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ومركز هي للسياسات العامة ممثال  العراقاالردن و الناشر مؤسسة فريدريش ايبرت، مكتب 
 في شركة المحفزون للتدريب

 
مكتب عمان –مؤسسة فريدريش ايبرت   

678149صندوق بريد:   
88867عمان   
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 5008335 6 962+ هاتف: 
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  jordan.org-www.fes الموقع االلكتروني
  www.facebook.com/FESAmmanOfficeصفحة الفيسبوك 

 
 
 
 

 ©مؤسسة فريدريش ايبرت ، مكتب عمان
جميع الحقوق محفوظة. ال يمكن اعادة طبع ، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه المطبوعة 

 من دون اذن مكتوب من الناشر.
اآلراء الواردة  في هذه الدراسة ال تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة  فريدريش إيبرت أو 

 المحرر.

للبيعغير مخصص   
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 مقدمة 

المجاالت ومنها المجال مع تطور مفاهيم الرعاية كجهود أساسية لعمل القطاع العام في كافة    

ة كرديف مساند وموازي بقوة لدعم هذا القطاع وتحقيق اإلجتماعيظهر االهتمام بالمجاالت النفسية و  ،الطبي

 .اإلجتماعيأهدافه الرامية بالوصول إلى مستوى أفضل من الرفاه 

وتعتبر الرعاية الصحية والطبية من أهم متطلبات الحياة الحديثة في كافة الدول المتقدمة    

والمتحضرة، وهي مطلب هام من مطالب التنمية المستدامة التي تسعى إليها كافة المجتمعات حتى توفرها 

الجية التي لشعوبها بأفضل وأنجح الوسائل والطرق. فالرعاية الصحية هي مجموع الخدمات الصحية والع

تقدمها الدولة لرعاياها عن طريق مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة التي توفرها للعناية  بصحة 

مواطنيها سواء في القطاع العام أو الخاص بحيث تشمل كافة المستشفيات والعيادات والمراكز والصيدليات 

ن ومهندسي أجهزة طبية وباحثين وفنيين يأطباء ومختصين وعاملوالموارد المادية والطبية والبشرية من 

وجميع من يعمل في هذا القطاع أو يسانده. كما تشجع الدولة الصناعات الداعمة للخدمات الطبية كصناعة 

ة إلى األبحاث فاألدوية واألجهزة والمعدات والمصادر التي تساهم في رفد وتقوية هذا القطاع، باإلضا

 .الفرص لألجيال القادمة لدعم هذا القطاع بكافة الوسائل والمجاالت والدراسات الطبية والعلمية وتهيئة

ة وبعد أن كان الطبيب وحده اإلجتماعيوبعد أن تطورت الرعاية الطبية واندمجت مع الرعاية   

بجانب الطبيب،  اإلجتماعي األخصائيمصدر هذه الرعاية أصبح االتجاه الحديث يؤكد على ضرورة وجود 

 األخصائيوأصبحت أدوار  .جنًبا إلى جنب لكي تصل المساعدة للمريض في شكل رعاية متكاملة سليمة

الطبي تتكامل مع أدوار الطبيب بحكم تخصصه في مهنته، لكي يحصل المريض على أكبر  اإلجتماعي

في المجتمع )عبد الهادي،  ، ويصبح عضوًا نافعًا منتجاً نة من الفرص العالجية المقدمة لهاستفادة ممك

0227(. 

حيث يقوم  ؛ةاإلجتماعيويعتبر المجال الطبي واحدًا من المجاالت المهمة في ممارسة الخدمة   

ة والنفسية اإلجتماعيكعضو في الفريق العالجي في المساعدة في حل المشكالت  اإلجتماعي األخصائي

ون الطبيون بالتعامل مع فئات اإلجتماعيون األخصائيويقوم  .بالمرضى كجزء من العالج المتكاملالمرتبطة 



7 

 

ة الطبية في كونها تسعى اإلجتماعيفي نفس الوقت، وتتمثل أهمية الخدمة  همتعددة داخل المستشفى وخارج

للتعرف على أحوال وظروف المريض من جوانبها كافة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، حيث 

نظر إلى هذه األحوال والظروف، إنما هو إغفال لعوامل أساسية تؤثر على سير أن عالج المريض، دون ال

 .(0280الفهيدي، )المرض، وفي االستفادة من العالج، وتحقيق الشفاء العاجل للمريض 

ة العامة، وتقدم خدماتها اإلجتماعية الطبية هي مجال من مجاالت الخدمة اإلجتماعيوالخدمة   

للمرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وهدفها المساعدة والمساهمة في إنجاح العالج الطبي، 

هم األساسية، تة وتوفير احتياجااإلجتماعيباإلضافة إلى هدفها الفني في مساعدة المرضى لعالج مشكالتهم 

لتي لها صلة وثيقة بالمرض سواء أكانت هذه والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، وا

المشكالت تنبع من ذات المريض أو بيئته. وقد أصبحت الفكرة العالجية الحديثة تنظر إلى المريض كوحدة 

ة والنفسية والعقلية، أي تربط بين العوامل الذاتية للمريض والبيئة اإلجتماعيمتكاملة قوامها العوامل الجسمية و 

 .ة المصادرالمحيطة به من كاف

تمارس داخل من أساليب فنية وجهود مهنية لها الخدمة االجتماعية الطبية بما أصبحت  ،الذ  

وهذا القسم ال يعتبر قسمًا مستقاًل بذاته ولكنه جزء ال يتجزأ من ، مهمة المراكز الصحية والمستشفيات

 .العمل داخل المراكز الصحية والمستشفيات

ة الطبية داخل اإلجتماعيأنها تركز على الدور العام للخدمة في  هذهورقة السياسات وتكمن أهمية   

، وذلك من خالل ي الميدان الطبيـفالمؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات تعمل 

هنة وأدوارها ومتطلباتها هذه المل تضاف إلى ما هو موجود حالياً حوئية توفير قاعدة بيانات إحصا

جنباً إلى  اإلجتماعي ألخصائياعلى في ارتفاع الطلب  كذلكتبرز أهميتها  كماوالتحديات التي تواجهها، 

 ية الهاشمية.األردنداخل المؤسسات الصحية والطبية في المملكة الخدمات الطبية مع جنب 
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هدافاأل  

في الواقع الميداني لمهنة  اإلجتماعي األخصائيالتعرف إلى دور لى إتهدف ورقة السياسات    

 األخصائيية، والتعرف إلى أهمية وجود األردنة في المجال الطبي في المؤسسات الطبية اإلجتماعيالخدمة 

ة داخل هذه المؤسسات. باإلضافة إلى التعرف على معوقات اإلجتماعيالممارس لمهنة الخدمة  اإلجتماعي

لواقع من ومحاولة إلقاء الضوء على هذا ا ،داخل المؤسسات الطبية والصحية اإلجتماعي األخصائيعمل 

 ين.وجهة نظرهم ونظر العامل

تاريخيةنبذة   

عندما لوحظ أن  8112ة الطبية في بدايات تشكيلها في انجلترا عام اإلجتماعينشأت الخدمة    

ن بأمراض عقلية بعد خروجهم من المصحات العالجية ينتكسون ويتعرضون لتكرار يالمرضى المصاب

ظهرت الحاجة إلى رعايتهم في بيوتهم حتى يتم حمايتهم من االنتكاسة  ،ولذلك .اإلصابة بهذه األمراض

 .(0224بالمرض )غباري،  

في  اإلجتماعيثم كانت الحركة التي تزعمها )تشارلز لوك( في انجلترا والتي نادت بأهمية العدل    

ثم جاءت  .ة ومدى حاجتهم للمساعدةاإلجتماعيحيث ركزت على دراسة حالة المرضى  ؛المجال الطبي

حركة أخرى أطلق عليها السيدة المحسنة في لندن التي كان لها بالغ األثر في الدعوة إلى ضرورة تقديم 

كانت تلك الحركات ممهدة لدخول  ،وبالتالي .ة التي يحتاج إليها المرضىاإلجتماعيالرعاية والخدمات 

ة المصاحبة لألمراض تماعياإلجة إلى المجال الطبي كضرورة لمعالجة األمراض اإلجتماعيالخدمة 

 .العضوية

ة اإلجتماعيفكانت المقدمات المؤدية إلى دخول الخدمة  ،أما في الواليات المتحدة األمريكية   

ة اإلجتماعيوذلك مع ظهور الحركة  ،في مدينة نيويورك 8627ة للمرضى في عام اإلجتماعيلمجال الرعاية 

حيث كانت الممرضات يقمن بزيارة المرضى في منازلهم لتقديم النصح  ؛التي أطلق عليها الممرضة الزائرة

كما  ،في المستشفيات اإلجتماعيوقد ساهم ذلك في دعم وتطوير العمل  .واإلرشاد وأوجه الرعاية المطلوبة

للمريض وظروفه الشخصية  اإلجتماعيظهرت دعوات من أساتذة الطب توضح مدى أهمية معرفة التاريخ 
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 .حيطة والتي تنعكس بالضرورة على ظروفه المرضية ومستقبل شفائه وسرعة تعافيه من المرضوالبيئية الم

ة في مستشفى )ماساستش( اإلجتماعيمة دوفي مطلع القرن العشرين تم إنشاء أول قسم للخ   

ة اعياإلجتمونتيجة للتقدم العلمي والتطور الحديث لمهنة الطب استمر معها والزمها التواجد الفعلي للخدمة 

وأصبحت ضرورة ملحة وملزمة للعمل في التخصصات المتعددة والمختلفة لمهنة الطب مثل العمل  .الطبية

مع مرضى القلب والفشل الكلوي والسرطان واإليدز ومبتوري األطراف واألمراض النفسية والعصبية وغيرها 

 .(0282)أبو حمور, 

منذ استقالله تطورا مستمرا في جميع المجاالت ومن ضمنها المجال التعليمي  األردنشهد    

ية األردنولوحظ بأن جميع الدول العربية الخليجية تعتمد على الخبرات  .والصحي بشكل واضح ومميز

يعتبر مقصدًا عالجيًا بما يتمتع به من قدرات  األردنوال شك أن  .وخاصة في المجال التعليمي والطبي

ويعود تاريخ  .ة الطبية مهنيًا وفنيًا كتخصص مستقلاإلجتماعيوبما في ذلك القدرات  ،ات علمية طبيةوخبر 

حيث بدأت باستخدام هذا  ؛إلى جهود الخدمات الطبية الملكية األردنة الطبية في اإلجتماعيتطور الخدمة 

 .التخصص في المستشفيات التابعة لها

 ،العام في كوادر مدينة الحسين الطبية اإلجتماعيالعمل  بإدخال 8644وكانت البداية في عام    

الطبي  اإلجتماعي األخصائيوكان قسم األمراض النفسية في مدينة الحسين الطبية أول قسم استقطب 

وبتوسع تخصصات  .خصص للعمل مع مرضى النخاع الشوكياستخدم هذا الت ،ومن ثم .بشكل عام

ين األخصائيحيث قامت بإيفاد عدد من  ؛ة الطبيةاإلجتماعيقامت باستحداث الخدمة  ،الخدمات الطبية

حيث كان حينئذ قيد  ،وذلك استعدادًا للعمل في مركز فرح للتأهيل 8641ين إلى أمريكا سنة اإلجتماعي

