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رضا المريض عن الخدمات االجتماعية الطبية
في مستشفيات مدينة بغداد

األستاذ المساعد الدكتور
عبد الحسين رزوقي مجيد الجبوري

مشكلة البحث:
تتطلب ظروف حياة الفرد الصحية أحياناً أن يرقد في المستشفى أليام عدة أو تزيدد عدن كلد

ف ددي الح ددارج الحرف ددة ا وف ددي أتن ددان ط ددك الفتد درة س ددين ط ع ددن ا

ددرين ا وع ددن ممارس ددة نش دداطات

الحياتية اوارفتماعية التي أعتاد عليها ا زيادة على كل أزمة المرض التي يمر فيها ا والتي قد
يصاحبها تدطور حالت الصحية ا وطكا التدطور يزيد من الليالي التي ي ضيها دار منزلد وأسدرت

فدي المستشددفى ممددا ينسددحب كلد علددى تعيفد م مد فدو المستشددفى ومتطلباتد ا وكلد لتبدددد األدوار
ارفتماعيددة التددي ت تلددف دا ددد المستشددفى عددن األدوار ارفتماعيددة ارفهددا وطددكا يتطلددب ت ددديم
دماج افتماعية طبية ل

وتع ددد ال دمد ددة ارفتماعي ددة مدددن الفن ددون الحديتدددة بمس دداعدة المرض ددى و اص ددة م ددن الناحيدددة

العاطفية والمشاعد النفسدية التدي تد تر علدى المدريض فدي مرضد وع فد فدالمريض يحتدا إلدى

الرعاية وتعمد ال دمة ارفتماعية على تح يق كل ( شهاب  2891ص )979

أن ع قددة المدريض بالطبيددب يتطلدب ت ددديم دددماج طبيددة وصددحية ا ويددتم أعطاطددا األولويددة ا

وطددك ارف دراناج تعددد طبيعيددة رن إدارة تل د المستشددفياج طدددفها األود شددفان الم دريض ومتادرت د

المستشد ددفى بأسد ددر مد ددا يمعد ددن ا لد ددكل ي حد ددظ أن بعد ددض إدا ارج تل د د المستشد ددفياج تنظد ددر إلد ددى
ال دماج ارفتماعية في المفاد الطبي بأنهدا ددماج عماليدة أو تانويدة لدكل ر تعطيهدا األطميدة

بددنفا الدرفددة التددي تعطيهددا لل دددماج الطبيددة ا بينمددا ارتفددا ارنسدداني الحدددي

يددرا أن ال دددماج

ارفتماعية ر ت د أطميتها عن ال دماج الطبية والصحية

أن دور ار تصاصددي ارفتمدداعي فددي المستشددفى ر ت ددد أطميتد عددن العدوادر الطبيددة والصددحية

في ارسهام في شفان المريض .

وتأسيساً على ما ت دم يمعن صياغة مشعلة البح

بالتسا رج ا تية :

طد المستشفياج العراقية تهتم في ال دماج ارفتماعية الطبية ؟
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وطد أن المرضى لديهم درفة من الرضا عن ال دماج ارفتماعية الطبية؟  ... ...طكا مدا
يحاود البح

ارفابة علي

أهمية البحث :
ت ددولي معظ ددم دود الع ددالم المت دم ددة والنامي ددة ف ددي العص ددر الح ددالي الرعاي ددة ارفتماعي ددة الص ددحية

اطتماما متزايداًاوكل لما لها من أطمية عبيرة في ت دم ال دماج الطبية للفرد ور ي تصدر علدى كلد
إك بدأج الدود تهتم بال دماج ارفتماعية دا د المستشفى .

أن اتس ددا حي دداة الف ددرد ومف ددارج عيشد د أدا إل ددى تع دددد حافاتد د ا وط ددكا التع دددد ي دددعو إل ددى

ضددرورة إشددبا تلد الحافدداج ا وفددي الع ددود األ يدرة ن حددظ طنالد بدوادر للتطددور فددي المفتمعدداج
رغم تباين عم وعيف طكا التطور من مفتم إلى أ ر او طكا فعد مدن أسدلوب التعامدد الحيداتي
لإلفراد بدرفة عبيرة عما عان ساب اً ويتضح كلد واضدحاً فدي زيدادة الم سسداج ارفتماعيدة التدي

تهتم بت ديم الرعاية وال دماج ارفتماعية ألبنان المفتم .

