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 : مقدمةال

 

راد أف رفع مستوى صحةتهتم المملكة العربٌة السعودٌة بالصحة العامة ألهمٌتها فً 

و من , قادرٌن على العطاء و ذلك ٌساعد على تقدم المجتمع و تطوره  المجتمع مما ٌجعلهم

لى بناء المستشفٌات و المراكز الصحٌة فً مختلؾ مناطقها تحت إمنطلق اهتمامها سعت 

ٌضا اهتمت أ, الصحة حتى تسهل عملٌة الحصول على الرعاٌة الصحٌة  شراؾ وزارةإ

م هت الصحٌة فعملت على تقدٌم الفرص التعلٌمٌة و التدرٌبٌة التً تإهلآبالعاملٌن فً هذه المنش

 .لمزاولة هذه المهن الصحٌة 

    

 ٌعتمد وقد.  الطبً للنسق المكونة و المجتمع فً األساسٌة المهن من التمرٌض ٌعتبر

 الممرضة إعداد فإن لذا.  التمرٌض فشل أو نجاح مدى على العبلجٌة الخطة فشل أو نجاح

 األساس هو الممرضة إعداد فً علٌه ٌعتمد ما أهم من و.  حضاري أساسً مطلب جٌدا إعدادا

 .  النفسً و العملً و العلمً اإلعداد و السلٌم األخبلقً

 

 العاملة القوى و الطبٌة التنظٌمات راسةد محاولة الطبً االجتماع علم مجاالت من و 

 0222, الشاعر) اجتماعٌٌن خصائٌٌنأ و صٌادلة و ممرضاتممرضٌن و  من األطباء بجانب

 و األطباء  على ٌحتوي فهو,  متكامبل ثقافٌا و اجتماعٌا نظاما الصحًٌشكل النسق  و( 34 :

 نتٌجة بٌنهم فٌما عبلقات ربطهمت الذٌن األفراد من ؼٌرهم و التمرٌض هٌئة و اإلدارٌة الهٌئة

 سٌر فً مهما دورا تلعب العبلقات هذه و,  الطبٌة المنشؤة داخل تكاملٌة أدوارا منهم كل ألداء

 . العمل

 

 ال ذلك أن إال(  1309,  الصحة وزارة)  حكومً مستشفى10 جدة مدٌنة فً ٌوجد

 و الطبٌة التقنٌات ؽٌلتش العمل المتخصص و على المدرب البشري العنصر بوجود إال ٌكتمل

 لتؽطٌة المملكة أنحاء مختلؾ فً الصحٌة المعاهد و الطب كلٌات بإنشاء الدولة قامت لذلك

 .الصحً القطاع فً للعمل المتخصصة البشرٌة بالكوادر المستشفٌات احتٌاجات

 

 العبلقة أن نجد حٌث الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة نمط على الدراسة هذه ركزت

 األطباء أن كما.  العبلجٌة فً القٌام بالعملٌة لؤلطباء الممرضات ومشاركة عاونت من تنتج
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 من الطبٌب ٌتوقع حٌث, الناجحة العبلجٌة العملٌة فً مهما جزءا الممرضات عمل فً ٌرون

 من جزء ألنه عمله من االنتهاء بعد الطبٌة الرعاٌة استكمال و مهمته بتسهٌل تقوم أن الممرضة

 ٌشرك الواجب وهذا , تعلٌماته و توصٌاته تنفٌذ علٌها أن كما.  بها  ةالمنوط األعمال

 عاتق على تقع مشتركة العبلجٌة العملٌة كانت لذا المرضى عبلج مسإولٌة فً الممرضات

 . (101: 1991, أٌوب) معا بالتمرٌض القائمٌن و األطباء

 

 فً التمرٌض دراسة ىعل السعودٌات الفتٌات إقبال ازدٌاد األخٌرة اآلونة فً ٌظهر و 

 المستشفٌات فً تقام التً التدرٌبٌة البرامج من عدد ووجود الصحٌة المعاهد و الكلٌات

 بلػ قد جدة مدٌنة فً السعودٌات الممرضات عدد أن نجد حٌث الخاصة و الحكومٌة

و قد كانت   هـ1304 عام فً ممرضة 191 كان أن بعد هـ1309 عام فً ممرضة1.101

 فً ٌعملن وممرضة سعودٌة  1.224حٌث بلػ عددهن  1301بتة حتى عام الزٌادة شبه ثا

 السعودٌات الممرضات أعداد أن من بالرؼم و , الحكومٌة و الخاصة المستشفٌات مختلؾ

ؼٌر  ممرضة 0.191 عددهن بلػ البلتً و سعودٌاتالؼٌر  بالممرضات مقارنة منخفضة

 من ٌعتبر مازال المجال هذا أن إال (1309 -1304,  الصحة وزارة)  هـ1309سعودٌة عام 

 .  السعودٌة المرأة بها التحقت التً الحدٌثة المجاالت

 

 لما السعودي الطبٌب و السعودٌة الممرضة بٌن العبلقة موضوع تبحث الدراسة هذه  

 ,  تعاون و توافق تعنً جابٌةٌاإل فالعبلقة,  المجتمع فً الصحة على تؤثٌر من العبلقة هذه فً

 لن  الطبٌب و الممرضة بٌن سلبٌة العبلقة كانت إذا أما,  المقدم العبلج مستوى من ٌرفع ذلك و

 دوره أداء منهما حدأ ٌستطٌع لن و المطلوب المستوى دون تكونقد  أو العبلجٌة العملٌة تنجح

 الممرضة بٌن العبلقة نوع معرفة خبلل من الجانب هذا دراسةال تناولت قد و . بفاعلٌة

 و االجتماعٌة العوامل و سلبٌاتها و ٌجابٌاتهاإ على التعرؾ و السعودي الطبٌب و السعودٌة

 أعمق فهم و أفضل رإٌة ٌعطٌنا العبلقة هذه جوانب معرفة أن حٌث,  علٌها المإثرة الثقافٌة

 .المملكة فً الصحً القطاع فً عملها و السعودٌة الممرضة لدور

 

 :  كاألتً مقسمه فصول عدة فً الدراسة موضوع العبلقة ناقشت وقد

,  الدراسة أهداؾ,  الدراسة أهمٌة,  الدراسة موضوعٌشتمل على و:  األول الفصل

 و السابقة الدراسات على وٌحتوي:  الثانً الفصل,  الدراسة مفاهٌم و الدراسة تساإالت
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,  ةالتبادلٌ النظرٌة,  الرمزٌة التفاعلٌة النظرٌة:  وهً الدراسة لموضوع المفسرة النظرٌات

 موضوعل استعراض فٌه و:  لثالثا الفصل,  الوظٌفٌة البنائٌة النظرٌة,  الدور نظرٌة

 تطور,  للممرضة األساسٌة الواجبات,  التمرٌض تارٌخ: و هً  جوانب عدة من التمرٌض

,  المملكة فً للتمرٌض المهنً التوصٌؾ ,مسٌرة التمرٌض فً المملكة  , الممرضة دور

 عبلقة منها به المتصلة المهنٌة العبلقات و كتنظٌم المستشفى عن ٌتحدث:  رابعال الفصل

 الباحثة اتبعتها التً المنهجٌة اإلجراءات على ٌحتوي و:  خامسال الفصل , بالطبٌب الممرضة

 باستخدامو تفسٌرها  البٌانات تحلٌل عن عبارة هو و:  سادسال الفصل,  الدراسة تطبٌق فً

 توصلت التً التوصٌات و النتائج ألهم عرض فٌه و:  سابعال الفصل, االختبارات و الجداول

 . الدراسة إلٌها

 

 التراث إثراء على تعمل و المطلوب المستوى إلى الدراسة هذه ترقى أن الباحثة تؤمل

 . الفكري و العلمً
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 : مقدمة

 

, تساإالتها و أهمٌتها و أهدافها و الدراسة مشكلة ٌوضح للدراسة مدخل هذا الفصل هو 

 .  بها المتصلة المفاهٌم تعرٌؾ مع

 

 : الدراسة مشكلة .1

 

ستمر و ٌستطٌع أن ٌٌحتاج المجتمع إلى وجود قوى عاملة تمارس دورها بفاعلٌة حتى 

 . تطورٌتقدم و ٌ

 

نجد أن القطاع الصحً قطاع حٌوي وهام لما ٌقدمه من رعاٌة صحٌة و طبٌة فً 

 سبٌل رفع مستوى الصحة بٌن أفراد المجتمع لذلك ال ٌمكن أن نهتم بتنمٌة الجوانب المادٌة فٌه

بل ٌجب علٌنا االهتمام بالجانب البشري المكون له و المتمثل فً األطباء و الممرضات و  فقط

 .وى العاملة الممثلة للقطاع الصحً ؼٌرهم من الق

 

 و الصحٌة مشكبلتهم تشخٌص فً المرضى مساعدة له ٌتسنى حٌن الطبٌب دور ٌؤتً 

 من التخفٌؾ أو القضاء على تساعد عبلجٌه خطه وضع على العمل ثم من بعادهاأ معرفة

 و الطبٌب ورد على تقتصر ال العبلجٌة العملٌة لكن,  منها ٌعانوا التً و المشكبلتأ مراضاأل

ٌتمثل ذلك فً  و الصحٌة المرٌض حالة متابعة و العبلج تطبٌق على ٌساعده من هناك إنما

 متابعة و الدواء إعطاءه و للمرٌض العناٌة و الرعاٌة بتقدٌم قومالذي ٌ وجود جهاز التمرٌض

 معاٌنةال عملٌة فً الطبٌب بمساعدة تقوم بل ذلك على دورها ٌقتصر ال و,  صحٌةال حالته تقدم

 من ؼٌرها المساعدة فً إعطاء الحقن و و تدوٌن العبلمات الحٌوٌة و لمرٌضل المبدئٌة

 لذلك,  العبلجٌة العملٌة فً الطبٌب لدور مكملة أعمال هً و الممرضة بها تقوم التً األعمال

 .خراآل عن ألحدهما ؼنى ال و متبلزمان التمرٌض و الطب أن نجد

 

 التعاون تحقٌق فً جدا   مهمة ٌجابٌةاإل ب و الممرضةالطبٌ العملٌة بٌن عبلقةال 

 المإسسة من ةلمقدما العبلجٌة العناٌة و الرعاٌة مستوى رفع إلى ٌإدي الذي و المشترك
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 داخل أهدافها تحقق حتى الجانب بهذا الصحٌة المإسسات تهتم أن جدا المهم من لذلك,  الصحٌة

 .    عالٌة جودة و مستوى ذات صحٌة رعاٌة تقدٌم فً المتمثلة و المجتمع

 

 كانت فقد السعودي المجتمع فً األفراد تجذب تكن لم التً المجاالت من التمرٌض

فً  دونٌة بنظرة لهن ٌنظر كان و المهنة لبللتحاق بهذه بناتها ترفض عمل السعودٌة األسر

فإننا  الًالح الوقت فً أما.  المهنة هذه عن الفتٌات من الكثٌر عزوؾ إلى أدى مما المجتمع

 التقنً و العلمً و الطبً التطور بعد خاصة التمرٌض مهنة لوضع ٌجابٌاإ تحوال هناك أن نجد

 لدراسة الجامعات و بالمعاهد تلتحق السعودٌة الفتاة أصبحت فقد , الطبٌة الرعاٌة مجاالت فً

 . المهنة ممارسة ثم من و التمرٌض

 

 بحاجه السعودٌات بالممرضات لقٌتع فٌما  وخاصة التمرٌض مهنة أن الدراسة ترى

 المرأة عمل من الجدٌد الجانب هذا فهم لنا ٌتسنى حتى المفصلة و المتعمقة الدراسة إلى

 و السعودٌة الممرضة بٌن العبلقة نمط دراسة فً دراسةال موضوع ٌتحدد بالتالً و , السعودٌة

 أبعاد و متؽٌرات نم العبلقة هذه ٌإثر فً ما على التعرؾ و الطبً النسق داخل الطبٌب

 .ثقافٌة  و اجتماعٌة
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 : الدراسة أهمية .2

 :العلمية األهمية 2-1

 

 بٌن الوصل حلقة ٌعتبر الذي و الطبً االجتماع علم مجال تحت الدراسة هذه تدخل

 االجتماعٌة المناهج و النظرٌات تطبٌق محاولة على ٌقوم وهو -الطب و االجتماع – العلمٌن

 علم فً البحث مجاالت ومن(.  30: 0222,الشاعر)  اجتماعً كنظام الطبً المٌدان على

 التنظٌمات و العملٌات و العبلقات و التفاعبلت و االجتماعٌة التؽٌرات دراسة الطبً االجتماع

أٌضا ,  (41: 1991, أٌوب)  الصحٌة الرعاٌة و الطب نطاق فً االجتماعٌة المإسسات و

لدراسة السوسٌولوجٌة للمهن الطبٌة حٌث ٌدرس و ٌعالج التنظٌم ٌهتم علم االجتماع الطبً با

االجتماعً و العبلقات بٌن مختلؾ الجماعات المهنٌة و ٌهتم فً هذا المجال بمهنة التمرٌض و 

 الذي األمر,  (44:  0221, محمد ) دراسة االطباء و المستشفٌات و المهن المساعدة الطبٌة 

 العبلقات و التفاعبلت بدراسة تهتم ألنها المجاالت ذهه تحت الدراسة هذه اندراج ٌوضح

 .الطبً النسق نطاق فً السعودٌة بالممرضة الخاصة

 

 الممرضات ٌتناول باعتباره الطبً النسق فً جانب على الدراسة هذه موضوع ٌركز

 االهتمام بدأ التً الخصبة المجاالت من المجال هذا و الصحً القطاع فً العامبلت السعودٌات

 ما خاصة و الموضوع هذا فً أجرٌت التً البحوث قلة ذلك على ٌدل و القرٌب الزمن فً هاب

 الدراسة هذه تكون أن الباحثة تؤمل لذا الطبٌب و السعودٌة الممرضة بٌن ما العبلقة ٌتناول

 .المجال هذا فً انطبلقة بمثابة

 

 باستخدام والطبٌب السعودٌة الممرضة بٌن العبلقة نمط معرفة على الدراسة هذه تركز 

 علم و الطبً االجتماع علم فً المستخدمة التحلٌلٌة و التفسٌرٌة األطر و العلمً المنهج

 .نتائج من إلٌه تتوصل ما بإضافة الفرع هذا إثراء على تعمل حتى العام االجتماع

 

 : التطبيقية األهمية 2-2

 

 و تقدمها على ٌساعد ما بكل اإللمام هو الصحٌة إسساتالم لدى االهتمام جوانب من       

 العبلقات فهم و إسسةالم هذه فً البشري الجانب فهم فً الدراسة هذه تفٌد قد لذلك تطورها
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 متؽٌرات من به ترتبط ما و بالطبٌب الممرضة عبلقة منها و , فٌها الطبً النسق داخل القائمة

 من البلزمة القرارات و اإلجراءات اتخاذ المختصة الجهات تستطٌع حتى  ثقافٌة و اجتماعٌة

اٌضا تساعد االطباء و الممرضات ,  الدراسة هذه إلٌها توصلت التً التوصٌات و النتائج خبلل

 . على فهم العبلقة بٌن بعضهم البعض و معرفة الجوانب المحٌطة بها

 

 : الدراسة أهداف .3

 :الرئيسي الهدف

 االعتبارات ضوء فً والطبٌب السعودٌة الممرضة بٌن العبلقة نمط على التعرؾ .1

 .السعودي المجتمع فً الثقافٌة و االجتماعٌة

 

 :الفرعية األهداف

 بالطبٌب السعودٌة الممرضة عبلقة على المإثرة الثقافٌة و االجتماعٌة العوامل معرفة .1

 .السعودي 

 .السعودي  والطبٌب السعودٌة الممرضة بٌن مهنٌةال العبلقة طبٌعة على التعرؾ .2

 بالطبٌب السعودٌة الممرضة عبلقة فً السلبٌة و االٌجابٌة الجوانب على التعرؾ .3

 .السعودي 

 

 : الدراسة تساؤالت .4

 :الرئيسي التساؤل

 و االجتماعٌة العوامل ضوء فً بالطبٌب السعودٌة الممرضة عبلقة نمط ما هو  .1

 السعودي؟ المجتمع فً الثقافٌة

 

 : الفرعية التساؤالت

 بالطبٌب؟ السعودٌة الممرضة عبلقة على المإثرة االجتماعٌة العوامل ماهً .1

 بالطبٌب؟ السعودٌة الممرضة عبلقة على المإثرة الثقافٌة العوامل ماهً .2

 ؟ الطبٌب و السعودٌة الممرضة بٌن العبلقة طبٌعة هً ما .3

 بالطبٌب؟ السعودٌة الممرضة عبلقة تحكم التً الضوابط هً ما .4

 بالطبٌب؟ السعودٌة الممرضة عبلقة فً السلبٌة و االٌجابٌة الجوانب ماهً .5
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 :  الدراسة مفاهيم .6

 

 “ Relationship”:العالقة .1

 :التعريف العلمي 

نسق عٌن " بؤنها  فقد عرفها (زنانكً )  تعرٌؾ: و هما  عبلقةاشار سٌد الى تعرٌفٌن لل

ثابت ٌشمل طرفٌن سواء كانا فردٌن أو جماعتٌن تربطهم مصلحة أو اهتمام معٌن أو قٌمة 

هً نسق معٌن من الواجبات و  –أي العبلقة  –بجانب أنها , فاعلهم معٌنة تشكل قاعدة لت

 " فٌن بحٌث ٌكون كل طرؾ ملزم بآدائها نحو الطرؾ اآلخررالمسإولٌات أو وظٌفة مقننة للط

نسق من التفاعل المنظم بٌن " على أنها  فقد عرفها الدكتور جمال حسٌن تعرٌؾأٌضا 

 .(139: 1991, سٌد ) " شرٌكٌن على أساس خطة محدودة 

 

 : اإلجرائي التعريف

 تهممشاركل نتٌجة السعودي الطبٌب و السعودٌة الممرضة بٌن نسق من التفاعل المنظم هً

المتصل بطٌعة عملهم المتمثلة فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة للمجتمع و  الطبً النسق محٌط فً

 .الذي نتج عنها مجموعة من الواجبات و المسإلٌات المتصلة بالعمل 

 

 ”Nursing ”:التمريض .2

  :التعريف العلمي 

 التً المهارة و المعرفة و القدرة بها القائمٌن ٌمتلك مشتركة بجهود تقدم التً الخدمة هً

 الحٌاتٌة نشاطاتهم معاودة على(  منهم المتحسنٌن أو)  األفراد من المرضى لمساعدة تإهلهم

 .(01: 0220,الخٌر أبو) المرض لقب علٌها كانوا التً لعافٌتهم استعادتهم بعد المعتادة

 

 الصحٌة الخدمات تقدٌم خبلله من ٌتم مهارة و فن و علم على انهاب اٌضا عرفتها الخطٌ

 و األعضاء وظائؾ و التشرٌح كعلم األساسٌة العلوم من كثٌر على ٌعتمد ألنه علم فهو للمجتمع

,  الخطٌب)  اإلخبلص مع ءاألدا و البدٌهة سرعة و العمل فً دقة ٌتطلب ألنه مهارة و فن هو

1999  :11  .) 
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 الثاني الفصل

 للدراسة النظري اإلطار

  النظرٌة الموجهات .1

 السابقة الدراسات  .2
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 : مقدمة

 

 و المفاهٌم استخدام على باالعتماد إال بٌاناتها و تحلٌبلتها توضٌح الدراسة تستطٌع ال 

, الدراسة موضوع تفسٌر على تساعد التً عٌةاالجتما النظرٌات فً المتمثلة و العلمٌة الفروض

 لذلك التمرٌض موضوع جوانب دراسة فً سبقتها التً الجهود عن للدراسة ؼنى ال أٌضا

 التً الدراسات و التفسٌر فً الدراسة علٌها اعتمدت التً النظرٌات الفصل هذا سٌستعرض

 . سبقتها

 

 :الدراسة في المستخدمة لنظرياتا .1

 

 :الرمزية التفاعلية النظرية 1-1

 

 تدرس الذي المجتمع فً المصؽرة االجتماعٌة النظم بدراسة الرمزٌة التفاعلٌة نظرٌة تهتم

 بواسطة ٌتشكل اإلنسانً السلوك أن إلى التفاعلٌة تشٌر و لوجه وجها التفاعل عبلقات فٌه

 (192:   م1991, عرابًال)  السلوك هذا فٌها ٌحدث التً المباشرة المواقؾ و األوضاع

 

 فاألفراد االجتماعٌة مإسساتهم داخل األفراد بٌن الحاصل المتبادل بالتفاعل تهتم اأٌض

 عن التعبٌر ٌستطٌعون وبها( و الرموز و السلوكٌات اللؽة)  خبلل من بٌنهم فٌما ٌتفاعلون

 و البشر ٌتواصل اآلخرٌن إشارات تفسٌر و بقراءة,  القضاٌا من لعدٌد الرفض أو الموافقة

 القدرة هذه علىأطلق  مٌد جورجقد ذكر أبو طاحون أن  و البعض عضهمب مع ٌتفاعلون

 و الشخص اتجاهات رإٌة على القدرة بمعنى( Role Taking) الدور اتخاذ األساسٌة

 أساسٌة آلٌة باعتباره الدور اتخاذ عملٌة على الرمزٌة التفاعلٌة أنصار ٌإكد,  للعمل استعداداته

 اآلخرٌن استجابات توقع عن عبارة الدور فاتخاذ,  لرمزيا التفاعل بها و خبللها من ٌحدث

 عملٌة على أكدوا كون و بلومر و ٌشٌر أبو طاحون إلى أن كل من.  اجتماعً فعل بإصدار

 المعلومات فمن,  المتبادلة إشاراتهم تفسٌر و إرسال البشر ٌتناول منها التً و الدور اتخاذ

 خطوط مختلؾ خفٌة بطرٌقة ٌكرروا أن اعلونالف ٌستطٌع اإلشارات تفسٌر خبلل المكتسبة

 بالنشاط تسمح أن ٌمكن التً السلوكٌات تلك ٌصدرون أو ٌطلقون أو ٌرسلون ثم النشاط

 ( .399-391:   طاحون أبو)  المنظم التعاونً
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 : منها أساسٌة مبادئ على الرمزٌة التفاعلٌة النظرٌة تستند

 .طوٌلة أو قصٌرة تكون قد لمدة البعض بعضهم مع عبلقات فً األفراد ٌدخل .1

 كل ٌتعرؾ بحٌث الحجم متوسطة أو الصؽٌرة الجماعات فً تكون هذه العبلقات .2

 . اآلخر الفرد على فرد

 سلبٌا أو إٌجابٌا ٌكون قد التقٌٌم و,  اآلخر بتقٌٌم فرد كل ٌبدأ هذه العبلقة تكوٌن بعد .3

 و االختبلط عملٌة ءأثنا زمٌله نحو الفرد ٌكونها التً الذهنٌة الصورة على بناءا

 . التفاعل

 إذا بٌنما,  إٌجابٌا ذاته أو نفسه ٌقٌم الفرد فإن إٌجابٌا للفرد الجماعة تقٌٌم كان إذا .4

 . سلبٌا تقٌٌما نفسه ٌقٌم بدوره الفرد فإن سلبٌا للفرد الجماعة تقٌٌم كان

 و االنطباعات و التفاعبلت من معقد نسٌج عن عبارة هو اإلنسانً المجتمع .5

 .اآلخر البعض نحو بعضهم األفراد ٌكونها التً االجتماعٌة ٌماتالتقٌ

 طبٌعة على ٌعتمد إنما اآلخرٌن مع الفرد ٌكونه الذي االجتماعً التفاعل أو العبلقة .6

 إٌجابٌة عبلقات ٌكون الفرد فإن إٌجابٌا التقٌٌم كان فإذا. منهم حصل الذي التقٌٌم

 الجماعة مع ٌكون الفرد فإن سلبٌا ٌٌمالتق كان إذا بٌنما, قٌمته التً الجماعة مع

 ( 11-13: 0221,  الحسن)  التشكٌك و التجنب على قائمة سلبٌة عبلقة

 

 على أساسا تركز التً المهنٌة بالحٌاة ٌسمى ما أٌضا الرمزٌة التفاعلٌة اهتمام جوانب ومن

 المحور بمثابة ٌعتبر العمل بان اإلحساس إلى تستند و.  المهنٌة الحٌاة من المختلفة الجوانب

 الفرد إحساس ٌتشكل المهنٌة الحٌاة عالم داخل فً نهأ و,  المعاصر المجتمع حوله ٌدور الذي

 لذاته بتقدٌره الخاصة بقٌمته الفرد إحساس ٌعتمد أن ٌمكن إذ أٌضا ٌتؤكد و بل وٌتحدد بذاته

 ( 010:  1999, جلبً.)بها ٌتمتع التً مكانته و مهنته على حاسم بشكل

 

 عبلقات بٌنهمتتنشؤ  أشخاص على تحتوي اجتماعٌة منظمات إال هً ما الطبٌة منشاتال إن

 منهم فرد كل أداء فً تكمن التفاعل إلى حاجتهم و المشتركة الثقافة على قائمة تفاعبلت و

 و الطبٌب و السعودٌة الممرضة بٌن القائمة العبلقات فهم فً سٌساعد ذلك بالتالً و لدوره

 .علٌها رتإث التً الثقافة

 

 



13 

 

 : التبادلية لنظريةا 1-2

 

 األفراد تفاعل من ٌبدأ هومنز عند االجتماعً التبادل أساسٌذكر أبو طاحون أن 

على  االجتماعً السلوك إلى التبادلٌة تنظر و, ( 309 : طاحون أبو( ) لوجه وجها)  التقابلً

 كالمكانة مادٌة ؼٌر سلعا كانت أو,  مادٌة السلع هذه كانت سواء للسلع تبادل عملٌة أنه

 .النفوذ و السلطة و القوة و االجتماعٌة

 

 اآلخر الطرؾ فرد كل فٌها ٌزود عملٌة هو االجتماعً السلوك و ترى النظرٌة التبادلٌة أن

 قٌمة ذات أنها طرؾ كل ٌرى التً المنافع و بالخدمات اجتماعٌة مبادالت فً معه ٌدخل الذي

 أهمٌة طرؾ كل ٌدرك أن البد,  األطراؾ بٌن التبادل عملٌة استمرار ٌتحقق لكً و,  لدٌه

 (.192 – 114: 1991,  العرابً)  اآلخر الطرؾ له ٌإدٌها التً الخدمات

 

 عبلقة فً طرفا ٌدخل إنسان كل وان للمنافع تبادل هً التبادلٌة العبلقةو ٌرى زٌفلن أن    

 (.101 :1999,  زٌفلن)  هامع متناسبة و لتكالٌفه معادلة مكافؤته تكون أن ٌتوقع تبادل

 

  فً الطبٌب و الممرضة بٌن متبادل اعتماد هنالك أن نجد التبادلٌة لنظرٌةا على باالعتماد

 هذه التبادلٌة العبلقة و , منهما لكل العلمٌة المكانة و االحترام لتحقٌق العبلجٌة العملٌةقٌامهما ب

 قبول أو اعتماد هنالك ٌكون أن الواجب من و المستشفى فً العمل بفترة محكومة تكون

 السعودٌة الممرضة بٌن التبادلٌة العملٌة تفسٌر على ٌساعد هذا و الطرفٌن بٌن متبادل اجتماعً

 .  الطبٌب و
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 :الدور نظرية 3 -1

 

 الدور أن ذلك. االجتماعٌة أدواره على تعتمد ومكانته االجتماعٌة الفرد منزلة نإ

,  ٌشؽله الذي الدور ٌحددها الفرد فواجبات.  اجتماعٌة قوقوح واجبات على ٌنطوي االجتماعً

 دورا   ٌشؽل ال الفرد بؤن علما المجتمع فً ٌنجزها التً والمهام الواجبات فتحددها حقوقه أما

 المإسسة فً األدوار نأو,  مختلفة مإسسات فً تقع دوارأ عدة ٌشؽل بل واحدا   اجتماعٌا  

,  الحسن)  وسطٌة دوارأو قٌادٌة دوارأ فهناك ختلفةم تكون بل متساوٌة تكون ال الواحدة

0221: 119  .) 

