  ماجب رم(. رالألؤون رللزارد رال ابع  رالمؤس ات رفق  ماجب 

رالن   بنب رجدرو ههرنظررالم  نبفيدر،ربحثرجقفمرفقرجؤتمرر اجع رالنجاحربعنلانرخوررالافج راي  ماجب رفقرف   بد.

رالجاجعب .م(.رطرقرالمحثرل افج راي  ماجب ر،ر اجع رالقاوردر:رخاررالمعرف ر6881جا ارر،رجمفرالعزيزرجمفرهللار)ر-

ر)ر- رج ق رنلال ر، رط7061الم بر  ر، رجعاصر ربمنظلر راي  ماجب  رالافج  رفق رجقفج  رالرشفر6م( رجك م  رالرياض: ،

رناشرونر.

رال بروالمج م رخراس رأساسب رفقراي  ماعرال مق،رالقاورد:رخاررال لاءرل نألر.م(.ر6891نلر،رجحمفرجمفرالمنعم.)ر-

ر)ر- رطاش رالحمبف رجمف ر7061نباز ، رطم(. رال مق، رالمجال رفق راي  ماجب  رل نألرر7الافج  رالم نمق رخار رالرياض: ،

روال لزي .

ر،رببروت:رخاررالنهض رالعربب رل  ماج روالنألر.ر6م(.رالافج راي  ماجب رال مب ،رط7000النماس،رأحمفرفايز.)ر-

رم(.إخاردرجنظماترالرجاي رال حب ،رجمانر:رالجاجع را رخنب .7009ن برات،رفريفر)ر-

ر)ر- رصالح ر)7002الهب ق، رجف ل رباس افام رالعام رالق اع رفق رالافج  ر لخد رفقرر(SERVPERFم(. رجبفانب  خراس 

رالم  ألنباترالعاج ر) نلبرا رخن(ر،رجج  رالماحثرالجاجعق:ر اجع رالحفيفد.

روـ(راإلخاردرالعاج رلإلس عالجات6421وزاردرالفا  ب رالنألأدروال  لرر)-

رخاردرالجلخدرالألاج  روا خاءرالم مبز،رالجزائر:ر اجع ربلجرخاس.م(.رإ7064يلسف،رأبلرجفيدر)ر-
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