بما يت نم التطوراج ارفتماعية الحالية .

وعل ددى الص ددعيد الص ددحي يب دددو أن التط ددور التعنول ددوفي والعلم ددي أل ددى بضد د ل عل ددى أس دداليب

معالفة المريضا فبعد أن عانج األساليب المستعملة مع أساليب بسيطة وبدائية فض عدن قسدم
مددن المرضددى يفددرج معددالفتهم فددي بيددوتهم اأصددبح اليددوم طنددا م سسدداج طبيددة وصددحية تسددت بد

المرضى بد اعتر من كل تم فتح مستشدفياج ت صصدية بعدد أن عاندج المستشدفياج تعدال فميد
الحارج المرضية زيادة على كل ف د تنو أساليب الع

في ت نيات ويبدو واضدحاً فدي األفهدزة

الطبية المتطورة التي ر يمعن المريض أن يتماتد على الشفان دون أن تستعمد مع .

أن طك األفهزة الطبية غير متاحة للمريض دار المستشدفياجا وقدد يحتافهدا فدي فتدراج وعلدى

مدار اليوما وطكا سبباً يددعو المدريض إلدى أن ي ضدي أيدام وليدالي فدي المستشدفى وقدد تطدود طدك

المدة في حارج المريض الحرفة ( .الفبورج وعاظم  1002ص)1

أن ب ان المريض في المستشفى قد ين ص إشبا لبعض حافات ارفتماعية والنفسية انتيفة

لتتير المحيط ارفتماعي الكج عان يعيش في .

فالفرد ((المريض)) الكج ر يفد التوفي المناسبا والرعاية ارفتماعية والنفسية قد يعفدز عدن

تح يق التعيف السوج دا د المستشفى وبيئتها (.زيدان والسمالوطي  2892ص ) 11

ولما عان المريض بطبيعت عائن افتماعي يحتا إلدى إشدبا حافاتد النفسدية وأن عددم إشدبا

تلد د الحاف دداج يد د تر ف ددي ش ص دديت ت ددأتي ارً عبيد د ار يتض ددح ف ددي عملي ددة تعيفد د م ( مت دداريوا 2871
ص )17وقد يتادرة المريض للمستشفى قبد إتمام عملية ع ف بشعد تام.
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فالحافاج ارفتماعية يعدد إشدباعها ضدرورة لتدوفير درفدة مع ولدة مدن الرضدا للمدريض عدن فدو
المستشددفى علددى الددرغم أن تلد الحافدداج ر تدرتبط بب ائد فددي الحيدداة فإنهددا تدربط بدرفددة عبيدرة فددي
فاعلية التعيف السليم (األشود 2898ص.)81

ورغم طك النظرة التي ترا أن الحافاج ارفتماعية اطي ليسج حافاج ب ان ولعن في حيتياتها

طي حافاج لو أشبعج بشعد صحيح سوف تسهم بشعد غير مباشر في ارس ار بشفان المريض

ا أمدا اكا حصدد الععدا وطدو عدددم ارشدبا

فهدكا يعندي أن المدريض قددد ر ي بدد التعدايش مد فددو

المستشفى وقد ي دج طكا إلى رفض العد

وبالتدالي قدد تتعدرض حالتد الصدحية إلدى التددطور

وربما إلى الوفاة.

وي عد فروم ( ) Frommأن فهم ارنسان يبدأ في تحليد حافات تنشأ من ظدروف حياتد

طكا التحليد ينب من تحديد الظروف التي يعيش فيها الفرد (لندزج 2877ص)71

وان

وطنا ربد من ارطتمام بال دماج ارفتماعية الطبية لعدون تلد ال ددماج موفهدة بالدرفدة األولدى

للمرضى الراقدين في المستشفياج بما يح ق لهم الرضا عن المستشفى بفمي

دماتها

وبما ان الحياة دا د المستشفى قد تعرض المريض إلى ارحباط في إشبا حافات فان ماسلو

 Maslowيشد د د ددير إلد د د ددى طد د د ددكا ارحبد د د دداط بأن د د د د أسد د د دداا للشد د د ددعور بالملد د د ددد مد د د ددن عد د د ددد شد د د ددين (
) Dicaprio1976p145