 

 ٌحدد أي,  جتماعٌةاإل وعبلقاته وحقوقه واجباته ٌحدد وظٌفً دور اجتماعً فاعل لكل نإ

 ٌعتقد التً المشتركة األخبلقٌة المعاٌٌر تحدده الفاعل سلوك لكن.  والجماعً الفردي سلوكه

 نهإف واألخبلقٌة السلوكٌة معاٌٌرها بموجب وتصرؾ أدواره الفرد أدى ما إذا .الجمٌع بها

 نال قد كونٌ نفسه الوقت وفً,  والبعٌدة القرٌبة طموحاته وتلبٌة حاجاته سد فً نجح قد ٌكون

 , (409: 1992, فرح )  له المجتمع وقبول رضا

 

 قام أي, الوظٌفً لدوره األخبلقٌة المعاٌٌر بموجب مثبل   أو الممرضة الطبٌب تصرؾ فإذا 

 كسب فً وطموحاته حاجاته سد فً نجح قد ٌكون نهإف المستشفى فً الطبٌة واجباته بؤداء

و أالطبٌب  فشل إذا صحٌح والعكس.  اآلخرٌن من الكافً االحترام ونٌل ٌستحقها التً األجور

طبٌب او ك لسلوكه الضابطة األخبلقٌة المعاٌٌر ضد ووقؾ الوظٌفً دوره إشؽال فً الممرضة

 .فلن ٌنجح فً آداءه لدوره  ستشفىالم فً ضةممر

 

 : الدور لنظرٌة العامة المبادئ

 : ماٌلً أهمها التً العامة المبادئ من عدد على الدور ةنظرٌ تستند

 المإسسة وتحلل االجتماعٌة المإسسات من عدد إلى االجتماعً البناء ٌتحلل -1

 . االجتماعٌة األدوار من عدد إلى الواحدة االجتماعٌة

 على ا  بناء الفرد ٌإدٌها واجبات مجموعة الواحد االجتماعً الدور على طويٌن -2

 الفرد أداء وبعد,  وشخصٌة وكفاءته به المجتمع وثقة وتجاربه وخبراته مإهبلته
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 أن ٌنبؽً الواجبات بؤن علما  .  واعتبارٌة مادٌة حقوق مجموعة على ٌحصل لواجباته

 . بها ٌتمتع ًالت واالمتٌازات الحقوق مع متساوٌة تكون

 وهذه.  واحد آن فً وظٌفٌة جتماعٌةا دوارأ عدة المجتمع فً الواحد الفرد ٌشؽل -3

 قوته تحدد التً هً ومنزلته االجتماعٌة مكانته أو منزلته تحدد التً هً األدوار

 . وطبقته االجتماعٌة

 نبإت فً ٌساعدنا الدور أن إذ االجتماعً دوره معرفة من به التنبإ ٌمكن الفرد سلوك -4

  . السلوك

  علٌه التدرٌب دون وفاعلة جٌدة بصورة وأداإه االجتماعً للدور الفرد إشؽال ٌمكن ال -5

 بصورة مهامها المإسسة تإدي عندما المإسسة فً متكاملة االجتماعٌة األدوار تكون -6

 . األدوار بٌن تناقض هناك ٌكون ال بحٌث  جٌدة

 أدوارها المإسسة تإدي ال ندماع متناقضة أو متصارعة االجتماعٌة األدوار تكون -7

 قدرة عدم إلى ٌشٌر دالفر ٌشؽلها التً الوظٌفٌة األدوار تناقض أن كما .جٌدة بصورة

  ومقتدرة اٌجابٌة بصورة مهامها إدارة على,  أدواره الفرد فٌها ٌشؽل التً,  المإسسات

 ٌكون قد واالتصال.  بالفرد المجتمع وٌتصل بالمجتمع الفرد ٌتصل الدور طرٌق عن -8

 . رسمً ؼٌر أو رسمً

-113:  0221,  الحسن) . االجتماعً والبناء الشخصٌة بٌن الوصل حلقة هو الدور -9

111 ) 

 

 هو ما تقرٌر نهأ على ٌعرؾ وهو الدور توقعات بالدور المرتبطة المصطلحات من

 . االجتماعً النظام داخل معٌنا مركزا ٌشؽل فرد كل من متوقع

 

 هتماملئل الفرصة الدور نظرٌة فً الفرد لطبٌعة الفهم هذا ٌحٌت التوقعات مع التوافق 

 أداء فلٌس, محدده مراكز شؽلهم نتٌجة منهم المتوقع مع األفراد بها ٌتوافق التً بالطرٌقة

 التً الممكنة التوقعات و المعاٌٌر من مجموعة تحكمها عملٌة بل,  آلٌة عملٌة الدور

 . اآلخرٌن مع تفاعله أثناء الفرد ٌتوقعها

 



16 

 

 ٌإدٌها التً األفعال منة مجموع ٌتوقع الموقؾ فً اآلخرٌن مع تفاعله أثناء المرء نإ 

 قبولهم و الهأفع على الؽٌر موافقة ٌنال لكً التوقعات بهذه مقتدٌا نشاطه ٌمارس و اآلخرٌن

   (041: 1992,فرح) لها

 

 و منها ٌتوقعه ام و الممرضة بدور ملما ٌكون أن البد فالطبٌب بالتوقعات ٌتعلق فٌما 

 التوقعات و األدوار فقواتت حتى , منه هتتوقع ما و الطبٌب بدور ملمة تكون أن البد الممرضة

 ترى لكً النظرٌة بهذه الدراسة استعانت قد و بٌنهما فٌما العبلقة نجاح إلى ذلك ٌإدي بالتالً و

 عبلقة على سٌإثر ذلك و المستشفى فً كل منهما بدور الممرضة و الطبٌب من كل إلمام مدى

 .إٌجابا   أو سلبا   سواء بالطبٌب الممرضة

 

 : الوظيفية البنائية النظرية 1-3

 

إلى ان بارسونز ٌنظر الى المجتمع باعتباره نسقا مستقبل له خصائص  كٌنلوتشٌشٌر  

و تبعا لذلك ٌعبر البناء عند بارسونز عن وظائؾ , عامة ٌشارك فٌها االنساق الحٌة االخرى 

و ٌتكون من أنساق جزئٌة ممٌزة فً حالة محافظة على التوازن و التعادل , ضرورٌة  أساسٌة

 ( 001: 1992,  كٌنلوتش.) و ٌتطور هذا البناء بطرٌقة تحقق التوافق 

 

 بارسون تالكوت و سبنسر هربرت من كل روادها كان التً الوظٌفة نائٌةالب النظرٌة تعتقد

 و.  األخر المبدأ ٌكمل مبدأ كل,  متكاملة أساسٌة ادئمب بعشرة كٌرث هانز و مٌرتن روبرت و

 : األتً النحو على هً المبادئ هذهبعض 

 

 و ؼرضها ٌكن مهما الجماعة أو المإسسة أو المحلً المجتمع أو المجتمع ٌتكون -1

 إالا  اختبلفها من الرؼم على و,  بعض عن بعضها مختلفة وحدات أو أجزاء من حجمها

 . األخرى مع متجاوبة و ةمتساند و مترابطة أنها

 

 و أجزاء إلى وظٌفٌا و بنٌوٌا تحلٌبل تحلٌلها ٌمكن المإسسة أو الجماعة أو المجتمع -2

 وظائفها منها لكل عناصر أو أجزاء من تتكون المإسسة أن أي,  أولٌة عناصر

 . األساسٌة
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 األفراد حاجات تشبع إنما المجتمع ٌإدٌها أو المإسسة أو الجماعة تإدٌها التً لوظائؾا -3

 تكون قد المإسسات تشبعها التً الحاجات و,  األخرى المإسسات حاجات أو المنتمٌن

 .روحٌة حاجات أو اجتماعٌة حاجات أو أساسٌة حاجات

 

.  مجاله فً المإسسة أو للمجتمع الهٌكلٌة البنً تسٌر معٌاري أو قٌمً نظام وجود -4

 كما, حقوقه و فرد كل واجبات حددٌ و األفراد على العمل ٌقسم الذي هو لقٌمًا فالنظام

 التً األفعال لماهٌة تحدٌده إلى ضافةإ .اآلخرٌن مع تفاعله و اتصاله أسالٌب ٌحدد

 ٌكون المإسسة علٌه تسٌر الذي لقٌمًا النظام بؤن علما.  ٌعاقب أو الفرد علٌها ٌكافؤ

 الوسط من ٌنبع فالنظام,  النظام منها ٌخرج التً االجتماعٌة البٌئٌة الطبٌعة من متؤتٌا

 و تناقضاته و مشكبلته وحل معالمه على السٌطرة و لتنظٌمه وذلك فٌه ٌوجد الذي

 .إخفاقاته

 

 طرٌقة عن تمرر إنسانٌة عبلقات أو اتصال بنظام الوظٌفٌة ائٌةالبن النظرة تعتقد -5

 األخٌرة المراكز من أو القاعدٌة المراكز إلى القٌادٌة المراكز من اإلٌعاز و المعلومات

 العمودٌة األنساق فً العبلقات ٌحدد االتصال نظام أن آخر بمعنى. القٌادٌة المراكز إلى

 علما. للبناء األفقٌة األنساق فً العبلقات مجرى ٌحدد آخر اتصال نظام وهناك. للبناء

, للنظام الرأسٌة المراكز فً تقع التً العبلقات هً العمودي النسق فً العبلقات بان

 لؤلقسام المتكافئة المراكز بٌن تقع التً العبلقات هً األفقً النسق فً العبلقات بٌنما

 .المتناظرة

 

 أو المجتمع فً السلطة فنظام. منزلة و سلطة بنظامً الوظٌفٌة البنائٌة النظرٌة تعتقد -6

 أو الوسطٌة األدوار إلى األوامر و اإلٌعاز ٌصدر و القرارات ٌتخذ الذي هو المإسسة

 ناكه و األوامر تصدر ادوار النظام فً فهناك.  التنفٌذ وضعم توضع لكً القاعدٌة

 المكافآت و االمتٌازات بمنح ٌقضً الذي النظام فهو المنزلة نظام أما. تطٌعها ادوار

 بان علما. ٌمارسونه الذي العمل إلى زمبلئهم من اآلخرٌن و لشدهم الجٌدٌن للعاملٌن

 المإسسة فاعلٌة و لدٌمومة ضروري شًء هً المنزلة و السلطة نظامً بٌن الموازنة

 ( 111-113 : 0221,  الحسن) .النسق أو النظام أو
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وٌوضح عثمان بؤن الوظٌفٌة تتضمن دراسة وتحلٌل الظاهرة فً عبلقتهاا بنساق محادد 

وٌشاٌر هااذا الااى وجهااٌن, ٌتمثاال الوجااه األول ماتقدمااه الظاااهرة السااتمرارٌة النسااق والمحافظااة 

الثانً فً التحلٌل الوظٌفً على تفسٌر استمرارٌة نمط سلوكً وٌجتمع علٌه, بٌنما ٌركز الوجه 

الوجهان فً محاولة تفسٌر الظاهرة من خبلل وظائفها, وٌقوم التحلٌال الاوظٌفً باالتركٌز علاى 

وٌفترض االتجاه الوظٌفً ترابط األجزاء وتكاملها وظٌفٌا . الكل أكثر من التركٌز على األجزاء

وظٌفة او اكثر, لتتكامل هذه االجزاء المختصة والمتباٌنة وظٌفٌا فً وكل جزء فً النسق ٌإدي 

تلبٌة حاجات النسق من ٌشملهم فً الواقع وتشكل األجزاء المختصة والمتباٌنة وظٌفٌا نوعا من 

االنتظام والنظام وحالة من التاوازن ولكال نساق مان اآللٌاات التاً تعٌاده إلاى حالاة التاوازن فاً 

ر الوظٌفٌون الى التؽٌار كعملٌاة تدرجاة تتمثال فاً تؽٌار النساق مان حالاة حالة التؽٌر وبهذا ٌنظ

 (.33: 0221عثمان,) بناء ثابتا  نسبٌا توازن جدٌدة فكل مجتمع ٌتضمنتوازن الى حالة 

 

ٌارى أن هنااك عاامبلن أساساٌان ٌسااعد علاى االساتقرار و  أن أتزٌاونى كٌنلوتشٌذكر 

هاو قادرات النساق علاى التنظاٌم الاذاتً و المراقباة و العامل االول ٌتمثل فً الضبط و, التنظٌم 

و ٌااإدي . راء و االجماااع و العاماال االخاار ٌتمثاال فااً القاادرة علااى تكااوٌن توافااق اآل, الساالطة 

و ,  لااى تكااوٌن أنماااط ماان االنساااق و المجتمعاااتإاسااتخدام بعاادي الضاابط و تكااوٌن االجماااع 

 (  031: 1992,  كٌنلوتش.) راء ٌمارس النسق الفعال أعلى مستوى من الضبط و اجماع اال

 

 نؤب تعتقد النظرٌة بؤن نستنتج الوظٌفٌة البنائٌة النظرٌة عن المعلومات من أعبله ذكر مما

 ووظٌفة, وظٌفة جزء لكل و أجزاء من ٌتكون البناء و بناء المإسسة أو الجماعة أو للمجتمع

 من جزء الممرضة و الطبٌب أن فنرى,  األخرى األجزاء لوظائؾ مكملة تكون الجزء

 التً و دراسته العلمٌة مراحل فً تعلمه ما من خبلل وظٌفته ٌإدي فالطبٌب,  ككل المستشفى

 و دراسة من تلقته ما من خبلل وظٌفتها تإدي الممرضةو ,  الطب لممارسة مإهبل جعلته

 أن إال الواجبات و الحقوق و المهام حٌث من فً الوظٌفة ٌختلؾ منهما واحد كل و,  تدرٌب

 و بنجاح وظٌفته ٌإدي حتى الممرضة إلى بحاجه فالطبٌب لآلخر مكملة منهما كل وظٌفة

 .  توجٌهاته خبلل من العبلجٌة العملٌة إتمام فً الطبٌب إلى بحاجه الممرضة
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 :التطويع النظري 

 

النظرٌة هً التً تحدد المسار الذي تتبعه الدراسة فً توصٌؾ و تحلٌل البٌانات و ربطها 

فبل ٌتم ذلك إال بالرجوع إلى تفسٌرات توضح الكٌفٌة التً ٌوصؾ بها , ضها البعض ببع

 .المجتمع و توصؾ بها الظاهرة 

 

لقد اعتمدت الدراسة على عدة نظرٌات منها ماهو متصل بالبناء و منها ماهو متصل 

 .ت التفاعل و التبادل ابالدور و الوظٌفة و عملٌ

 

ٌسعى الى دنا على فهم كٌفٌة أن البناء الكلً كالمستشفى فنجد أن البنائٌة الوظٌفٌة تساع

ضوابط التً تضعها للمحافظة على و هذا ٌساعد فً تحلٌل ال االستقرار و االستمرار 

 . استمرارها 

 

اٌضا تركز الدراسة على العبلقة ما بٌن الممرضة و الطبٌب و بالتالً تساعدنا التفاعلٌة 

ت التً تعتمد على فهم كل طرؾ من العبلقة لبلخر حتى تتم الرمزٌة فً فهم الرموز و التفاعبل

و من هنا ٌاتً دور التبادلٌة التً تصؾ لنا كٌفٌة االعتماد  , ةحعملٌة التفاعل بطرٌقة صحٌ

و  فقط المتبادل بٌن الممرضة و الطبٌب و ان هذه العملٌة التقوم من خبلل تبادل المنافع المادٌة

 .ٌة كاالحترام و القبول االجتماعً وعنالمنافع الم لنما من خبلإ

 

و لفهم دور الممرضة و الطبٌب بصورة اعمق اعتمدت الدراسة على نظرٌة الدور فً 

تفسٌر كٌفٌة التعرؾ على الدور من خبلل التوقعات التً ٌكونها كل من الممرضة و الطبٌب 

 .بلخر عن عمل كل منهما و كٌؾ ان دورهما مترابط فكل واحد منهما ٌعتبر مكمبل ل
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 : السابقة لدراساتا  .2

 

 و التمرٌض تناولت التًو  التً أجرٌت فً العالم العربً الدراسات من عدد هنالك 

 و الممرضة بٌن العبلقة دراسة إلى الدراسات تلك تتطرق لم لكن موضوعاتها فً الممرضة

 تناول راألخ البعض و التمرٌض مهنة نحو االتجاهات تناول فالبعض بالتفصٌل الطبٌب

 التً الدراسات بعض فهنالك الؽربٌة المجتمعات فً أما,  لدورها أدائها أو لها المقدمة الحوافز

 . مختلفة جوانب من الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة تناولت

 

 الدراسات بعض الباحثة استعرضت, البعض لبعضه مكمبل ٌعتبر العلمً البحثن أل و 

 . األجنبٌة و العربٌة الدول و السعودٌة العربٌة ةالمملك فً الممرضات تناولت التً

 

 :العربية و المحلية الدراسات :أوال 

 

 بٌن و بٌنها مقارنة تحلٌلٌة دراسة)  السعودية الممرضة أداء كفاءة:  ول األ الدراسة

 :م1991,  عبدالعزٌز الملك جامعة, باهرمز احمد رجاء, (  األجنبٌات الممرضات

 التمرٌض مهنة أداء على العلمً اإلعداد آثار دراسة هو لدراسةا هذه أهداؾ أهم من 

 تقدٌم فً المستخلصة النتائج من االستفادة ثم ومن الحالً وضعها تقٌٌم و الؽربٌة بالمنطقة

 فً البلئق المستوى إلى للوصول تطوٌرها و بها للنهوض المناسبة التوصٌات و الحلول

 اللؽة إتقان كعدم العمل فً مشاكل وجود هو إلٌها توصلت التً النتائج أهم أما المستقبل

 المإسسة داخل فً الدعم أن و أدائها على ٌإثر األجنبً الطاقم على االعتماد و االنجلٌزٌة

 . التطوٌرٌة و التدرٌبٌة الدورات حٌث من مفقود الطبٌة

 

 ببعض عالقتهما حول ميدانية دراسة:  مصادره و الوظيفي االغتراب:  نيةثاال الدراسة

 عبداللطٌؾ,  الشمال بإقليم األردني الصحي القطاع في التنظيمية و الشخصية المتغيرات

 : م1999,  الٌرموك جامعة,  عنوز ماجد

 إدارٌة نظر وجهة من الوظٌفً االؼتراب مفهوم على الضوء إلقاء إلى الدراسة تهدؾ  

 باالؼتراب لشعورا على التنظٌمٌة و الشخصٌة المتؽٌرات بعض عبلقة على التعرؾ و

 توصلت و ممرضة و ممرض 022 عدد على الدراسة طبقت قد و مصادره و الوظٌفً
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 ٌزٌد و(  أنثى أو ذكر)  جنسهم عن النظر بؽض الوظٌفً باالؼتراب العٌنة شعور إلى الدراسة

 الدراسة وجدت و العٌنة من بؽٌرهم مقارنة قلؤف سنه 01 العمرٌة الفئة عند االؼتراب شعور

 روح فقدان,  البٌروقراطٌة اإلدارة,  التوقعات تحقٌق عدم: لدٌهم االؼتراب مصادر من أن

 الحالة و الراتب مقدار و الخبرة لمستوى تؤثٌر ٌوجد ال انه إلى أشارت أٌضا,  األلفة و المحبة

 االؼتراب فً سببا تكون قد المستشفى بٌئة لكن و الوظٌفً باالؼتراب الشعور على االجتماعٌة

 . فًالوظٌ

    

 Physician- Nurse) الطبيب و الممرضة بين االتصال:  ثالثةال الدراسة

communication )سعود الملك جامعة,  العبدهللا هللا عبد,  محمد بدرالدٌن,  الدؼٌثر هللا عبد 

 :0222,  الرٌاض, 

 ضالرٌا بمدٌنة الخاصة و العامة المستشفٌات أطباء من عٌنة على الدراسة هذه أجرٌت  

 تهدؾ و,  طبٌب 022 العٌنة إجمالً بلػ و خاصة مستشفٌات 4 و حكومٌة مستشفٌات 4 بعدد

 التعرؾ و األطباء نظر وجهة من الممرضة و الطبٌب بٌن العبلقة على التعرؾ إلى الدراسة

 .بالطبٌب الممرضة عبلقة فً المإثرة الدٌموؼرافٌة و االجتماعٌة العوامل على

 

 الطبٌب و الممرضة بٌن التواصل ضعؾ هً و نتائج عدة لىإ الدراسة توصلت قد و 

 الحكومٌة المستشفٌات فً ضعٌؾ التواصل كان حٌث العمل بٌئة أهمها من عدٌدة عوامل بسبب

 كان كما,  المستشفى حجم و العمل ضؽوط إلى ٌرجع ذلك و الخاصة بالمستشفٌات مقارنة

 األطباء أن الدراسة وجدت حٌث الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة على تؤثٌر الخبرة و للعمر

 .  العٌنة بباقً مقارنة اٌجابٌٌن كانوا خبرة األكثر و سنا األكبر

 

 مٌدانٌة دراسة) العامة المستشفيات في الممرضات أداء عل  الحوافز اثر:  رابعةال الدراسة

 الملك ةجامع, السبعان صالح عبدالرحمن بنت العنود, (  جدة محافظة فً المستشفٌات لبعض

 : 0222,  عبدالعزٌز

 و المادي بنوعٌها الحوافز اثر مناقشة إلى الدراسة هذه فً الرئٌسً الهدؾ ٌتمثل

 فً الحوافز هذه تطبٌق مدى معرفة خبلل من وذلك التمرٌضٌة الخدمة أداء على المعنوي

 ترتبط ال المعنوٌة و المادٌة الحوافز أن إلى الدراسة توصلت قد و. التمرٌضً العمل مجال

نوعٌتها و مبلءمتها للعمل ترتبط بو انما  للممرضة االجتماعٌة أو التعلٌمٌة الحالة أو بالسن
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 و االجتماعٌة بالنواحً االهتمام ضرورة الباحثة ذكرتها التً التوصٌات ومن. الذي تإدٌه

 .سلبا أو إٌجابا سواء تقدمها التً الخدمة جودة  على ٌنعكس ذلك الن للممرضة النفسٌة

 

 الصحي بالقطاع للعمل السعودية الفتاة اتجاهات عل  المؤثرة العوامل : سةخامال الدراسة

 عبد الملك جامعة,  الجهنً سلٌم مرٌم, ( المتاحة الفرص و المعوقات عن استطبلعٌة دراسة)

 :0221,العزٌز

 على تإثر التً باألسباب المتعلقة الجوانب بعض على الضوء إلقاء إلى دراسةال هدفت

 العقبات و الدوافع حٌث من التمرٌض مهنةب االلتحاق على السعودٌات الفتٌات إقبال معدل

 السعودٌة الفتاة تجذب قد التً العوامل معرفة إلى أٌضا الدراسة هذه تطرقت وكذلك االجتماعٌة

 . المهنة بهذه للعمل

 

 معاناة لىإ تإدي أسباب هنالك أن هذه الدراسة إلٌها توصلت التً النتائج أهم من و

 المناوبات فً العمل و,  الممرضة بعمل المرضى جهل منها عملهن مجال فً الممرضات

 للممرضة الوظٌفً الجمود و,  األجنبٌة الممرضة مع التعامل الطبً الفرٌق تفضٌل و,  اللٌلٌة

 من ٌسببه ما و االختبلط و لهن المجتمع نظرة و,  اللؽة بسبب التفاهم صعوبة و,  السعودٌة

 . جسدٌا الممرضة قدرة على تؤثٌرها و المهنة متطلبات و أعباء كثرة أٌضا عائلٌة شكبلتم

 

 العزٌز عبد,  الطبي النسق في والممرضات الممرضين وأدوار مكانات:  ةدسساال الدراسة

 .0220,  االردن,  الخزاعلة

 لخبل من الممرضات و الممرضٌن دوارأ و مكانات على التعرؾ لىإ الدراسة تهدؾ 

 و الممرضٌن تقٌٌم على التعرؾ و التمرٌض بمهنة لتحاقلئل دفعتهم التً العوامل على التعرؾ

 .التمرٌض مهنة مزاٌا و دائهمآ درجة من لكل الممرضات

 

, المإشرات من مجموعة باختبلؾ تختلؾ واألدوار المكانات أن إلى الدراسة وتوصلت 

 والحراك الترقً فرص, الزمبلء مع العبلقات, باألمن والشعور االستقرار, والراتب األجر مثل

 الممرضون وضع وقد العمل, وظروؾ, المادٌة الحوافز, الرإساء مع العبلقات, الوظٌفً

  .اهتماماتهم سـلّم فً والمرّتـب األجر والممرضات
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 بوزارة الرياض منطقة في السعودية الممرضة أداء و كفاءة معوقات:  سابعةال الدراسة

 . م0221,  هـ1301,  الحسٌنً هللا عبد حصة ,(تحليلية ميدانية سةدرا) الصحة

 و العوامل على التركٌز طرٌق عن السعودٌة الممرضة وضع تقٌٌم إلى البحث هذا هدؾ 

 العملً التدرٌب و اإلعداد برامج قصور ثرأ دراسة و دورها تهمٌش إلى أدت التً المعوقات

 قد و. المرٌض و الطبٌب و الممرضة نظر جهةو من السعودٌة الممرضة وأداء كفاءة على

 تهمٌش إلى أدت العمل فً معوقات وجود:  أهمها من نتائجال د منعد إلى الدراسة وصلت

 و المهنً باإلعٌاء تتعلق صعوبات و العمل بطبٌعة تتعلق صعوبات فً تمثلت الممرضة

 و التمرٌضٌة الخدمات على الطلب زٌادة منها لعملها تؤدٌتها أثناء الممرضة تواجه صعوبات

 و اإلعداد برامج فً قصور وجود إلى الدراسة كشفت أٌضا للممرضة األسري الوضع

 .  بالمملكة الصحٌة القطاعات ترابط عدم و للممرضة التدرٌب
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 :االجنبية الدراسات: ثانيا  

 

 : االول  الدراسة

Nurse—Physician Relationships: Impact on Nurse Satisfaction and 

Retention, Alan H. Rosenstein, 2002. 

 . العمل فً بقاءها و للممرضة الوظٌفً الرضا على تأثٌرها: الممرضة  –عالقات الطبٌب 

 استمرارٌتها و الوظٌفً الرضا على تؤثر التً العوامل معرفة إلى الدراسة هذه هدفت 

 و الممرضات و األطباء على استبانه طبقت قد و.  بالطبٌب الممرضة عالقة أهمها و العمل فً

 بالطبٌب الممرضة عالقة أن العٌنة افراد جمٌع ٌرى:  اآلتً إلى توصلت و علٌهم المشرفٌن

 و الطبٌب الممرضة بٌن التفاعل بأهمٌة اقروا وقد,  الممرضة بأخالقٌات قوي بشكل تتأثر

 بٌن عالٌة ارتباط عالقة وجود ىإل الدراسة توصلت أٌضا,  المستشفى محٌط على أثرها

 .  للممرضة الوظٌفً الرضا و الطبٌب تصرفات

 

 :الدراسة الثانية 

Gender and power: Nurses and doctors in Canada By Barbara Zelek 

and Susan P Phillips, 2003. 

 . كندا فً األطباء و الممرضات:  النوع و القوة:  دراسة

و قد , معرفة تؤثٌر جنس الطبٌب على سلوك الممرضات  هذه الدراسة إلى هدفت 

له تؤثٌر على عبلقة الممرضة بالطبٌب من  (ذكر أو أنثى )  توصلت إلى أن جنس الطبٌب

حٌث الخدمة و الطاعة فقد أبدت الممرضات مٌل إلى خدمة و تنفٌذ أوامر األطباء الذكور على 

الٌجابً فً عبلقة الممرضة مع الطبٌبات هو و أٌضا أشارت الدراسة إلى أن الجانب ا, اإلناث 

 .سهولة التعامل و التفاعل و بالرؼم من ذلك فان الممرضات ٌظهرن  العداوة تجاه الطبٌبات 

نجد أن العبلقة تتؤثر بالقوة ( أنثى  كبلهما)عندما ٌكون جنس الممرضة و الطبٌبة واحد  

العبلقة ٌكون ناتج عن الجنس و عن السلطة  فعدم التوازن فً(  عبلقة المرأة بالمرأة) التقلٌدٌة 

كل ذلك له اثر فً إحداث تؽٌر فً جوانب عدٌدة منها صبلحٌات , الوظٌفٌة داخل المستشفى

 .المتخصصٌن و دور الممرضة و الرعاٌة الصحٌة المقدمة
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 :الثالثة الدراسة

Physician–nurse attitudes toward collaboration in Istanbul’s public 

hospitals, Aysegul Yildirima, & others, Istanbul, 2005.  