بعد حصول  .اإلنشاء وكان متخصص في معالجة ورعاية إصابات النخاع الشوكي ومرضى الحروق

والذي  ،بدأوا العمل في مركز فرح للتأهيل ،ة الطبيةاإلجتماعيعلى درجة الماجستير في الخدمة  المبتعثين

الطبي تقديم خدماته  اإلجتماعي األخصائيوكان من طبيعة عمل  .يه حاليًا المركز الملكي للتأهيليطلق عل

لطبي يعتبر عضوًا ا اإلجتماعي األخصائيوكان  .ة الطبيةاإلجتماعيوهي ما تسمى بالخدمة  ،للمرضى

الطبي عمل التقييم  اإلجتماعي األخصائيمهمًا في الفريق العالجي. وكانت أهم الخدمات التي يقوم بها 
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تشمل الخطة إذا كان المريض بحاجة إلى  . إذوعمل تشخيص للمريض ،المبدئي األساسي للحالة المرضية

ومن ثم  ،ضيح كيفية التعامل مع المريضوتو  ،أو يتطلب األمر إلى تقديم العالج العائلي ،عالج فردي

حيث يتم تكوين مجموعات من الحاالت المرضية المشابهة  ؛عالج جماعي للحاالت المرضية المشابهة

 اإلجتماعي األخصائيوكان دور  .ويقوم كل مريض بالتحدث للمرضى اآلخرين عن  تجربته مع مرضه

دارتها الطبي بمناقشة  اإلجتماعي األخصائيويقوم  ،يتجلى في تكوين هذه المجموعات واإلشراف عليها وا 

ة مع الفريق الطبي ويعملون كفريق واحد لمصلحة المريض )أبو العدوس، اإلجتماعيالخطة العالجية 

0284(. 

 األخصائيهمية بدأت بعض المستشفيات األخرى في القطاع الخاص بإدراك أ ،8668في عام    

وكان مستشفى الرشيد من أوائل المستشفيات الخاصة التي بدأت في استخدم هذا  ،الطبي اإلجتماعي

الطبي يعمل مع الحاالت النفسية وحاالت  اإلجتماعي األخصائيوكان  .التخصص ضمن كادرها الطبي

 .الطبي اإلجتماعي األخصائيوال يزال هذا المستشفى يحتضن  ،اإلدمان

حيث أصبح العمل  ؛0222في بداية العام  اإلجتماعيبدأ العمل  ،مركز الحسين للسرطان وفي   

ة للرعاية اإلجتماعيتم االهتمام باألوجه النفسية و و  ،أكثر قبواًل وتفهمًا من قبل الكادر الطبي اإلجتماعي

موذج الطبي يهتم حيث أن الن ،اإلجتماعيالصحية والمرض، وتم االنتقال من النموذج الطبي إلى النموذج 

ولكن بعد ذلك تم االنتقال إلى  .أي في الرعاية الصحية فقط ؛بالمرض والرعاية الصحية بالمعنى البحث

 ،حيث أصبح للمريض دور فّعال في تقرير مصيره ؛بالرعاية الشاملة والتأهيل الطبي اإلجتماعيالنموذج 

والتأهيلية التي تساعده على التكيف مع المرض ة اإلجتماعيوكذلك أهمية تعليم المريض األساليب النفسية و 

 .)0284)أبو العدوس، 

يسير جنبًا إلى جنب مع تطور  األردنة الطبية في اإلجتماعينجد بأن تطور الخدمة  ،ومن هنا   

 .مفاهيم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة والمبنية على جهود الفريق الطبي في المؤسسات الطبية والصحية

في المؤسسات الطبية  اإلجتماعيوتحاول هذه الدراسة تفعيل وتسريع عملية التطور بتبني سياسات العمل 

  .كرديف أساسي للعمل والتدخل والوصول إلى مستوى أفضل في الرعاية الطبية الشاملة
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 خلفية قانونية

 القطاع الصحي.ين في مؤسسات اإلجتماعيين األخصائيي تشريع خاص بعمل أ األردنال يوجد في  

 القضية الرئيسية
 تعريف وتحديد المشكلة -أ

براز دور اإلجتماعيورقة السياسات في التركيز على ميدان الخدمة مشكلة تبرز      ة الطبية، وا 

الطبي المساند للفريق الطبي العامل في المؤسسات الصحية والطبية في المملكة  اإلجتماعي األخصائي

لهذا الدور من أهمية وقوة في رفد وتقوية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات ية الهاشمية لما األردن

الدراسات للمرضى المقييمين والمراجعين لتلقي هذه الخدمات. وقد ظهرت مشكلة الدراسة نتيجة لقلة 

، وضعف التشريعات األردنفي جتماعية الطبية إلالتي تناولت ميدان الخدمة االمتخصصة والمركزة 

المراكز والعيادات والمستشفيات جتماعية في إلأقسام خاصة بالخدمة ا شاءبإنين واألنظمة المتعلقة القوانو 

 الصحية المنتشرة في المدن والقرى والمخيمات المختلفة من قبل وزارة الصحة. 

إلى ظهور مشكلة  اإلجتماعي األخصائيكما وساهم نقص المعلومات المتوفرة حول أدوار 

من العدد المتزايد في المرضى المراجعين والمحتاجين لهذه الخدمات، وعدم االهتمام م على الرغالدراسة 

ة في المؤسسات الصحية والذي ينعكس سلبًا على اإلجتماعيبتبني سياسات داعمة لتفعيل دور مهنة الخدمة 

ة والعالجية والتي قدرة هذه المؤسسات في تحقيق رسالتها والوصول إلى أهدافها التوعوية واإلرشادية والوقائي

 ة بشكل كبير. اإلجتماعيتتوافق مع مهنة الخدمة 

كما وبرزت مشكلة الدراسة في التوجه الحديث نتيجية الدراسات واألبحاث والمقابالت المعمقة 

 كافةعلى تلبية  باءعدم قدرة األطن في القطاع وأظهرت والتي أجريت في المجال الطبي مع أغلب العامليي

الفريقي مع ل مما عزز من أهمية العم، ى خاصة مع تزايد األعداد لتقديم الرعاية الطبيةاحتياجات المرض

هذا الفريق نظراًً لما يتميز به من  كانوالذي يعد األخصائي االجتماعي الطبي أحد أر، الحاالت الطبية

كلة ومجتمعهم. ويمكن تلخيص مشخبرات ومهارات تعاون في تكاملية الرعاية الطبية للمرضى وأسرهم 

الطبي في المؤسسات  اإلجتماعي األخصائيالدراسة في اإلجابة عن التساؤل التالي: ما دور وأهمية 

 الطبية؟
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 وينبثق عن هذا التساؤال األسئلة الفرعية التالية:
 ؟األردنفي المؤسسات الطبية في  اإلجتماعي األخصائيما دور  -8
 في المؤسسات الطبية؟ اإلجتماعي األخصائيما أهمية وجود  -0
 داخل المؤسسات الطبية؟ اإلجتماعي األخصائيما معوقات عمل  -4

من  األردنتبرز أهمية الدراسة نتيجة لتزايد عدد المرضى المراجعيين للمؤسسات الصحية في 

حيث تشير اإلحصائيات الواردة من وزارة الصحة إلى شدة هذا  ؛ةاإلجتماعيكافة األعمار والمستويات 

لى زيادة الفاتورة العالجية التي تتحملها الدولة لتقديم هذه الخدمات بأفضل المواصفات والمعايير اال رتفاع، وا 

ة في اإلجتماعيالدولية. كما وتظهر أهمية الدراسة في إلقاء الضوء بشكل متخصص على واقع مهنة الخدمة 

قضاياهم ومشكالتهم، والتحديات التي ين و اإلجتماعيالميدان الطبي من حيث: األدوار العامة لألخصائيين 

 تواجههم من نواٍح متعددة وذلك إلبرازها ومحاولة الحد والتقليل منها. 

كما تسهم نتائج هذه الدراسة في إعطاء العاملين والمتخصصين وأصحاب القرار بعض 

لمستشفيات ة في ااإلجتماعيالمؤشرات والمبررات الهامة بشأن تبني سياسات تفعيل دور أقسام الخدمة 

براز دورهم  األخصائيوالمراكز والعيادات التي تقدم الخدمات الطبية للمرضى، بزيادة عدد  ين ودعمهم وا 

ة والمادية والتي اإلجتماعيحيث أن مشكالت المرضى لها العديد من العوامل غير الطبية مثل: النفسية و 

ها كمساندة للعالج الطبي والدوائي من خالل تزيد منها، وذلك للتعامل معها والحيلولة دون تفاقمها وزيادت

 النظرة الحديثة للمرض، والتي تقوم على تكامل األدوار وتساندها. 

كما أن هذا االهتمام في تفعيل هذه المهنة ينعكس ايجابًا في توفير الجهد والوقت على األطباء 

وعي أو سوء الوقاية أو عدم القناعة والعامليين وتقليل الكلف العالجية للوصفات الطبية الناتجة عن عدم ال

الطبي جنبا إلى جنب مع الفريق الطبي من خالل  األخصائيبالخطط العالجية المقدمة والتي يقوم بها 

 ودراسات الحالة واالطالع على التقارير وغيرها. اإلجتماعيالتدخل 

مليين أنفسهم وتبرز أهمية الدراسة في اإلطالع على الواقع من الداخل ومن وجهة نظر العا

لوصف المشكالت والتعامل معها ووضع البرامج لتقليلها والتخفيف منها ما أمكن من خالل ما ستقدمُه من 

ما يميز هذه الدراسة أنها تركز على على  ،من هنا توصيات، نظرًا لقلة الدراسات المكثفة في هذا المجال.
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هذا الواقع كما هو وتسعى إلى تطويره في تبني استراتيجيات وسياسات داعمة لرفد المؤسسات الصحية 

 وتعيينهم بشكل رسمي وقانوني في هذه المؤسسات.

خاصة ، راض المزمنةانتشار األمالطبي ظهرت نتيجة  اإلجتماعي األخصائين أهمية وجود إ

مما دفع ، وتأثيراتها السلبية على حياة المريض وأسلوب معيشته وأفراد أسرته كتشافهادم طرق امع تق

تزايد و ،متخصصين اجتماعيين طبيينل إلى ضرورة االهتمام بالمرضى في بيئاتهم الطبيعية من خال

للجوء في لفة واالمختللصراعات والنزاعات الحربية والمشوهين والمصابين بالبتر نتيجة اإلعاقة حاالت 

ً مما تطلب ضرورة تأهيلهم مهنيًا واجتماعيا، المخيمات نتيجة األزمة السورية والليبية واليمينية وغيرها

كثير أقسام للخدمة االجتماعية في المستشفيات المختلفة في  شاءمما عزز من أهمية التوسيع في إن ،وطبياً

 الة وغيرها.المستشفيات والمراكز والعيادات المتنقلة والفرق الجو من 

 المفاهيم والمصطلحات

 لغايات ورقة السياسات هذه  ُتعرف المصطلحات على النحو التالي:

  :Medical Social workة الطبية اإلجتماعيالخدمة  -

أحد مجاالت ممارسة الخدمة هي  Medical Social Workجتماعية الطبية إلالخدمة ا
رئيسي على خبرات ومهارات وأساليب األخصائي االجتماعي الطبي في ل تعتمد بشك، والتي االجتماعية

، ومساعدة الطبيب وهيئة التمريض وإدارة المستشفى من ناحية ثانية، مساعدة المريض وأسرته من ناحية
فة ذات األبعاد االجتماعية على وجه ومساعدة المجتمع في الوقاية والعالج من األمراض المختل

 الخصوص من ناحية ثالثة.