أن ارس ددتمرار بارحب دداط ف ددالمريض فس ددميا ق ددد ر يتمتد د بص ددحة نفس ددية في دددة وان حاف دداج

المريض الفسيولوفية التي يسعى إلدى إشدباعها تتعلدق بحافداج الب دان وطدك الحافداج تتمتدد فدي

الحافددة إلددى األمددان وطددك الحافددة ر تشددب إلددى الم دريض إلددى أن يشددعر بددان المحيطددين ب د فددي
المستشددفى يمدون د بارطمئنددان وان د حالت د

المهمة طو ار تصاصي ارفتماعي الطبي.

المرض دية يبدددو عليهددا التحسددن و يددر مددن ي ددوم بهددك

ول د ددد أظه د ددرج الحاف د ددة إل د ددى ار تصاص د ددي ارفتم د دداعي بالمستش د ددفى لع د ددي به د ددتم بالن د دداحيتين

ارفتماعي ددة والنفس ددية ا فار تصاص ددي ارفتم دداعي يتع دداون مد د األطب ددان لمس دداعدة المرض ددى ف ددي

ع فهددم ويشددرم لهددم أسددباب المددرض وت بددد مرضددهم وت بددد الع د

واسددتمرار يت د حتددى الشددفان

واعطان التعليماج ومساعدة اسر المريض وت ديم المساعدة وت فيف ال لق وت وية الروم المعنوية
للمريض وتعزيز الت ة بنفس (شهابا2891ص )978

ور تدددعي ال دددماج ارفتماعيددة الطبيددة أنهددا تعددال عددد مشددع ج المدريض ولعنهددا تتندداود تلد

العوامددد التددي تدرتبط ارتباطددا مباشد ار بسددبب وطبيعددة علددة المدريض ا وع فهددا أو مددا نطلددق عليد

((بالمعوندداج ارفتماعيددة للمددرض )) ول ددد غيددرج ال دمددة ارفتماعيددة الطبيددة ب د رة اطتمامهددا مددن
المريض إلى ش صية المريض أج م اوف واتفاطات

ومشاعر (.حسن  2891ص)174

أن الع قددة بددين ار تصاصددي ارفتمدداعي والم دريض يفتددرض أن تعددون ع قددة آمنددة إك

يحتددرم ار تصاصددي ارفتمدداعي رغبدداج الم دريض ويعددرض علي د ارقت ارحدداج والنتددائ

والنصددائح
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على أن ر تعون طك ارقتراحاج في صورة توفي وانما تعون على طيئة أران من حق المريض
أن يت بلها أو يرفضها وينبتي أن يفد المريض من ار تصاصي ارفتماعي العون الدائم ( بشير
وم لوف  2882ص ) 219

وتعتمد ال دمة ارفتماعية الطبية في ممارساتها المهنية على مفموعة من ال يم وارفتراضاج

األساسية التي تحددد أطميتهدا فدي الم سسداج الطبيدة بصدفة اصدة والمفتمد بصدفة عامدة ومدن

أطددم طددك ال دديم ارعت دراف بع ارمددة الفددرد الم دريض ا ورأج الم دريض وحتميددة مشددارعت فددي العمليددة
الع فيددة وحتميددة وفددود مشددع ج افتماعيددة للم دريض ولعددد م دريض احتيافدداج متعددددة يسددعى

رشباعها (رشوان  1007ص)99

وي دج ار تصاصي ارفتماعي في رصد المشع ج ارفتماعيدة التدي توافد المدريض فدي

المستشفي في وم بدراستها وتحليلها وطي أولى مهام ا فإكا لم يستط ال يام بهك المهمة ر يمعن
اعتبددار ا تصاصدديا نافحددا حتددى لددو ممتلعدا لناصددية العلددم بددد يتطلددب امددت