 . عامةال اسطنبول مستشفٌات فً التعاون نحو الممرضات و األطباء اتجاهات:  دراسة

 التعاون نحو الممرضات و األطباء اتجاهات كل من على التعرف إلى الدراسة هدفت

 و  إدارٌة جوانب و شخصٌة نبجوا:  جوانب عدة من قٌاسها خالل من ذلك و العمل فً

 أن أٌضا وجدت و,  باألطباء مقارنة التعاون تجاه اٌجابٌة أكثر الممرضات أن إلى توصلت

 .منهما كل أداء درجة و العمل فً التعاون تجاه اإلناث األطباء من اٌجابٌة أكثر الذكور األطباء

 

 :الدراسة الرابعة 

Factors that Affect Nurse-doctor Working Relationships in 

University Teaching Hospitals , (UTH) in Southern Nigeria by 

Roseline I Igbimi and Clement A Adebamowo, 2005. 

 الجامعً المستشفى فً الطبٌبو  الممرضة العمل بٌن عبلقة على المإثرة العوامل:  دراسة

 . التعلٌمً

العوامل التً تإثر على العبلقة المهنٌة  على للتعرؾفً نٌجٌرٌا هذه الدارسة أجرٌت 

بٌن الممرضة و الطبٌب فً المستشفى الجامعً  و توصلت الدراسة إلى أن العبلقة بٌن 

ضعؾ التفاعل االجتماعً بٌن الممرضة و : الممرضة و الطبٌب تتؤثر بعدة عوامل منها

ن فً المستشفى  عدم توفر قصور فً عدد العاملٌ,  ( خارج العمل) الطبٌب بعد أوقات الدوام 

أٌضا تتؤثر , استخفاؾ كل من األطباء و الممرضات بعمل اآلخر , النقابات الفعالة للممرضات 

لى العموم عو , فً المستشفى و السٌاسات الحكومٌةعبلقة الممرضة بالطبٌب بالهٌئة اإلدارٌة 

 .تتقدر الممرضات عمل األطباء أكثر من تقدٌر األطباء لعمل الممرضا, 
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 : السابقة الدراسات عل  التعقيب

 

الدراسات التً تناولت التمرٌض بالبحث و الدراسة من جوانب عدٌدة منها  تلقد تعدد 

تصلة بهذه مقٌاس االتجاهات و الحوافز ال و, المشكبلت و العوامل المإثرة فً مهنة التمرٌض 

و قد حاولت الدراسة , ة جوانب قة بٌن الممرضة بالطبٌب من عداٌضا دراسة العبل, هنة مال

استعراض ما ٌقترب من الموضوع الحالً وهو دراسة العبلقة بٌن الممرضة و الطبٌب إال أن 

, كانت متصلة بشكل ؼٌر مباشر بموضوع البحث  الدراسات العربٌة التً تم استعراضها معظم

الذي ال ٌنفً  االمر فهً جمٌعا تتناول التمرٌض و لكن بشكل بعٌد عن عبلقتها بالطبٌب

فً حٌن نجد أن الدراسات  ,استفادت الدراسة الحالٌة منها فهً تلتقً فً احد جوانب الدراسة 

   .االجنبٌة التً تم تناولها كانت االقرب لموضوع الدراسة 

 

 الدراسة موضوع معو هً تتفق  كفاءة الممرضة السعودٌة دراسة باهرمز تناولت 

 و التفاعل عملٌة فً تإثر األداء نوعٌة الن السعودٌة لممرضةا أداء على التركٌز فً الحالٌة

 ستحاول لكن و األداء بمعرفة تكتفً لن الحالٌة الدراسة أن إال الممرضة لدى المتبادل االعتماد

 .بالطبٌب السعودٌة الممرضة عبلقة على بتؤثٌره ربطه

 

 مثلماة و و ركزت دراسة عنوز على االؼتراب الوظٌفً و ربطته برضا الممرض  

 بالطبٌب عبلقتها على ٌإثر أن الممكن من الممرضة رضا درجة على الوظٌفً االؼتراب ٌإثر

 عبلقة على تإثر قد االؼتراب فً تإثر التً العوامل فان بالتالً و الدراسة موضوع هً التً

 فهً الحالٌة الدراسة عولموض األقرب دراسة الدؼٌثر هً أن نجدأٌضا  . بالطبٌب الممرضة

 .فٌها المإثرة العوامل أهم و الطبٌب و الممرضة بٌن بالتواصل تهتم

 بعض تؤثٌر معرفة فً الحالٌة الدراسة اهتمام مع ٌتفق افً دراسته السبعان اهتمامنجد 

 . معها ٌعمل بمن عبلقتها و الممرضة عمل على العوامل

 

نحو مهنة  العوامل المإثرة فً اتجاهات القتاة السعودٌة الجهنً دراسة تناولت

 التً العقبات أو المشكبلت حٌث من الممرضة تناولت أنها فً الحالٌة الدراسة معالتمرٌض 

 .السعودٌة الممرضة هو و واحد جانب من بٌنهما ما االتفاق و عملها خبلل تواجهها
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 منها عدٌدة عوامل من به ٌرتبط وما الممرضة بدور اهتم فقد دراسته فً الخزاعلة أما

 جوانب فً تتفق ٌجعلها الذي األمر الثقة و باألمن والشعور المادي الدخل و هنًالم التقدم

 الممرضة أداء من كل تؤثٌر معرفة إلى تسعى الحالٌة الدراسة أن حٌث الدراسة مع عدٌدة

 الممرضة عبلقة على  الطبٌب بٌن و بٌنها المتبادلة الثقة وأٌضا الدور لهذا إجادتها و لدورها

 .ٌببالطب السعودٌة

 

 المعوقات تفسٌر على المساعدة فً الحالٌة الدراسة تفٌد فإنها الحسٌنً لدراسة بالنسبة

 . الطبٌب مع السعودٌة الممرضة عبلقة على تإثر التً

 

بتاثٌر العبلقة بٌن الممرضة و الطبٌب على  Rosensteinاهتمت دراسة روزنستٌن 

جوانب العبلقة و اختلفت فً اهتمامها هذه الدراسة فً معرفة  عالرضا الوظٌفً فقد اتقفت م

 .بتاثٌر هذه الجوانب على الرضا الوظٌفً للممرضة

 

 مع تتفق فهً لذلك الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة Zelekدراسة زٌلك  تناولت

أال انها  بالطبٌب الممرضة  عبلقة على تإثر عوامل هنالك أن فً الحالٌة الدراسة موضوع

فً ,  ( أنثى أم ذكر)  الجنس هو و واحد عامل على ٌة فً التركٌزاختلفت مع الدراسة الحال

تؤثر على  عوامل وجود فً الحالٌة الدراسة مع تتفق Yildirimaدراسة ٌلدٌرٌما  أن نجد حٌن

 . بالطبٌب الممرضة عالقة على تؤثر قدالتعاون بٌن الممرضة و الطبٌب 

 

الممرضة و الطبٌب تحتاج إلى عبلقة المهنٌة بٌن أن ال Igbimiترى دراسة اقبٌمً 

 إٌجادتحسٌن عن طرٌق تطوٌر تدرٌب الممرضات و إٌجاد ظروؾ عمل أفضل لهن و ذلك ب

بٌئة عمل أفضل باستخدام الطرق المختلفة من القرارات المتنوعة و إٌجاد التوازن فً اإلدارة 

لمستشفى العاملٌن داخل ا ضبطكل ذلك سٌعمل على تطوٌر , الطبٌة والسٌاسات الحكومٌة

 هذه أن نجد,  وزٌادة الرضا الوظٌفً لدٌهم و بالتالً فاعلٌة الرعاٌة الطبٌة المقدمة فً نٌجٌرٌا

 من العبلقة هذه به تتؤثر ما و بالطبٌب الممرضة عبلقة تناولها فً الدراسة مع تتفق الدراسة

 . ةالممرض لدى العمل نطاق خارج العبلقات قوة أو ضعؾ مدى أو للعمل التقدٌر مدى
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 تناولت قد العربٌة الدراسات من العدٌد أن نجد السابقة الدراسات استعراض إلى بالنظر

 و مكانتها و كفاءتها درجة على ركز ام منها جوانب عدة من الممرضة و التمرٌض موضوع

 و,  التمرٌض مهنة نحو المجتمع أفراد اتجاهات تناول بعضها أٌضا,  كممرضة أدورها

 أن نجد حٌن فً,  الممرضة أداء درجة على الحوافز اثر معرفة لىع ركز اآلخر البعض

 أن تكاد الطبٌة المإسسة فً بالطبٌب الممرضة عبلقة على ركزت التً العربٌة الدراسات

 االنجلٌزٌة باللؽة كتبت و الرٌاض فً اجرٌت واحدة دراسة الباحثة وجدت فقد,  معدومة تكون

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة فً فقط االطباء نظر وجهة تقٌس هً و

 

 و الممرضة بٌن العبلقة تناولت التً االجنبٌة الدراسات بعض الباحثة وجدت حٌن فً 

و بالتالً نجد أن جمٌعها متصله بالدراسة فً الموضوع و لكن قد ,  محاور عدة من الطبٌب

 ثقافة عن تختلؾ الدول بتلك الخاصة الثقافة ٌإثر البعد الثقافً فً االختبلؾ و ذلك ألن

 الذي المجتمع ثقافة على مبنً ٌكون الحالٌة الدراسة تكشفه ما هكذا فإن و العربٌة المجتمعات

 و لبلدوار اكثر فهم إلى بحاجة فنحن,  مجالها فً جدٌدة الدراسة ٌجعل قد ما وهذا,  فٌه طبقت

 و عقباتال تذلٌل فً المختصة الجهات نساعد حتى الطبٌب و الممرضة تواجه التً الصعوبات

 .  المجتمع داخل الطبٌب و الممرضة انتاجٌة زٌادة إلى ٌإدي هذا و التعامبلت تسهٌل

  

  

  

 

   

  

 

 



29 

 

 

 

 

 

 لثالثا لفصلا

 التمريض
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 :مقدمة 

 

 و و بعادهاأ معرفة لنا ٌتسنى حتى التمرٌض مهنة على الضوء لقاءإ الفصل هذا ٌحاول

 و التمرٌض تارٌخ فٌه سنتناول لذلك,  المهن باقً عن تمٌزها و وجودها ٌفسر بشكل تطورها

 . المختلفة مسمٌاتها و التمرٌض مهنة مراتب سنستعرض ٌضاأ و كمهنة تطوره

 

 :تاريخ التمريض  .1

 

 تؽٌره فً أثرت التً العوامل و تطوره كٌفٌة معرفة فً التمرٌض تارٌخ أهمٌة تنبع

 .فضلأ بشكل و قعمأ بصورة المهنة هذه فهم لنا ٌتسنى حتى العصور عبر

 

 كما فالتمرٌض,  التمرٌض مهنة ظهور فٌه أبد معٌن تارٌخ أو معٌن زمن ٌوجد ال

 كما) للتمرٌض ولىاأل فالبداٌات,  تقرٌبا سنة 112 من قلأ إلى ترجع بداٌاته كانت الٌوم نعرفه

 فً انٌةنساإل الثقافات و القدٌمة للحضارات الٌومٌة الحٌاة مع متداخلة كانت(  ٌضاأ الطب كان

 بعد 311 إلى المٌبلد قبل 122 من الممتده زمنةاأل تلك فً الموثقة المراجع قلة مع و,  العالم

 والتً اكتشافاته و العلم تقدم فً اسهاماته له الحضارات هذه تركته الذي الموروث نإف المٌبلد

 و حداثاأل تعكس فهً,  بعدها ظهرت التً جٌالاأل لٌهإ وصلت فٌما سهمتأ بدورها

 .(Ellis,2004:107)  التارٌخ عبر خرىاأل عن زمنٌة حقبة كل تمٌز التً التطورات

 

 تطوٌر فً ثرتأ نهاأ ٌعتقد التً التارٌخٌة زمنةاأل و المتنوعة الثقافات بعض هنالك

 الوقت فً علٌها هً التً بالصورة تشكلت حتى بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر التمرٌض مهنة

 . الحاضر

 فقد,  الفترة تلك فً الحضارات من ؼٌرها على متقدمة الفرعونٌة ارةالحض كانت:  مصر

 كان,  المٌبلد قبل 122 سنة فً المعٌشة طرق و بنٌةاأل تطوٌر على المقدرة لدٌهم كانت

 اهتموا نهمأ الإ( Ellis,2004:107) لهةاآل عمل من نهاأ على اإلمراض إلى ٌنظرون الفراعنة

 فً سهاماإ الفرعونٌة للحضارة كان فقد,  عدٌدة طبٌة الٌبسأ و طرق ٌجادإب ذلك و بعبلجها

 ٌضاأ( 10: 1999,  لحام) البردى ورق على مكتوبة كانت لتًا و الصحٌة و الطبٌة الكتابات

 الطبٌة األعمال و التحنٌط و الهٌاكل عن شروحات تركو الفراعنة أن إلى سنبسر ماي شارتأ



31 

 

 أسرى كانوا عندما العبرانٌة بالقبائل الطبٌة كتاباتهم بعض فً الفراعنة تؤثر قد و.  التمرٌض و

)  والعامة الشخصٌة الصحة مستوى تحسٌن فً أسالٌب منهم نقلوا بالتالً و لدٌهم

 زمن إلى ترجع الموصوفة العبلجات و األدوٌة أقدم أن ٌضا وجدأ( 13: 1999,سبنسر

 الكتابات هذه كانت و البردي ورق على مكتوبة الطبٌة الكتابات من الكثٌر وجد حٌث الفراعنة

  .(  Ellis,2004:109) دواء وصفة 122 ٌفوق ما بها و الجراحٌة العملٌات بعض توضح

 

 المرض بؤن ٌعتقدون كانوا و العراق جنوب فً تقع البابلٌة الحضارة كانت:  البابلٌة الحضارة

 فً ٌتم العبلج كان و األعشاب بواسطة األمراض بعبلج قاموا و الخطٌئة إلرتكاب نتٌجة

,  لحام)  طبٌة ممارسات إلى تشٌر مخططات وجود فً الثانٌة البابلٌة الحضارة تعتبر و المعابد

1999: 10 /Ellis,2004:111   ). 

 

 مرضاهم ٌعالجون كانوا فقد الؽٌبٌات و بالسحر ٌإمنون الٌونانٌون كان:  الٌونانٌة الحضارة

 أبو جاء لبٌئةه اهذ من. الطقوسٌات و السحر نم ضروبا ٌمارسون و والذبائح النذر بتقدٌم

 وضع الرابع القرن ففً( Ellis,2004:113.)  المٌبلد بلق 322 عام ولد الذي أبوقراط الطب

 أصاب خلل نتٌجة هً األمراض اعتبر و,  المنطق على عتمدا عندما الطب أساسٌات قراط ابو

 األعراض و الحٌوٌة العبلمات راقبٌ كان و مؽلقة ؼرفة فً مرضاه بعبلج قام قد و األعضاء

 ما قراط أبو ترك و(  10 : 1999, الخطٌب)  الحالٌة العٌادات ما حد إلى أشبه وهذا المرضٌة

 الممرضات و األطباء ٌإدٌه الذي للقسم األصلً النص وضع الذي وهو,  كتاب مئة على دٌزٌ

 من منقحة نسخة عن عبارة الحالً الوقت فً القسم و الطبٌة المهن فً ٌعملون ممن ؼٌرهم و

 ( .13: 1999, لحام)  القسم ذلك

 

 من درجة على المٌبلد قبل( 1122– 422) الفترة فً الهند فً األولى الحضارة كانت:  الهند

 الهند فً ظهرت.  أخرى حضارة أي عن متقدمة الجراحٌة العملٌات كانت فقد التحضر

 من عالٌة درجة على و التمرٌض فً ملٌنالعا من العدٌد تحوي التً و العامة المستشفٌات

 اإلختبلؾ لكن و.  ممارسةال ممرضةال مصطلحب الٌوم ٌعرؾ بما ٌشابه التدرٌب و التعلٌم

)  دوناهو وضع قد و,  ممرضات لٌس و ممرضٌن كانوا العاملٌن أن هو الجوهري

Donahue  )هً و التمرٌض مهنة فً العامل فً توفرها ٌجب أساسٌة محاور ثبلث : 
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 الهندٌة الكتب فً ورد أٌضا(  Ellis,2004:114) الثقة صاحب,  المهارة,  العالً التدرٌب

 .للممرضة األول التعرٌؾ سبنسر قول حد على المقدسة

 

 و المسٌحٌة الدٌانة خبلل من قوٌة دفعة التمرٌض و الطب أخذ:  المسٌحٌة فً التمرٌض

 مجموعة تنظم أخذت المسٌحً العهد فً الكنٌسة ظهور فمع(  11: 1999,  سبنسر)  تعالٌمها

  والمرضى  للمحتاجٌن والعناٌة  الرعاٌة تقدٌم هو األساسً هدفها الناس من

(Ellis,2004:116 )فً األؼسطٌنٌات األخوات ٌد على كان المنظم للتمرٌض ظهور أول و 

 نخدماته تقدمن األخوات كانت م 1149 عام ففً(   Kozier,1991:5)  الوسطى العصور

 (  10: 1999, الخطٌب)  فرنسا فً المجاعات أو البرد أثناء

 

 :  أوروبا فً التمرٌض

 بداٌة ففً  عشر التاسع القرن قبل ناآل علٌه هو الذي بالشكل التمرٌض ٌكن مل بداٌة

 وجود فً أثر التؽٌر وهذا الدٌن و كنٌسةلل مجتمع أفراد دعم فً ؽٌرت هناك أصبح م 1111

 و منبوذة أماكن اصبحت فالمستشفٌات(  المظلم العصر)  بـ ٌخٌاتار تعرؾ زمنٌة حقبة

 ٌكن لم و األخبلق انعدام و األمانة عدم و بالقسوة ٌوصفن كن الفترة تلك فً تًاآل الممرضات

 مقابل األسرة ترتٌب أو المستشفى بنظافة المتعلقة األعمال إنما و المرضى رعاٌة ٌمارسن

 حتى و استمرت هذه الفترة(  Denny,2005:67) ٌلةطو ملع ساعات و جدا ضئٌلة رواتب

 (.  Kozier,1991:5)  عشر التاسع القرن منتصؾ

 

 و  التحضر و التقدم نتٌجة التمرٌضٌة الرعاٌة تحولت عشر التاسع القرن منتصؾ فً

 عن مختلفٌن شخاصأ قام فقد الصحً المجتمع فً مكانتها لها مهنة العناٌة  و الرعاٌة أصبحت

 ٌتصؾ أن ٌجب كما.  بدقة حالته وصؾ و المرٌض لمبلحظة ذلك و التمرٌض مهنةب السابق

 أن إلى Elaine Denny إلٌن دنً تشٌر و الطبٌب أوامر تطبٌق على القدرة و بالثقة الممرض

 مع ٌتماشى لما الدور لهذا المإهل الشخص أنها على المرأة أختار الفكتوري المجتمع

 .مرأةاك خصائصها
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 لئللتحاق المقدمة التؤهٌل و التدرٌب دورات خبلل من أوروبا فً لتمرٌضا تقدم ٌظهر

 لكل بعد ذلك ٌهمالزإ تأصبح و عشر التاسع القرن منتصؾ فً بدأت اللتً و التمرٌض بمهنة

 ( Denny,2005:67)   العشرٌن القرن بداٌة فً تخصص أي فً ممرضة تصبح أن ترٌد من

 

 : كمهنة التمريض .2

 

ال أن إ, د تعرٌؾ شامل و محدد للتمرٌضلخبراء على مر السنٌن تحدٌحاول الكتاب و ا 

تعرٌؾ التمرٌض تعرٌفا دقٌقا ٌتسم بالصعوبة و ذلك ٌرجع لتارٌخ التمرٌض و التؽٌرات التً 

 .ثرت فٌه أ

 

القلٌل مما هو معروؾ عن عمل الممرضة عبر التارٌخ و القلٌل ممن تحدثوا عن 

منذ بدء الحضارة كل الدالئل )) الذي كتب  1991(  Donahue)التمرٌض و منهم دوناهو 

تثبت الفرضٌة التً تدعم ضرورة وجود الرعاٌة و العناٌة بٌن افراد المجتمع للمحافظة على 

الحٌاة و استمرارٌة المجتمع و بالتالً نفترض تطورها فً مرحلة من المراحل و اٌجاد ما 

ثٌرا فً صعوبة تعرٌؾ ؤالعوامل ت كبران من إ, (( ٌسمى بالتمرٌض فً الوقت الحالً 

التمرٌض كعلم و التمرٌض كمهنة فً تعرٌؾ واحد  نبٌ الجمع التمرٌض هو عدم القدرة على

(Ellis,2004:150 .  ) 

 

لقد تطور مفهوم التمرٌض من مفهوم ٌشٌر إلى الشخص الذي ٌلبً حاجات المرٌض و 

لمهن المتخصصة تحتاج إلى فا, وصل إلى اعتبار التمرٌض مهنة متخصصة لها ممٌزاتها 

 .تعلٌم خاص و مهارة و اعداد و تدرٌب

 

ستة عناصر (  Moore & rosenblum) وضع مور و روزنبلوم  1912فً عام 

 :للمهنة المتخصصة وهً 

 .أن ٌكون لها نظرٌاتها ونظامها الخاص  .1

 .أن ٌكون لها سلطة و قوة نوعا ما  .2

 .أن ٌكون لها اصول قٌادٌة  .3

 .نٌن اخبلقٌة أن ٌكون لها قوا .4
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 .أن ٌكون لها ثقافة خاصة بها  .5

.  أن تكون هً المصدر االساسً لممارسً التخصص و المهنة .6

Kozier,1991 :7) ) 

إذا طبقنا هذه العناصر على مهنة التمرٌض فً الوقت الحالً نجد انها اصبحت علم له 

السلطة و بالتالً مناهجه الخاصة و قواعده و قوانٌنه المستقلة و فٌه نوع من القٌادٌة و 

 .بعادها و عناصرها الممٌزة أن التمرض مهنة متخصصة لها ؤع القول بٌنستط

 

سس أربعة مبادئ تحدد ؤب( ANA)م اعترفت جمعٌة التمرٌض االمرٌكٌة  1991فً عام 

 : ممارسة مهنة التمرٌض و هذه المبادئ هً 

و استجابات  ٌتضمن التمرٌض عملٌات االنتباه المعرفً التامة لمستوى خبرات .1

 .وضاع الحالٌة المرٌض للصحة و المرض من دون التركٌز فقط على األ

هداؾ و توحٌد لها مع المعرفة المكتسبة لفهم الحالة الشعورٌة التمرٌض دمج لؤل .2

 .الراهنة عند المرٌض 

ٌتضمن التمرٌض تطبٌق المعارؾ و المهارات العلمٌة التً تحصل علٌها الممرضة  .3

ءا من التقٌٌم المبدئً و انتهاءا بالتقٌٌم النهائً و مرورا بالمعاملة فً خطوات منظمة بد

 .ساسٌا من حقوق الفرد فً المجتمع أاالنسانٌة البلئقة و التامة باعتبارها حقا 

التمرٌض هو اتخاذ لبلجراءات و االحتٌاطات الوقائٌة التً تمنع المرض عن المرٌض  .4

ضة أن رٌة ممكنة بمقدور الممفضل رعاأو تحافظ على صحته عن طرٌق تقدٌم 

 . (04: 0220, أبو الخٌر ) تمنحها للمرٌض من دون منه و ال تراخً 

 

ترتكز مهنة التمرٌض على ثبلث مبادئ محورٌة تعتبر أساسٌة فً السلوك الٌومً أٌضا  

 ( . حترام و النزاهة الكفاءة و اإل) للممرضات و هً 

 :التالٌة  الجوانب لٌومٌةٌجب أن ٌعكس كادر التمرٌض فً سلوكٌاتهم ا

تتمثل الكفاءة فً توفٌر أفضل سبل الرعاٌة الصحٌة الممكنة فً طرٌقة علمٌة و : الكفاءة  -أ 

عناٌة متفانٌة وتشمل  القدرة على الحكم و تمٌٌز األمور و تحمل المسئولٌة و إدارة الموارد 

 : و الكفاءة تشمل ما ٌلً بفاعلٌة 

 حدٌثة لتحقٌق أفضل مردود للمنتفعٌن من الخدمات الصحٌة ممارسة المهارات العلمٌة ال

 :عن طرٌق 
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 .و البحث العلمً ممارسة مهنة التمرٌض على أسس من الوقائع الثابتة  .1

ممارسة المهنة بشكل ٌتناسب مع المعتقدات الدٌنٌة و الخلفٌة الثقافٌة و اإلجتماعٌة و  .0

 .النفسٌة للمنتفعٌن من الخدمات الصحٌة 

 بلمة بٌئة العمل فمن واجب الممرض و الممرضة الحرص على س: 

التعامل بفاعلٌة و التبلٌػ عن جمٌع الحاالت التً تمثل تهدٌدا أو خطرا على العاملٌن أو  .1

 .على المنتفعٌن من الخدمات الصحٌة أو على المإسسة التً ٌنتمً إلٌها 

 .مؤمونة و سلٌمةتإدي إلى تقدٌم رعاٌة تمرٌضٌة السعً إلى المحافظة على بٌئة العمل  .0

 .المحافظة على الصحة الشخصٌة و تنمٌتها بشكل متوازن و شامل  .4

  تحدٌث المعرفة و المهارات على المستوى الفردي و الجماعً من واجب الممرضة: 

 .المثابرة على اإلنخراط فً البرامج التعلٌمٌة المستمرة و ذلك لتطوٌر السلوك المهنً  .1

رٌضٌة التخصصٌة وفقا إلحتٌاجات المنتفعٌن من اكتساب و ممارسة المهارات التم .0

 .الخدمات الصحٌة 

و المهارات المهنٌة و اإلقرار بوجود قصور فردي أو جماعً فً المعرفة العلمٌة  .4

 .االلتحاق فً البرامج التعلٌمٌة التً من شؤنها معالجة هذا القصور بشكل فعال 

من األنشطة العلمٌة بهدؾ المشاركة فً البحوث ومبادرات تحسٌن الجودة و ؼٌرها  .3

 .تقدٌم رعاٌة تمرٌضٌة أفضل و لحماٌة المجتمع عن طرٌق التعلم و التعلٌم 

اإللمام بالتؽٌٌرات المستجدة فً مجال المهنة و التً من شؤنها أن تإدي إلى تحسٌن  .1

 .الرعاٌة و خفض التكالٌؾ 

 :االحترام  –ب 

ة و خاصٌة األسلوب الحٌاتً للمنتفعٌن احترام و تقدٌر االحتٌاجات الثقافٌة و االجتماعٌ .1

 .من الخدمات الصحٌة 

 .بذل الجهد الكافً للتؤكد من توصٌل المعلومات بصورة مفهومة  .0

فً قبول أو رفض المشاركة فً البحوث و النشاطات احترام حق المرٌض فً  .4

 .التعلٌمٌة و األنشطة الصحٌة األخرى 

ٌة للممرضة ال تإثر على جودة الرعاٌة التؤكد من أن المعتقدات و األخبلقٌات الشخص .3

 .الصحٌة المقدمة 

االلتزام بالمبادئ السلوكٌة المنصوص علٌها فً وزارة الصحة الخاص بالكادر  .1

 .التمرٌضً و التوصٌات الصادرة عن منظمة الصحة العالمٌة 
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 .د من إطبلع المنتفعٌن من الخدمات الصحٌة على حقوقهم و مسإولٌاتهم كالتؤ .1