الخدمة االجتماعية الطبية في صورتها التقليدية هي الرعاية التي يقدمها األخصائي و
التصاله بالظروف المحيطة ، خبراته الخاصة في خدمة الفردًا االجتماعي الطبي للمريض مستخدم

هم الحالة ومالبساتها المختلفة حتى يؤتي العالج ثمرته بذلك الطبيب المعالج على فًا مساعد، بالمريض
على وجود حاجة ًا ناءالطبي إال بل دمة االجتماعية المجاالخل في حقيقة األمر لم يكن دخووالمرجوة. 

، ت عليها تقديم العلوم النفسية واالجتماعيةكدالطبي وأل والعاملين في المجا باءحقيقية شعر بها األط
وفي دراسة ، فاءاإلسراع بعملية الش ى وأسرهم نظرًا لدورها الهام فيوشددت على أهميتها للمرض

وفي إزالة أو التخفيف من المعوقات التي تساعد في استمرار ، االجتماعية المسببة لألمراضل العوام
 (.0281)كرم اهلل، أعراض المرض ومضاعفاته 
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 األخصائيخاللها  ة في المجال الطبي هي أحد المجاالت التي يمارس مناإلجتماعيوالخدمة 
المرض و  .فالعمل مع المرضى يحتاج إلى قدرات خاصة لتقديم العون والمساندة إليهم .أدواره اإلجتماعي

ة المصاحبة للمرض تأثيرًا كبيرًا على اإلجتماعيوعادة ما يكون للظروف  ،يرتبط بجوانب اجتماعية وثقافية
ة في المجال الطبي إلى اإلجتماعيوتهدف الخدمة  .كما يكون تأثيرها أشد من المرض العضوي ،المريض

نمائية تحقيق أهداف عالجية ة باعتبارها اإلجتماعيفالمريض في أشد الحاجة لجهود مهنة الخدمة  ،ووقائية وا 
والوصول بعمالئها إلى أقصى مستوى  ،مهنة إنسانية تهدف إلى تقديم المساعدة للفرد والجماعة والمجتمع

 (.0280، وفي حدود إمكانيات المجتمع )سالم وصالح ،ي حدود إمكانياتهم وقدراتهممن الحياة الكريمة ف

 الطبي: اإلجتماعي األخصائي -

ة بصفة عامة، ثم في اإلجتماعيهو ذلك الشخص الذي يكون معدًا إعدادا خاصًا في الخدمة 
في المجال الطبي يحتاج إلى هذا اإلعداد  اإلجتماعي األخصائيميدان من ميادينها بصفة خاصة، و 

الخاص حيث أنه يعمل في المؤسسة الطبية بالتعاون مع األطباء وهيئة التمريض وغيرهم من أعضاء 
 (. 0287الفريق الطبي" )األمين، 

 ة الطبية:اإلجتماعيفلسفة الخدمة  -

ة ذلك االطار الذي تنطلق منه المهنة ويرتكز ذلك على أخالقيات اإلجتماعيتعني فلسفة الخدمة 
ة حيث تتبنى اإلجتماعية الطبية هي ذاتها فلسفة الخدمة اإلجتماعيالمهنة وقيمها وحقائقها، وفلسفة الخدمة 

ة الطبية ترتكز على ما اإلجتماعياألسس االخالقية والمهنية نفسها، ولذلك يمكن القول أن فلسفة الخدمة 
 تي:يأ

لذا فإن من واجب  ،أواًل: أن من حق االنسان أن يحيا حياة كريمة خالية من األوبئة واألمراض واآلالم
 المجتمع ككل أن يتعاضد ويتضامن من أجل توفير الحياة الكريمة لهذا االنسان.

وبالتالي فإنها  ،ة واالقتصادية متكاملةاإلجتماعيثانيًا: أن احتياجات االنسان الجسدية والنفسية والعاطفية و 
بحيث  ،فال بد أن تكون البرامج التي تتعامل مع  االنسان متكاملة ،ومن هنا .تؤثر وتتأثر ببعضها بعضا

 ة دورًا أساسيا في هذا المجال.اإلجتماعيتؤدي الخدمة 

 ثالثًا: االنسان عضو في جماعات وفي مجتمع إال أن له فردية ال بد من احترامها.

لذا بجب العمل على تجنيبه إياها أو التخفيف منها قدر اإلمكان  ،نسان ال مبرر لهارابعًا: إن آالم اال
 (.0229)كفاوين، 

 ة اهتمامًا خاصًا باإلنسان والمجتمع وذلك لألسباب التالية:اإلجتماعيخامسًا: تهتم الخدمة 
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ة اإلجتماعيتبدو أهمية الخدمة  ،لذا .أكثر عطاءًا وأوفر انتاجاً  ،الصحيح البنية ،. االنسان السليم صحياً 8
وبذلك تتحقق  ،ومن ثم يستمر عطاؤهم وانتاجهم ،الطبية في مساعدة المرضى على سرعة التماثل للشفاء

 أهداف المجتمع.

وتعمل  ،توفر المجتمعات الرعاية الصحية ألبنائها ،لذا .. إن تقدم المجتمعات يقاس بمدى صحة أفرادها0
ة الطبية تساعد تلك المجتمعات على اإلجتماعيوالخدمة  .ألمراض أو العاهاتعلى وقايتهم من اإلصابة با
 (.0227تحقيق أهدافها )المليجي، 

ة الطبية دورها في عمليات الوقاية عن طريق نشر اإلجتماعيوللخدمة  ،. الوقاية دائمًا خير من العالج4
بة بالمرض أو انتشار العدوى بين أفراد وتجنبًا لإلصا ،الوعي الصحي والثقافة الصحية للوقاية من األمراض

 األسرة ومن ثم المجتمع.

فأسباب حدوثها  ؛. هناك أمراض ال تستجيب للعالج الطبي وحده لكونها أمراض ذات صبغة اجتماعية7
تبرز أهمية تدخل  ،ومن هنا .ة واألنماط الثقافية البيئيةاإلجتماعيوانتشارها واستفحالها تكمن في الجوانب 

ة الطبية للتعامل مع األسباب إلزالتها أو للتخفيف منها حتى يأتي العالج  الطبي بثماره إلجتماعياالخدمة 
 المرجوة.

ة الطبية على حقيقة مهمة مؤداها: أن الظروف المصاحبة للمرض قد تكون اإلجتماعي. ترتكز الخدمة 5
ة الطبية لتغيير تلك اإلجتماعيتبدو أهمية تدخل الخدمة  ،لذا .أشد خطرًا على المريض  من مرضه العضوي

بأسرع وقت ممكن )صالح  اإلجتماعيض من الشفاء ويستعد أداءه يالظروف أو تعديلها حتى يتمكن المر 
 (.8666وآخرون، 

تمتد جهود  ،لذا .. المرض ليس مشكلة المريض وحده بل تتمتد آثاره ومشاكله إلى األسرة والمجتمع9
 المريض والمجتمع إلزالة تلك اآلثار والمشكالت. ة الطبية إلى أسرةاإلجتماعيالخدمة 

ة على تحقيق أهداف المؤسسة، وهي استفادة المريض من العالج إلى أقصى اإلجتماعي. تعمل الخدمة 4
حد ممكن وذلك بتذليل العقبات التي تحول دون استفادته من الخدمة الطبية وتهيئة أنسب الظروف 

 للخدمات الطبية لتحقيق فاعلية أفضل.

ة الطبية إلى ربط المؤسسة الطبية بالمجتمع الخارجي ومؤسساته وذلك اإلجتماعي. تهدف الخدمة 1
لإلستفادة من إمكاناتها وخدماتها في استكمال خطة العالج سواء أكانت طبية أو اجتماعية أو ما يمكن 

 (.0229االستفادة منه )كفاوين، 
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 الطبي اإلجتماعي األخصائيأدوار 

 ؛الطبي من أحد القائمين على رعاية المرضى بجانب الطبيب اإلجتماعي األخصائييعتبر 
الطبي خبرته المهنية الخاصة بطريقة خدمة الفرد لتوضيح وتفسير  اإلجتماعي األخصائيحيث يستخدم 

الظروف المحيطة بالمريض لمساعدة الطبيب المعالج في فهم حالة المريض وظروفه المختلفة لتحقيق أكبر 
الطبي مع  اإلجتماعي األخصائياستفادة من العالج الذي تّم اعتماده في خطة العالج الطبي. وأدوار 

يقوم به من أعمال وكل ما يقوم بتقديمه من أشكال الرعاية، وما يمارسه ويتبعه من أساليب  المرضى هو ما
ة المختلفة، وفيما يلي توضيح ألهم األدوار التي يقوم بها  اإلجتماعيفنية، وما يطبقه من طرق الخدمة 

 الطبي:  اإلجتماعي األخصائي

 مريضالطبي مع ال اإلجتماعي األخصائيأواًل: أدوار 

 الطبي العديد من األدوار مع المريض منها: اإلجتماعيلألخصائي 

. تقديم الخدمات الالزمة للمرضى سواء من موارد المستشفى أو من البيئة مثل: 8
 المساعدات المالية والخدمات التأهيلية، واألجهزة التعويضية، والخدمات الصحية.

توعيته بأهمية العوامل الوجدانية . مساعدة المريض على فهم األمور المتعلقة بمرضه، و 0
 واالنفعالية المتعلقة بالمرض.

 . دراسة وتشخيص وعالج مشكالته الفردية التي تواجهه سواء أثناء العالج أو بعده.4
. مساعدة المريض على تقبل المرض المزمن حيث أن معظم المرضى ال يتقبلون المرض 7

إلقناع المريض لتقبل مرضه الذي  كل ما بوسعه األخصائيلذا من الضروري أن يبذل 
 سيعايشه.

. مساعدة المريض في التعبير عن انفعاالته المكبوتة، والتخفيف من حدة مشاعره السلبية 5
 .في طريقهم إلجراء عمليات جراحية وخاصًة المخاوف والقلق، وبشكل خاص الذين

ات الصحية . مساعدة المريض على تغيير اتجاهاته غير السليمة، وخاصًة االتجاه9
 ة التي تؤدي إلى اإلصابة بالمرض.اإلجتماعيو 
. تعديل آراء المريض وأفكاره واتجاهاته ووجهات نظره الخاطئة، وتحسين عالقاته 4

 ة بالمحيطين به.اإلجتماعي
. إقناع المريض بأهمية العملية الجراحية وخطورة عدم إجرائها وتخفيف مخاوفه وقلقه 1

 تجاهها.
ة للمرضى، ووضع البرامج المناسبة لحالة اإلجتماعيطيط األنشطة . االشتراك في تخ6

 المرضى، وخاصًة الذين تطول مدة بقائهم بالمستشفى.
 . االشتراك في تقديم المساعدات النفسية والتأهيلية الالزمة للمرضى.82
 . مساعدة المريض على إعادة تكيفه النفسي إزاء المرض وتطوراته التي يمر بها.88
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عدته على اجتياز أزمته االنفعالية في حاالت البتر واستئصال أحد األعضاء . مسا80
 باالعتماد على العالقة المهنية التي كونها مع المريض.