التاقبددة لتلد المشددعلة وطددك تعددد أولددى متطلبدداج البحد

الطبية ( عمر والعاني  2882ص)10

الحددا والم حظددة

ارفتمدداعي فددي مفدداد ال دمددة ارفتماعيددة

أن عمد ووظائف ار تصاصي ارفتماعي في الم سسدة الصدحية تتضدمن مسد ولية ت طديط

وتطد ددوير وادارة ال د دددماج ارفتماعيد ددة ضد ددمن المستشد ددفي وي د ددوم بت د دددير الحافد ددة إلد ددى ال د دددماج
ارفتماعيد ددة فد ددي منهد ددا الم سسد ددة لصد ددحية التد ددي يعمد ددد فيهد ددا وي د ددوم بالعشد ددف عد ددن المشد دداعد

ارفتماعية دا د المستشفى ( الشهرستاني  2872ص ) 440
وطكا يتطلب وفود برندام تأطيدد ل

تصاصدي ارفتمداعي التدي تتضدمن مفهدوم المدرض

وابع دداد وأت ددار وأس ددباب واع ارضد د والتع ددرف عل ددى ا ت ددار النفس ددية وارفتماعي ددة وارقتص ددادية عل ددى

المريض وأسرت

والمحيط ارفتماعي ل

( رشوان  1007ص ) 97

وفي د ارسدة الفبدورج وعداظم  1002وفددا أن ال ددماج ارفتماعيدة الطبيدة لدم تحظدى بارطتمدام

مددن قب ددد إداراج المستشددفياج بالش ددعد المطلددوب .عدد وة علددى كلد د وفدددا أن درف ددة الرضددا ع ددن
ال دماج الطبية من فض في مفاد الرعاية الفندقية وال دماج الضرورية في المستشفى في حين
طنا رضا عن الفوانب الصحية(الفبورج وعاظم 1002ص)1

بينمددا دلددج نتددائ د ارسددة فددوزج 1009ان الم ارعددز الصددحية فددي مدينددة بتددداد ر يت دوافر فيهددا

معاتب ال دمة ارفتماعية الطبية وأوصج إلى ارطتمام بالفانب ارفتماعي للمرضى المترددين
على تل المراعز ووفدج أن ال دماج اردارية للمرضى مستوا ت ديمها يتم بدرفة متوسدط بينمدا
طنا درفة من الرضا مرتفعة عن ال دماج الطبية (فوزج 1009ص ) 9

وف ددي د ارس ددة ش دداعر  1007وف دددج إن ردط دداج الطد دوارل تحت ددا ال ددى زي ددادة العناي ددة للمرض ددى

وارطتمام بهم بشعد اعبر مما علي
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وعلددى صددعيد ارطتمددام بال دددماج ارفتماعيددة الطبيددة نظمددج و ازرة الصددحة السددعودية ممتلددة فددي
إدارة الصحة النفسية وال دمة ارفتماعيدة النددوة األولدى المت صصدة فدي مفداد ال دمدة ارفتماعيدة

والنفسية تحدج عندوان "ال دمدة ارفتماعيدة الطبيدة آفداق وتطلعداج" وكلد فدي ندوفمبر عدام  1009بمستشدفى الملد

الد الت صصي بالرياض .وطددفج تلد النددوة إلدى ترسديم مفهدوم التعامدد مد الفئداج ال اصدة وال دان

الضون على دور ار تصاصي م مشدع ج اردمدان واألمدراض النفسدية ا وتضدمنج النددوة علدى
 22محدو ار رئيسدا منهدا األ

قيداج وال ديم المهنيدة لل دمدة ارفتماعيدة فدي الم سسداج الصدحية او

التأطيد النفسي و ارفتمداعي للفئداج ال اصدةا األدوار المهنيدة لئ صدائي ارفتمداعي فدي مفداد
األمراض النفسية واردمانا مهاراج التد د المهني في موافهة األزماج متدد (ارنتحدار وال تدد و

اريددكان والوفدداة إضددافة إلددى العنددف األسددرج) عمددا ناقشددج الندددوة ب درام الدددعم الددكاتي م د حددارج
األسدرج فدي الم سسداج الصدحية والتأطيليدة .بمدا يح دق رضدا

األمراض المزمندةا واررشداد والعد

المريض عن ال دماج ارفتماعية (فريدة الوطن السعودية العدد 1119السنة السابعة ص)2

ومددا ت دددم يمعددن ال ددود أن د ارسددة رضددا الم دريض عددن ال دددماج ارفتماعيددة الطبيددة يمعددن ان

يعون م شر على نفام أو فشد إداراج المستشفياج في ت ديم ال دماج ارنسانية للمريض

أهداف البحث :