 : هة النزا –ج 

 .الحفاظ على سرٌة المعلومات المتعلقة بالمنتفعٌن من الخدمات الصحٌة  .1

 .عدم إفشاء أي معلومات متعلقة بالمرضى إال فً حالة موافقتهم  .0

حماٌة المنتفعٌن من الخدمات الصحٌة و الزمبلء و الإسسة من إفشاء أي معلومات  .4

 .معتمدة و ذلك عن طرٌق استعمال قنوات اإلتصال القد تلحق الضرر 

 .دعم و حماٌة مصالح الرعاٌة الصحٌة و وضع  سبلمة المرضى فوق كل اعتبار  .3

االلتزام بالمسإولٌة المهنٌة الجماعٌة تجاه المجتمع فٌما ٌتعلق بالصحة العامة و  .1

 .بالتثقٌؾ الصحً و بالعمل 

الصدق و األمانة فً كافة أشكال االتصال و تحاشً إعطاء اي معلومات مضللة و  .1

 .ة أو تإدٌإلى توقعات ؼٌر منطقٌة مزٌف

 .االمتناع عن إلحاق الضرر أو األذى بالسمعة المهنٌة و الشخصٌة للزمبلء بتعمد  .1

ممارسة تمرٌضٌة  إببلغ الجهات المعنٌة لدى الشك فً أي تصرؾ ال أخبلقً و أي .9

 ,ؼٌر آمنة و من دون كفاءة 

 .عدم إستؽبلل امتٌازات الوظٌفة لتحقٌق منفعة شخصٌة  .9

 .ماٌة العبلقة بٌن الممرضٌن و المرٌض من أي شكل من أشكال االستؽبلل ح .12

 .خبلقٌات و قواعد التمرٌض و فً نطاق قانون المهنةممارسة المهنة ضمن حدود ا .11

اإللمام و التقٌد بشكل واع مع القوانٌن و النظم و اللوائح التً تخص ممارسات  .10

 (. 19 -12:  0221 ,القضاة ) الرعاٌة الصحٌة 
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 :الواجبات األساسية للممرضة  .3

 

و تختلؾ طبٌعة الخدمة الصحٌة التً تقدمها , تقوم الممرضة بخدمات صحٌة عدٌدة  

حسب المإسسة الصحٌة التً تعمل بها و حسب المستوى التعلٌمً للممرضة و حسب طبٌعة 

لواجبات و لكن بشكل عام ٌمكن تلخٌص ا, (109: 0222, الشاعر ) الوظٌفة التً تشؽلها 

 :األساسٌة للممرضة على الشكل التالً 

 

الجهة االولى هً الناحٌة الفنٌة و الجهة , للعناٌة بالمرٌض جهتان: العناٌة بالمرٌض  - أ

 .الثانٌة فهً الناحٌة النفسٌة و االجتماعٌة 

 : هم الطرق التً تقوم بها الممرضة لمساعدة المرٌض تتمثل فًأو 

ائفه الفسٌولوجٌة و التً كان ٌستطٌع القٌام بها عندما المرٌض على القٌام بوظ ةساعدم .1

 .كان سلٌما 

 .م الؽذاء و العبلج البلزم وذلك بتنفٌذ خطة الطبٌب فً العبلج و التؽذٌة ٌتقد .2

 .ر الجو المرٌح و تبث الطمؤنٌنة و الراحة النفسٌةٌتوف .3

 .التنسٌق مع اعضاء الفرٌق الطبً للنهوض بالرعاٌة الصحٌة  .4

( حرارة  –نبض  –ضؽط ) قٌاس و معرفة العبلمات الحٌوٌة للمرٌض  االشراؾ على .5

 .و وزن المرٌض و اخذ العٌنات المطلوبه و ارسالها للمختبر 

 :الممرضة باالعمال التالٌة  متقو: التثقٌؾ الصحً _ ب 

فً المراكز الصحٌة تقوم باجراء لقاءات مع االمهات حٌث تشرح لهن طرق الوقاٌة  .1

 .و أهمٌة التطعٌم من بعض اإلمراض 

فً عٌادات الحوامل تقوم الممرضة بمساعدة الطبٌب و العائبلت بشرح بعض امراض  .2

 .الحمل و فائدة مراجعة طبٌب النساء و الوالدة فً المستشفٌات 

 .تشارك الممرضة فً حمبلت النظافة العامة  .3

األعمال  زٌارة التجمعات السكانٌة كمدارس الطالبات و االندٌة و تدرٌبهم على بعض .4

 .التمرٌضٌة و االسعافٌة 

 .تقوم الممرضة المإهلة بتثقٌؾ و تعلٌم طالبات التمرٌض و عامبلت التمرٌض  .5

 .تشارك الممرضة فً االستقصاء الوبائً  .6

تشارك الممرضة فً عملٌات االحصء لمعرفة اسباب الوفٌات و معدل بعض  .7
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 .اإلمراض بمشاركة اخصائً الصحة العامة 

ن تكون مدٌرة التمرٌض فً وزارة الصحة أو ؤدارٌة كإشؽل الممرضة وظٌفة ت: االدارة _ ج 

فهً بجانب وظٌفتها , قسام المستشفى أمدٌرة التمرٌض فً مستشفى معٌن أو مدٌرة قسم من 

قسام و دارة لما فٌه من تحسٌن وضع األالفنٌة ٌكون لها وظٌفة ادارٌة قائمة على علم اإل

 (02-19 :1999, الخطٌب .) ٌضالمستشفٌات و العاملٌن بالتمر
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 :تطور دور الممرضة  .4

 

ن تعدد ما تقوم به الممرضة و ما تشؽله من تخصصات فً الوقت الحالً ٌعتمد على إ 

تاح لها أن تطور من نفسها و ترفع من دورها و مكانتها فً أمستوى تعلٌمها و خبراتها و ذلك 

 .المجتمع 

 

ففً السابق , التمرٌض تتمٌز ببعض المرونة فً الحراك المهنً  صبحت مهنةألقد  

كانت مهنة التمرٌض تعانً من الجمود الوظٌفً و عدم وجود تنوع فً التخصصات و 

 .دوار التً تستطٌع الممرضة القٌام بها األ

 

دوار التً تإدٌها الممرضة بعضها قدٌم و بعضها جدٌد و قد توجد مسمٌات عدٌدة لؤل 

 :و هً  وهً موجودة فً معظم الدول و لكن بشكل متفاوت,  تطور التمرٌض تطورت مع

 

هذا الدور ممتد من دور الممرضة ( :  Nurse Practitioner)  ممرض ممارس

االساسً و هو تقدٌم الرعاٌة و العناٌة و لكنه ٌختلؾ فً أن الممرضة تنال تعلٌم متقدم ٌإهلها 

ما تكون حاصلة على شهادة جامعٌة أو درجة للحصول على دور اكثر تخصصا و ؼالبا ك

 .الماجستٌر فً التمرٌض 

 

الممرضة تحت هذا المسمى ٌكون لدٌها ( :  Nurse Specialist)  ممرض متخصص

, تمرٌض جراحة , و تعلٌم متقدم فً اختصاص دقٌق مثل تمرٌض اطفال  تدرٌبارة و هم

الماجستٌر بعد دراستها الحد و تكون الممرضة حاصلة على درجة , تمرٌض عناٌة مركزة 

 Medical – surgical nursing) تخصص تمرٌض جراحة طبٌة : البرامج الثبلث التالٌة 

) تمرٌض امراض عقلٌة ,   Adult psychiatric nursing )) الكبار النفسًتمرٌض , ( 

Mental health nursing   ) , و ٌتطلب من اخصائٌة تمرٌض أن تطور من قدراتها و

 .ع كل جدٌد تتاب
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اول استخدام لهذا المصطلح كان ( :  Nurse Clinician)  ممرض الطب السرٌري

م فً فرنسا و ٌطلق على الممرضة التً تقوم بالرعاٌة السرٌرٌة للمرضى و  1911عام 

 .تكون قد حصلت على تدرٌب فً معهد أو حاصلة على شهادة دبلوم تمرٌض 

 

تكون الممرضة فً هذا الدور قد  ( Nurse Generalist)  ممرض اختصاصً

فً احد الفروع (  ANA) التحقت ببرامج تدرٌبٌة مثل البرامج التدرٌبٌة المقدمة من منظمة 

-Kozier, 1991: 14.) تمرٌض صحة مجتمع  –تمرٌض نفسً  –تمرٌض اطفال : التالٌة 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 :دية  مسيرة التعليم الصحي بالمملكة العربية السعو. 5

 

هـ  1431انطلقت المسٌرة التارٌخٌة للمدارس الصحٌة بوزارة الصحة مع مطلع عام  

رٌض الصحٌة مو ذلك من خبلل إنشاء أول مدرسة صحٌة فً مكة المكرمة عرفت بمدرسة الت

اما التعلٌم الصحً االساسً فقد ارتبطت جذوره بإبرام عقد , فً عهد جبللة الملك عبدالعزٌز 

لتنفٌذ أول برنامج لتدرٌب ( هـ 1419/م1919) و منظمة الصحة العالمٌة عام بٌن الوزارة 

وقد قادت هذه اإلتفاقٌة . مراقبٌن صحٌٌن مدته سنة دراسٌه واحدة بعد المرحلة االبتدائٌة 

و فً عام . التعاونٌة الدولٌة إلى تؤسٌس أول معهد صحً هو المعهد الصحً للبنٌن بالرٌاض 

ة تعلٌم التمرٌض الحدٌث للبنات حٌث انشؤت الوزارة أول مدرستٌن هـ  انطلقت مسٌر 1491

للتمرٌض فً كل من مدٌنة الرٌاض و مدٌنة جدة و التً بدأت بإعداد و تدرٌب الحاصبلت 

على شهادة السنة الرابعة فالخامسة االبتدائٌة لمدة عام دراسً واحد للعمل كمساعدات تمرٌض 

جت الدفعة االولى من الممرضات السعودٌات عام و قد تخر( .  13: 0224, الجوحلً ) 

 .ممرضة (  14) هـ و عددهن 1493/ هـ 1494

 

هـ حتى تم إ نشاء مدراس  1491لقد تعثرت هذه المعاهد فً البداٌة و لم ٌؤتً عام  

تمرٌض اخرى للبنات فقد تم انشاء أول مدرسة تمرٌض للبنات بالمنطقة الشرقٌة بمدٌنة 

إدارة التعلٌم و التدرٌب الصحً ) هـ بإنشاء 01/1/1491ارة الصحة فً قد قامت وز. الهفوؾ 

فً  و . الذي اسند إلٌها اإلشراؾ على مدارس و معاهد التمرٌض و التدرٌب التابعة للوزارة ( 

إلى ( فئة ب ) تؽٌٌر مسمٌات مدارس التمرٌض تم هـ 1321/ هـ 1322مطلع العام الدراسً 

لحامبلت شهادةالكفاءة المتوسطة و  بها و أصبح القبول( فئة أ ) معاهد صحٌة ثانوٌة للبنات 

نهاٌة العام الدراسً  منها فً تخرجت اول دفعة قد و, ثبلث سنوات  بهاالدراسة  مدة كانت

( 39)هـ 1314تتابع افتتاح المعاهد الصحٌة فً انحاء المملكة حتى بلؽت عام  ثم و. هـ 1320

بدأ تحوٌل ثبلثة معاهد إلى كلٌات صحٌة متوسطة فً كبل هـ 1314و فً عام  ,  معهدا و فرعا

 .(9: 0221, الحسٌنً )  من منطقة الرٌاض و جدة و الدمام

 

قبول  لٌتم هـ تم تحوٌل المعاهدالصحٌة إلى معاهد صحٌة مطورة1314 وفً عام

 هنٌالتخرٌج المزٌد من الفتٌات المإهبلت فنٌا و م( القسم العلمً )  خرٌجات الثانوٌة العامة

وتم تخرٌج أول دفعة , فً المراكز الصحٌة و المستشفٌات و دفع عجلة النمو الحضاري  للعمل
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هـ و ال زالت بعض هذه 1311من المعهد الصحً المطور تخصص تمرٌض نهاٌة العام 

و قد أصبح . المعاهد تعمل إلى االن و البعض االخر تم تطوٌرها لكلٌات صحٌة متوسطة 

( 01)معاهد للبنٌن و ( 3)معهدا للبنات و ( 11)معهدا منها ( 01)  هـ1301 فً عامعددها 

مرفقا ( 31)بما مجموعه , كلٌة للبنٌن ( 11)كلٌات للبنات و ( 12)كلٌة صحٌة متوسطة منها 

 (.  12-9:  0221, الحسٌنً )تعلٌمٌا بوزارة الصحة 

 

ٌم الصحً ومن معاهد و كلٌات التمرٌض و التعلٌم الجامعً المتوسط  إلى التعل

الجامعً و الدراسات العلٌا و نظام التعلٌم الصحً الجامعً هو نظام إلعداد و تؤهٌل كوادر 

طب , وطنٌة أكادٌمٌة متخصصة من حملة درجة البكالورٌوس فً الطب البشري العام 

م و قد إنطلق هذا النظا. التمرٌض و كافة المهن الطبٌة التطبٌقٌة و التقنٌة , الصٌدلة , األسنان 

الرٌاض )بانطبلقة أول كلٌة جامعٌة للتعلٌم الصحً هً كلٌة الصٌدلة بجامعة الملك سعود 

ت أول كلٌة للتمرٌض فً جامعة الملك سعود ؤهـ نش1491و فً عام .  هـ1419عام ( سابقا 

اٌضا تم اقتتاح كلٌة الطب و . عدل مسماها الحقا إلى كلٌة العلوم الطبٌة المساعدة فالتطبٌقٌة 

هـ و تضم العلوم الطبٌة فٌها أقسام 1491م الطبٌة بجامعة الملك عبد العزٌز بجدة عام العلو

 .طبٌة تطبٌقٌة مثل التمرٌض و المختبرات الطبٌة إلى جانب العبلج الطبٌعً

 

أما التعلٌم الصحً العالً فهو نظام تعلٌم صحً ٌسعى إلى تؤهٌل كوادر وطنٌة 

فقد انطلق أول برنامج , بعد الشهادة الجامعٌة  أكادٌمٌة و مهنٌة متخصصة بدرجة دبلوم

هـ تحت إشراؾ المجلس العلمً لبلختصاصات الطبٌة و بعدها الهٌئة 1323للزمالة عام 

هـ و من ضمن برامج الماجستٌر التً 1314السعودٌة للتخصصات الصحٌة التً أنشؤت عام 

 (.      119-111:  0224, الجوحلً ) تم تنفٌذها من الهٌئة برنامج علوم التمرٌض للبنات 
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 :المهني للتمريض في المملكة  و التوصيف تصنيفال.6

 

هنالك مجاالت عدٌدة لعمل الممرضات وادوار مختلفة ٌمكنهن القٌام بها فً 

عالم الصحة  فممارسات خرٌجات الكلٌات و معاهد التمرٌض فً المملكة بجمٌع مستوٌاتها 

الدور االكلٌنٌكً السرٌري للمرضى داخل المستشفٌات و دور : فً ثبلثة ادوار اساسٌة  تتحدد

و مجال ادارة خدمات التمرٌض , المعلمة داخل الكلٌات و الهٌئات التعلٌمٌة المعنٌة بالتمرٌض 

لمشرفات االقسام و الوحدات أو المراكز الصحٌة و المستشفٌات و ادارة الشئون الصحٌة 

تمرٌض صحة ) ادوار اخرى اكثر تخصٌصا دقة مثل و تتفرع من هذه االدوار , بالوزارة 

 .(44: 1342, رجب ) ...( ؼٌرهاو ,و تمرٌض عناٌة مركزة , نفسٌة 

 

لعدد من تمرٌض لقد صنفت الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة مسمٌات ال  

التخصصات و اعتمدت فً هذا التصنٌؾ على بٌان سنٌن الدراسة المحددة لكل فئة و الدرجة 

 :ة المحددة لكل تصنٌؾ و ربطها بشروط القبول فً التمرٌض نذكرها فٌما ٌلً العلمٌ

 

المإهل االساسً  الدرجة

 المطلوب للقبول

مدة الدراسة و 

التدرٌب للشهادة بعد 

 المإهل الدراسً

 مبلحظات

  سنوات 4سنة إلى  االبتدائٌة مساعد صحً

 من سنة إلى سنتٌن الكفاءة المتوسطة

  سنوات على األقل 4 متوسطةالكفاءة ال فنً

 سنوات 4سنة إلى  الثانوٌة العامة

 الكلٌة المتوسطة  الثانوٌة العامة فنً أول

 (سنوات على األقل 4)

 

البكالورٌوس فً أحد  أخصائً

المجاالت الصحٌة 

المعتمدة أو ما ٌعدلها 

 

           _ 
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فً مجال االختصاص 

من جامعة أو كلٌة 

 معترؾ بها 

  

مدة + رة الخب

الدراسة تكون مدتها 

ماجستٌر أو ما ٌعادلها  أخصائً أول أربع سنوات

من جامعة أو جهة 

علمٌة متخصصة 

 معترؾ بها

مدة الدراسة تحسب 

 بحد أقصى مدة سنتٌن

   دكتوراه أو ما ٌعادلها

دكتوراه أو ما ٌعادلها  استشاري

أو جهة علمٌة 

 متخصصة معترؾ بها

 4باالضافة الى  

ت خبرة على سنوا

 األقل فً التخصص

 ( 11: 0229, الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة ) 

 

 :التوصيف الوظيفي لمهنة التمريض في المملكة 

 

لقد قامت وزارة الصحة فً المملكة العربٌة السعودٌة بوضع توصٌؾ مهنً لكل  

الواجبات  مسمى وظٌفً لمهنة التمرٌض ٌتضمن المإهل العلمً و المعارؾ و القدرات و

ى للممرضة معرفة الواجبات المرتبطة بالوظٌفة التً تشؽلها و معرفة ناالساسٌة حتى ٌتس

 :و هً كما ٌلً   المتطلبات التعلٌمٌة الواجب توفرها لمن ترؼب فً االلتحاق بمهنة التمرٌض

 

 مديرة خدمات التمريض: مسم  الوظيفة   

 ( األدنى  الحد: ) المإهبلت العلمٌة والخبرات المطلوبة 

ممرضة قانونٌة مسجله تحمل بكالورٌوس فً التمرٌض ماع دبلاوم فاً إدارة التمارٌض لمادة  .1

 .سنة دراسٌة 

خبرة لمدة ثمان سنوات فاً ممارساة التمارٌض فاً مستشافى منهاا أرباع سانوات خبارة فاً  .0

 .إدارة شإون التمرٌض 

 :المعـارؾ والقـدرات 
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 .رسة المعرفة الجٌدة بعلوم التمرٌض وفنون المما (1

 .القدرة على التخطٌط والتنظٌم  (0

 .المعرفة الجٌدة باألجهزة الطبٌة التً تستعمل للعناٌة بالمرضى  (4

 .القدرة على اإلتصال وإقامة عبلقات طٌبة مع اآلخرٌن  (3

 .إجادة اللؽة اإلنجلٌزٌة  (1

 .ترتبط بمدٌر المستشفى  :اإلرتبـاط الوظٌفـً 

 :الواجبـات الرئٌسٌـة 

 .هداؾ الخاصة بالتمرٌض وضع السٌاسات واأل (1

القٌام بالتخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والمراقباة لجمٌاع النشااطات والخادمات التاً ٌقادمها  (0

 .جهاز التمرٌض فً المستشفى 

 .وضع برنامج التدرٌب والتعلٌم المستمر لمختلؾ العاملٌن فً جهاز التمرٌض  (4

على تحدٌثه باٌن  اإلشراؾ على وضع دلٌل إجراءات العمل الخاص بالتمرٌض والعمل (3

 .الحٌن واآلخر 

 .تقٌٌم أداء العاملٌن بالتمرٌض ورفع التوصٌات البلزمة  (1

 .التنسٌق مع األقسام األخرى ذات العبلقة وحل المشاكل التً قد تحصل   (1

 .االشتراك فً عضوٌة مجلس إدارة المستشفى  (1

وضاااع خطاااة توزٌاااع جهااااز التمااارٌض علاااى أقساااام المستشااافى وجدولاااة المناوباااات  (9

 .جازات واإل

تطوٌر خدمات التمارٌض عان طرٌاق مواكباة ماا ٌساتجد فاً العلاوم واألساالٌب وفناون  (9

 .الممارسة والمعدات واألجهزة الطبٌة 

 .اإلشراؾ على السجبلت والمعلومات الخاصة بإدارة التمرٌض  (12

 .رفع التقارٌر الدورٌة عن التمرٌض فً المستشفى  (11

لعادوى واإلشاراؾ علاى تطبٌاق ماا ٌخاص المشاركة ببرامج الجودة النوعٌة ومكافحاة ا (10

 .التمرٌض منها 

 (02:  0224, الحسٌن )  .القٌام بؤي مهام أخرى تكلؾ بها ضمن اختصاصها  (14
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 مشرفة تمريض :مسم  الوظيفة 

 (الحد األدنى) المإهبلت العلمٌة والخبرات المطلوبة 

وٌة العاماة ماع ممرضة قانونٌة مسجلة تحمل دبلوم تمرٌض لمدة ثبلث سنوات بعد الثان (1

 .دورة فً إدارة التمرٌض لمدة ثبلث سنوات 

خبرة لمدة ستة سنوات فً أعمال التمارٌض منهاا ثابلث سانوات كمشارفة تمارٌض فاً  (0

 .مستشفى 

 :المعارؾ والقدرات 

 .المعرفة الجٌدة بعلوم التمرٌض وفنون الممارسة  (1

 .القدرة على اإلشراؾ  والمتابعة المستمرة  (0

 .جهزة الطبٌة المستعلمة للعناٌة بالمرضى المعرفة الجٌدة باأل (4

 .إجادة اللؽة اإلنجلٌزٌة  (3

 .ٌرتبط بمدٌرة خدمات التمرٌض  :االرتباط الوظٌفً 

 :الواجبات الرئٌسٌة 

 .اإلشراؾ المباشر على أعمال ومهام رئٌسات التمرٌض فً أقسام المرضى  -1

 .إلدارٌة لهئٌة التمرٌضالتفتٌش الدوري على أقسام المرضى وتقدٌم المساعدة الفنٌة وا -0

 .تقٌٌم ومراقبة المستوى الفنً واألداء التمرٌضً فً مختلؾ أقسام المستشفى  -4

مراقبة تطبٌق المعاٌٌر والتعلٌمات التً تخص األداء التمرٌضً ومادى االلتازام باؤداب  -3

 .وسلوكٌات المهنة 

 .مراقبة وتقٌٌم حجم العمل بؤقسام المرضى  -1

 .المبرمجة التً ٌقومون بها لزٌارة المرضى مشاركة األطباء فً الجوالت  -1

 (101: 0224, الحسٌن )  .القٌام بؤٌة مهام أخرى تكلؾ بها ضمن اختصاصه  -1

 

 ( رئيسة جناح )رئيسة ممرضات  :مسم  الوظيفة 

 (الحد األدنى  )المإهبلت العلمٌة والخبرات المطلوبة 

نوات بعاد الثانوٌاة ممرضة قانونٌة مسجلة ومرخصة مع دبلاوم تمارٌض لمادة ثابلث سا (1

 .العامة 

رئٌساة )خبرة لمدة ثبلث سنوات كممرضة قانونٌة ممارسة وسنتٌن كرئٌسة ممرضاات  (0

 ( .جناح 
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 :المعارؾ والقدرات 

 .المعرفة الجٌدة بعلوم التمرٌض وفنون الممارسة  (1

 .القدرة على اإلشراؾ والمتابعة  (0

 .القدرة على االتصال واقامة عبلقات طٌبة مع اآلخرٌن  (4

 .ادة اللؽة اإلنجلٌزٌة إج (3

 .المعرفة الجٌدة باألجهزة الطبٌة المستعلمة للعناٌة بالمرضى  (1

 .ترتبط بمشرفة التمرٌض  :االرتباط الوظٌفً 

 :الواجبات الرئٌسٌة 

التابع لها ومتابعة تطبٌق جمٌاع ( الجناح)اإلشراؾ اإلداري والفنً على قسم التمرٌض  (1

 .السٌاسات واإلجراءات التمرٌضٌة 

ماارور الٌااومً مااع الهٌئااة الطبٌااة علااى المرضااى وحضااور االجتماعااات الساارٌرٌة ال (0

 .الخاصة بالقسم 

مراقبة وتوجٌه وإرشاد جهااز التمارٌض فاً القسام وتقادٌم المسااعدة الفنٌاة البلزماة لاه  (4

 .والتؤكد من تنفٌذ الحطة العبلجٌة الخاصة بكل مرٌض 

 .البلزمة بذلك  تقٌٌم مستوى إنجاز العاملٌن بالقسم ووضع التوصٌات (3

 .ترتٌب ووضع جدول المناوبات واإلجازات الخاص بالقسم  (1

 .التنسٌق مع مختلؾ األقسام الطبٌة واإلدارٌة ذات العبلقة بالقسم  (1

المحافظة على مستوى القسم بما ٌتمشى مع المعاٌٌر والسٌاساات واإلجاراءات الخاصاة  (1

 .بخدمات التمرٌض فً المستشفى 

ظافاة الٌومٌاة والصاٌانة والدورٌاة والتؤكاد مان تنفٌاذها مان قبال متابعة تطبٌق برامج الن (9

 .الجهات المختصة 

تحدٌااد احتٌاجااات القساام ماان األدوٌااة واألجهاازة والمعاادات والمسااتلزمات والتنسااٌق مااع  (9

 .األقسام األخرى لتوفٌرها 

 .اإلشراؾ على تحضٌر التقرٌر اإلحصائً الٌومً للمرضى الخاص بالقسم  (12

 .ت الطبٌة للمرضى المنومٌن فً القسم والمحافظة علٌها اإلشراؾ على السجبل (11

 .اإلجابة على استفسارات المرضى واقاربهم  (10

 .رفع التقارٌر الدورٌة عن خدمات القسم إلى مشرفة التمرٌض  (14

 (100: 0224, الحسٌن )  .القٌام بؤٌة مهام أخرى تكلؾ بها ضمن اختصاصها  (13
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 ممرضة قانونية : مسم  الوظيفة 

 (.الحد األدنى)العلمٌة والخبرات المطلوبة المإهبلت 

ممرضة قانونٌة مسجلة ومرخصة تحمل دبلوم فً التمارٌض لمادى ثابلث سانوات بعاد  (1

 الثانوٌة العامة  

 .خبرة لمدة ثبلث سنوات كممرضة قانونٌة فً مستشفى  (0

 : المعارؾ والقدرات 

 . المعرفة الجٌدة بعلوم التمرٌض وفنون الممارسة  (1

 . تصال واقامة عبلقات طٌبة مع اآلخرٌن القدرة على اال (0

 . القدرة على عمل إجراءات اإلنعاش القلبً والرئوي للمرضى فً الحاالت الطارئة  (4

 . القدرة على تنفٌذ وتقٌٌم الخطة العبلجٌة للمرضى  (3

 .إجادة اللؽة اإلنجلٌزٌة  (1

 (.رئٌسة الجناح )ترتبط برئٌسة الممرضات : االرتباط الوظٌفً 

 : لرئٌسٌة الواجبات ا

استقبال المرضى المنومٌن واإلشراؾ على تحضٌر الؽرؾ واألسرة وما تتطلبه حالتهم  (1

 . المرضٌة 

الشااملة لهام ساواء كانات  ةتقٌٌم احتٌاجات المرضى المنومٌن وتقدٌم الرعاٌة التمرٌضٌ (0

 .الجسدٌة أو النفسٌة أو االجتماعٌة 

 .لطبٌة والتمرٌضٌة للمرضى تنفٌذ الخطة العبلجٌة الموضوعٌة من قبل الهٌئة ا (4

 .المرور مع األطباء ومساعدتهم أثناء جوالتهم الٌومٌة على المرضى  (3

 .تقدٌم المساعدة البلزمة للمرضى وحماٌتهم من العدوى واإلصابات  (1

 .الحصول على العٌنات من المرضى إلرسالها للمعمل للتحلٌل  (1

 .ملؾ الطبً تسجٌل مبلحظات التمرٌض فً النماذج المخصصة لذلك فً ال (1

اخذ وتدوٌن العبلمات الحٌوٌة عن المرٌض وإخطار الطبٌب المعالج ورئٌسة القسم عن  (9

 . أٌة تطورات هامة عن حالة المرٌض 

 . تحضٌر السوائل الورٌدٌة وتسجٌل كمٌة    (9

 . إعطاء الحقن والعبلجات الموضوعة من قبل حسب أوامر الطبٌب المعالج  (12

 . بصورة دائمة والتؤكد من صبلحٌتها لبلستعمال فحص المعدات الطبٌة الموجودة  (11
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اإلشراؾ على تحضٌر المرضى قبل إرسالهم للعملٌات وكذلك عند التحوٌل أو الخروج  (10