وخاصًة مع البيئة الداخلية والخارجية  اإلجتماعي. مساعدة المريض على إعادة تكيفه 84
 أثناء المرض وبعده.

قدرات ومهارات يمكن االستفادة منها في  . اكتشاف واستثمار ما لدى المريض من87
 العالج.

. تخليص المريض من األوهام التي ينسجها حول مرضه وما سيؤول إليه، واستخدام 85
أساليب التوضيح والتفسير والتبصير بما حوله ليعرف بشكل واقعي ظروفه المجتمعية 

مكانيتها والحقائق الخارجية المحيطة به كما هي وليس  كما ينسجها له خياله والبيئية وا 
 (.8661)النحاس، 

 

 الطبي مع أسرة المريض اإلجتماعي األخصائيثانيًا: أدوار 

 الطبي العديد من األدوار مع أسرة المريض منها: اإلجتماعيلألخصائي 

. توعية أسرة المريض ومن يحيطون به بطبيعة مرضه وكيفية الوقاية منه، وكيفية التعامل 8
 .اإلجتماعييساعده على إعادة تكيفه النفسي و مع المريض بما 

ة الطبية التي تؤثر في حالة المرض ألسرة المريض ومن اإلجتماعي. توضيح الجوانب 0
 .اإلجتماعييحيطون به والعمل على إقناعهم بأهمية تعاونهم إلنجاح العالج الطبي و 

ح المريض خالل فترة . مساعدة أسرة المريض على استغالل الموارد البيئية الالزمة لصال4
 (.0284إقامته في المستشفى وبعد الخروج منها )ابو العدوس، 

. االتصال  بأسرة المريض لتهيئة الجو العائلي، وتدعيم عالقاتهم بالمريض، وتزويده 7
بأخبار األسرة التي تهم المريض وتؤثر في حالته النفسية، لما لها من أثر واضح في تماثله 

 إلى الشفاء.
مل على توعية وتثقيف أسرة المريض ومن يحيطون به من خالل استخدام كافة . الع5

 وسائل اإلعالم المتاحة.
قناعهم بأهمية وقوفها بجانب المريض 9 . العمل على تخفيف مخاوف وقلق أسرة المريض وا 

متماسكة وقوية، وعدم إظهار مشاعر الشفقة والعطف أمامه حتى ال تقلل من عزمه وتجسم 
 .اإلجتماعيحتى ال تصبح عقبة في طريق تقدمه الصحي والنفسي و له المرض و 

. العمل على رعاية أسرة المريض أثناء إقامته بالمستشفى لتلقي العالج من خالل تقديم 4
ة الالزمة لها، والعمل على انجاز الموضوعات التي كان المريض اإلجتماعيالخدمات 

عائلية وغيرها، وسد النقص الذي ترتب على يتوالها ألسرته مثل القضايا أو المسؤوليات ال
 (.0224دخول المريض المستشفى )غباري، 
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. زيارة المريض في منزله بعد خروجه من المستشفى لمتابعة تنفيذه للتعليمات الطبية 1
والعمل على حل ما قد يعترضه من مشكالت اجتماعية واقتصادية ظهرت نتيجًة إلصابته 

 بالمرض. 
 

 الطبي مع المجتمع اإلجتماعي ألخصائياثالثًا:  أدوار 

 الطبي العديد من األدوار مع المجتمع منها: اإلجتماعيلألخصائي 

. التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة في حل المشكالت المجتمعية المتعلقة 8
 باألمراض وخاصة المزمنة منها مثل: السكري والضغط والسرطان وغيرها.

 االستفادة من موارد المستشفى بأفضل صورة ممكنة.. مساعدة المريض على 0
 . إفادة المرضى من الخدمات المجتمعية وتوفير سبل الوقاية من خالل وسائل اإلعالم.4
. المساهمة مع الهيئات الوقائية في تنبيه وتنوير الرأي العام بحقيقة المرض، وأسبابه 7

الوقاية منه عن طريق النشرات وطرق الوقاية منه. وتنظيم حمالت التوعية عن المرض و 
 (.0280والملصقات والمناقشات وحمالت اإلعالم )سالم وصالح، 

ة لألمراض، وتقويم البرامج اإلجتماعي. االشتراك في إجراء البحوث العلمية عن المشكالت 5
 وجمع البيانات التي تساعد على تشخيص بعض الحاالت المرضية ة القائمة.اإلجتماعي

المؤتمرات والندوات والمحاضرات الالزمة للتوعية بخطورة االتجاهات والعادات . عمل 9
 الخاطئة التي تؤدي لألمراض والمشكالت الصحية.

. توعية أصحاب المصانع والورش الموجودة بالبيئة بخطورة مخلفاتها المسببة لألمراض 4
 (. 0224على حياة الناس )غباري،  والتي تنعكس سلباً 

 
 المعلومات المتاحة عن المشكلة-ب

الخاص بورقة السياسات من جميع المؤسسات الصحية "الطبية" في مجتمع الدراسة  يتكون 

من مستشفيات ومراكز وعيادات صحية سواء حكومية او خاصة، وتقوم بتقديم الرعاية الصحية  األردن

الكوادر البشرية العاملة داخل المؤسسات  . كما يشمل كافةاألردنوالخدمات الطبية للمرضى والمراجعين في 

( بيانات وعدد هذه المؤسسات 8والتي تتبع وزارة الصحة، ويظهر الجدول رقم ) األردنالطبية العامة في 

 والكوادر العاملة فيها حسب بيانات وزارة الصحة:
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 8102( :المؤسسات وأعداد الكوادر البشرية في وزارة الصحة لعام 0الجدول رقم )
 

 المجموع مستشفيات مديريات صحة مديريات عامة مديريات مركزية البيان

 8848 624 874 2 18 طبيب اختصاصي
 0058 0294 800 2 90 طبيب مقيم
 8570 018 8005 2 49 طبيب عام

 444 827 980 2 84 اختصاصي/طبيب أسنان
 89 4 9 2 4 طبيب بيطري

 3322 2238 8012 1 812 المجموع
 447 406 426 2 69 صيدلي

 5914 7414 120 2 61 ممرض/ممرضة قانونية
 8542 910 148 2 84 قابلة قانونية

 8492 444 8284 2 9 ممرض/ممرضة مساعدة
 428 01 096 2 7 عامل/عاملة تمريض

 5062 0959 0448 2 424 مهن طبية مساعدة/أخرى
 0480 8877 8875 2 04 ممرض/ممرضة مشاركة

 02301 01231 3214 1 342 المجموع
 414 854 57 2 840 مهندس
 675 084 970 2 19 كاتب
 8591 556 467 2 085 محاسب

دارية/ أخرى  7400 8700 0562 2 482 مهن فنية وا 
 2302 8233 4121 1 0022 المجموع

 21110 03123 08218 1 0122 المجموع الكلي
 

في وزارة  اإلجتماعي األخصائي( إلى عدم وجود أي مسمى لوظيفة 8تشير بيانات الجدول رقم )

ن وجد فإنه ال يعطى هذا المسمى بل يوضع تحت مظالت األردنالصحة  خرى مثل: المهن الفنية أية، وا 

ة الخصوصية المطلوبة اإلجتماعيبصلة، وال تعطي لعمل الخدمة  األخصائيواإلدارية والتي ال تمت لعمل 

 والتي تسعى إليها. 
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  عداد ورقة السياساتإها فريق اجر أعرض نتائج الدراسة التي 

 :يتناول هذا الجزء عرضًا لنتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها، وذلك على النحو التالي

 عرض نتائج المقابالت وتحليلها

ية الهاشمية لتفعيل دور األردنتمت زيارة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة   

حيث تم زيارة المستشفيات والمراكز الصحية في  ؛في المستشفيات والمراكز الصحية اإلجتماعي األخصائي

 محافظة البلقاء وكانت على النحو التالي:

 أواًل: مقابلة مستشفى الحسين /السلط

جتماع مع مساعد شؤون التمريض )برجس الزعبي، آيات الحيارى، حنان الفاعوري، فداء تم اال

الطبي من وجهة نظر الموظفين في مستشفى السلط،  اإلجتماعي األخصائيتمت مناقشة دور و الخرابشة(. 

 ، وكانت النتائج كما يلي:اإلجتماعيووجود دور لألخصائي 

 داخل المؤسسة الطبية اعياإلجتم األخصائي* الدور الذي يقوم به 

قبل أربع سنوات كان موكل إليها ة متواجدة األخصائيعندما كانت ؛ غير مفعل األخصائيتطبيق وجود  -

 غير وظيفتها مسمى العالقات العامة.

عبئ العمل كبير جدًا لوجود أخصائي اجتماعي واحد فقط لجميع األقسام داخل المستشفى وهو يحتاج  -

 .شخصأكثر من 

إيجابي بشكل كبير للمريض وللمجتمع بشكل عام ويفضل وجود هذا القسم لمتابعة  األخصائيوجود  -

 الحاالت في جميع أقسام المستشفى.

المستشفى بحاجة كبيرة إلى أخصائي اجتماعي لوجود حاالت تستدعي ذلك مثل: )اللقطاء، المعنفين،  -

 العنف األسري(.

ة ال تريد أن تعمل في هذا األخصائية داخل المستشفى أن جتماعياإلة األخصائيكان سبب إغالق قسم  -

 المجال.

 .اإلجتماعي األخصائيفي الوقت الحالي قسم التمريض هو من ينوب عن دور  -

 لكن وزارة الصحة ال تعين. األخصائييوجد شاغر لوظيفة  -
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 داخل المؤسسة الطبية اإلجتماعي األخصائي* أهمية وجود 

ه، ويقلل ئأجل المريض، فهو يساعد المريض بدعمه لُه نفسيًا واجتماعيًا على التعجيل شفاإن وجوده من  -

إقامة المرضى الذين يعانون من عدم وجود أشخاص إلعالتهم في الحياة والذين ال يجدون مأوى لهم، أو 

ت األخرى بأن يقوم بالتشبيك مع المؤسسا األخصائيعدم وجود المال ليغادر المستشفى فهنا يأتي دور 

 طبيعي. اللمساعدته على إكمال حياته بشكلها 

من التبول  ن( سنة ويعانو 84في قسم الطفولة لوجود أطفال وصلوا لسن )مهم جدًا  األخصائيدور  -

 في كيفية التعامل معهم. األخصائيالالإرادي والعنف من قبل أسرهم، فهنا يكمن دور 

 .سنة يوجد داخله أقسام كثيرة 92وعمر المستشفى  موظف 8522في مستشفى السلط الحكومي يوجد  -

أفضل من المستشفى الحالي  ُيعد ألنهو  .وقد تم بناء مستشفى السلط الجديد، لكن لم يتم افتتاحه ألمور مالية

ة وعدد من اإلجتماعيلوجود أقسام كثيرة وسيخدم المجتمع بشكل كبير، سيحتاج إلى قسم للخدمة 

                                                                                                                  ين العامليين فيه.األخصائي

 داخل المستشفى اإلجتماعي األخصائي* معوقات عمل 

 الروتين القاتل للعمل.  -

 اختالف الجنس عند المرضى. -

 فهم المجتمع لألخصائي غير واضح.  -

 للمرضى المراجعين له.الوصمة  -

 عدم وجود السرية. -

 .  اإلجتماعي األخصائيعدم وجود الشخصية المقنعه عند  -

 

 ثانيًا: مركز زي الشامل

تم اللقاء مع مدير مركز زي الشامل )د. يحيى عربيات( وقد ذكر بأنُه ال يملك أي معلومة عن       

ين اخصائية اجتماعية يتم تع 0287نه في عام ثم ذكر أ .األخصائية أو دور اإلجتماعيتخصص الخدمة 

ولكن واجهت رفض من  .في المركز وكانت تتعامل مع حاالت األمراض المزمنة كالسكري والضغط
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المجتمع المحلي وطلبت نقل الى مكان آخر خالل فتره قصيره، ثم عينت أخصائية تغذية للتعامل مع ذوي 

السمنة المفرطة وواجهت نفس المشاكل المتعلقة بالمجتمع المحلي. ثم أضاف جملة حسب رأيه "أن العمل 

في المراكز الصحي". وبعد توضيح بعض  جزء من العالج في المستشفيات وجزء من التثقيف اإلجتماعي

للمدير أعرب عن ترحيبه وتأييده لفكرة وجود أخصائي اجتماعي ضمن المراكز  اإلجتماعي األخصائيأدوار 

 الصحية كافة.