طدفج طك الدراسة إلى التعرف على آران وانطباعاج المرضى عدن ال ددماج ارفتماعيدة

الطبية التي ت دمها المستشفياج في مدينة بتداد
حدود البحث  :يتحد البح

الحالي بالحدود ا تية:

الحدود الزمانية :العام 1007

الحدود المعانية  :مستشفياج مدينة بتداد

الحدود البشرية  :عينة من المرضى الراقدين في المستشفياج

تحديد المصطلحات :

رضااا المااريض  :طددو ارحسدداا الدددا لي لدددا الم دريض فددي شددعور باررتيددام وارطمئنددان نتيفددة
رشددبا حافاتد ورغباتد مددن د د ال دددماج الطبيددة والصددحية وارفتماعيددة ت دددمها المستشددفى لد

واعت داد أن عدد مدن يتعامدد معد يسدعى إلددى مسداعدت فدي الشدفان مدن مرضد

(الفبددورج 1002

ص) 1

الخاادمات االجتماعيااة الطبيااة  :طددي مفدداد مددن مفددارج ال دمددة ارفتماعيددة تس د ر أطدددافها دا ددد

الم سسداج الطبيدة والصدحية و التأطليدة و ارغدراض وقائيدة و ع فيدة وانشدائية يمارسدها أ صدائيون
مت دددربون وم طل ددون ف ددي ط ددكا المف دداد وط ددي عل ددى ع ق ددة وطي دددة مد د المف ددارج الص ددحية

وارفتماعية (( منتدياج ينب شبعة المعلوماج ارنترنيج ))

والطبي ددة

عرفها احمد الشبكي :طي إحدا فرو ال دمة ارفتماعية بصفة عامة ومفاد ت صصها العمد
ف ددي الم سس ددة الطبي ددة أساس ددها العم ددد المش ددتر

 Team workب ددين الطبي ددب وطيئ ددة التمد دريض
6

7

وار تصاصددي ارفتم دداعي وته دددف للوص ددود ب ددالمريض بارسددتفادة العامل ددة م ددن الع د

الطب ددي
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إجراءات البحث:
مجتمااع البحااث وعينااة الدراسااة  :يضددم مفتمد البحد
بتداد ا تار الباح

فميد المرضددى ال ارقدددين فددي مستشددفياج

عينة من المرضى الراقدين في مستشفياج مدينة بتدداد بشدعد عشدوائي مدن

بين أربعة مستشفياج حعومية بلغ تعدادطا  100مريض ومريض كما موضحة في الجدول ()1
جدول ( )1اسماء المستشفيات وعدد المرضى التي اختيرت عينة البحث منها
ذكور

المستشفى
النعمان /ارعظمية

40

10

التعليمي  /العاظمية

40

10

40

10

40

10

اليرمو
مدينة الطب

أداة الدراسة

إناث

للعشددف عددن آران المرض دى عددن ال دددماج ارفتماعيددة الطبيددة التددي ت دددمها

مستشفياج مدينة بتداد لهما قام الباح

بنان أداة بح

رئيسية واحدة ممتلة في استبان بهدف التعرف علدى

مستوا رضا المرضى ن ال دماج ارفتماعية الطبية التي ت دمها مستشفياج مدينة بتداد لهما

عما است دم الباح م ياساً متددرفا ت تيدا ل يداا آران وانطباعداج ن ال ددماج ارفتماعيدة الطبيدة التدي
ت دددمها مستش ددفياج مدين ددة بت ددداد له ددما( .دائم ددا ارض دديا ارض ددي إل ددى ح د يدد م دداا ا غي ددر ر ي
اض ) وتممت ددد رقميد داً

بالدرفاج ا تية على الترتيدب (4ا 1ا  )2للف راج اريفابية

7
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صدق االستبانة :
تم التح ق من صدق األداة ال ارفي من

د عرضها على لفنة ال بران والمت صصين لترض الحعم

علددى مدددا صد حية عددد ف درة بددين ف دراج األداة مددن حيد
وقد اعتمد الباح

م ئمددة صددياغتهااوعان عدددد طد رن ال بدران ()2ا

الف راج التي وافق عليها ما نسبت ( )%90فأعتر من المحعمين.