 من المستشفى 

 .اإلشراؾ على تنفٌذ اإلجراءات الطبٌة قبٌل وبعد وفاة المرٌض   (14

 . تطبٌق مبادئ وقواعد السبلمة العامة أثناء العمل  (13

 . بلم والتسلٌم عند بدء وانتهاء الوردٌة إجراء دور االست (11

 . حضور االجتماعات السرٌرٌة  واإلدارٌة الخاصة بالجناح  (11

 (103,  0224: الحسٌن  ).القٌام بؤٌة مهام أخرى تكلؾ بها ضمن اختصاصها  (11

 

 (ممارسة ) ممرضة : مسم  الوظيفة 

 (الحد األدنى :)المإهبلت العلمٌة والخبرات المطلوبة 

ض لمدة سنة ونصاؾ بعاد الثانوٌاة العاماة منهاا تادرٌب عملاً فاً مستشافى دبلوم تمرٌ (1

 .لمدة ستة شهور 

 .خبرة لمدة سنة كممرضة ممارسة فً مستشفى  (0

 :المعارؾ والقدرات 

 .اإللمام الجٌد بعلوم التمرٌض وفنون الدراسة  (1

 .القدرة على االتصال واقامة عبلقات طٌبة مع اآلخرٌن  (0

 .ة االلمام باللؽة اإلنجلٌزٌ (4

 :االرتباط الوظٌفً 

 (رئٌسة الجناح )ترتبط برئٌسة الممرضات 

 :الواجبات الرئٌسٌة 

تقاادٌم العناٌااة الطبٌااة للمرضااى تحاات إشااراؾ الممرضااة القانونٌااة مثاال إعطاااء األدوٌااة  (1

أخااذ العبلمااات الحٌوٌااة , والحقاان واإلنعاااش القلبااً الرئااوي وأخااذ العٌنااات المخبرٌااة 

 . أجهزة التنفس وؼٌرها وعمل الضمادات البلزمة وتركٌب األنابٌب المختلفة و

مراقبااة وتقٌااٌم حالااة الماارٌض باسااتمرار واباابلغ الممرضااة القانونٌااة المشاارفة عاان أٌااة  (0

 . امور تطرا على حالة المرٌض 

 . االستجابة لطلبات المرضى وتلبٌتها  (4

 . توزٌع الطعام على المرضى واطعام ؼٌر القادرٌن على تناول الطعام بؤنفسهم  (3

 . مساعدة األطباء والهٌئة التمرٌضٌة عند المرور الٌومً على المرضى  (1
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تحضٌر المرضى قبل إرسالهم  إلى العملٌات أو األقسام التشخٌصٌة أو عند تحوٌلهم أو  (1

 . إخراجهم من المستشفى 

 .ومخدات األسرة والتؤكد من نظافتها باستمرار  ؾتؽٌٌر شر اش (1

 .قبل استعمالها للتؤكد من صبلحٌتها  المساعدة فً فحص األجهزة والمعدات (9

 .مساعدة المرضى فً النظافة الشخصٌة  (9

 .المحافظة على سبلمة أمن المرضى من الحوادث المختلفة  (12

 .حضور االجتماعات السرٌرٌة واإلدارٌة الخاصة بالجناح  (11

 .تطبٌق مبادئ وقواعد السبلمة العامة أثناء العمل  (10

 (101, 0224: الحسٌن )  .ن اختصاصهالقٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلؾ بها ضم (14

 

 مساعدة ممرضة: مسم  الوظيفة 

 (الحد األدنى )المإهبلت العلمٌة والخبرات المطلوبة 

 .شهادة الدراسة االبتدائٌة  (1

 .خبرة لمدة سنة كمساعدة ممرضة فً مستشفى  (0

 :المعارؾ والقدرات 

 .القدرة على االتصال واقامة عبلقات طٌبة مع اآلخرٌن  (1

 :ط الوظٌفً االرتبا

 (.رئٌسة الجناح )ترتبط برئٌسة الممرضات 

 :الواجبات الرئٌسٌة 

 .مساعدة الممرضة فً ترتٌب أسرة وؼرؾ المرضى  (0

 .جمع الؽسٌل فً أكٌاس خاصة إلرساله للمؽسلة  (4

 .إٌصال الفحوصات والعٌنات المخبرٌة إلى األقسام المختصة وإحضار النتائج  (3

تحوٌال أو إرساالهم إلاى األقساام التشاؽٌلٌة للفحاص نقل المرضى مان قسام آلخار عناد ال (1

 .والمعالجة 

 .تؽٌٌر اسطوانات األوكسجٌن  (1

 .مساعدة الممرضات فً رفع او حمل المرٌض من مكان آلخر  (1

 .إٌصال األدوات والمستلزمات إلى قسم التعقٌم المركزي  (9

 .إحضار المواد واألدوات والمستلزمات التً ٌحتاجها القسم  (9
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 .إلى مؤمور الثبلجة  تسلٌم الوفٌات (12

 .تطبٌق مبادئ وقواعد السبلمة العامة أثناء العمل  (11

 (101,  0224: الحسٌن )  .القٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلؾ بها ضمن اختصاصها  (10

 

ثرت أالتمرٌض بمراحل عدٌدة  مرلقد تناول هذا الفصل التمرٌض من عدة جوانب ف

فالعبلج ال ٌكتمل اال بوجود من ٌتابع  فً تكوٌنه و تطوره و اتضح إرتباطه الوثٌق بالطب 

الحالة المرضٌة  االمر الذي ٌعجز الطبٌب القٌام به لكثرة المرضى و ضٌق الوقت لذلك ٌؤتً 

دور الممرضة التً تساعد الطبٌب فً رعاٌة المرضى و مبلحظة تطور العبلج بعد قٌام 

تنوع تخصص التمرٌض و  وضحاٌضا , الطبٌب بعبلج المرٌض أو القٌام بالعملٌة الجراحٌة 

 و التصنٌؾ على التوصٌؾ اشتمل الفصلو اخٌرا ,  ثره بمستوى التعلٌم المقدم للممرضةؤت

 .المهنً الذي ٌقوم علٌه تحدٌد المهام و الواجبات التً تقوم بها الممرضة فً المملكة 
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 رابعال الفصل

 ( بالطبيب الممرضة عالقة)  المهنية العالقات
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 : قدمةم

 

ٌحاول هذا الفصل التعرٌؾ بالعبلقات المهنٌة من خبلل اساس نشاتها و الجماعة التً 

تنتمً إلٌها و ذلك للوصول إلى عبلقة الممرضة بالطبٌب باعتبارها عبلقة مهنٌة داخل تنظٌم 

 .المستشفى 

 

 :المستشف  كتنظيم اجتماعي  .1

 

نٌة و ما تشمله من أفراد و جماعات و ما ٌهتم علم االجتماع بدراسة المجتمعات اإلنسا

فالجماعات اإلنسانٌة تختلؾ أشكالها و وظائفها و مكونتها حسب  عبلقات ٌقوم بٌنهم من

اختبلؾ األزمنة و األماكن و األهداؾ و بالتالً وضع لها تصنٌفات تحددها و تمٌزها عن 

اعات البنٌوٌة مثل الجم: أنواع الجماعات إلى نوعٌن أساسٌٌن هما تفقد صنف, بعضها 

 .ٌر بنٌوٌة مثل الحشد و الؽوؼاء الجماعات األولٌة و الجماعات الثانوٌة و الجماعات الؽ

 

 :الجماعات البنٌوٌة تنقسم إلى قسمٌن 

وهً تلك الجماعات التً تحدث عنها العالم األمرٌكً تشارلز : الجماعات األولٌة  .1

و , لمباشرة بٌن أعضاء الجماعة كولً فهً جماعات تقوم على عبلقة الوجه للوجه ا

و حرٌة , و تقوم على أساس التعاون الواضح , ٌتصل فٌها األفراد اتصاال قوٌا مباشرا 

التعبٌر عن الشخصٌة و العواطؾ و فٌها ٌنصهر األفراد فً وحدة مشتركه و ؼالبا ما 

 . ( 012: 0224, كتبخانة )تكون صؽٌرة الحجم مثل جماعة األسرة و األصدقاء 

و عبلقات أفرادها ؼٌر , تكون اكبر حجما من الجماعات األولٌة : لجماعات الثانوٌة ا .2

و لها أهداؾ , شخصٌة و تعتمد هذه الجماعات على وجود عبلقة رسمٌة بٌن أعضائها 

 .محددة ٌسعى األعضاء لتحقٌقها 

 

جماعة تتكون من عدد من الناس الذٌن )و ٌمكن تعرٌؾ الجماعات الثانوٌة بؤنها 

أو , و ٌجتمعون من اجل تحقٌق بعض المصالح و الؽاٌات , معهم قلٌل من الروابط العاطفٌة ٌج

, التنظٌمات االجتماعٌة , ومن أمثلة هذه الجماعات الثانوٌة .( بعض األهداؾ العملٌة الخاصة

 .مإسسات العمل و التً ؼالبا ما تكثر فً المجتمعات الحضرٌة 
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 :نوٌة المنظمات االجتماعٌة كجماعات ثا

ما ٌسمى بالمنظمات االجتماعٌة , أهم ما ٌندرج تحت مفهوم الجماعات الثانوٌة 

قد ٌكون , و هً عبارة عن جماعات رسمٌة منظمة تتكون من اجل هدؾ معٌن , الرسمٌة 

, و من أمثلة تلك المنظمات االجتماعٌة الرسمٌة . تجارٌا أو دٌنٌا أو صحٌا أو تربوٌا 

 . (011:  0224, كتبخانه )  المستشفٌات و المدارسالمإسسات و الشركات و 

قسم علم االجتماع المنظمات االجتماعٌة وفقا ألهدافها و خدماتها إلى ثبلث أنواع من 

 :المنظمات

هً المنظمات التً تقدم خدمات هامه للناس مثل المنظمات : المنظمات النفعٌة  .1

 .الحكومٌة و المستشفٌات و المدارس 

 .اإلجبارٌةالمنظمات .  4.            ٌة المنظمات التطوع .2

 

 ( :جماعة ثانوية )البيروقراطية كتنظيم رسمي 

 

عدة ممٌزات و خصائص جوهرٌة للبٌروقراطٌة و ٌمكن حدد فٌبر أشار كتبخانه إلى أن 

 :تطبٌقها على المنظمات االجتماعٌة نوجزها فٌما ٌلً

لؤلعمال و المهام و عادة ترتبط  تعتمد البٌروقراطٌة على تقسٌم العمل و توزٌع واضح -1

كل مكانه للفرد فً التنظٌم بوظٌفة محددة و ٌدرك الموظؾ أن هذه االختصاصات و 

 .الوظائؾ هً واجباته الرسمٌة التً ٌلتزم بؤدائها 

تقوم السلطة العلٌا بتعٌٌن األفراد الذٌن تتوفر لدٌهم المإهبلت المناسبة عن طرٌق  -2

 .إجراء اختٌارات خاصة محددة 

لكل وضع أو وظٌفة سلطة محدده و لكنها تختلؾ عن بعضها من حٌث ما لها من  -3

 .سلطات و ترتٌب هذه الوظائؾ و المكانات فً تنظٌم هرمً 

 .تتطلب المهنة أو الوظٌفة تدرٌبا متخصصا -4

 .تحكم القواعد و اللوائح و القوانٌن الرسمٌة جمٌع النشاطات فً البٌروقراطٌة  -5

 .ة تقوم على العبلقات الرسمٌة ؼٌر الشخصٌة العبلقات داخل المإسس -6

البٌروقراطٌون موضوعٌون فً تعاملهم مع اآلخرٌن حٌث ٌقدم القرار المنطقً  -7

 .العقبلنً على االعتبارات الشخصٌة 
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ٌعتمد مركز الفرد على المإهبلت و الخبرات الفنٌة و لٌس على العبلقات األسرٌة أو  -8

 (013-011 :0224, كتبخانه .) الشخصٌة 

 

 تنظٌم رسمً و العبلقات فٌها ثانوٌةعند التطبٌق على المستشفى كتنظٌم اجتماعً نجد أنها 

فهً منظمة نشؤت نتٌجة حاجة األفراد إلى العبلج و الرعاٌة الصحٌة و بالتالً أصبحت 

المستشفى تتكون من مجموعة من األفراد ذوي التخصص المهنً تربطهم عبلقات رسمٌة 

 .قوانٌن محددة و هدفها تقدٌم الرعاٌة الصحٌة و العبلجٌة ألفراد المجتمع مبنٌة على قواعد و 

 

 :والمستشفى أٌضا تنظٌم بٌروقراطً فهً 

تعتمد على تقسٌم العمل و توزٌع واضح لؤلعمال فالمستشفى تتمٌز بتقسٌم العمل  -1

 و الذي ٌبلحظ فً المهنة الطبٌة و التمرٌضٌة و الخدمات اإلدارٌة و ؼٌرها المتنوع

من أقسام المستشفى و ٌقوم كل قسم من أقسام المستشفى على حدة بوظٌفة خاصة 

 .ٌفترض أن تعمل فً مجموعها على إبراز أهداؾ المنظمة ككل 

تتكون السلطة العلٌا فً المستشفى من قسمٌن القسم األول ٌتمثل فً الهٌئة الطبٌة    -2

القسم الثانً المتمثل فً  التً بٌدها السلطة فً األمور المتعلقة برعاٌة المرٌض و

الهٌئة اإلدارٌة و التً توفر الوسائل التً ٌمكن بواسطتها تنفٌذ أوامر األطباء على نحو 

 .ٌحقق النجاح 

التنظٌم التعلٌمً الطبً ٌإدي إلى وجود تقسٌم هرمً حتى فً الجماعات الصؽٌرة  -3

الممارس و  داخل المستشفى فالترتٌب ٌكون وفقا للتخصص و المكانة فهناك الطبٌب

أٌضا فً هٌئة التمرٌض هناك الرئٌسة و . المختص و االستشاري و المقٌم و ؼٌرهم 

 (.449-401 :0221, محمد و آخرون )المشرفة و الممرضة الفنٌة 

أن  ٌتطلب من األطباءا و صالمهن فً التنظٌم البٌروقراطً تتطلب تدرٌبا متخص -4

فً الصورة المهنٌة للطبٌب حٌث بعدة صفات كما أشار بارسونز  و ٌتصفوا ٌتحلوا

وضح أن األطباء علٌهم أن ٌتمٌزوا بالموضوعٌة و التفكٌر العلمً القائم على العقبلنٌة 

دون التورط العاطفً مع مرضاهم و أن ٌكون دور الطبٌب موجه نحو اإلنتاجٌة و 

 (. porter, 1998:26)رفع مستوى الرعاٌة الطبٌة المقدمة للمرضى 
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ن الطبٌب و الممرضة على المإهبلت العلمٌة و المتخصصة التً ٌعتمد مركز كل م -5

ٌتلقاها كل منهما حتى ٌستطٌعوا فً النهاٌة ممارسة المهنة بناءا على التعلٌم و التدرٌب 

 .الذي مروا به خبلل دراستهم و تدرٌبهم قبل التحاقهم بالمهنة 
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 :العالقات المهنية .  0

 

جزاء نجد أن أعلى التنظٌم االجتماعً و ما ٌتضمنه من مكونات و بعد التعرؾ 

فكار و بٌنهم من تفاعبلت و عبلقات و تبادل لؤل ؤفراد و ما ٌنشالمكون االساسً له هو األ

 .المعلومات حتى ٌكون هذا التنظٌم فعال و ٌإدي وظٌفته داخل المجتمع 

 

فرادها تتنوع و أبٌن  ؤتً تنشعبلقات اللاٌضا أنواع أوكما للجماعات و النتظٌمات 

نواعها عبلقات رسمٌة و ؼٌر أفنجد أن من , تتشكل وفقا للجماعة أو التنظٌم الذي وجدت فٌه 

 .رسمٌة أو العبلقات العاطفٌة و المهنٌة أو العبلقات القائمة على مصلحه مشتركه و ؼٌرها 

 

فرادها أقات القائمة بٌن ن العبلإنه تنظٌم بٌروقراطً وبالتالً فؤٌتمٌز تنظٌم المستشفى ب

و لكن قد تظهر بٌنهم عبلقات ؼٌر  هً عبلقات رسمٌة مهنٌة لها خصائصها و ممٌزاتها

 . ( 432:  0221, محمد ) رسمٌة نتٌجة التفاعل الدائم و المستمر 

 

العبلقات المهنٌة هً نوع من العبلقات االجتماعٌة  فهً عبلقات ٌبٌن رشوان أن  

أو بٌنهم و بٌن رإسائهم أو بٌنهم و بٌن , العاملٌن بعضهم البعض  العمل التً تنشا بٌن

هً السلوك اإلنسانً  على أنها العبلقات المهنٌة ٌضا ٌعرؾ رشوانأ, المتصلٌن بهذه المإسسة 

و تقدٌر كل فرد و , حترام المتبادل و الذي ٌقوم على اإل, داخل المنظمات فً مجال العمل 

علٌا فً حد ذاته ذلك أن هذه المنظمات  ةو اعتباره قٌم, و خدماته , تقدٌر مواهبه و إمكاناته 

مما ٌنتج عنه , ألفرادها آمال و طموحات و مشكبلت و أحاسٌس و قٌم , هً مجتمعات بشرٌة 

 .(014: 1991, رشوان )عبلقات إنسانٌة نتٌجة لتواجد األفراد معا 

 

 :النقاط التالٌة المحاور و  تعرٌفات العبلقات المهنٌة السابقةو تتضمن 

تدور العبلقات المهنٌة حول العنصر و المواقؾ المهنٌة فً مإسسات العمل و هٌئاته  .1

 .أكثر من التركٌز على الجوانب االقتصادٌة و الفنٌة 

 .ٌتواجد هإالء الناس فً بٌئة تنظٌمٌة بدال من مجرد اتصال اجتماعً ؼٌر منظم  .2
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فالمدٌر ال ٌحد من جهود . لدى اإلنسان  تعمل العبلقات المهنٌة على إثارة الدافعٌة .3

بل انه ٌساعدهم على أن ٌعبروا ا عما فً أنفسهم و أن , اآلخرٌن أو ٌدفعهم دفعا 

 .ٌسلكوا بالطرٌقة التً ٌشعرون بها فالناس هم مصدر العظمة و القوة فً أي منظمة 

تنسٌق العمل تسٌر الدافعٌة فً اتجاه العمل الجماعً أو عمل الفرٌق و ٌنبؽً أن ٌسود  .4

و ٌشٌر التنسٌق إلى . و روح االنسجام و المشاركة و التعاون فٌما بٌن القائمٌن بالعمل 

الوقت المستؽل بعناٌة و تنظٌم فً حٌن ٌشٌر التعاون إلى الرؼبة األكٌدة فً العمل 

 .سوٌا لتحقٌق الهدؾ 

عن العبلقات إن تنظٌم العمل الذي ٌستند إلى عدم الثقة فً اإلفراد بعٌد كل البعد  .5

اإلنسانٌة فالمدٌر الذي ٌستمع إلى كل واشٌة و ٌتصٌد األخطاء فً األمور وفق أهوائه 

 .ٌعتبر نقٌضا للعبلقات المهنٌة

تسعى العبلقات المهنٌة من خبلل العمل الجماعً إلى إشباع الحاجات المادٌة و  .6

 .دون األخرى المعنوٌة و تحقٌق األهداؾ التنظٌمٌة بدال من االستناد إلى أحداها 

تإكد العبلقات المهنٌة على ضرورة حل مشكبلت العمل و اإلنتاج و حل مشكبل ت  .7

العاملٌن المهنٌة و الشخصٌة و االجتماعٌة أوال بؤول الن التراخً فً هذا ٌعوق سٌر 

 .العمل و ٌخفض مستوى اإلنتاج 

ً العمل و تهتم العبلقات المهنٌة بشخصٌات العاملٌن و نموها مما ٌزٌد كفاءتهم ف .8

 ( .011-014: 1991, رشوان .)ٌجعلهم سعداء 

 

بٌن الموظفٌن  ؤالعبلقات المهنٌة متصلة بالمإسسات و المنظمات و الشركات فهً تنش

فحتى تستطٌع المإسسة أو الشركة تحقٌق هدفها و استمرارها ٌجب أن ٌكون ,  فٌها

نسجام و مة و بالتالً ٌكون اإلفراد العاملٌن فٌها متفقٌن و تكون عبلقاتهم المهنٌة سلٌاأل

ٌنا فً بداٌة الفصل أن المستشفى تعتبر جماعة تنظٌمٌة أوكما ر, ساس التعامل أالتوافق 

فراد المنتمٌن إلٌها على لها قوانٌنها و أهدافها و لكً تحقق أهدافها  ٌجب أن ٌكون األ

 عرؾ بإسمتدرجة من االتفاق و التعاون فً ضمن عبلقات اجتماعٌة رسمٌة و هً ما 

 .العبلقات المهنٌة 

 

نجد أن العبلقات المهنٌة الموجودة فً المستشفى متنوعة وذلك لتنوع التخصصات و 

تمٌز المستشفى بالتقسٌم الدقٌق للعمل فهنالك االدارة و العملٌن فٌها و الهٌئة الطبٌة و 
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المهن  المساعدٌن و الهٌئة التمرٌضٌة و العاملٌن فً المختبرات و ؼٌرهم من اصحاب

خذ من بٌن هذه االنواع عبلقة الممرضة بالطبٌب ؤن, المتخصصة و ؼٌر المتخصصة 

كعبلقة مهنٌة بٌن فئتٌن فً المستشفى و من خبلل طبٌعة عمل كل من الممرضة و الطبٌب 

نرى أن الطبٌب ٌحتل مكانة الرئٌس و الممرضة تحتل مكانة المرإوس فالطبٌب ٌقٌم و 

 .تساعد الطبٌب فً تقدٌم العبلج من خبلل تعلٌماته ٌشخص و ٌعالج و الممرضة 

 

 : البناء غير الرسمي للمستشف  

 

و الخضوع للقوانٌن و االنظمة وجود  فً المستشفى ٌنتج من التقسٌم الدقٌق للعمل  

صراعات و توترات فً عملٌة االتصال بٌن  قنوات العمل الرسمٌة فكلما كان نسق السلطة 

ا كان أكثر تدرجا كلما زاد إحتمال تعطل عملٌات االتصال به و سارت بمعنى أنه كلم, جامدا 

و ٌكون االتصال بٌن الجماعات قاصرا على العمل و محصورا , قنواته عبر الخطوط المهنٌة 

 .فً نطاقه و ال ٌنطوي على أي احادٌث اجتماعٌة 

 

ع من ففً أي نو. ذلك أثر فً نمو بناء ؼٌر رسمً و انساق اتصال ؼٌر رسمٌة   

المواقع االجتماعٌة حٌث ٌتفاعل الجمهور عبر فترة زمنٌة طوٌلة قد تكون العبلقات الناشئة 

بمعنى أنه سٌكون هناك مٌبل بٌن هإالء األفراد . بٌنهم من نوع العبلقات األولٌة فً معظمها 

وضاع ونعنً األ) إلى أن ال ٌؤخذوا فً اعتبارهم فقط األدوار التنظٌمٌة التً ٌلعبها اآلخرون 

و االهتمامات ؼٌر , و إنما النظر إلٌهم فً ضوء شخصٌاتهم ( فً البناء االجتماعً الرسمً 

و تمٌل االتصاالت فً الجماعات التً تمتاز بالعبلقات األولٌة إلى أن . التنظٌمٌة المشتركة 

مؽلقة حول قنوات اإلتصال الرسمٌة ال تدورو هكذا فإنها , تكون عمٌقة و أكثر حرٌة فً تدفقها 

و بعبارة . و لهذا قد ٌحدث نوع من التخفٌؾ للتدرج الذي ٌنشؤ عبر الخطوط المهنٌة الصارمة . 

قد ٌتجنب الصراع الذي قد ٌنشؤ حول بعض القضاٌا التً تهم الجماعات المتعارضة , أخرى 

من وجهات نظر فهمها الخاصة بفضل العبلقات الوثٌقة أو عبلقات الصداقة و التً تكون 

قد ٌشترك الطبٌب و الممرضة فً نوع من الفهم , فمثبل . نحو هدؾ رعاٌة المرٌض  موجهه

حول الطرٌقة التً ٌرٌد بها أن ٌعالج الطبٌب ٌعض المرضى و قد تكون هذه الطرٌقة من بٌن 

محمد ) و لكنها ؼٌر متاحه فً ضوء قواعد المستشفى , ما ٌمتاز به أسلوب الطبٌب فً العبلج 

 ,0221  :449-431 . )  
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  :العالقة بين الممرضة و الطبيب  .3

 

إلى كتابات االوائل  تحاول الدراسة أن تشٌرعند التحدث عن عبلقة الممرضة بالطبٌب  

ٌجب على )) م و الذي ٌقول  1920(  Robertson) عن التمرٌض و منهم روبرتسون 

ٌع الطبٌب الممرضة عند اداءها لعملها أن تضع فً عٌن االعتبار انها مجرد اداة ٌستط

بواسطتها أداء عمله و بالتالً مهمتها تنفٌذ اوامر الطبٌب و لٌس لدٌها اي استقبللٌة فٌما ٌتعلق 

م و هً من 1911(  Sarah Dock)و تقول سارة دوك ((بالعملٌة العبلجٌة المقدمة للمرٌض 

ٌب حتى تنفذ أن الطبٌب ٌنظر إلٌها على انها الة تلقت التدر)) الممرضات االوائل فً برٌطانٌا 

اوامره فقط دون االخذ باالعتبار مهاراتها و قدراتها فعلى الممرضة الطاعة دون القاء االسئلة 

 (. (Fagin, 2004(( أو االقتراحات 

 

هذا ما كان علٌه حال التمرٌض فً بداٌاته و حال عبلقة الممرضة بالطبٌب فً  

ة التعلٌم و التدرٌب الذي تتلقاه الماضً لكن الوضع فً الزمن الحالً تؽٌر مع ارتفاع قٌم

الممرضة و تطور الصحة فً المجتمعات فالتمرٌض و الطب متبلزمان و بالتالً اي تطور فً 

 .تطور فً التمرٌض ٌجب أن ٌقابل الطب 

 

عبلقة الممرضة بالطبٌب تحتاج إلى المرونة و التفاهم فنجاح الرعاٌة و العبلج المقدم  

الممرضة و الطبٌب فالطبٌب ٌقوم بالتشخٌص و التوصٌؾ و من الطبٌب ٌعتمد على كفاءة 

وضع الخطة العبلجٌة و القٌام بالعملٌات الجراحٌة و بعد ذلك ٌؤتً دور الممرضة التً تعمل 

على تطبٌق الخطة العبلجٌة إعطاء المرٌض الدواء أو متابعة المرٌض بعد العملٌة الجراحٌة و 

من جانب اخر نجد أن عمل الممرضة ٌتعدى مساعدة و, اببلغ الطبٌب بالتطورات اوال باول 

الطبٌب فً رعاٌة المرٌض فهً تساعده داخل العٌادات و ؼرؾ العملٌات و تعمل على تنظٌم 

العٌادة أو ؼرؾ الكشؾ و بالتالً هً على معرفة اكبر من الطبٌب باماكن المعدات و ادوات 

ٌضا تقوم الممرضة بتنظٌم ملفات ا, الكشؾ فً العٌادة فتقوم بارشاد الطبٌب عن مكانها 

فالكثٌر من جهد الممرضة ٌوجه إلى تنظٌم , المرضى و إعطاء الطبٌب ما ٌلزمه لكتابة العبلج 

و مساعدة الطبٌب فتقوم بمراجعة ما كتبه و التدقٌق فً استٌفاء كافة المعلومات المطلوبة 

كافة اإلجراءات المطلوبة لمرٌض من المرضى قبل االنتقال بمعالجة مرٌض اخر و التاكد من 

 .(Allen, 2002: 36-39.) قبل انتهاء الوقت المحدد لكل مرٌض
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 : مقدمة

 

 بمجتمع التعرٌف ٌتناول و,  مجتمعها و الدراسة لمنهج عرضا الفصل هذا ٌتضمن 

 ٌضاأ,  مصداقٌتها و تصمٌمها كٌفٌة و البحث داةأ الفصل هذا ٌتناول كما,  عٌنته و البحث

 تحلٌل تم ضوءها فً التً و البٌانات معالجة فً المستخدمة االحصائٌة سالٌباأل عرض ٌتناول