 

 ثالثًا: مركز صحي الصبيحي 

وقد ذكر بأنه ال يملك أي معلومة عن  .تم مقابلة )د. سيف حداد، طبيب عام( ،في هذا المركز  

 ،اإلجتماعي األخصائيوعند توضيح بعض أدوار  .في المجال الطبي اإلجتماعي األخصائيطبيعة دور 

أكد على أنُه دور مهم ويمكن أن يساهم في تسهيل مهام المؤسسة الصحية، لكنُه يرى أنه سيواجه صعوبة 

سرة ممكن أن طبيب األ وجوده في البداية، وأضاف بأن فضخاصة أن طبيعة المجتمع المحلي ممكن أن تر 

 منه كطبيب عام. اإلجتماعي األخصائييكون بحاجة أكبر إلى 

كما وتم مقابلة )فايز المناصير، إداري يعمل في السجالت( ورحب بفكرة وجود أخصائي 

بالذكر المراكز الصحية الشاملة التي تتعامل تحديدا مع  خص  ماعي في المؤسسات الصحية كافة، و اجت

مرضى األمراض المزمنة ومتابعة سير خطط العالج وحاالت العنف والمشاكل األسرية التي يمكن أن تواجه 

المستفيدين من خدمات المراكز الصحي. كما ذكر أنُه طلب من وزير الصحة النظر في تعيين أخصائيين 

 ة دوره.اجتماعيين وذلك ألهمي

 

 رابعًا: مركز صحي الساللم

مقابلة رئيس المركز )د. فراس أبو هزيم(، و)د. ميس عبد اللطيف، أسنان(، و)د. عبير،  تتم

 ود. محمد الحياري(. وتبين من النتائج:

 داخل المؤسسة الطبية اإلجتماعي األخصائي* الدور الذي يقوم به  

للتنفيس  أغلبية المرضى يذهبوا لقسم األمومة والطفولةأن و  ،ال يوجد أخصائي اجتماعي داخل المركز -
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 . الوجداني

ة كبيرة إلى وجود أخصائي بعد جراكز من وجهه نظرهم قليل وهم بحافي الم اإلجتماعي األخصائيدور  -

 ما تم توضيح المهام التي يقوم بها.

 جهه األطباء.ايخفف الضغط الذي يو  األخصائي -

 داخل المؤسسة الطبية إلجتماعيا األخصائي* أهمية وجود 

 وجود أخصائي لمساعدتهم. المعنفييناألطفال يحتاج  -

حاالت الفوبيا في قد يكون لألخصائي اإلجتماعي دورا أساسيا في تهدئة المراجعين الذين يعانون من  -

 قسم األسنان.

 المراجعين لزيارة القسم بداًل من القسم النفسي. اإلجتماعيوجود مسمى لألخصائي يشجع  -

 في المركز اإلجتماعي األخصائي* المعوقات التي تواجه عمل 

 مدير المركز في مركز صحي الساللمالمعوقات حسب رأي الدكتور 

 عدم وجود أخصائي اجتماعي بسياسات المركز. -

 شكوى المرضى من طيلة االنتظار في المركز. -

 يتواجد مع األطباء في عيادة األسنان. رئيس المركز -

 .اإلجتماعي األخصائييأمل رئيس المركز واألطباء بعمل دورات تثقيفية لشرح وتوضيح مهام  -

 

 خامسًا: مستشفى الحسين للسرطان

ة )منى العويدي( في اإلجتماعيثم تمت مقابلة الباحثة  ،تم عقد لقاء مع )د. منذر الحوارات(

 حيث كانت النتائج على النحو التالي:  ؛مركز الحسين للسرطان

 داخل المؤسسة الطبية: اإلجتماعي األخصائي* الدور الذي يقوم به 

ة ليس من الكماليات أنما هو جزء من أساسيات اإلجتماعيأجاب )د.حوارات( أن وجود قسم الخدمة  -

 ن يتواجد في كل مؤسسه صحية.أاالعتمادية الدولية ويجب 

ة في المستشفى لألخصائي اإلجتماعييوجد قسم للعيادة  طالماة اإلجتماعيوقد أضافت الباحثة  -
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فكلما كانت  .يتحدث بقوه خاصه عندما يكون هناك مريض يزور المستشفى يستفيد هنفسه تجعل اإلجتماعي

 صائياألخجيده نوعا ما أو قوية كلما يجعل هناك قوه تواصل بين  اإلجتماعي األخصائيخدمات 

 نفسه والمرضى. اإلجتماعي

للمريض قبل الجراحة وقبل أي عمليه جراحية وأن يكون هناك  ةوكذلك يجب أن يكون هناك قوة دعم كبير  -

 على سبيل المثال: ال بد أن يدعم األخصائي قوة دعم كبيره للمريض قبل أن يأخذ أي جرعه كيماوي.

 .لمريض في حالة سقوط شعرها اإلجتماعي

. ليس المريض وحده اجتماعية وعائليةيدعم األخصائي االجتماعي المريض إن كان يواجه تحديات  -

، لذا ال بد من توفير الدعم للمريض ليساعد عائلة واألسرة واالطفال والعملبل أيضا ال يواجه هذه المشكالت

 المريض من التخلص من هذه المشكالت. 

بأن يفرض المريض نفسه أحيانا في المجتمع مرة أخرى. إذ أن  اإلجتماعيكما أن هناك دور لألخصائي  -

 ةوليست تجرب ةالمريض كبير  ةن تجربالمريض يحتاج إلى اإلمداد النفسي والمعنوي واالجتماعي؛ إذ أ

أيام وال نستطيع  ةليست يوم أو يومين أو ثالثكما أنها ضعيفة أو بسيطة أو خفيفة ال نستطيع التهاون فيها، 

 المريض فيها.التهاون مع 

 يحتاج المريض األخصائي اإلجتماعي في بعض الحاالت التي يكون فيها مدة العالج طويلة وربما تترك -

أو  ،أن تؤثر على بعض األشخاص من ناحية اإلنجاب أو من ناحية الشكل أو ة،مضاعفات لجوانب معين

عالقة االشخاص كأزواج أو كشباب أو ترك هناك أثر على تأو أن  ،ةاإلجتماعيفي الناحية  ةترك بصمتأن 

 كمجتمع ككل.

 داخل المؤسسة الطبية اإلجتماعي األخصائي* أهمية وجود 

المريض ال يالزم السرير ؛ إذ أن اجتماعي ألنه يشمل األسرةلها أثر طبيعة المرض معقدة و قد تكون  -

حاجة إلى تقبل هذه الفكرة هل بساعة أو ساعتين بل لفترات طويلة مما ينتج عنه تغيرات اجتماعية عده واأل

 سرة.ة للمريض واألاإلجتماعين قد تصاب بتعطيل وشلل اجتماعي مما يؤكد أهمية التهيئة النفسية و فهي اآل

ة وذلك لتهيئه اإلجتماعيإلى قسم الخدمة  ةأنه يوجد عيادة تهيئة نفسية إضافوأضاف )د.حوارات(  -

 الجديدة وكيفية التعامل مع المرض.ض واألسرة للعالج وطبيعة األدوار يالمر 
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 في المركز اإلجتماعي األخصائي* المعوقات التي تواجه عمل 

 صعوبة وضغوطات العمل. -

 صعوبة الحاالت التي يتعامل معها. -

 

 يةاألردنسادسًا: مستشفى الجامعة 

 ية وكانت النتائج كمايلي:  األردنة لدى مستشفى الجامعة اإلجتماعيتم مقابلة الباحثة  

 داخل المؤسسة الطبية اإلجتماعي األخصائي* الدور الذي يقوم به 

 عمل دراسة حالة وعمل خطة للمرضى. -

 .اإلجتماعياإلرشاد  -

 توعية المريض وأسرته. -

 توعية المريض الذي يحاول االنتحار. -

 مساعدة المريض الذي يرفض العالج. -

من المستشفى إما لعدم وجود مكان يلجأ إليه أو عدم وجود أقارب له لذلك يحاول رفض المريض الخروج  -

 أن يبقى فترة أطول داخل المستشفى.

 استشارة األطباء لمشكالت يواجهونها مع المرضى. -

 عمل دعم للمرضى المصابون بمرض السرطان وتقديم العناية واالهتمام التام لهم. -

 وأن يقوم بتحليل المشاكل. األخصائيلما يقدمه عمل دراسة لمدى رضا المرضى  -

ية سواء طلبة البكالوريوس أو الماجستير بالتدريب الميداني األردنة بتدريب طالب الجامعة األخصائيتقوم  -

 يوجد أخصائية اجتماعية واحدة داخل المستشفى. علما بأنه بواقع ساعات تخصصهم 

 داخل المؤسسة الطبية اإلجتماعي األخصائي* أهمية وجود 

مهم جدًا ويخفف أعباء على المريض وأسرته والمستشفى  األخصائي اإلجتماعي أوضحت لنا أن وجود -

 فهنا يكمن دوره. ،فيوجد حاالت ال تريد مغادرة المستشفى

يعمل على التشبيك مع مؤسسات أخرى لتقديم المساعدة والعون للمريض وحاالت أخرى لتقديم التوعية  -
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 رشاد.واإل

 داخل المؤسسة الطبية اإلجتماعي األخصائي* المعوقات التي تواجه عمل 

ن هناك حاالت تستدعي تدخل أين على الرغم األخصائيرفض تحويل معظم الحاالت من األطباء إلى  -

 عند إخبار المريض وأسرته بشكل مباشر من الطبيب ؛مثال مرض السرطان .بشكل مباشر األخصائي

من  ىؤذلما هو مقرر حتى ال يُ  األخصائي قد يمهدلكن  .يتعرض أحد منهم إلى فقد وعيهقد  باإلصابة،

 .بما يشعروا به المرضى بتلك اللحظة /هايعنيهم فبالتالي تكون النتائج أقل ما يمكن من الخسائر لمعرفته

 من جديد.قوتهم يبقي بجانبهم ليستعيدوا  األخصائيف

 مقارنة بعدد المرضى الكبير.ين األخصائيضغط العمل وقلة عدد  -

 

 سابعًا: مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية

ية الذي يختص بعالج األمراض األردنهو إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة   

يتكون من عدد أقسام جميعها تقوم على خدمة متلقي الخدمة النفسية منذ لحظة الدخول إلى  .النفسية

تم  ،ة في المستشفى )فاطمة الحوارات(اإلجتماعيوبعد مقابلة الباحثة  .المستشفى من قبل الكادر الطبي

 التوصل للنتائج التالية:  

منها: التحويل من قبل الطبيب العام أو هنالك عدة طرق يتم من خاللها تحويل المريض إلى المستشفى  -

أخصائي نفسي من القطاع العام أو القطاع الخاص، التحويل من المستشفيات العامة، التحويل من قبل 

أما شروط دخول مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية: هو الحضور مع  الجهات الحكومية الرسمية.