ثبات االستبانة :
اسددت ر الباح د

التبدداج بطري ددة ار تبددار واعددادة ار تبددار ) (test-retestإك فددرا تطبيددق األداة علددى

عينة معونة من ( )41مريض ومريضة من غير أفراد عينة الدراسةا وبعد مضي أسبو مدن أود مدرة أعيدد

تطبي هددا علددى العينددة بعددد التأعددد أن إف دراد عينددة التبدداج سددوف ر يتددادرون المستشددفى قبددد أسددبو وعنددد
التطبيق التاني وفد عدد إفراد العينة  19وطكا يعني أن  1من أفراد العينة قدد غدادر المستشدفى وبلدغ معامدد

التباج ( .)0.94عما بلغ معامد ارتساق الدا لي عرونباخ ألفا للف راج ()090

تطبيق اداة البحث

طبددق الباح د

أداة البح د

( ارسددتبانة ) د د الشددهر األود والتدداني مددن عددام  1007علددى إف دراد

العينة  0المرضى ) وعان ي وم ب رانة عد ف رة باللتدة الدرفدة ( العاميدة) وتسدفيد اسدتفاباج المرضدى الدكين
ر يحسددنون ال درانة والعتابددة بنفس د فددي حددين ي ددوم بددال رانة والتأشددير المباشددر مددن قبددد المرضددى اكا عددانوا

يحسنون ال رانة والعتابة .

عرض النتائج ومناقشتها :

قدام الباحد
يوضح كل

بحسدداب الوسددط المددرفح والددوزن المئدوج لعددد ف درة مددن ف دراج ارسددتبانة والفدددود ()1

جدول( )9فقرات االستبانة والوسط المرجح والوزن المئوي والتريب
8

9

ت

الفقرة

الوساااااط
المرجح

الااااااوزن
المئوي

الترتيب

9

11

2

اشعر بارتيام للمعاملة التي أل اطا في المستشفى من العاملين

2.90

1

حصد ل ان ودج م ار تصاصي ارفتماعي في المستشفى

1.50

%97
%50

11

4

تهتم إدارة المستشفى بت ديم ال دماج ارفتماعية الطبية

1.80

%60

7

1

فددرا ارستفسددار د د رقددودج فددي المستشددفى عددن احتيافدداتي

1.25

%42

14

1

ارفتماعية
2

وفرج المستشفى لي وسيلة للتواصد ارفتماعي م أسرتي

2

%67

6

9

إتنان رقودج في المستشفى استطي أتواصد م المفتمد مدن و

2.75

%92

3

معرفة ما يدور من إحدا

في ب دج

7

اشعر أن تنظيم زيارة الزائرين للمرضى تتم بصورة ممتازة

1.78

%59

8

9

اشعر بفودة مستوا ال دماج الطبية الم دمة لي

2.44

%81

4

8

اشعر أن ار تصاصي ارفتماعي ل إسهام ايفدابي فدي تماتدد

2.84

%94

2

20

يمعنندد د ددي التمييد د د ددز بدد د ددين الطبيدد د ددب والممد د د ددرض وار تصاصد د د ددي

المريض على الشفان

2.10

%70

5

ارفتماعي عند ل ائهم بي

م اب ج يفريها ار تصاصي ارفتماعي م المرضى

22

طنا

21

اشعر أن الوقج يسير بسرعة في المستشفى

1.30

24

تتوفر في المستشفى وسائد ترفيهية

1.10

%37

21

أنفز فمي احتيافاتي في المستشدفى دون دفد مبلدغ مدن المداد

1.37

%46

1.70

%57

9

%43

13
16
12

للعاملين فيها

22

تهتم إدارة المستشفى بت ديم ال دماج ارفتماعية الطبية

1.20

%40

15

29

طنا إرشاداج ت دم عن عيفية استعماد الدوان وفائدت للمريض

1.65

%55

10

من الفدود ( )1يتضح ان الف راج التي بينج رضا المريض طي الف راج التي حازج على تريب من

( )22-2وبأوس دداط مرفح ددة تتد دراوم ب ددين ( ) 2.90- 1.50وب ددأوزان مئوي ددة تتد دراوم ب ددين  %50ال ددي%97
والف راج من  16- 12تعبر عن عدم رضا المريض وتراوحج أوساطها المرفحة من 1.37 - 1.20