 .  التوصٌات إلى الوصول ثم من و البحث نتائجالتوصل إلى  بٌانات و

 

 : الدراسة نوع -1

 

 ظاهرة خصائص رٌرتق هو الدراسة من الهدؾ نأل الوصفٌة البحوث من هًهذه الدراسة 

 تفسٌرها و تحلٌلها و الحقائق جمع على تعتمد و التحدٌد صفة علٌه ٌؽلب موقؾ أو معٌنة

 الظاهرة أو الموقؾ بشؤن التعمٌمات إصدار إلى ذلك طرٌق عن تصل و داللتها الستخبلص

 .طبق فً هذه الدراسة ما وذلك( 002 ص, 1999,  حسن) بدراستها الباحث ٌقوم التً

 : الوصفٌة الدراسات تسما من و

 . الظاهرة خصائص بٌان لدى الكٌفً و الكمً الوصؾ تنتهج -أ             

 ( .33 ص, 0222, نوري.) بالظاهرة المرتبطة المختلفة العوامل بتحدٌد تهتم - ب

 

 : لدراسةا منهج -2

 

 social هذا المنهج ٌعرؾو ,  بالعٌنة اإلجتماعً المسح منهج الدراسة هذه استخدمت

survey method طرٌق عن المبحوثٌن من كبٌرة إعداد من بٌانات لجمع طرٌقة بؤنه 

 أو الهاتؾ عبر أو لوجه وجها مباشرا االتصال كان سواء البحث مجتمع بمفردات االتصال

قد اعتمد  و(. 39ص,0222,  نوري) مقننة أسئلة على تحتوي استمارات خبلل من,  برٌدٌا

 من . (001ص,1999, حسن) التحلٌلٌة الوصفٌة للبحوث ٌةالرئٌس المناهج احد من ألنه علٌه

 أٌضا و(  الصحً القطاع)  متنوعة و كثٌرة العٌنة عمل أماكن أن هذا المنهج اختٌار أسباب

 بالعٌنة المسح منهج نإف(  السعودٌٌن األطباء و السعودٌات الممرضات) المجتمع  حجم كبر

 عن كمٌة معلومات جمعة ستطاعالاكان ب تالًبال و البحث مجتمع من عٌنة اختٌار على ساعد
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 من والتً للبٌانات اإلحصائً التحلٌل باستخدام نتائج على الحصول ثم من و االستمارة طرٌق

 . المماثلة المجتمعات على عمٌمهات ذلك بعد الممكن

 

 : الدراسة عينة  -3

 نإف الطبٌب و السعودٌة الممرضة بٌن العبلقة على التعرؾ تحاول الدراسة هذه أن بما  

 فً المستشفٌات فً ٌنالعامل  السعودٌٌن األطباء و السعودٌات الممرضات ٌمثل البحث مجتمع

 الكلً الحجم أعداد مع تتناسب االطباء و الممرضات من عشوائٌة عٌنة اختٌارتم  و جده مدٌنة

 آخر على الحصول بعد المستشفٌات تلك فً السعودٌٌن االطباء و السعودٌات للممرضات

 . إحصائٌة

 

 مستشفى:  هً مستشفٌات اربع فً تمثلت و جدة مستشفٌات من عشوائٌة عٌنةتم أخذ  لقد

 مستشفى,  الوطنً الحرس مستشفى,  عبدالعزٌز الملك جامعة مستشفى,  العام فهد الملك

 .  العٌون

 

 تلك فً العاملٌن السعودٌٌن االطباء و الممرضات من عشوائٌة عٌنة تم أخذ ذلك بعد

 .  مستشفٌاتال

 

 االطباء و السعودٌات الممرضات من لكل األساسٌة االعداد ٌوضحان التالٌان الجدوالن

 : التً تم سحبها من كل مستشفى العٌنة و مستشفى كل فً السعودٌٌن

عدد السعوديات العامالت في المستشف  و  الممرضات اعداديوضح (  1)  رقم جدول
  العينة المسحوبة 

 لعددا             

 

  المستشف 

 

 الكلي الممرضات عدد

 

 الممرضات عدد

 ( العينة)  الجزئي

 

 النسبة

 %42 41 99 بجدة العيون مستشف 

 %01 12 010 العام فهد الملك مستشف 

 %43 42 99 الوطني الحرس مستشف 

 %09 32 131  العزيز عبد الملك جامعة مستشف 

 %01.1 112 194 المجموع 
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العينة  عددالسعوديين العاملين في المستشف  و  االطباء عداديوضح ا (  2)  رقم جدول  

  سحوبة مال

 العدد                              

 

  المستشف 

 

 الكلي  االطباء عدد

 

 الجزئي االطباء عدد

 ( العينة) 

 

 النسبة

 %09 12 43 بجدة العيون مستشف 

 %01 42 114 العام فهد الملك مستشف 

 %00 41 111 الوطني الحرس مستشف 

 %01.9 41 112  العزيز عبد الملك جامعة مستشف 

 %04.1 112 314 المجموع 

 

 

 : مجاالت الدراسة  -4

كان  قد و جدة مدٌنة فً المستشفٌات بعض فً المكانً المجال ٌتحدد: المكانً المجال 1 ,3

 :لؤلسباب التالٌة  جدة مدٌنة اختٌار

 خارجها إلى السفر إلى تضطر فبل ةالباحث إقامة مقر جدة كون. 

 مما ثقافً تنوع بها و الحكومٌة المستشفٌات مختلؾ على تحتوي جدة مدٌنة أن 

 أي على الدراسة تطبٌق قابلٌة ٌنفً ال الذي االمر بحثها فً الباحثة سٌساعد

 .المملكة مدن من أخرى مدٌنة

 ( سنة واحدة ) ة الرسالة فترة استؽرقت عملٌة جمع البٌانات و كتاب: المجال الزمانً  0, 3

و ٌتحدد فً الممرضات السعودٌات و االطباء السعودٌٌن فً مدٌنة : المجال البشري  4, 3

 .جدة

  

 : بياناتال جمع أداة -5

 . بالعٌنة االجتماعً المسح منهج لمناسبتها مع االستبٌان اداة استخدامتم 

 للمبحوثٌن ٌتسنى حتى جزئٌا ةمقفول أسئلة على تحتوي استمارة عن عبارة االستبٌان 

 على لتوزٌعها األولىاسبانتٌن  إعدادلقد تم ( 111ص,0222, نوري) ٌرٌدون ما إضافة

 والثانٌة السعودٌات الممرضات مع التعامل لهم سبق ٌتعاملون أو الذٌن السعودٌٌن األطباء
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 طباءاأل بٌن مشتركة أسئلة تشمل بحٌث المستشفٌات فً السعودٌات الممرضات على لتوزٌعها

 . منهما بكل خاصة أسئلة و الممرضات و

 

 : ستبيانبناء اال

 الجزء و لعٌنة الدراسة االولٌة بالخصائص متعلق األول من جزئٌن استبٌانتكون كل ٌ

 بٌن العبلقة تحكم التً الضوابط:  على تشمل و للبحث األساسٌة بالمعلومات متعلق الثانً

 الثقافٌة و االجتماعٌة العوامل,  الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة صفات,  الطبٌب و الممرضة

 الممرضة عبلقة فً االٌجابٌة و السلبٌة الجوانب,  بالطبٌب الممرضة عبلقة على المإثرة

 . بالطبٌب

 

 : االحصائي التحليل و البيانات دخالا -6

 

 زمالر برنامج عبر البٌانات تفرٌػ تم,  ترمٌزها و االستبانات مراجعة تمت أن بعد

 الجداول استخراج و معالجتها عملٌة جرت و(   SPSS) االجتماعٌة للعلوم االحصائٌة

 : التالً النحو على ذلك و,  المركبة و البسٌطة االحصائٌة

 

 النسب و للبٌانات التكراري التوزٌع خبلل من الوصفٌة االحصائٌة االسالٌب استخدام تم

 على التعرؾ و للبٌانات ملخصة مقاٌٌس على ولللحص ذلك و,  الحسابٌة المتوسطات و المئوٌة

 وهو المتؽٌرات بٌن االرتباط لتقرٌر االحصائً االختبار استخدام تم كما.  العٌنة مفردات سمات

 .(  Chi – Square Test for Independence)  لبلستقبللٌة 0كا اختبار

 

 : الصدق إجراءات -7

 

 قدرت الظاهري بالصدق ٌقصد و لبلستبٌان الظاهري الصدق على الباحثة اعتمدت

 لقٌاس بنوده مبلءمة مدى تفحص و إلٌه النظر خبلل من قٌاسه ٌنبؽً ما قٌاس على االستبٌان

 من مجموعة على عرضه طرٌق عن عادة الظاهري الصدق ٌقٌم و.  المختلفة المتؽٌر أبعاد

 المعد المقٌاس كان إذا ما نظرهم وجهة من ٌقررون الذٌن الموضوع فً الخبراء أو المحكمٌن

 االستبانتٌن صدق من التؤكد تم لقد, ( 040: 0223,  اخرون و القحطانً)  لقٌاسه اعد ما ٌقٌس
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 مناسبة فً أرائهم استطبلع بهدؾ المحكمٌن من مجموعة على المبدئٌة بصورتها بعرضها

 هداؾأ لتبلئم االستبانة فقرات صٌاؼة تعدٌل تم فقد علٌه و . االستبانة فقرات صٌاؼة وضوح

 .  النهائٌة صورتها فً للتطبٌق صالحة االستبانتان اصبحت بذلك و الدراسة

 

 :اتساق عبارات االستبيان  ثبات -9

 

تحتوي أسئلة االستبٌان على بعض الفقرات التً تحتوي على عبارات توضح بعض 

و ة على عبلقة الممرضة بالطبٌب و الجوانب االٌجابٌة رجوانب الدراسة و هً العوامل المإث

 .السلبٌة فٌها 

 كل بمقارنة ذلك و "كرونباخ ألفا معامل" بإستخدام فقرة كل عبارات إتساق مدى تم قٌاس

 :  اآلتٌة بالطرٌقة ذلك و ككل للفقرة الكلٌة" ألفا" قٌمة مع عبارة لكل" ألفا" قٌمة من

 مقع متسققة تعتبر ألنها نعتمدها للفقرة الكلٌة" ألفا" قٌمة من أقل للعبارة" ألفا" قٌمة كانت إذا

 ٌقتم حقذفها للفققرة الكلٌقة" ألفقا"قٌمقة مقن أعلقى للعبارة" ألفا" قٌمة كانت إذاأما ,  العبارات باقً

 .العبارات باقً مع متسقة غٌر ألنها

 

 : التالً إلى التوصل تم المعامل بتطبٌق و

 : الممرضات استبيان:  أوال

 حسب بالطبٌب الممرضة عبلقة على المإثرة العوامل لعبارات اإلرتباط معامل .1

 .  2.911   كرونباخ ألفا قٌمة

 : كالتالً عبارة لكل" ألفا" قٌمة كانت و
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قيمة ألف كرونباخ لعبارات العوامل المؤثرة عل  عالقة الممرضة (  3 )جدول رقم 
 بالطبيب من وجهة نظر الممرضة

 ألفا قيمة العبارة

 2.910 عمر الطبيب

 2.930 النشأةمكان 

 2.911 االجتماعية ةالحال

 2.911 العملموافقة األهل عل  

 2.911 نظرة المجتمع لالختالط

 2.931 التمريضية الخبرةمدى 

 2.919 وجود برامج تدريبية

 2.914 كثرة المناوبات

 2.939 ضغوط العمل

 

 أن عتبرن بالتالً و  الكلٌة" ألفا" قٌمة من أقل قٌمة ؼالبٌة العبارات نجد السابقة القٌم من و

 .ض البع بعضها مع متسقة العبارات جمٌع

 ألفا قٌمة حسب بالطبٌب الممرضة عبلقة فً االٌجابٌة الجوانب لعبارات اإلرتباط معامل .2

 2.911   كرونباخ

 : كالتالً عبارة لكل" ألفا" قٌمة كانت و

قيمة ألفا كرونباخ لعبارات الجوانب االيجابية في عالقة الممرضة (  4)جدول رقم 
 الطبيب من وجهة نظر الممرضاتب

 ألفا قيمة العبارة

 2.194 العلمية االستشارة تقديم

 2.112 المناوبات ضغوط مراعاة

 2.193 السعودية للممرضة األطباء مساندة

 2.113 للممرضة االجتماعية الحالة مراعاة
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اعتمدت  لتالًبا و  الكلٌة" ألفا" قٌمة من أقل أنها نجدفً الجدول  السابقة القٌم من و

 .جمٌعها

 ألفا قٌمة حسب بالطبٌب الممرضة عبلقة فً السلبٌة الجوانب لعبارات اإلرتباط معامل .3

 2.909   كرونباخ

 : كالتالً عبارة لكل" ألفا" قٌمة كانت و

في عالقة الممرضة بالطبيب  السلبيةقيمة ألفا كرونباخ لعبارات الجوانب (  5)جدول رقم 
 من وجهة نظر الممرضات

 ألفا قيمة العبارة

 2.110 المناقشة و االقتراحات تقبل عدم

 2.110 الطبٌب لعمل مكمل الممرضة عمل بان االعتراف عدم

 2.923 التشجٌع عدم

 2.913 السعودٌة الممرضة جهود تقدٌر عدم

 2.921 األجنبٌة الممرضة مع العمل تفضٌل

 

 .  الكلٌة" ألفا" قٌمة نم أقل قٌمة العبارات و علٌه فقد اعتمدت جمٌعها ألن

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 : األطباء استبيان:  ثانيا

 حسب بالطبٌب الممرضة عبلقة على المإثرة العوامل لعبارات اإلرتباط معامل .1

 2.111  كرونباخ ألفا قٌمة

 : كالتالً عبارة لكل" ألفا" قٌمة كانت و

الممرضة  قيمة ألف كرونباخ لعبارات العوامل المؤثرة عل  عالقة(  6) جدول رقم 
 الطبيببالطبيب من وجهة نظر 

 ألفا قيمة العبارة

 2.114 عمر الممرضة

 2.113 مكان نشأت الممرضة

 2.111 حالة الممرضة االجتماعية

 2.112 مدى خبرة الممرضة

 2.111 نظرة المجتمع لالختالط

 2.119 قلة العاملين

 2.111 وجود برامج تدريبية للممرضة

 2.149 المناوبات كثرة

 2.114 العمل ضغوط

 

 العبارات جمٌع أن نعتبر بالتالً و  الكلٌة" ألفا" قٌمة من أقل أنها نجد السابقة القٌم من و

 . البعض بعضها مع متسقة

 ألفا قٌمة حسب بالطبٌب الممرضة عبلقة فً االٌجابٌة الجوانب لعبارات اإلرتباط معامل .2

 2,114   كرونباخ

 : كالتالً ةعبار لكل" ألفا" قٌمة كانت و
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قيمة ألفا كرونباخ لعبارات الجوانب االيجابية في عالقة الممرضة (  7)جدول رقم 
 األطباءبالطبيب من وجهة نظر 

 ألفا قيمة العبارة

 2.190 السعودي المجتمع بثقافة معرفتها

 2.111 معها التعامل سهولة

 2.141 االنتماء حس لدٌها

 2.119 الطبٌب هب ٌقوم الذي للعمل الممرضة تقدٌر

 

 أعلى كانت قٌمتها ألن العبارات من (معرفتها بثقافة المجتمع السعودي )  عبارة حذؾ تم

 . لكن اعتممدت باقً العبارات,  العبارات تناسق على ٌإثر مما من قٌمة ألفا الكلٌة

 ألفا قٌمة حسب بالطبٌب الممرضة عبلقة فً السلبٌة الجوانب لعبارات اإلرتباط معامل .3

   2.919 ونباخكر

 : كالتالً عبارة لكل" ألفا" قٌمة كانت و

قيمة ألفا كرونباخ لعبارات الجوانب االيجابية في عالقة الممرضة ( 8)جدول رقم 
 الطبيببالطبيب من وجهة نظر 

 ألفا قيمة العبارة

 2.914 التدرٌب و التأهٌل نقص

 2.914 العمل فً الرغبة عدم

 2.911 ةاالنجلٌزٌ بالغة اإللمام عدم

 2.914 بالمسؤولٌة حس لدٌها لٌس

 2.912 الرسمٌة العمل ساعات فً االنتظام عدم

 2.919 االستئذان كثرة

 2.912 الكافٌة المعرفة عدم

 2.911 الخبرة نقص

 .  الكلٌة" ألفا" قٌمة من أقل و علٌه تم اعتماد العبارات ألن قٌمتها
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 : البحثية الصعوبات -9

 

 : ٌلً ما أهمها المٌدانً العمل مرحلة أثناء اتالصعوب بعض مواجهة تم

  .االستبٌان توزٌع فً المساعدة طلب عند المختصة الجهات مع التعاون صعوبة -1

 بالرؼم اإلستبٌان توزٌع للموافقة على الشهرٌن عن تزٌد قد لمدة المختصة الجهات رد تؤخر -0

 . المستمرة المتابعة من

 وأ إضاعتها أو اإلستبانة إعادة بعدم ذلك و مبحوثٌنال بعض قبل من بجدٌة الدراسة أخذ دمع -4

 . كامل بشكل علٌها باإلجابة اإلهتمام عدم
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 دساسال الفصل

 البيانات تحليل
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 : العينة خصائص

 : الممرضات عينة خصائص .1.6

 :العمر .1

 العمر حسب الدراسة عينة توزيع ( 9)  رقم جدول                  

 العمــر التكرار %النسبـــه

 25 من اقل 09 19.4

 35 من اقـل إل  25 من 12 31.1

 45 من اقل إل  35 من 34 09.1

 فأكثر 45 من 9 1.4

 المجموع 112 122

  

 بٌن ما أعمارهن تتراوح الممرضات من% 31ما ٌقارب  أن (9)رقم  جدول ٌوضح

 كانت نسبتهن  عاما   31 إلى 41 من تتراوح نأعماره كانت من حٌن فً. عاما   41 إلى 01

 أن أي, فؤكثر 31 أعمارهن كانت لمن% 1,4 كانت فقد نسبة اقل أما, العٌنة من تقرٌبا 09%

 أن حٌث المجتمع فً الحادث االجتماعً التؽٌر ٌوضح هـذا و الشباب فئة من العٌنة ؼالبٌة

ن التحول الكبٌر فً تنوع الوظائؾ أ اٌضا نجد,  كما تتحسن بدأت التمرٌض مهنة إلى النظرة

 .التً تلتحق بها الفتاة فً الوقت الحالً ادى إلى خروجها عن نطاق الوظائؾ المؤلوفة 

 

 : االجتماعية الحالة .2

 االجتماعية الحالة حسب الدراسة عينة توزيع (  11)   رقم جدول              

 االجتماعيــة الحالة التكرار النسبة

 عزباء 11 32.1

 متزوجة 10 39

 مطلقــه 11 11.4

 المجمـــــوع 112 122

 

 بنسبة المتزوجات من هن العٌنة مفردات ؼالبٌة أن ٌوضح (12)الجدول السابق رقم 

قد  المتزوجات نسبة ارتفاع و,  تقرٌبا% 11 بنسبة المطلقات فكانت نسبة اقل أما,  % 39
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% 31ما ٌقارب  أن و األسري ستقرارباال الممرضات أؼلب عٌنة الدراسة من تمتع على ٌدل

من مفردات العٌنة هن من ؼٌر المتزوجات و هذا ٌدل على إقبال الشابات على الدخول فً 

 .مجال التمرٌض 

 

 :العلمي المؤهل .3

 

 العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة توزيع ( 11)  رقم جدول      

 العلمي المؤهــل   التكرار النسبة

 مريــضت بكالوريوس 00 13.1

 الصحيــة الكليـة دبلوم 39 40

 العامة الثانوية بعد صحي معهد دبلوم 11 43

 (الكفاءة بعد)  ثانوي صحي معهد دبلوم 01 19

 تذكــر أخرى 0 1.4

 المجمـــــــــوع 112 122

 

 بنسبة كانت العٌنة لمفردات نسبة اكبر أن نجد أعبله (11)رقم  الجدول إلى بالنظر

 باتً,  العامة الثانوٌة بعد صحً معهد دبلوم على الحاصبلت الممرضات من هن و% 43

 نصٌب من نسبة اقل كانت حٌن فً, %40 بنسبة الصحٌة الكلٌة دبلوم على الحاصبلت بعدها

 و% 11ما ٌقارب  تمرٌض بكالورٌوس الحاصبلت على نسبة كانت حٌث الجامعً التعلٌم

 . %0أقل من  بنسبة العالً التعلٌم
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 : الخبرة .4

 الخبرة سنوات حسب الدراسة عينة توزيع ( 12)  رقم جدول

 الخبـــرة التكرار النسبة

 سنوات 5 من اقل 11 41.4

 سنوات 11 من اقل ال 5 من 09 19.4

 سنـه 15 من اقل إل  11 من 31 42

 فأكثر سنــه 15 من 02 14.4

 المجمـــوع 112 122

 

 11خبرة حٌث ان من تجاوزت سنوات خبرتهن سنوات ال (10)ٌوضح الجدول رقم 

% 19سنوات بنسبة  12تلٌها من كانت خبرتهن بٌن خمس الى , % 14سنة كانت أكثر من 

سنوات و هذا قد  1كانت لمن خبرتهن أقل من % 41فً حٌن أن أعلى نسبة أكثر من , تقرٌبا 

أن من خبرتهن  ٌدل على أن االقبال على مهنة التمرٌض إرتفع فً وقت قرٌب لذلك نجد

  .أطول أقل من الممرضات البلتً لم تتجاوز خبرتهن الخمس سنوات 

 : الوظيفة مسم  .5

 الوظيفي المسم  حسب الدراسة عينة توزيع ( 13)  رقم جدول

 الوظيفة مسم  التكرار ألنسبه

 أخصائي 12 1.1

 فنــي 149 90.1

 مساعــد 1 2.1

 المجموع 112 122

  

توضح أن ما ٌقارب ( 14)ض كما ٌكشؾ عنها الجدول رقم مسمٌات وظائؾ التمرٌ

و هذا % 1فً حٌن أن مساعد كانت أقل من , أخصائً  % 1ثم ما ٌقارب , فنً % 94

التحاق الفتٌات بالمعاهد و الكلٌات المتوسطة و بالتالً زٌادة أعداد الممرضات ٌوضح 

 .المتخصصات 
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  : العمل مكان .6

 

 العمل مكان حسب الدراسة عينة توزيع ( 14)  رقم جدول            

 النسبة التكرار العمل مكان

 01.1 32 العزيز عبد الملك جامعة مستشف 

 02 42 العيــون مستشف 

 02 42 الوطني الحرس مستشف 

 44.4 12 فهــد الملك مستشف 

 122 112 المجموع

 

% 44 هً و نةالعٌ مفردات من نسبة اكبر أن السابق(  13) رقم  الجدول من ٌتضح

 الملكجامعة  مستشفى من العٌنة مفردات أن حٌن فً,  فهد الملك مستشفى من كانت تقرٌبا

 الوطنً الحرس مستشفى و العٌون مستشفى من كل أما,  تقرٌبا% 01 نسبة بلؽت العزٌز عبد

 % .02 بنسبة العٌنة مفردات فً تساوت فقد

 :العمل طبيعة .7

 الممرضة عمل طبيعة حسب سةالدرا عينة توزيع ( 15)  رقم جدول

 العمــــل طبٌعة التكرار %النسبــه

 فنــــً 135 91

 إداري 5 3.3

 كالهمـــا 11 6.7

 المجموع 151 111

 

 بنسبة تطبٌقً أي فنً عملهم الممرضات ؼالبٌة أن أعبله (11)رقم  الجدول من ٌتضح

 للمرٌض الحٌوٌة عبلماتال اخذ فً الطبٌب كمساعدة العملً الممرضة بعمل ٌقمن أي% 92

 بها تقوم التً األعمال من ؼٌرها و الحقن إعطاء و الدواء اخذ فً المرٌض مساعدة و
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 ماإ وهً إلداريلعمل ال كانت تقرٌبا% 4 هً و نسبة اقل أن نجد حٌن فً, عادة الممرضة

أن  أو التمرٌض فً خبرة و عالً تعلٌم تطلبت الرئاسة و معٌن لتخصص تمرٌض رئاسة

 . مكتبٌة إدارٌة بؤعمال الممرضة قٌامل اإلداري ٌكون أٌضا بالعم

 :العمل مجال .8

 العمل مجال حسب الدراسة عينة توزيع ( 16)  رقم جدول         

 العمـــل مجال التكـــرار %النسبـــــه

 طوارئ 14 9.3

 مركزة عناٌــة 8 5.3

 أسنان 12 8

 والدة و نســاء 14 9.3

 أطفال 11 7.3

 تذكــر أخرى 91 61.7

 المجمــــــــوع 151 111

 

 تخصصات تخص و% 12 من أكثر كانت نسبة أعلى أن ( 11)رقم  الجدول ٌوضح

 حٌن فً حنجرة و وأذن انؾ و عظام وجراحة خارجٌة عٌادات هً و االستبٌان فً تذكر لم

 دراسة ٌتطلب التخصص هذا الن ذلك و المركزة للعناٌة تقرٌبا% 1 هً و نسبة قلأ كانت

 .  مركزة عناٌة لتمرٌض مإهله لتكون التمرٌض من تخرجها بعد خاص لبرنامج الممرضة
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 (أخرى تذكر) توزيع عينة الدراسة حسب مجال العمل ( 17)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار مجال العمل

 43.1 41 عيون

 9.9 9 أذن و أنف و حنجرة

 3.3 3 جراحة مخ و أعصاب

 00 02 عيادات خارجية

 10.1 11 عظام

 0.0 0 جراحة فم و فكين ووجه

 4.4 4 نفسية

 1.1 1 جراحة عامة

 3.3 3 مسالك بولية

 0.0 0 الحجز

 122 91 عالمجمو

 

قد وزعت على ( أخرى تذكر)أعبله أن تخصصات ( 11)ٌوضح الجدول رقم 

حة فم و مجال عملهن عٌون فً حٌن نجد أن جرا% 41تخصصات متنوعة أعبلها ما ٌقارب 

و مجال العمل فً الحجز مقتصر , لكل منهما % 4فكٌن ووجه و الحجز قد شكلن أقل من 

 . على مستشفى الملك فهد و ذلك إلرتباطه بعبلج المسجونٌن 
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 : التمريض بمهنة اللتحاقل الدافع .9

 

 التمريض بمهنة السعودية الفتاة لتحاقلال الدافع يوضح( 18)  رقم جدول

 االلتحــاق سبب التكرار %النسبــــه

 المجال بهذا العمل فً لرغبتً 98 65.3

 بالتمرٌض للعمل وأقاربً أهلً لتشجٌع 12 8

 التخرج بعد وظٌفة على الحصول سهولة 27 18

 إمامً الوحٌدة الفرصة كانت 4 2.7

 مناسب المهنة لهذه المادي الدخل 5 3.3

 التمرٌض بمهنة زمٌالتً التحاق 4 2.7

 المجمــــــوع 151 111

 

 بمهنة اللتحاق الرئٌسً السبب أن ٌتضح أعبله (19)رقم  الجدول إلى بالنظر

 دخول على ٌدل هذا و% 11 أكثر من بنسبة الرؼبة بالعمل فً مجال التمرٌض كان التمرٌض

 سهولة هو% 19 بنسبة الثانً السبب كان حٌن فً, قناعة عن المهنة هذه فً الممرضة

بسبب أن مجال التمرٌض لم ٌتشبع بعد بل الزال فً حاجة لكوادر  وهذا ٌفةوظ على الحصول

أما الدافع المادي فلم ٌشكل سببا لبللتحاق  , %9ٌلٌه تشجٌع األهل بنسبة , مإهلة و مدربة 

تقرٌبا و هذا قد ٌدل على اهتمامها بالعمل كممرضة % 4بالتمرٌض إال لنسبة قلٌلة جدا بلؽت 

 تقرٌبا% 4 بنسبة متساوٌة كانت نسبه اقل أن حٌن فً ,المادي للمهنة  ٌفوق اهتمامها بالدخل

 . بالتمرٌض زمٌبلتها اللتحاق أو أمامها الوحٌدة الفرصة كان التمرٌض أن بٌن
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 : األطباء عينة خصائص .2.6