حضار التحويل سواء كان من جهة حكومية أو خاصة.  حضار اثبات الشخصية. وا   أحد أفراد األسرة وا 

 

 كيفية اإلدخال لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية: 

جراء المقاب - لة االكلينيكية والقيام بالفحص الجسدي يتم مقابلة الشخص المعني من قبل الطبيب وا 

 والمخبري إن لزم األمر.

يتم تصنيف حالة المريض فيما إذا كان سيعالج كمريض خارجي أو إدخاله الى المستشفى علمًا بأن  -
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 ( للنساء.0( منها للرجال و)5( أقسام )1المستشفى يحتوي على )

بإمكان متلقي الخدمة النفسية إن  ؛ إذثين النفسيينيتم فتح ملف بمساعدة الممرضين في العيادات والباح -

لم تستدعي حالته الدخول للمستشفى مراجعته بشكل دوري لالطمئنان على وضعه الصحي وتجديد 

 الوصفات الطبية له لصرفها من الصيدلية في المستشفى. 

النفسية خالل هذه  يخضع متلقي الخدمة ،في فترة العالج داخل مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية -

المرحلة للعديد من اإلجراءات المختلفة وتتضمن متابعة مستمرة من قبل مجموعة من األطباء النفسيين 

المشرفين على صحته النفسية لتقييم حالته المرضية ووصف العالج المناسب كل حسب حالته التعرف على 

 المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة.

 

 ية / المدينة الطبيةاألردنلطبية الملكية ثامنًا: الخدمات ا

رشاد لدى المستشفى )أسماء العدوان( وتخصصها اإل اإلجتماعيتمت مقابلة رئيسة قسم البحث 

 ( سنة، وتضمنت المقابلة النتائج التالية: 80) ةوالصحة النفسية والخدم

الحسين الطبي )المدينة ة داخل مركز اإلجتماعيشرتي عمل الخدمة اماهو تخصصك الدراسي ومتى ب 8س

 الطبية(؟

 ما الخدمة المقدمة للمرضى في المركز؟  0س

 داخل المؤسسة الطبية: اإلجتماعي األخصائي* الدور الذي يقوم به 

الخدمة مركزة على قسم أمراض الدم وجميعهم مرضى سرطان وهم بحاجه ماسه للدعم النفسي والتفريغ  -

م أشخاص تعافوا من المرض يشاركون تجاربهم مع المرضى وه، group therapyاالنفعالي وجلسات 

 وكيف تجاوزوا مرحلة العالج والمرض.

: عند عمل بعض الجوالت في (مريض تعافى ومارس حياته الطبيعيةهو النموذج )نافع أكثر أسلوب  -

السبيل المستشفى تكون بعض الحاالت في حالة نفسية ممتازة بينما اآلخرين سيئة، فيكون النموذج هو 

مع العالج  )ذوو الحالة النفسية األفضل( ب النموذج األولو وضح لهم أن تجااألمثل للتحدث معهم وي

 .حالتهم النفسيةبسبب أفضل وذلك 
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 داخل المؤسسة الطبية: اإلجتماعي األخصائي* أهمية وجود 

ساعتين ليس  جدًا مهم ألنه حلقة وصل بين الطبيب والمريض، نحن ممكن نجلس مع المريض ساعة، -

مريض خالل نصف ساعة أما نحن على  ٠٣مثل الطبيب. والطبيب يقوم بعمل جولة على قسم في 

 استعداد أن نجلس مع المريض ساعة وساعتين وهو كطبيب ال يوجد لديك الوقت الكافي لذلك.

بالطبع لن أحيانا يكون المريض في المراحل األخيرة من المرض ومطلوب منا أن نوصل له هذه الفكرة و  -

أقول له أنك في المراحل األخيرة اتكلم معهم واشرح له عن طبيعة المرض ونوعه ونستعين بالواعظين 

الشرعيين، حيث يوجد لدينا مركز افتاء تابع لألوقاف وموجود بالمدينة كإلحاق منسقين معهم برنامج من 

ولة على المرضى او نجمعهم في قاعة قاعه النياء الى الرجال مثال مرتين في االسبوع اما يعمل الواعظ ج

 او االستراحة.

أحيانا يطلب المرضى موضوع معين عن الوضوء، الصالة، الطهارة فيتكلم الواعظ عن الطهارة والتيمم  -

وطريقة الصالة وهم مستلقين بسبب نومهم الدائم على األسرة واقامتهم الطويلة والعمل على توعية المرض 

االيمان ألن هناك بعض المرضى يعترضون على مرضهم ويصلون إلى مرحلة بالقضاء والقدر وزيادة 

 الكفر. 

التشبيك مع جمعية الملكة رانيا لمساعدة العسكريين وأسرهم  اإلجتماعيأو الباحث  األخصائيودور  -

ة لمساعدة المرضى من اإلجتماعيوالهيئة الهاشمية، باإلضافة إلى العديد من المؤسسات ومؤسسة التنمية 

خالل التقارير الطبية التي نمنحها لهم بسبب مرضهم لحصولهم على المساعدة والتشبيك أيضا مع حماية 

األسرة من خالل االتصال بهم وحضورهم إلى المستشفى وطلبهم االطالع على التقرير الذي يعده 

فيه رأيه عن الحالة المعنفة باإلضافة من خالل سؤال األم واألب عن الحالة ويوضح  اإلجتماعي األخصائي

 الى تقرير الطبيب.

( أقسام 7( باحث اجتماعي موزعين على )90كما أضافت بأن عدد الباحثين داخل قسم أمراض الدم ) -

 ( مريض داخل القسم.8822حيث يتم اإلشراف شهريا على )
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  األردنتاسعًا: مستشفى 

 المقابلة موجودة ضمن المرفقات.ة ومحتويات اإلجتماعيتمت مقابلة الباحثة  

 

 عاشرًا: مركز مستشفى الرشيد 

دمان، ود. جواد عبد القادر باحث  تمت مقابلة د. أحمد الجالودي استشاري أمراض نفسية وا 

  .اجتماعي، ود. تيسير شواش

 الدراسات السابقة

في المؤسسات الطبية  اإلجتماعي األخصائيوتناولت الدراسة تقييم دور  (،8102دراسة عبد الحليم ) -

 األخصائيالعامة والخاصة من وجهة نظر العاملين في هذا الميدان، ومعرفة المعوقات التي تعوق 

خالل أدائه ألدواره، ومدى تفاعله مع الفريق العالجي والمقارنة بين المؤسسات الحكومية  اإلجتماعي

ي التعليمي الذي يمثل الجانب العام وعلياء والخاصة، وذلك بدراسة ميدانية بوالية الخرطوم في مستشفى بحر 

الموحد الذي يمثل الجانب الخاص. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، وتم جمع البيانات من 

خالل المقابلة، والمالحظة واالستبانة. كما تم استخدام عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية. ومن 

ة مهمة داخل المؤسسات الطبية وذلك من خالل ما تقدمه من خدمات تفيد اإلجتماعي أهم النتائج أن الخدمة

 .اإلجتماعي األخصائيوعدم إدراك أفراد الفريق العالجي بمعظم أدوار  ،المرضى والمؤسسات الطبية

الطبي مع مرضى  اإلجتماعي األخصائيدور  علىالتعرف إلى ، وهدفت (8102دراسة أبو العدوس ) -

ومقترحات  اإلجتماعي األخصائيوأسرهم والمجتمع، ومعرفة الصعوبات التي تعيق دور السرطان 

( 858ين في تحسين وتطوير دورهم مع مرضى السرطان، وتم أخذ عينة من )اإلجتماعيين األخصائي

واعتمد الباحث على المنهج الكمي والنوعي، وتم  .سلوب المعاينة الطبقية العشوائيةأمريضًا باستخدام 

( 88عتماد على أداة االستبانة  للمنهج الكمي والمقابالت الفردية للمنهج النوعي، وتم إجراء مقابالت مع )اإل

(، %51.6أخصائي اجتماعي. وأبرز نتائج الدراسة أن أغلبية المرضى كانوا من اإلناث المصابات بنسبة )

 الطبي لمرضى اإلجتماعي خصائياألوضرورة مساعدة الثدي،  بسرطانمصابات العظمى  الغالبيةوأن 
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ين بالرعاية الالحقة اإلجتماعيين األخصائيمشكلة عدم اهتمام  وبروزفي رفع روحهم المعنوية، السرطان 

األسرة  بمشاكل اإلجتماعي األخصائياهتمام إلى ضرورة  المستشفى، باإلضافةمن  بعد خروجهم للمرضى

بإتاحة الفرصة ألسر  اإلجتماعي األخصائيروز مشكلة عدم اهتمام وب ،مرض أحد أفرادها عن الناتجة

من الكثير فهم ين عدم األخصائيتواجه وأهم الصعوبات التي  .المرضى المشاركة بالنشاطات الترويحية

في إعطاء المرضى بعض  مصداقيةعدم باإلضافة إلى الطبي،  اإلجتماعي األخصائيلدور  المرضى

كما أكدت الدراسة حول النقص في أعداد  .واالقتصادي اإلجتماعيمعلومات صحيحة عن وضعهم 

للمرضى. أما  ين، وعدم وجود مكاتب خاصة توفر الخصوصية وسرية المعلوماتاإلجتماعيين األخصائي

ين من اإلجتماعيين األخصائيين، هي زيادة عدد كوادر اإلجتماعيين ائياألخصقدمها عن المقترحات التي 

الجنسين، وتوفير مكاتب خاصة لهم، وعقد دورات تدريبية واإلطالع على تجربة البلدان المتقدمة واإلستفادة 

 .اإلجتماعي األخصائيمنها، ووضع آلية محددة في المستشفيات لتفعيل دور 

في المجال  األخصائيدفت إلى معرفة فعالية األدوار التي يقوم بها وه (،8103دراسة فضل اهلل ) -

ة للمرضى وأسرهم, ومعرفة اإلجتماعيالطبي, والتعرف على األدوار الفعلية التي يقدمها مكتب الخدمة 

ليلي . واتبعت المنهج الوصفي التحاإلجتماعي األخصائيوجهات نظر األطباء والمرضى بالدور الذي يقدمه 

( مستشفيات 4ومنهج دراسة الحالة. وقد تم اختيار عينة مكونة من ) لظاهرة موضوع البحثلدراسة ا

وجمع بيانات الدراسة الميدانية عن طريق ثالثة استبيانات مخصصة لكل من  ،في والية الخرطوم حكومية

اإلحصائي. وقد وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل  .ين والمرضىاإلجتماعيين األخصائياألطباء و 

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أهمية وجود أخصائي اجتماعي طبي للعمل مع المرضى وأسرهم, تأييد 

 معظم األطباء والمرضى وجود أخصائي اجتماعي في المجال الطبي. 