11

11

وب ددأوزان مئوي ددة تتد دراوم  %46- %37وق ددد يع ددود أن اطتم ددام تلد د المستش ددفياج متب دداين ف ددي ت ددديم تلد د
ال دماج أو قد يعود إلى الضدتط الحاصدد علدى المستشدفياج بسدب اسدت باد حدارج حرفدة اعتدر مدن قابليدة
المستشددفى والطاقددة ارسددتيعابية ممددا يفعددد مددن ت ددديم ال دددماج الطبيددة للحددارج الحرفددة كاج أولويددة وقددد
يددنععا كل د علددى ال دددماج التددي ت دددم لبدداقي المرضددى ع د وة علددى كل د قددد يعددود إلددى عدددم سددد الحافددة

الفعليددة للمستشددفياج مددن ت صصدداج ال دمددة ارفتماعيددة وعلددم ارفتمددا أوقددد يعددود إلددى نظ درة المستشددفى

لل دماج ارفتماعية الطبيدة علدى أنهدا ددماج عماليدة اعتدر مدن ددماج كاج صدلة بشدفان المدريض أو قدد
يعود إلى الظرف األمني الضاغط الكج يمر ب البلد والمستشفى اعتر ما تتعرض لتل الضتوط.

التوصيات والمقترحات
 - 1يوصد ددي الباح د د

أوال :التوصيات
بتفعيد ددد عمد ددد ار تصاصد ددي ارفتمد دداعي وضد ددرورة وفد ددود عيد ددان مسد ددت د لل د دددماج

ارفتماعية الطبية وتفريق عملها عن ارعماد اردارية والرقابية

 - 2عدم ز

ريفي ال دمة ارفتماعية وعلم ارفتماعية بوظائف إدارية وفعلهم يتفرغون رعماد ال دمة

ارفتماعية الطبية

 - 3إش ار

ريفي علم ارفتمدا وال دمدة ارفتماعيدة مد الفريدق الطبدي وتنظديم عملهدم مدن د د تشدري

ال وانين واألنظمة التي تنظم عملهم واضافة عناوينهم إلى التوصيف الوظيفي لو ازرة الصحة

 - 4ض ددرورة إس ددهام إداراج المستش ددفياج ف ددي تح ي ددق رض ددا للمد دريض م ددن د د د تهيئ ددة الوس ددائد الترفيهي ددة
والبرام الترويحية وبإشراف معتب ال دمة ارفتماعية الطبية

 – 2ضددرورة وفددود ا تصاصددي افتمدداعي لعددد مستشددفى وزيددادة العدددد فددي المستشددفياج العبي درة ومددن ع د
الفنسين
-2

ثانيا :

ي ترم الباح

المقترحات
إفران دراسة م ارنة بين رضا المريض في المستشفياج الحعومية وغير الحعومية

 -1إفران دراسة عن مشع ج ريفي علم ارفتما

زرة الصحة
وال دمة ارفتماعية العاملين بو ا

مصادر البحث

 - 3األشود اعادد عز الدين()2871علم نفس النمو ا معتبة ارنفلو ال اطرة

 - 1بشير ا إقباد محمد ا وم لدوف اإقبداد إبدراطيم ( )2880االعتباارات النررياة لممارساة الخدماة
االجتماعية في العمل مع اإلف ارد ا المعتب الفامعي الحدي

ارسعندرية

 - 4الفب ددورج اعب ددد الحس ددين رزوق ددي وع دداظماعزي ددز وطي ددب ( )1002تقااااويم اداء ادارة مستشاااافى
الكارمية مطبعة و ازرة الصحة ا بتداد

11
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 - 1جريدة الوطن السعودية العدد  1119السنة السابعة

1009

 -2حسن .محمود( )2891الرعاية االجتماعية ط 3معتبة النهضة ال اطرة

 – 9رشدوانا عبددد المنصددف حسددن ( )1007الممارسااة المهنيااة للخدمااة االجتماعيااة فااي المجااال
الطبي امعتبة ال اطرة الحديتة

 – 7زيدان ا محمد مصطفى او السمالوطي ا نبيد ( )2892علام الانفس الترباوي ا دار الشدروق
فدة