 : العمر -1

 العمر حسب الدراسة عٌنة توزٌع(  99)  رقم جدول         

 %النسبة التكرار العمر

.سنة 53 من اقل  18 16.4 

 41.8 46  سنة 04 من اقل إلى 53 من

سنة 03 من اقل إلى 04 من  33 31 

سنة 34 من اقل إلى 03 من  13 11.8 

 111 111 المجموع

 

% 42أي ما ٌقارب  العٌنة مفردات غالبٌة أن أعاله (19)ٌتضح من الجدول رقم 

 بٌن تتراوح أعمارهم لمنهً  نسبة اقل كانت بٌنما,  سنه 41 - 35 بٌن أعمارهم تقع كانت

 كانت المبحوثٌن من أي ٌوجد لم حٌن فً تقرٌبا% 12 بلغت حٌث سنه 51 من اقل إلى 45

 .  عاما الخمسٌن تجاوزت قد أعمارهم

 

 : الخبرة سنوات -2

 الخبرة سنوات حسب الدراسة عٌنة توزٌع(  04)  رقم دولج       

 %النسبة التكرار الخبرة سنوات عدد

سنوات 3 من اقل  19 17.3 

سنوات 94 من اقل إلى 3 من  26 23.6 

سنه 93  من اقل إلى 94 من  24 21.8 

فأكثر سنه 93  41 37.3 

 111 111 المجموع
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من مفردات العٌنة كانت % 37أن ما ٌزٌد على  (21)رقم  هأعال الجدول من ٌتضح

سنوات شكلوا ما  5عن فً حٌن من تقل سنوات خبرتهم , سنة  15سنوات خبرتهم تزٌد عن 

 . % 17نسبته أكثر من 

 

 : العمل أماكن -3

 

 العمل أماكن حسب الدراسة عٌنة توزٌع ( 09)  رقم جدول     

 %النسبة التكرار العمل مكان

  31.8 35 العزٌز عبد الملك جامعة مستشفى

  9.1 11 العٌون مستشفى

 31.8 35 الوطنً الحرس مستشفى

 27.3 31 العام فهد الملك مستشفى

 111 111 المجموع

 

 تقرٌبا %32 ألطباءامفردات العٌنة من  من نسبة اكبر أن (21)ٌوضح الجدول رقم 

 اقل كانت حٌن فً , العزٌز عبد الملك جامعة مستشفى و الوطنً الحرس ستشفىمن م كل من

 .كانت من مستشفى الملك فهد العام% 27و أكثر من ,  العٌون لمستشفى تقرٌبا %9 نسبه

 

 : الوظٌفً التخصص -4

 

 الطبٌب ٌشغلها التً الوظٌفة حسب الدراسة عٌنة توزٌع ( 00) رقم جدول        

 النسبة التكرار الوظٌفة

 27.3 31 استشاري

 41.9 45 اخصائً

 21 22 عام طبٌب

 11.9 12 امتٌاز طبٌب

 1.9 1 تذكر أخرى

 111 111 المجموع
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 األخصائٌٌن من كانوا األطباء من نسبة براك أن السابق( 22)رقم  الجدول ٌوضح  

 أن غٌر, تقرٌبا %11 بنسبة االمتٌاز ألطباء كانت نسبة اقل أن حٌن فً,  تقرٌبا %41 بنسبة

 االستبٌان استرجاع نسبة أن إال متساوي بشكل المستوٌات جمٌع شملت االستبٌان توزٌع عملٌة

وهذا قد  . االمتٌاز أطباء و العام طبٌببال مقارنة األخصائٌٌن و االستشارٌٌن عند اكبر كانت

ألننا كما نرى هنا أن ( 21)سنة كما فً الجدول 15ٌفسر إرتفاع نسبة من خبرتهم أكثر من 

 ًاالستشارٌٌن و األخصائٌٌن شكلوا أكثر من نصف العٌنة و بالتالً نجد أن خبراتهم ف

 (.23) الممارسة الطبٌة تكون أطول و هذا ما ٌدعمه الجدول التالً رقم 

 

 تخصص األطباءو  سنوات الخبرةيوضح الربط بين (   23 )جدول رقم   

 

 التخصص

  سنوات الخبرة

إل  أقل  5من   5أقل من  المجموع
 11من 

إل  أقل  11من 
 15من 

 فأكثر 15من 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 01.4 42 31.4 19 09.0 1 11.3 3 2 2 إستشاري

 32.9 31 49 11 11.1 11 12 14 2 2 اخصائي

 02 00 13.1 1 3.0 1 01.9 1 30.1 9 طبيب عام

 12.9 10 2 2 2 2 4.9 1 11.9 11 طبيب امتياز

 2.9 1 2 2 2 2 4.9 1 2 2 أخرى تذكر

 122 112 122 31 122 03 122 01 122 19 المجموع

 

سنة كانوا  15ممن خبرتهم أكثر من % 47أن ما ٌقارب ( 23)ٌتضح من الجدول رقم 

 11تقربٌا ممن خبرتهم من %  67أٌضا , منهم من األخصائٌٌن %  39اإلستشارٌٌن  و من 

ممن خبرتهم أقل من ه % 58فً حٌن نجد أن ما ٌقارب , كانوا من األخصائٌٌن  15إلى 

 .   سنوات هم أطباء اإلمتٌاز 
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3.6:  . 

 : بالطبيب الممرضة عالقة تحكم التي الضوابط -1

ا فً الجزء النظري تنظٌما رسمٌا قائم على قواعد و قوانٌن ٌعتبر المستشفى كما ذكرن

تساعد على استمراره و استقراره و ذلك بتنظٌم السلوكٌات و العبلقات بٌن االفراد من 

د الحقوق و الواجبات و وضع العقوبات التً تطبق على من ٌخرج عن هذه خبلل تحدٌ

نجد أن ذلك ٌتمثل فً وجود ضوابط من شؤنها تنظٌم العبلقة المهنٌة , القوانٌن و القواعد 

 :بٌن الممرضة و الطبٌب داخل المستشفى وهذه الضوابط هً 

دة و الموضوعة و ٌقصد بها القوانٌن المحد: القوانٌن المكتوبة و المفروضة  .1

 .من المستشفى و بالتالً وجود عقوبة لمن ٌخرج عنها 

أي هل ٌتوفر أشخاص فً داخل : وجود مراقبٌن داخل أماكن العمل  .0

 .المستشفى عملهم االساسً هو مراقبة االفراد و سلوكٌاتهم 

أن كل شخص رقٌب على أفعاله و سلوكٌات و : الرقابة الذاتٌة الشخصٌة  .4

ه الرقابة تكون محصلة جوانب عدٌدة فً حٌاة الفرد و أداءه لعمله و هذ

 .تشمل التنشئة و الشخصٌة و المعرفة بالقوانٌن و الحقوق و الواجبات 

الخوؾ من نظرة االفراد : االستهجان العام للسلوك الؽٌر مرؼوب فٌه  .3

 .االخرٌن عند التقصٌر فً العمل أو عند الخروج عن السلوك المؤلوؾ 

هو تحدٌد الحقوق و الواجبات تحدٌدا دقٌقا حتى ٌلتزم و: توصٌؾ المهنة  .1

األفراد باالعمال التً تدخل ضمن نطاق صبلحٌتهم و التً تحدد دور كل 

 .   شخص داخل المستشفى 

 الممرضات نظر وجهة من الضوابط بحسب العينة توزيع (  24)   رقم جدول

 العالقة تحكم التي الضوابط التكــرار %النسبـــة

 مفروضة أو مكتوبة قوانين وجود 39 40

 العمل أماكن داخل في مراقبين وجود 1 2.1

  شخصية ذاتية رقابة وجود 91 11.1

 المرغوب غير للسلوك عام استهجان وجود 1 2.1

 للمهنة توصيف وجود 11 12

 المجمــــــــوع 112 122
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 ٌرٌن رضاتالمم من العٌنة مفردات من% 11 من أكثر أن (03)رقم  الجدول ٌوضح

 أكثر أي والممرضة الطبٌب بٌن العملٌة العبلقة ضبط فً األساس هً الذاتٌة الرقابة أن

ترى أن الرقابة الذاتٌة تؤتً قبل ؼٌرها  الممرضة أن على ٌدلقد  وهذا العٌنة نصؾ من

 ما على بناءا تعامبلتها و تصرفاتها تكون أن على الممرضة تحرص أٌضا,  من الضوابط

 قوانٌن وجود على الممرضات من% 40 نسبة اتفقت حٌن فً,  عملها فً نهام متوقع هو

 أداء على العاملٌن إلزام إلى ٌإدي مما المستشفى داخل العاملٌن على تطبق مفروضة

 القوانٌن هذه و العمل بؤخبلقٌات اإلخبلل أو تقصٌر أي وجد إذا العقاب تطبٌق و دورهم

اٌضا ,  العمل قوانٌن األفراد ٌطبق الشخصٌة رقابةفبال الشخصٌة الرقابة من مدعومة تكون

من الممرضات أن وجود توصٌؾ للمهنة هو الضابط و معنى هذا أنهن ٌعرفن % 12ترى 

 .الحقوق و الواجبات إال أن الرقابة الذاتٌة كانت هً األعلى 

 

  األطباء نظر وجهة من الضوابط بحسب العينة توزيع (  25)   رقم جدول    

 %النسبة التكرار الضوابط

 19.0 02  مفروضة و مكتوبة قوانين وجود

العمل أماكن داخل في مراقبين وجود  1 3.1 

 11.1 10  شخصية ذاتية رقابة وجود

 3.1 1  فيه مرغوب الغير للسلوك  عام استهجان وجود

 1.3 1  للمهنة توصيف وجود

تذكر أخرى  1 2.9 

 122 112 المجموع

 

 األطباء من العٌنة مفردات من% 11 من أكثر نأ (01)رقم  هأعبل الجدول من ٌتضح

 الذاتٌة الشخصٌة الرقابة وجود هو بالطبٌب الممرضة لعبلقة األساسً الضابط أن ٌروا

 لمعرفته دوره بؤداء نفسه ٌلزم بالتالً و لتصرفاته المقٌم و المسئول هو فالطبٌب

 ٌعمل من تجاه واجبات ما علٌه و حقوق من له ما فهم و الطبٌب لدور المهنً بالتوصٌؾ

 تقول تقرٌبا% 19 العٌنة مفردات من ضئٌلة نسبة أن نجد حٌن فً,  الممرضة مثل معه

بعكس الممرضات  الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة تحكم مفروضة و مكتوبة قوانٌن وجودب

 .حٌث أن نسبتهن أعلى فً هذا الجانب
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 الممرضات و األطباء أن نجد (01) رقم الجدول و (03) رقم الجدول إلى بالنظر  

 الذاتٌة الرقابة وجود هو الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة ٌحكم ضابط أهم أن على اتفقوا

 من التمرٌض و الطب مهنة أن إلى ذلك ٌرجع قد و األخرى بالضوابط مقارنة الشخصٌة

 و الطبٌب ٌدفع بءالع هذا و وصحته اإلنسان بحٌاة متصلة ألنها الحساسة اإلنسانٌة المهن

 المرضى على إنما و فقط علٌهما ضرره ٌعود ال خطؤ فؤي أداءهما مراقبة إلى الممرضة

كما  مهنته ٌإدي أن على فٌه ٌتعهد قسم ٌإدي الطب لمهنة الممارس أن نجد و,  أٌضا

 و الممرضة من كل وعً على ٌدل اإلتفاق هذا أٌضا, تعلمها أو كما ٌنبؽً له أداءها 

 على أداءه و تصرفاته تقٌٌم على منهما كل ٌعمل بحٌث وواجباتهما قوقهمابح الطبٌب

 . أساسهما

 

 : بالطبيب الممرضة عالقة طبيعة -2

 

 الممرضات نظر وجهة من بعملها الممرضة قيام بحسب العينة توزيع(  26)  رقم جدول

 %النسبة التكرار الكيفية

 42.1 31  مناقشة دون الواحد بالحرف يطلب ما تنفذ

 31.4 19  يتن اقتراح بعض التعديالت أحيانا و يتن تنفيذ ها يطلب القيام به

 04.4 41  معارضة رأي الطبيب إذا كان ما يطلب تنفيذه غير صحيح

 2.1 1 تذكر أخرى

 122 112 المجموع

 

 لممرضاتا عٌنة مفردات من% 31 أكثر من أن أعبله (01)رقم  الجدول من ٌتضح

 العملٌة احتاجت إذا األطباء على التعدٌبلت بعض اقتراح مع هنعمل ٌإدٌن ذكرن أنهن

 على و الممرضةو كذلك خبرة  مدى تمرس و مهارة ٌوضح قد هذا و,  لذلك العبلجٌة

 أن الممرضة من ٌتطلب ذلك أن نجد اٌضا جٌدة طبٌة رعاٌة تقدٌم و العبلج بؤهمٌة وعٌها

فً حٌن نجد أن ,  معلوماتها تحدٌث ىعل تعمل أن و جدٌد هو بما دائمة معرفة على تكون

ٌنفذن ما ٌطلب منهن بالحرؾ الواحد دون مناقشة و لذلك لخوفهن من % 42أكثر من 

المسائلة أو لتجنب معارضة الطبٌب أو ألنها تفهم من دورها كممرضة أن علٌها التنفٌذ 

ال تعرض  دون إبداء الرأي فمن الممكن أن تشعر الممرضة بؤن رأٌها ؼٌر مهم و بالتالً
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ٌعارضن الطبٌب % 03اٌضا على العكس تماما فإن ما ٌقارب , أي اقتراحات أو تعدٌبلت 

وهذه النقطة لها جانب سلبً و اخر , بشكل مباشر إذا كان هنالك خطؤ فً عملٌة العبلج 

فالسلبً أنه حٌن تعارض رأي الطبٌب قد ال ٌؤخذ برأٌها على عكس لو انها اتبعت , اٌجابً 

قتراح فً حٌن أن الجانب االٌجابً قد ٌكون فً معرفة الممرضة باالخطاء و أسلوب اال

 . معارضتها قد ٌبٌن اهتمامها بعملها و اهتمامها بتقدٌم رعاٌة صحٌة أفضل

 

 بعملها القيام الممرضة من الطبيب طلب كيفية بحسب العينة توزيع ( 27)  رقم جدول
 الممرضة نظر وجهة من

 ةالكيفي التكرار %النسبة

  مناقشة دون بالعمل بالقيام يأمرك 12 44.4

  اقتراح أي لديك كان إذا لك االستماع و العملب القيام منك يطلب 11 12

  العالجية العملية في ما خطأ هنالك كان إذا تنبيهه منك يطلب 04 11.4

 أذكرى فضال أخرى 0 1.4

 المجموع 112 122

 

 ٌرٌن% 12 بنسبة الممرضات من العٌنة مفردات نصؾ أن ٌوضح( 01)الجدول رقم 

 تطرحها قد التً االقتراحات تقبل مع لتعلٌماته وفقا بعملهن القٌام منهن ٌطلب الطبٌب أن

 الذي و(  09)  رقم الجدول مع ٌتفق وهذا,  ذلك العبلجٌة العملٌة احتاجت إذا الممرضة

 متوافق لدورها لممرضةا أداء طرٌقة أن نجد بالتالً و عملهاب الممرضة قٌام كٌفٌة ٌصؾ

 على ٌساعد مما , من وجهة نظر الممرضة  الطبٌب ناحٌة من منها متوقع هو ما مع

 , التكاملً الدور نظرٌة تإكده ما هذا و الطبٌب و الممرضة بٌن ما التوافق و االٌجابٌة

ٌطلب الطبٌب منهن تنبٌهه إذا كان هناك خطؤفً العملٌة % 11أٌضا نجد أن ما ٌقارب 

 إلى ٌمٌلون األطباء أن ٌجدن الممرضات من% 43 من اقل أن نجد حٌن فً ,جٌة العبل

( 01)و هذا أٌضا مرتبط بالجدول  العبلجٌة العملٌة فً برأٌهن األخذ دون األوامر راإصد

 .منهن ٌإدٌن عملهن بالحرؾ الواحد دون نقاش % 42حٌث 
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 األطباء نظر وجهة من ابعمله الممرضة قيام بحسب العينة توزيع ( 28)  رقم جدول

 %النسبة التكرار األداء طبيعة

 01.3 09  العالجية العملية في تدخل أو نقاش دون عملها تؤدي

 39.0 14  لعالجيةا العملية في الجديدة األساليب بعض اقتراح مع عملها تؤدي

 03.1 01  العالجية العملية أثناء تقع التي باألخطاء الطبيب تنبه أن

 2.9 1 رتذك أخرى

 122 112 المجموع

 

 الممرضة اداء طبٌعة وصؾ فً تباٌنت قد األطباء أراء أن (09)رقم  الجدول من ٌتضح

 بعض اقتراح مع عملها تإدي الممرضة أنمن مفردات العٌنة ذكروا % 39 أكثر من أن فنجد

 مفردات من تقرٌبا%  01 أن نجدفٌما ,  ذلك العبلجٌة العملٌة احتاجت إذا الجدٌدة األسالٌب

 الممكن من وهذا العبلجٌة العملٌة فً تدخل أو نقاش دون بعملها تقوم الممرضة أن ٌروا العٌنة

 العٌنة من تقرٌبا% 01 أن نجد حٌن فً,  أهمٌتها من بالتقلٌل الممرضة شعور إلى ٌإدي أن

 . العبلجٌة العملٌة وقعت أخطاء أثناء إذا الطبٌب تنبه أن الممرضة على انه ٌروا

 

 هنا من و اآلخر الفرد من فرد كل ٌتوقعه ما معرفة على العمل داخل تتمحور العبلقات

 إذا التعدٌبلت بعض اقتراح مع دورها أداء فً ٌتمثل الممرضة دور أن ٌرى الطبٌب أن نجد

 رأي طرٌقة مع متفق هذا و(  09)  رقم الجدول فً ذلك ٌتضح و ذلك العبلجٌة العملٌة احتاجت

 التً االقتراحات تقدٌم و بعملها القٌام منها ٌطلب فهو معها الطبٌب تعامل رٌقةط فً الممرضة

 األطباء أن رىت منهن% ( 01)تمثل  ضئٌلة لٌست نسبة أن إال العبلج مستوى من ترفع

)  رقم الجدول ٌوضحه ما هذا و رأٌهن ألهمٌة اعتبار أو نقاش دون بدورهن بالقٌام ٌؤمروهن

 مع متوافق لها الطبٌب طلب كٌفٌة و لعملها أداءها فً الممرضة رأي أن نجد كذلك ,(  01

 األطباء من العٌنة مفردات فمعظم,  لعملها الممرضة أداء كٌفٌة و الممرضة لدور الطبٌب توقع

كما  العبلجٌة العملٌة فً اقتراحاتها و رأٌها إبداء مع عملها تإدي أن ممرضةوٌسمح لل ٌتوقع

 الممرضة على انه ٌعتقدون زالوا ما األطباء من هناك فئة لكن, (  09)  رقم جدولٌوضح ذلك 

 الدور ذلك من التوقعات مع الدور توافق عند.  %01و قد مثلوا نسبة  نقاش دون عملها أداء

 الممرضة دور أن نجد بالتالً و المطلوب هو ما منها طرؾ كل ٌعرؾ و واضحة العبلقة تكون

 . الطبٌب توقعات مع الممرضة دور توافق ٌعنً هذا و الممرضة و الطبٌب من كل لدى واضح
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 وجهة من عام بشكل السعودية الممرضة كفاءة بحسب العينة توزيع (  29)   رقم جدول
 األطباء نظر

 %النسبة التكرار الكفاءة درجة

 09.1 40 ممتاز

 41.4 31 جدا جيد

 01.1 09 جيد

 9.0 9 مرضي

 122 112 المجموع

 

 ٌروا من مفردات العٌنة من األطباء% 41 ما ٌزٌد عن أن ٌوضح (09)الجدول رقم 

ٌعطً الممرضة % 09فً حٌن أن أكثر من ,  جدا جٌد السعودٌة الممرضة كفاءة مستوى أن

 مرتفع األطباء نظر فً السعودٌة الممرضة مستوى أن نرى بالتالً و,  السعودٌة تقدٌر ممتاز

 بٌن الزمنً الفارق إلى ذلك ٌرجع قد,  بالطبٌب مرضةالم لعبلقة بالنسبة اٌجابٌا ٌعتبر هذا و

 باهرمز دراسة أشارت حٌث الحالً الوقت و العمل مٌدان إلى السعودٌة الممرضة دخول بدأ

 نجد لذلك,  جٌد بمستوى كان األطباء نظر وجهة من السعودٌة الممرضة أداء أن إلى 1991

 مستوى فً ارتفاع إلى ذلك ٌإدي ممرضةالو تدرٌب  تعلٌم مستوى ارتفاع عند الممكن من هأن

 .  أداءها
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 نظر وجهة من التمريضية المهام تأدية تقييم بحسب العينة توزيع ( 31)  رقم جدول
 لممرضاتا

 

 المجمـــــوع

  التقييــــــــــــــم

 ضمن اليندرج العمــل

 تخصصها

 ممتــاز جيـــد مقبـــول

 ت % ت % ت % ت % ت %

 الجروح  تضميد 119 19.4 01 11.4 2 2 1 4.4 112 122

 الحقنة إعطاء 142 91.1 02 14.4 2 2 2 2 112 122

 الضغط قياس 134 91.4 1 3.1 2 2 2 2 112 122

 لطمئنته المريض مع التحدث 91 11.4 42 02 9 1.4 01 11.4 112 122

 يضللمر والشراب الطعام تقديم 11 12 01 11.4 4 0 31 42.1 112 122

  المريض مساعدة 91 13 04 11.4 0 1.4 09 19.4 112 122

 المريض سرير ترتيب 114 11.4 12 1.1 4 0 03 11 112 122

 المريض حرارة درجة قياس 109 91 9 1 4 0 9 1 112 122

 الصحية حالته عن المريض مع التحّدث 123 19.4 03 11 1 4.4 11 11.4 112 122

 الطبيب مساعدة 142 91.1 13 9.4 0 1.4 3 0.1 112 122

 الدواء تقديم 112 14.4 11 11.4 4 0 02 14.4 112 122

 الممرضات عل  االشراف 10 31.4 01 13 12 1.1 11 49 112 122

 الجراحية العمليات إجراء في المساعدة 02 14.4 09 19.1 19 10 93 11 112 122

 الوالدة عمليات جراءإ في المساعدة 19 10 13 9.4 14 9.1 121 12 112 122

 الجراحية العمليات بعد المريض متابعة 19 10 09 19.4 1 3.1 41 03 112 122

 

 نسبة بؤعلى هنئالدا الممرضات من العٌنة مفردات تقٌٌم أن (42)رقم  الجدول من ٌتضح

 تقرٌبا% 92 بنسبة ممتاز الجروح تضمٌد:  كالتالً واجباتها ضمن المندرجة األعمال من لكل

 مع التحدث, % 91 بنسبة ممتاز الضؽط قٌاس,  تقرٌبا% 91 بنسبة ممتاز الحقن إعطاء, 

 مساعدة, %  12 بنسبة  ممتاز للمرٌض الطعام تقدٌم, % 11 بنسبة ممتاز للتسلٌة المرٌض

 درجة قٌاس,  تقرٌبا% 11 بنسبة ممتاز المرٌض سرٌر ترتٌب, % 13 بنسبة ممتاز المرٌض

% 19 بنسبة ممتاز الصحٌة الحالة عن المرٌض مع التحدث, % 91 بنسبة ممتاز الحرارة

 تقرٌبا% 14 بنسبة ممتاز للمرٌض الدواء تقدٌم, % 91 بنسبة ممتاز الطبٌب مساعدة,  تقرٌبا
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 الجراحة فً المساعدة أن نجد حٌن فً,  تقرٌبا% 31 بنسبة ممتاز الممرضات على اإلشراؾ, 

 عملٌات فً المساعدة أن نرى أٌضا, % 11 بةبنس الممرضات معظم أعمال ضمن تندرج ال

 بعد المبلحظة أخٌر و, % 12 بنسبة الممرضات معظم تخصص ضمن تندرج ال الوالدة

 % .10 بنسبة ممتاز تقٌٌمها الجراحٌة العملٌة

 

 بمستوى كانت المستشفى فً تإدٌها التً لؤلعمال الممرضة تقٌٌم ؼالبٌة أن نجد سبق مما

 تخصص ضمن المهام اندراج عدم هو الثانٌة المرتبة احتل الذي قٌٌمالت نجد حٌن فً ممتاز

 مهمة األولى المرتبة:  كالتالً الممرضة تقٌٌم حسب المهام ترتٌب نجد بالتالً و الممرضة

 فً,  الطبٌب مساعدة مهمة و الحقن إعطاء مهمة تساوت الثانٌة المرتبة فً,  الضؽط قٌاس

 الخامسة المرتبة فً,  الجروح تضمٌد  الرابعة المرتبة فً,  رةالحرا درجة قٌاس الثالثة المرتبة

 التحدث السابعة المرتبة,  للمرٌض الدواء تقدٌم السادسة المرتبة فً,  المرٌض سرٌر ترتٌب

 التاسعة المرتبة,  للتسلٌة المرٌض مع التحدث الثامنة المرتبة,  الصحٌة حالته عن المرٌض مع

 احتلت قد المهمة هذه و الطعام تقدٌم العاشرة المرتبة,  الجراحٌة العملٌة بعد المرٌض مبلحظة

 ضمن تدخل ال المهمة هذه أن ترى العٌنة مفردات من اآلخر النصؾ ؼالبٌة الن المرتبة هذه

 تقوم و كممرضة دورها ٌتطلبه بما دراٌة على الممرضة أن نجد سبق ما خبلل من و,  أعمالها

 الخزاعلة دراسة مع ٌتفق وهذا الطبٌة المإسسة داخل هادور علٌها ٌملٌه بما بواجباتها

(0220). 
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 نظر وجهة من التمريضية المهام تأدية تقييم بحسب العينة توزيع (  31)   رقم جدول
 األطباء

 

 العمل

  التقييم

 المجموع
 ضمن يندرج ال .مقبول .جيد .ممتاز

 تخصصها

 % ت % ت % ت % ت % ت

 122 112 1.3 1 10.1 13 44.1 41 31.4 10 الجروح  تضميد

 122 112 1.3 1 12.9 10 41.4 31 31.1 12 الحقنة إعطاء

 122 112 1.1 1 12.9 10 01.3 09 11.4 14 الضغط قياس

 122 112 03.1 01 01.4 42 44.1 41 13.1 11 لطمنئته المريض مع التحدث

 122 112 49.1 34 10.1 13 41.3 32 11.9 14 للمريض والشراب الطعام تقديم

 122 112 01.4 42 02 00 01.3 09 01.3 09  المريض مساعدة

 122 112 11.3 19 00.1 01 44.1 41 01.4 42 المريض سرير ترتيب

 122 112 1.3 1 11.1 11 01.1 09 10.1 19 المريض حرارة درجة قياس

 122 112 12.9 10 01.4 42 44.1 41 09.0 41 الصحية حالته عن المريض مع التحّدث

 122 112 1.9 0 11.3 19 41.9 41 12 11 الطبيب مساعدة

 122 112 1.3 1 13.1 11 01.4 42 11.9 11 الدواء تقديم

 122 112 3.1 1 19.1 01 09.1 40 31.4 10 الممرضات عل  االشراف

 122 112 19.0 02 11.9 14 01.1 09 33.1 39 الجراحية العمليات إجراء في المساعدة

 122 112 42 44 12 11 01.9 03 49.0 30 الوالدة عمليات إجراء في مساعدةال

 122 112 11.1 11 11.3 19 44.1 41 43.1 49 الجراحية العمليات بعد المريض متابعة

   

ٌوضح تقٌٌم االطباء السعودٌٌن للممرضات السعودٌات فً آداء ( 41)الجدول رقم 

 بنسبة ممتاز مابٌن تؤرجحت الجروح تضمٌد :ة كالتالً و ٌتضح أن التقٌٌم بؤعلى نسب.  مهامهن

% 31 بنسبة ممتاز مابٌن تؤرجحت الحقن إعطاء,  تقرٌبا% 43 بنسبة جٌد و تقرٌبا% 31

 مع التحدث,  تقرٌبا% 11 بنسبة ممتاز الضؽط قٌاس,  تقرٌبا% 41 بنسبة جٌد و تقرٌبا

 ضمن تندرج ال التً المهام من للمرٌض الطعام تقدٌم, % 43 بنسبة جٌد للتسلٌة المرٌض



92 

 