 التعرف على مدى اهتمام المستشفيات الخاصة بالخدمةإلى وهدفت الدراسة  (،8104دراسة الدخيل ) -

 األخصائيوالمهام الفعلية التي يقوم بها  ،ين بهااإلجتماعيين األخصائيومدى توظيف  ،ةاإلجتماعي

بدوره  األخصائيالعوامل التي تعوق دور قيام  علىكما وهدفت التعرف  .بالمستشفيات الخاصة اإلجتماعي

 ،المستشفيات الخاصةة من قبل اإلجتماعيفيها. وأظهرت نتائج الدراسة: ضعف االهتمام بمهنة الخدمة 

ين بها. وخرجت الدراسة بعدة توصيات تهدف إلى تفعيل دور اإلجتماعيين األخصائيضعف توظيف و 
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 ة في المستشفيات الخاصة.اإلجتماعيالخدمة 

ة بمركز غسيل اإلجتماعيوهدفت الدراسة إلى تحقيق مدى توفر الخدمات (، 8102دراسة عبد اهلل ) -

وجهة نظر المرضى المقيمين والمستفيدين منه, باإلضافة إلى دور ومستوى الكلى بمستشفى القضارف من 

ة التي تقدم في مركز غسيل الكلى بمستشفى القضارف، كذلك التوصل إلى مؤشرات اإلجتماعيالخدمة 

ة بالمركز، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وبلغت عينة اإلجتماعيتخطيطية لتطوير الخدمات 

( مبحوث من األفراد المستفيدين من خدمات المركز. ومن أهم النتائج أن مكتب الخدمة 67الدراسة )

ة والتي شملت خدمة الفرد اإلجتماعية يقدم برامج وخدمات اجتماعية مستخدمًا كل طرق الخدمة اإلجتماعي

لمركز والجماعة وتنظيم المجتمع. كما يؤدي المركز دوره كما يجب في التنسيق مع الجهات الداعمة ل

 مجهودات واضحة من تحسين خدماته. وأغلب الخدمات التي يقدمها المركز نالت رضا المرضى.

بمستشفيات  اإلجتماعيوهدفت الدراسة التعرف إلى الدور الفعلي لألخصائي  (،8101دراسة األمين ) -

 اإلجتماعي ألخصائياالصحة النفسية والعقلية بوالية الخرطوم, والوقوف على األسس النظرية المتوفرة لدى 

ين في أهمية اإلجتماعيين األخصائيالعامل بمستشفيات الصحة النفسية والعقلية, والتعرف على وجهة نظر 

الطبي في تقديم الخدمات الطبية اإلنسانية للمريض ومعرفة الصعوبات  األخصائيوفاعلية الدور الذي يقوم 

شفيات. واستخدم الباحث المنهج الوصفي, حيث تمثل في القيام بدوره في تلك المست اإلجتماعيالتي تعيق 

ين والعامليين بمستشفيات الطب النفسي والفعلي بوالية الخرطوم, اإلجتماعيين األخصائيمجتمع العينة في 

، اإلجتماعي األخصائيأما أدوات الدراسة فقد اشتملت على بيانات أولية ومقاييس العوامل المؤثرة على أداء 

بعدد من النتائج أهمها: االفتقار إلى معايير محددة لتقييم الخدمات المقدمة, انعدام الحوافز وخرجت الدراسة 

 المادية والمعنوية للعاملين في هذا الميدان السيما كوادر وزارة الصحة, ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.

 اإلجتماعي خصائياألوهدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي يقوم به  (،8101دراسة أبو حمور ) -

ية، والصعوبات التي تواجهه أثناء تأديته لعمله، وذلك من وجهة نظر األطباء األردنالطبي في المستشفيات 

أنفسهم، وتم تطوير استبانة طبقت على عينة من األطباء العاملين في كل من مستشفى البشير ليمثل 

شتملت عينة الدراسة على ليم األردنالقطاع الحكومي واألطباء العاملين في مستشفى  ثل القطاع الخاص وا 

طبيبًا يمثلون القطاع الخاص. وأشارت أبرز نتائج الدراسة إلى أنه لم  ٥٠طبيبًا يمثلون القطاع العام، و ٥٧
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ة على جميع اإلجتماعيتكن هنالك فروق ذات داللة إحصائية الستجابات المبحوثين تعود لنوعهم أو لحالتهم 

 اإلجتماعي األخصائيرت وجود العديد من الصعوبات والتحديات التي يعاني منها محاور الدراسة، وأظه

والخدمة  اإلجتماعيية في تخصص العمل األردنكاإلعداد األكاديمي، وضعف مخرجات الجامعات 

ة، كما وتعد أحد الصعوبات التي يعاني منها هي: عدم وجود سياسات واضحة من قبل وزارة اإلجتماعي

لتسويق للمهنة من قبل وسائل اإلعالم المختلفة، وعدم وجود ميزانية خاصة بالعمل، وقلة الصحة، وعدم ا

ين العاملين في المجال، وعدد من الصعوبات اإلدارية، وجاءت النتائج التي تؤيد أهمية األخصائيأعداد 

ة في جتماعياإلالطبي في العمل مع المرضى وأسرهم وأهمية دور العوامل النفسية و  اإلجتماعي األخصائي

 العالج لصالح القطاع الخاص.

 اإلجتماعي األخصائيوهدفت الدراسة التعرف إلى مستوى التوافق المهني لدى  (،8111دراسة العبد ) -

في المجال الطبي، والتعرف على مدى كفاءته المهنية، وعلى الدور الفعلي الذي يقوم به في المؤسسات 

اجهه وتعرقله عن أداء دوره في المؤسسات الطبية. واستخدم الباحث الطبية، وكذلك أهم الصعوبات التي تو 

الشامل لصغر مجتمع البحث, وتم تطبيق الدراسة  اإلجتماعيالمنهج الوصفي باستخدام طريقة المسح 

ين العاملين في بعض المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة طرابلس والبالغ اإلجتماعيين األخصائيوشمل 

( أخصائي اجتماعي, وتم تصميم مقياس لقياس التوافق المهني، 51ؤسسات طبية وتضم )( م82عددها )

(. وأسفر البحث على عدة نتائج كان من أهمها: ارتفاع مستوى التوافق SPSSوتحليل البيانات باستخدام )

 خصائياأل. يؤدي اإلجتماعيين في عوامله الثالثة الذاتي, المهني, اإلجتماعيين األخصائيالمهني لدى 

ون العديد من الصعوبات اإلجتماعيون األخصائيدوره كما يجب في المؤسسات الطبية. يواجه  اإلجتماعي

التي تعرقلهم عن أداء عملهم المهني من أهمها نقص في اإلعداد العملي وتفاوت معاملة المسؤولين لهم، 

تشفيات مدينة طرابلس. ومن ين العاملين في مساإلجتماعيارتفاع كفاءة اإلعداد المهني لألخصائيين 

ة الطبية والدور الفعال والمهم اإلجتماعيالتوصيات التي قدمتها الدراسة: العمل على التعرف بمهنة الخدمة 

 . اإلجتماعي األخصائيالذي يؤديه 

في مستشفى الخرطوم،  اإلجتماعي األخصائيوهدفت الدراسة إلى إبراز دور  (،8112دراسة محجوب ) -

ة الطبية داخل المستشفيات الصحية والمنشآت. واستخدمت الباحثة منهج اإلجتماعيوتفعيل ممارسة الخدمة 
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دراسة الحالة والمنهج الوصفي التحليل والمنهج التاريخي باإلضافة إلى استمارة االستبيان والمقابلة 

في تكوين عالقة  اإلجتماعيور واضح لألخصائي والمالحظة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود د

ين وتحسين اإلجتماعيين األخصائيمهنية مع الفريق العالجي. وتضمنت أهم التوصيات: تأهيل وتدريب 

ة الطبية الحديثة في اإلجتماعيأوضاعهم مما يحقق الرضا الوظيفي، تطبيق مناهج ومبادئ الخدمة 

 المستشفيات.

في  اإلجتماعيين األخصائيدفت الدراسة تحديد الصعوبات التي تواجه وه (،8112دراسة الخزاعي ) -

ة واالقتصادية وطبيعة األعمال اإلجتماعيالعمل والتواصل مع مرضى االيدز, باإلضافة لمعرفة الخصائص 

ون في العمل والتواصل مع مرضى االيدز. واعتمدت الدراسة على اإلجتماعيون األخصائيالتي يقوم بها 

الشامل للحصول على المعلومات والحقائق ووجهات النظر المختلفة. وتوصلت  اإلجتماعي منهج المسح

الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: تتفق النتائج مع الفروق الصغرى الذي مفاده أنه ال توجد هناك فروق 

رضى االيدز ون في التعامل مع ماإلجتماعيون األخصائيذات داللة إحصائية في الصعوبات التي يواجهها 

 ين. اإلجتماعيبحسب الدورات التدريبية لألخصائيين 

ين اإلجتماعيين األخصائي، وهدفت التعرف على العوامل المؤثرة على أداء (8113دراسة الشيباني ) -

ة بمجمع الرياض الطبي. وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة عن اإلجتماعيالعاملين في قسم الخدمة 

ين العاملين بمجمع الرياض الطبي بقسم اإلجتماعيين األخصائيلشامل. وطبقت على طريق الحصر ا

( أخصائي وأخصائية. واستخدمت االستبانة 85ة, والذين بلغ عددهم وقت إعداد الدراسة )اإلجتماعيالخدمة 

ض كأداة للدراسة. كما استخدمت تحليل المحتوى والمالحظة من خالل معايشتها وزيارتها لمجمع الريا

الطبي, واعتمدت الدراسة على التحليلي الكمي والتحليل الكيفي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: تنوع 

ة الطبية في مجمع الرياض الطبي بين الجانب العملي والتثقيفي اإلجتماعيالخدمات التي يقدمها قسم الخدمة 

ن كان االهتمام بالجانب العملي الذي يخدم المري ض أكثر من الجوانب  األخرى, وقدرة والترفيهي وا 

ة اإلجتماعيالمستشفى على اإليفاء بمتطلبات العمالء ولكن بشكل متقطع وغير دائم, وكذلك إن قسم الخدمة 

يقدم خدمة ذوي االحتياجات الخاصة بدرجة كبيرة حيث تتوافر هذه الخدمة بشكل دائم, باإلضافة إلي تنوع 

ة في مجمع الرياض الطبي وكانت هذه الفئات مرتبة تنازليًا اإلجتماعيمة الفئات التي يتعامل معها قسم الخد
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حسب درجة خدمتها والتعامل معها ومنها حاالت األطفال, حاالت الطوارئ, حاالت اإليذاء المختلفة, 

حاالت الفئات الخاصة, العمليات الجراحية, حاالت الفشل الكلوي, وعدم كفاية الدورات المقدمة لألخصائيين 

 ين.إلجتماعيا

مع المرضى المصابين  اإلجتماعي األخصائي، وهدفت الدراسة للكشف عن دور (8113دراسة سميرة ) -

واألطباء، وتوضيح نوع العالقة  اإلجتماعي األخصائيباألمراض المزمنة داخل المستشفى، والعالقة بين 

في المستشفى وبقية أعضاء الفريق العالجي وتوضيح مدى تقييم اإلدارة لدور  اإلجتماعي األخصائيبين 

في المجال الطبي وهي دراسة وصفية تحليلية. واستخدمت منهج دراسة الحالة. أما  اإلجتماعي األخصائي

ثبتت أدوات الدراسة فتمثلت في المالحظة والمقابلة واالستبيان. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أ

ال يقوم بدوره المهني بكفاءة وذلك لعدم تأهيله علميًا وعمليًا, باإلضافة  اإلجتماعي األخصائيالدراسة أن 

ال يستخدم أساليب التدخل المهني المختلفة مع المرضى  اإلجتماعي األخصائيإلى أن الدراسة كشفت أن 

 لعدم إلمامه بمهارة الممارسة المهنية.