 -9شدداعر ا احمددد ( ) 1007تقااويم أداء ردهااات الط اوارس فااي مستشاافى الكرامااة ا مطبعددة و ازرة
الصحة ا بتداد

 – 8ش ددهاب ا بهيف ددة احم ددد ( )2891المااادخل إلاااى الخدماااة االجتماعياااة ا مطبع ددة دار الحعم ددة
فامعة بتداد

 -20الشهرس ددتاني ا عب ددد ال ددرزاق ( )2871أساااس الصاااحة والحيااااة ا مطبع ددة ا داب ا النف ددف
ارشرف
 – 11عمر ,معررخ يل ر  ,والعرري  ,عبررا اللف ررد عبررا ال م ررا (  )1991المشككت ت االمتماةيك ا مطبعددة دار
الحعمة فامعة بتداد

 - 21ف ددوزج ا احم ددد ( )1009تقاااويم أداء المراكاااز الصاااحية فاااي قطاااا الكااار ا مطبع ددة دار
الحعمة فامعة بتداد

 - 24لندددزج ا طددود ( )2871نرريااات الشخصااية ,ترفمددة فددر احمددد الهيئددة المص درية العام دة
للتأليف والنشر ال اطرة

 - 21متاريوا ا صموئيد ( )2871الصحة النفسية والعمل معتبة النهضة ا ال اطرة
15 - Dicaprio..s..Nichohlas (1967) The good life for a healthy personality
prenatal Englewood New gersey
16- Maslow .A.H. (1970) Motivation & personality ,New york

مل ص الدراسة
رضا المريض عن الخدمات االجتماعية الطبية
في مستشفيات مدينة بغداد

األستاذ المساعد الدكتور

عبد الحسين رزوقي مجيد الجبوري
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جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد

تتطلددب ظددروف حيدداة الفددرد الصددحية أحياندداً أن يرقددد فددي المستشددفى أليددام عدددة أو تزيددد عددن
كل في الحارج الحرفدة ا وفدي أتندان طدك الفتدرة سدين ط عدن ا

درين ا وعدن ممارسدة نشداطات

الحياتية اوارفتماعية التي أعتاد عليها ا زيادة على كل أزمة المرض التي يمر فيها ا والتي قد
يصاحبها تدطور حالت الصحية ا وطكا التدطور يزيد من الليالي التي ي ضيها دار منزلد وأسدرت

فدي المستشددفى ممددا ينسددحب كلد علددى تعيفد م مد فدو المستشددفى ومتطلباتد ا وكلد لتبدددد األدوار

ارفتماعيددة التددي ت تلددف دا ددد المستشددفى عددن األدوار ارفتماعيددة ارفهددا  .ويتطلددب كل د إلددى

وفود دماج افتماعية طبية

و تع ددد ال دم ددة ارفتماعي ددة م ددن الفن ددون الحديت ددة بمس دداعدة المرض ددى و اص ددة م ددن الناحي ددة

العاطفية والمشاعد النفسدية التدي تد تر علدى المدريض فدي مرضد وع فد فدالمريض يحتدا إلدى

الرعايدة وتعمددد ال دمددة ارفتماعيددة علدى تح يددق كلد ولمعرفددة مددا رضددا المدريض عددن ال دددماج
ارفتماعيددة الطبيددة ا تددار الباح د

عينددة معونددة مددن  100م دريض ومريضددة مددوزعين علددى أرب د

مستشفياج في مدينة بتداد وقدمج لهم استبانة ل ياا مدا رضاطم عن تلد ال ددماج بعدد ان

تددم حسدداب صدددقها وتباتهددا وأسددفرج نتددائ البح د

أن الفوانددب التددي يرضددى عنهددا الم دريض طددي

الشد ددعور باررتيد ددام للمعاملد ددة التد ددي تل اطد ددا المرضد ددى فد ددي المستشد ددفى مد ددن العد دداملين والرضد ددا عد ددن
ار تصاصي ارفتماعي لما ل إسهام ايفابي في تماتد المريض على الشفان

امددا فوانددب عدددم الرضددا طددي سددون بتنظدديم زيددارة ال ازئ درين للمرضددى والشددعوا مددن قلددة أو انعدددام

الم اب ج التي يفريها ار تصاصي ارفتماعي م المرضى
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