 احةالخيارات والبدائل المت
 

 الخيارات والبدائل: .أ

 :داخل المستشفيات والمراكز الصحية اإلجتماعي األخصائيسياسة عامة تشرع دور  -
ة في المراكز اإلجتماعيضرورة إنشاء أقسام خاصة للخدمة   -أ

 .والمستشفيات الطبية

ة اإلجتماعياستحداث إدارة خاصة في وزارة الصحة لمتابعة عمل األقسام  -ب
 .والمراكز الصحيةفي المستشفيات 

عمل دورات وورشات عمل )الفريق الطبي والمجتمع المحلي( توضح دور  -ج
 .داخل المستشفيات والمراكز الصحية اإلجتماعي األخصائي

سياسة عامة بالشراكة ما بين مؤسسات القاع العام الصحية ومنظمات المجتمع المدني ذات  -
 . االختصاص
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 :البديل األمثل

 :داخل المستشفيات والمراكز الصحية اإلجتماعي األخصائيسياسة عامة تشرع دور  -

ة في المراكز والمستشفيات اإلجتماعيضرورة إنشاء أقسام خاصة للخدمة  -أ
 .الطبية

استحداث إدارة خاصة في وزارة الصحة لمتابعة عمل األقسام  -ب
 .ة في المستشفيات والمراكز الصحيةاإلجتماعي

عمل دورات وورشات عمل )الفريق الطبي والمجتمع المحلي( توضح  -ج
 .داخل المستشفيات والمراكز الصحية اإلجتماعي األخصائيدور 
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 قائمة المراجع والمصادر
 
 

، رسالة الطبي في تطبيق أساليب الممارسة العامة اإلجتماعي األخصائيدور (، 0281كرم اهلل ) -

 .األردنماجستير غير منشورة، عمان، 

، القاهرة: دار الكتب والوثائق في المجال الطبي اإلجتماعي األخصائيطرق وأدوار (، 0289فهمي، ) -

 القومية.

، السعودية: في المؤسسات الطبية اإلجتماعياألدوار المهنية لألحصائي ( 0226جمعان، وآخرون ) -

 ة الطبية.اإلجتماعيالخدمة 

ين في المستشفيات الحكومية اإلجتماعيين األخصائيأثر المعوقات على أداء (، 0287األمين، علي ) -

، الخرطومرسالة ماجستير، جامعة النيلين، ، في السودان: دراسة حالة بعض مستشفيات والية الخرطوم

  .السودان

، األردنالطبي مع مرضى السرطان في  اإلجتماعي األخصائيدور (، 0284أبو العدوس، يوسف ) -

 .األردنعمان، ية، األردنالجامعة رسالة ماجستير غير منشورة، 

، االسكندرية: المكتب في المجال الطبي اإلجتماعي األخصائيأدوار (، 0224غباري، محمد سالمة ) -

 الجامعي الحديث.

 بيروت: دار النهضة العربية.، ة الطبيةاإلجتماعيالخدمة (، 8661النحاس، أحمد فايز ) -

 ، االسكندرية: دار المعرفة الجامعية.ة في المجال الطبياإلجتماعيالخدمة (، 0227المليجي، ابراهيم ) -

، من أجل صحة اإلنسان اإلجتماعية الطبية: العمل اإلجتماعيالخدمة (، 0221غرايبة، فيصل ) -

 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.

عمان:  (،8ة )اإلجتماعيأساليب الممارسة المهنية في مجاالت الخدمة (، 0229كفاوين، محمود ) -

 منشورات جامعة القدس المفتوحة.

 ، بيروت: دار العلوم العربية.ةاإلجتماعيالخدمة (، 0227عبدالهادي، محمد ) -

الطبية وأثرها على التنمية: ة بالمؤسسات اإلجتماعيدور الخدمة (، 0284عبداهلل, هند عثمان الفكي ) -

رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات  دراسة حالة مركز غسيل وزراعة الكلى بوالية القضارف.
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 العليا، السودان.

في المؤسسات الطبية: دراسة  اإلجتماعي األخصائيتقييم دور (، 0281عبد الحليم، إبراهيم محمد ) -

مستشفى بحري  -مقارنة بين المؤسسات الحكومية والخاصة بوالية الخرطوم )مستشفى علياء التخصصي

 ة، الخرطوم، السودان.اإلجتماعيرسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات االقتصادية و التعليمي(، 

ة الطبية في المستشفيات اإلجتماعيجود الخدمة مدى و (، 0287الدخيل، عبد العزيز بن عبداهلل ) -

 كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، السعودية.الخاصة دراسة مطبقة على مستشفيات مدينة الرياض. 

في المجال الطبي: دراسة  اإلجتماعي األخصائيفعالية دور (، 0289فضل اهلل، منى صابر قسم اهلل ) -

. رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، حالة لبعض المستشفيات الحكومية بوالية الخرطوم

 الخرطوم، السودان.

في المجال الطبي:  اإلجتماعي األخصائيالتوافق المهني لدى (، 0226العبد، جالل براني الدامي ) -

. رسالة ماجستير، ين العاملين بمستشفيات مدينة طرابلساإلجتماعين ياألخصائيدراسة ميدانية عن 

 جامعة الفاتح، كلية اآلداب، ليبيا. 

ين في العمل مع التواصل مع مرضى األخصائيالصعوبات التي تواجه (، 0224الخزاعي، حسين ) -

 .األردنكلية األميرة رحمة الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط،  اإليدز،

، رسالة ماجستير غير منشورة، في المؤسسات الطبية األخصائيدور (، 0221محجوب، ابتسام ) -

 جامعة النيلين، الخرطوم، السودان.

العوامل المؤثرة على أداء العاملين في أقسام الخدمة (، 0229الشيباني، نورة بنت معوض ) -

معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جاة في المجال الطبياإلجتماعي

 السعودية. 

مع المرضى المصابين باألمراض  اإلجتماعيالتدخل المهني لألخصائي (، 0282سميرة، أحمد يوسف ) -

 ، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية. المزمنة

، الطبعة األولى، عمان: دار ةاإلجتماعيمقدمة في الخدمة (، 0280سالم، سماح وصالح، نجالء ) -

 الثقافة للنشر والتوزيع.
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ة الطبية في الرعاية الصحية األولية اإلجتماعيتقييم دور الخدمة (، 0280الفهيدي، محمد عبيد عياد ) -

، رسالة ما جستير غير منشورة، جامعة نايف العربية ين والمرضىاإلجتماعيين األخصائيمن وجهة نظر 

 للعلوم األمنية. 

في ممارسة  اإلجتماعي األخصائيالعوامل المؤثرة على أداء (، 0282األمين، محمد البشير عبد اهلل ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان.ة الطبيةاإلجتماعيالخدمة 

ية من وجهة األردنفي المستشفيات الطبي  اإلجتماعي األخصائيدور (، 0282أبو حمور، شروق ) -

 .األردنعمان، ية، األردنالجامعة رسالة ماجستير غير منشورة، نظر األطباء، 

 .األردن، مديرية المعلومات والدراسات، عمان، التقرير اإلحصائي السنوي(، 0284وزارة الصحة ) -
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 الورقة والمشروععن 

حدى إ" داخل المؤسسات الطبية في األردنتفعيل دور األخصائي اإلجتماعي ورقة السياسات المحلية "
كلية األميرة رحمة هو برنامج وطني تم تنفيذه في و مخرجات مشروع "المرأة صانعة للسياسات العامة" 

لتدريب/ ال لشرفت على تنفيذه  شركة المحفزون أو  السلطمحافظة جامعة البلقاء التطبيقية/  -الجامعية
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش العامة " و  هي للسياسات الشركة "مركزحد مبادرات أمن خالل تهدف للربح و 

 .  لمانيةايبرت األ

تمثل الهدف الرئيسي للمشروع في زيادة مستوى الُمشاركة النشطة للمرأة في المجاالت العامة في محافظة 
بما يضمن وصواًل إلحداث تغييرات ُمستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والُممارسات،  السلط

 .وصول صوت المرأة على كافة المستويات، بما في ذلك المرأة األكثر فقرًا واألكثر تهميشاً 

 السلط، مع التركيز بوجه خاص على القيادات النسائية في محافظة ستهدف المشروع المرأة بشكل مباشرا
غير مباشرة، وذلك شخص بصورة  812مشاركة، وما يزيد عن  02 إلىوقدم المشروع خدماته المباشرة  

في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بصناعة السياسات العامة والرقابة السياسية كما استهدف البرنامج 
 أيضا منظمات المجتمع المدني فيما تؤديه من كسب التأييد.

 مكتب عمان -مؤسسة فريدريش ايبرت

ة. كما تعتبر اقدم اإلجتماعيتعتبر مؤسسة فريدريش ايبرت منظمة غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية 
كإرث سياسي ألول رئيس الماني منتخب ديمقراطيًا  8605مؤسسة سياسية المانية حيث تأسست عام 

 )فريدريش ايبرت(.

لة اآلمد مع الجمعية العلمية من خالل الشراكة طوي 8619افتتحت المؤسسة أبوابها عام  األردنفي 
 الملكية.

تعزيز/ تشجيع الديمقراطية والمشاركة السياسية، دعم  إلىطة مؤسسة فريدريش ايبرت في عمان تهدف أنش
ة في االستدامة البيئية والسالم اهم. فضاًل عن المساإلجتماعية ومساواة النوع اإلجتماعيالتقدم نحو العدالة 

ذلك يدعم مكتب فريدريش ايبرت/عمان بناء وتقوية المجتمع المدني  إلى إضافةواألمن في المنطقة. 
تعمل مؤسسة فريدريش ايبرت/عمان من خالل شراكة واسعة كما  والعراق. األردنوالمؤسسات العامة في 

النطاق مع مؤسسات المجتمع المدني وأطياف سياسية مختلفة إلنشاء منابر للحوار الديمقراطي، تنظيم 
صدار   عن أسئلة السياسة الحالية. وراق سياساتأالمؤتمرات، عقد ورش العمل، وا 
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