 تخصصها ضمن تندرج ال أٌضا المرٌض مساعدة,   تقرٌبا% 49بنسبة الممرضة تخصص

 الحرارة درجة قٌاس,  تقرٌبا% 43 بنسبة جٌد المرٌض سرٌر ترتٌب,  تقرٌبا% 01 بنسبة

,  تقرٌبا% 43 بنسبة جٌد الصحٌة الحالة عن المرٌض مع التحدث,  تقرٌبا% 14 بنسبة ممتاز

,  تقرٌبا% 10 بنسبة ممتاز للمرٌض الدواء تقدٌم, % 12 بنسبة ممتاز الطبٌب مساعدة

 بنسبة ممتاز الجراحة فً المساعدة,  تقرٌبا% 31 بنسبة ممتاز الممرضات على اإلشراؾ

 بعد المبلحظة أخٌر و,  تقرٌبا% 49  بنسبة ممتاز الوالدة عملٌات فً المساعدة, % 31

,  تقرٌبا% 43 بنسبة جٌد و تقرٌبا% 41 بنسبة ممتاز مابٌن تارجح  ٌٌمهاتق الجراحٌة العملٌة

 المرتبة:  كالتالً كان األطباء نظر وجهة من المستوى حسب المهام ترتٌب أن السابق من نجد

 الحرارة درجة قٌاس الثالثة المرتبة, للمرٌض الدواء تقدٌم الثانٌة المرتبة,  الضؽط قٌاس األولى

 على اإلشراؾ و الجروح تضمٌد الخامسة المرتبة,  الطبٌب مساعدة بعةالرا المرتبة, 

 المرتبة,  الجراحة فً المساعدة السابعة المرتبة,  الحقن إعطاء السادسة المرتبة,  الممرضات

 احتلت فقد الجراحٌة العملٌة بعد المرٌض مبلحظة أما,  الوالدة عملٌات فً المساعدة الثامنة

 األطباء بعض ٌرى حٌن فً,   المرٌض سرٌر ترتٌب العاشرة المرتبة فً و,  التاسعة المرتبة

 .الممرضة تخصص أو مهام ضمن من لٌست المرٌض مساعدة و للمرٌض الطعام تقدٌم أن

 

 النسب كانت فقد الجٌد و الممتاز بٌن ما تؤرجح للممرضة الطبٌب تقٌٌم أن ٌوضح هذا 

 المرٌض تجاه الممرضة بها تقوم التً لؤلعمال الطبٌب تقٌٌم أن نرى أٌضا,  متقاربة بٌنهما

 مع بتفاعله المتصلة للمهام الطبٌب تقٌٌم أن نجد حٌن فً,  االختٌارات جمٌع على موزعة كانت

 . الحرارة درجة قٌاس و الطبٌب كمساعدة األخرى بالمهام مقارنة أعلى تقٌٌمها كان الممرضة

 

 أداءها لدرجة الممرضة تقٌٌم أن نجد ( 41) و الجدول ( 42)من الجدول رقم  سبق مما و

 هو االٌجابً فالجانب,  سلبً أخر و اٌجابً جانب على ٌدل وهذا,  لها الطبٌب تقٌٌم من أعلى

 من هذا,  ذلك أساس على بدورها تقوم و تفعل أن علٌها ٌجب ما و بدورها الممرضة معرفة

 هو السلبً الجانب اأم,  دورها اءأد على بقدرتها ثقة لدٌها الممرضة أن على ٌفسر أن الممكن

 التوقعات فً تضارب إلى ٌإدي قد مما أدائها لدرجة الطبٌب تقٌٌم بمدى الممرضة معرفة عدم

 أن نجد حٌن فً أداءها مستوى من ترفع أن منها ٌتوقع فالطبٌب,  األداء فً التوافق عدم و

تعطً لتقٌٌم آداءها درجة ٌوضح أن الممرضة  وهذا,  لدورها أداءها بدرجة مقتنعة الممرضة

و هذا ٌجعل . أعلى فً حٌن أن تقٌٌم الطبٌب ٌتوقع منها أن تقوم بدورها أفضل مما هو حالٌا 
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توقعات الدور مختلفة بٌن االثنٌن فؤحدهما ٌرى أنه ٌإدي دوره على درجة عالٌة فً حٌن 

 .    الطرؾ اآلخر المكمل ٌرى عكس ذلك 

 

 نظر وجهة من األجنبية الممرضة مع التعامل تفضيل بحسب العينة توزيع (  32)  رقم جدول
  الممرضات

 %النسبة التكرار تفضيل وجود

 10,1 93 نعم

 41,4 11 ال

 122 112 المجموع

 

من عٌنة البحث من الممرضات ٌرٌن أن % 14ٌوضح أن ما ٌقارب ( 40)جدول رقم 

 , السعودٌة الممرضة مع تعاملال على األجنبٌة الممرضة مع تعاملالطبٌب السعودي ٌفضل ال

 الممرضات بٌن و بٌنها ما مقارنة أو تفضٌل أي تجد ال% 49 من اقل أن نجد حٌن فً

 . األجنبٌات

 

 وجهة من الممرضات من أي مع التعامل تفضيل بحسب العينة توزيع (  33)   رقم جدول
 األطباء نظر

 %النسبة التكرار الممرضة

 40,1 41 السعودية الممرضة

 42 44 األجنبية لممرضةا

 41,4 31 معا االثنين

 122 112 المجموع

 

ه ال توجد فروق واضحة فً تفضٌل التعامل مع ممرضة أن أعبله (44)رقم  الجدول ٌكشؾ

دون االخرى فقد كانت النسب موزعة تقرٌبا بالتساوي على كل من الممرضة السعودٌة بنسبة 

ترى قابلٌة %  41و ٌدعم ذلك أن نسبة %  42تقرٌبا و الممرضة االجنبٌة بنسبة % 44

التعامل مع الطرفٌن و قد أرجعوا ذلك فً إجاباتهم إلى أنه من الجٌد وجود تنوع فً التمرٌض 

 .حتى ٌتم تبادل الخبرات بٌن الطرفٌن 
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 أن ٌعتقدن الممرضات أن نجد(  44)  رقم الجدول و(  40)  رقم الجدول إلى بالنظر  

انه ال  نجد األطباء رأي إلى بالرجوع لكن,  األجنبٌة الممرضة مع املالتع ٌفضلوا األطباء

 أٌضا.  توجد فروق واضحه بٌنهم فً التفضٌل بٌن الممرضة السعودٌة و الممرضة االجنبٌة

 األجنبٌات خبرات من باالستفادة خبراتهن من الرفع على الممرضات ٌشجعن األطباء أن نجد

 .اء فً إجابتهم هذا ما أشار إلٌه عدد من االطبو
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 : بالطبيب الممرضة عالقة عل  المؤثرة الثقافية و االجتماعية العوامل -3

 الممرضات نظر وجهة من بالطبيب الممرضة عالقة عل  المؤثرة العوامل بحسب العينة توزيع(   34)   رقم جدول           

 

 العوامل

  التأثير درجة

 المجموع

 

 المتوسط

 

 

 ترتيب

 االهمية

 حد إل  تؤثر تؤثر

 ما

 تؤثرال 

 % ت % ت % ت % ت

 1 0.1122 122 112 11.4 90 01.4 40 11.4 01 الطبيب عمر

 9 0.3311 122 112 11 99 04.4 41 12.1 11 النشأة مكان

 9 0.4922 122 112 19 120 01 49 1 9 االجتماعية الحالة

 1 0.1144 122 112 11.1 91 41.4 14 9 10 العمل عل  األهل موافقة

 1 0.1144 122 112 39 10 40.1 39 19.4 09 لالختالط المجتمع نظرة

 3 0.9311 122 112 41.4 11 32.1 11 00 44 خبرة التمريض

 4 4.1211 122 112 03.1 41 32 12 41.4 14 تدريبية برامج وجود

 0 4.1122 122 112 04.4 41 41.4 11 49.4 19 المناوبات كثرة

 1 4.0311 122 112 02 42 41.4 14 33.1 11 العمل ضغوط
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 الممرضات من العٌنة مفردات من تقرٌبا% 11 أن نجد(  43)  رقم الجدول إلى بالنظر

 الفرد أن إلى ٌرجع قد ذلك و بالطبٌب الممرضة عبلقة على ٌإثر ال الطبٌب عمر أن ٌرٌن

 من لٌس و الطبٌة المإسسة فً كطبٌب دوره خبلل من ٌكون تعامله فان طبٌبا ٌصبح عندما

 من مستمد ٌكون اآلخرٌن مع تعامله طرق و عمله أداء فً ٌتبعه الذي فالسلوك عمره خبلل

التً ترى  ( 0222) الدؼٌثر دراسة مع النتٌجة هذه اختلفت وقد كطبٌب المجتمع داخل مكانته

ظرتهم  أن عمر األطباء له تؤثٌر على عبلقة الممرضة بالطبٌب فاالطباء االكبر سنا كانت ن

% 11 فترى المدٌنة أم القرٌة فً سواء الممرضة نشؤت لمكان بالنسبة أما, تتجه نحو االٌجابٌة 

 إلى ٌرجع قد هذا و بالطبٌب الممرضة عبلقة على ٌإثر ال بؤنه الممرضات عٌنة مفردات من

 يأ الممرضات تجد ال لذلك مشتركة ثقافتها و متقاربة السعودي المجتمع فً التربٌة طرق أن

 من% 19 أن فنجد االجتماعٌة الممرضة لحالة بالنسبة أما,  اآلخرٌن مع التعامل فً صعوبة

 قد ذلك,  بالطبٌب الممرضة عبلقة على تإثر ال أنها ٌرٌن الممرضات من العٌنة مفردات

علم بما تتطلبه المهنة و بالتالً  على تكون المهنة بهذه التحاقها عند الممرضة أن إلى ٌرجع

ى التوفٌق بٌن ما ٌتعلق بطبٌعة العمل و دورها كممرضة و بٌن دورها فً الحٌاة تعمل عل

 من العٌنة مفردات من% 11 من أكثر أن نجد أٌضا, اإلجتماعٌة خارج مكان العمل 

% 41 نجد حٌن فً, بالطبٌب الممرضة عبلقة على تإثر ال األهل موافقة أن ترى الممرضات

 ما البعض أن ذلك سبب ٌكون قد عملها على ما حد إلى ٌإثر أنه ترى الممرضات من تقرٌبا

 إلى المجتمع لنظرة بالنسبة أما,  التمرٌض بمهنة السعودٌة الفتاة التحاق بفكرة مقتنع ؼٌر زال

 الممرضة عبلقة على ٌإثر ال انه الممرضات من العٌنة مفردات من% 39 فترى االختبلط

 من بها القائمٌن ٌكون أن وأهمٌة بؤهمٌتها تمعالمج وعً ارتفاع إلى ٌرجع قد ذلك و بالطبٌب

 لكن و موجودة زالت ما الممرضة لمهنة المتدنٌة النظرة أن نجد أننا إال,  نفسه المجتمع أبناء

 عبلقة على ما حد إلى تإثر أنها الممرضات من تقرٌبا% 44 ترى حٌث جدا قلٌلة بنسبة

 الممرضة خبرة لعامل بالنسبة و.  (0221) الجهنً دراسة مع ٌتفق هذا و بالطبٌب الممرضة

 العبلقة على ما حد إلى ٌإثر انه ترى الممرضات من العٌنة مفردات من تقرٌبا% 31 أن نجد

 ٌكون بالتالً و بدورها معرفتها زادت الممرضة خبرة زادت كلما انه إلى ٌرجع قد ذلك و

 من% 32 أن نجد حٌن فً . (0222) الدؼٌثر دراسة مع النتٌجة هذه اتفقت قد و أفضل أداءها

 التً الطبٌة المإسسة من مقدمة تدرٌبٌة برامج وجود أن ترى الممرضات من العٌنة مفردات

 نحو العٌنة مفردات أراء تمٌل و بالطبٌب الممرضة عبلقة على ما حد إلى ٌإثر بها تعمل

% 49 ترى اوباتالمن كثرة لعامل بالنسبة أما,  تقرٌبا% 41 بنسبة البرامج تؤثٌر على الموافقة
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 طول أن إلى ذلك ٌرجع أن الممكن من و,  العبلقة على تؤثر أنها العٌنة مفردات من تقرٌبا

 األسرة و العمل محٌط فً التوتر من ٌزٌد قد الذي و الممرضة إرهاق إلى ٌإدي العمل ساعات

 العمل ضؽوط أن ترى الممرضات من العٌنة مفردات من% 33 من أكثر أن نجد أخٌرا و, 

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة على تإثر

 

 نظر وجهة من بالطبٌب الممرضة عبلقة على تؤثٌرها قوة حسب على العبارات ترتٌب أما

 وجود,  المناوبات كثرة,  العمل ضؽوط:  كالتالً كان باإلعتماد على أعلى متوسط الممرضة

 األهل موافقة,  الطبٌب عمر,  لبلختبلط المجتمع نظرة,  الممرضة خبرة مدى,  تدرٌبٌة برامج

 . االجتماعٌة الممرضة حالة,  الممرضة نشؤت مكان, كممرضة العمل على
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 األطباء نظر وجهة من بالطبيب الممرضة عالقة عل  المؤثرة العوامل بحسب العينة توزيع (  35)   رقم جدول                

 

 العوامل

  التأثير درجة

 المجموع

 

 المتوسط

 

 ترتيب

 األهمية
 تؤثرال  ما حد إل  تؤثر تؤثر

 % ت % ت % ت % ت

 9 0.1413 122 112 39.0 14 42 44 01.9 03 الممرضة عمر

 9 0.1014 122 112 31.3 11 43.1 49 19.1 01  ةنشأال مكان

 1 0.9222 122 112 31.9 31 41.3 32 01.9 03 االجتماعية حالةال

 4 4.4101 122 112 1.4 9 39.0 14 33.1 39 الممرضة خبرة

 1 0.9101 122 112 44.1 41 41.1 49 42.9 43 لالختالط المجتمع نظرة

 1 4.2413 122 112 09.1 40 49.0 30 40.1 41 العاملين قلة

 0 4.4919 122 112 11.1 11 42.9 43 14.1 19 للممرضة تدريبية برامج وجود

 3 4.4014 122 112 11.3 19 43.1 49 39.1 13 المناوبات كثرة

 1 4.3014 122 112 10.1 13 41.9 41 11.1 11 العمل ضغوط
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  أن ٌرون األطباء من العٌنة مفردات من تقرٌبا% 39 أن(  41)  رقم الجدول من ٌتضح

 أن إلى ذلك ٌرجع أن الممكن من و بالطبٌب الممرضة عبلقة على ٌإثر ال  الممرضة عمر

 إنما و تعاملها أسلوب على عمرها ٌإثر ال لًبالتا و تعلمته ما خبلل من تتعامل الممرضة

 مع النتٌجة هذه اختلفت قد و الحقا سنجده ما هذا و تؤثٌرا أكثر تكون أخرى جوانب هناك

 من تقرٌبا% 31 فٌرى الممرضة نشؤت مكان إلى بالنسبة أما , (0222) الدؼٌثر دراسة

 ما إلى ذلك ٌرجع وقد الطبٌبب الممرضة عبلقة على تإثر ال أنها األطباء من العٌنة مفردات

                                                                التنشؤة طرق تقرب إلى ٌإدي هذا و متقاربة المملكة فً المناطق ثقافات بؤن سابقا إلٌه أشرنا

 الممرضة حالة أن ٌروا األطباء من العٌنة مفردات من تقرٌبا% 31 أن نجد أٌضا, 

 مع ٌتعامل الطبٌب أن ٌرجع قد ذلك بالطبٌب الممرضة عبلقة على تإثر ال ماعٌةاالجت

 أما,  االجتماعٌة حالتها أساس على ٌعاملها ال و,  لعملها أداءها و خبرتها على بناءا الممرضة

 ما حد إلى ٌإثر انه العٌنة مفردات من تقرٌبا% 39 فٌرى الممرضة خبرة مدى إلى بالنسبة

 ارتفع الممرضة خبرة زادت كلما انه إلى ٌرجع قد ذلك و بالطبٌب رضةالمم عبلقة على

 نظرة عامل إلى بالنسبة أما, ( 0222) الدؼٌثر دراسة مع تتفق النتٌجة هذه و أداءها مستوى

 الممرضة عبلقة على ما حد إلى ٌإثر انه ٌروا تقرٌبا% 41 أن نجد االختبلط إلى المجتمع

 لكن و متحفظا مازال اختبلط فٌها التً للمهن  المجتمع ؾموق أن ٌوضح قد هذا و بالطبٌب

 ٌروا ال األطباء من العٌنة مفردات من% 44 من أكثر أن نجد ألننا السابق من حده اقل بشكل

 قلة عامل إلى بالنسبة و,  بالطبٌب الممرضة عبلقة على لبلختبلط المجتمع لنظرة تؤثٌرا

 ألنه العبلقة على ما حد إلى ٌإثر انه ٌروا لعٌنةا مفردات من تقرٌبا% 49 أن نجد العاملٌن

 مستوى من ٌقلل مما الممرضة على الضؽوط زٌادة إلى العاملٌن نقص ٌإدي أن الممكن من

 هذه اتفقت قد و التمرٌضٌة أعمالها ضمن تكون ال أعمال و مهامب بالقٌام الطلب منها أو أداءها

 العٌنة مفردات من% 14 من أكثر أن دنج حٌن فً,  Igbimi (0221 )دراسة  مع النتٌجة

 بٌن العبلقة على ٌإثر المستشفى داخل للممرضات تدرٌبٌة برامج وجود أن ٌروا األطباء من

 على تعمل و الممرضة معرفة من تزٌد التدرٌبٌة البرامج أن فنرى الطبٌب و الممرضة

 من الرفع فً ساهمٌ مما عملها طبٌعة مع تتناسب التً البرامج خبلل من معلوماتها تحدٌث

 و الطب مجال فً تحدث التً للتؽٌرات الممرضة مواكبة إلى ٌإدي قد فهذا أداءها مستوى

 أن فنرى المناوبات كثرة عامل إلى بالنسبة أما,  أفضل بشكل الطبٌب ٌرٌده لما فهمها بالتالً

 و لطبٌببا الممرضة عبلقة على ٌإثر أنه ٌروا األطباء من العٌنة مفردات من تقرٌبا% 39

 و التوتر من جوا تخلق التً و الضؽوط كثرة تعنً المناوبات كثرة أن إلى ٌرجع قد ذلك

 عبلقة على تإثر العمل ضؽوط أن ٌروا العٌنة مفردات من% 11 من أكثر أن أٌضا,  التعب
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 فً توترا ٌسبب أن الممكن من الذي باإلرهاق الشعور إلى تإدي قد ألنها بالطبٌب الممرضة

 . الطبٌة المإسسة داخل منهما كل إنتاجٌة على ٌإثر مما بالطبٌب ممرضةال عبلقة

 

 من بالطبٌب الممرضة عبلقة على تؤثٌرها قوة حسب على العبارات ترتٌب إلى بالنسبة أما

 برامج وجود, العمل ضؽوط:  كاألتً فهً باإلعتماد على أعلى متوسط الطبٌب نظر وجهة

 المجتمع نظرة,  العاملٌن قلة,  المناوبات كثرة,  ةالممرض خبرة مدى, للممرضة تدرٌبٌة

 . الممرضة نشؤت مكان أخٌرا و, الممرضة عمر,  االجتماعٌة الممرضة حالة,  لبلختبلط

 

 االجتماعٌة العوامل أن نجد(   41)  رقم الجدول و(  43)  رقم الجدول إلى بالنظر

 وجهة من بالطبٌب الممرضة عبلقة على تإثر ال االجتماعٌة الحالة و النشؤة مكان و كالعمر

 و منهما كل لدى األهمٌة ترتٌب إلى بالنسبة قٌمة أقل أخذت قد و الممرضات و األطباء نظر

 أن نجد بالتالً و من عمل الممرضة تإدٌه بما مرتبطة ؼٌر أنها إلى ذلك ٌرجع أن الممكن من

 و الممرضة به تقوم بما ةمتصل هً و بالطبٌب الممرضة عبلقة على تؤثٌرا أكثر عوامل هناك

 من بالطبٌب الممرضة عبلقة على ٌإثر عامل أهم أن فنجد الطبٌة المإسسة داخل بدورها

 الضؽوط أن نجد,  العمل ضؽوط هو متوسط أعلى على بناءا الطبٌب و الممرضة نظر وجهة

 الطب مهنتً على أكبر بشكل تإثر نجدها قد و إنتاجٌته و الفرد عمل على تإثر مهنة أي فً

  المهن بهذه فالقائم,  فً وصؾ مهنة التمرٌض سابقا رأٌنا كما حرجة مهن ألنها التمرٌض و

 أثناء الخطؤ فً الوقوع لتجنب الشدٌد االنتباه و األمانة و الدقة و بالحرص ٌتصؾ أن ٌجب

 عن الشعور هذا زٌادة عند بالتالً و,  بالضؽط اإلحساس ٌولد ذلك كل  العبلجٌة العملٌة

 طرق على كبٌر بشكل ٌإثر قد أنه نجد الطبٌب و الممرضة على األعباء زٌادة طرٌق

 مرتبة ثانً فً اختلفوا الممرضات و األطباء أن نجد حٌن فً.  لدورهما أداءهما و تعاملهما

 كثرة أن ونجد بالطبٌب الممرض عبلقة على تإثر المناوبات كثرة أن الممرضات فاعتبرت

 الثانٌة المرتبة فً أتت قد التدرٌبٌة البرامج أن نجد حٌن فً عملال بضؽوط مرتبط المناوبات

 فائدة ذات تكون الفعالة التدرٌبٌة البرامج,  الممرضات لدى الثالثة المرتبة فً و األطباء لدى

 و التمرٌض فً مهاراتهن تحدٌث على تعمل و خبراتهن من تزٌد فهً الممرضات على كبٌرة

 الحسٌنً دراسة مع النتٌجة هذه اتفقت فد و كفاءتها ستوىم من ٌزٌد قد هذا و الممارسة

(0221) . 
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توزيع العينة بحسب تاثير ارتداء النقاب عل  عمل الممرضة من وجهة  ( 36) رقم  جدول
 نظر الممرضات

 %النسبة التكرار تأثير النقاب

 11.4 04 نعم

 93.1 101 ال

 122 112 المجموع

 

من مفردات العٌنة من % 93ه أن أكثر من أعبل (41)رقم  ٌتضح من الجدول

ٌإثر على عمل الممرضة هذا ٌوضح أن ارتداء المرأة  الممرضات قد اجمعن على أن النقاب ال

الن عملها كممرضة ٌحتم علٌها االختبلط بالرجال و مما هو , للنقاب ال ٌمنعها من أداء دورها 

ٌات للنقاب عند خروجها من المنزل متعارؾ علٌه فً المجتمع السعودي ارتداء نسبة من الفت

ٌرٌن أن % 11فً حٌن نجد أن نسبة اقل من , بناءا على ثقافتها المستمدة من الدٌن اإلسبلمً 

 .ٌإثر على عمل الممرضة النقاب

 

تأثير ارتداء النقاب عل  عمل  الموافقات عل توزيع العينة بحسب  (  37) جدول رقم 
 الممرضة 

 %سبةالن التكرار مدى التأثير

 01 1 إعاقة عملها كممرضة 

 9 0 عدم رغبة األطباء في التعامل معها

 10 10 سبب في احترام اآلخرين لها 

 14 4 أخرى تذكر

 122 04 المجموع

 

البلتً ٌرٌن أن النقاب ٌإثر على أن مفردات العٌنة  ٌوضحأعبله  (41)الجدول رقم 

بنسبة  ب هو سبب فً احترام اآلخرٌن لهاأن النقا ٌجدن( 41)فً الجدول رقم  عمل الممرضة

 من مفردات العٌنة% 3إال أن بعضهن ٌصفن النقاب بؤنه ٌعٌق عمل الممرضة بنسبة ,  9%

 .وهً نسبة قلٌلة جدا 
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من وجهة  ارتداء النقاب عل  عمل الممرضة توزيع العينة بحسب تأثير (  38)  جدول رقم 
 نظر األطباء

 %النسبة التكرار االجابة

 4.1 3 منع

 91.3 121 ال

 122 112 المجموع

 

أن النقاب ال  ٌروامن األطباء  %91أعبله أن أكثر من ( 49)ٌكشؾ الجدول رقم 

و بالتالً ال ٌإثر فً عبلقة الممرضة , ٌشكل أي تؤثٌر على عمل الممرضة بالسلب أو اإلٌجاب

من % 3 بة ضئٌلة أقل منمن ٌقول بتؤثٌر ارتداء النقاب شكلوا نسفً حٌن نجد أن , بالطبٌب 

 .مفردات العٌنة 

 

 النقاب عل  عمل الممرضة  الموافقين عل  تأثير ارتداءتوزيع العينة بحسب  (39)جدول رقم 

 %النسبة التكرار التأثيرمدى 

 4.1 3 إعاقة عملها كممرضة 

 122 3 المجموع

 

 ( 49) دول رقم فً ج أن جمٌع مفردات العٌنة المإٌدٌن ٌوضح أعبله (49)رقم  الجدول

و قد , تقرٌبا % 3قد اجمعوا على أن النقاب له تؤثٌر سلبً فهو ٌعٌق عمل الممرضة بنسبة 

أو  الخوؾ من انتقال المٌكروبات إلٌها لطول النقاب فً إجابته هو على ذلك كان تعلٌقهم

 .و أن الممرضة بإمكانها االستعاضة عنه بارتداء القناع الطبً  تعرضه للتلوث

األطباء و الممرضات ٌرون  معظم العٌنة من أن (49)و رقم ( 41)الجدولٌن رقم  نجد من

على عبلقة الممرضة  بشكل نسبً أن النقاب ال ٌإثر على عمل الممرضة و بالتالً ال ٌإثر

المجتمع السعودي و بما أن الطبٌب  ثقافةو ذلك الن ارتداء النقاب جزء من , بالطبٌب 

ألننا نجد فً  ة جزء من ذلك المجتمع فإنهم ٌتقبلون هذا السلوكالسعودي و الممرضة السعودٌ

المجتمع السعودي تداخل فً األنساق و خاصة النسق الدٌنً و القٌمً فً حٌاة األفراد داخل 

ءها فهو حرٌة شخصٌة او ما دام أن ارتداء النقاب ال ٌإثر على أداءها أو مستوى أد,  المجتمع

 .و ال ٌوجد مانع من ارتداءه 
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أقارب للممرضة و وجود تأثير  توزيع العينة بحسب العالقة بين وجود(   41)  جدول رقم  
 لألقارب عل  عملها  

 

 وجود تأثير

  وجود أقارب للممرضة

 ال نعم المجموع

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 122 11 31.1 31 42.1 11 المشاهدة نعم

-  11-  31.1-  19.9 المتوقعة

 122 99 13.1 11 19.3 43 المشاهدة ال

-  99-  19.9-  09.1 المتوقعة

 122 112 122 121 122 39 المشاهدة المجموع

-  112-  121-  39 المتوقعة

 

 2.291=مستوى المعنوية                1= درجة الحرية           4.239= 2كا

 

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مفردات  اعبله ٌوضح أنه ال( 32)الجدول رقم 

وهذا ٌدل على أن وجود األقارب ال ٌإثر على عمل ,  2.21العٌنة عند مستوى المعنوٌة 

تقرٌبا ممن لٌس % 11ممن لدٌهن أقارب ٌعملون فً المستشفى و % 12الممرضة فما ٌقارب 

ن أن من لٌس لدٌهن فً حٌ, لدٌهن أقارب ال ٌجدن أي تؤثٌر لوجود األقارب على عملهن 

هذا قد ٌدل على , %31أقارب و ٌرٌن أن وجودهم ٌإثر على عمل الممرضة شكلن أقل من 

 . أن االختبلؾ قد ٌرجع إلى توقع الممرضة فً وجود تؤثٌر و لٌس إلى الواقع المعاش 
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توزيع العينة بحسب تأثير األقارب عل  عمل الممرضة من وجهة نظر   (41)جدول رقم 
 مرضاتالم

 %النسبة التكرار مدى التأثير

 19,1 10 يساعد عل  تسهيل التعامل مع األطباء

 49.3 03 يساعد عل  رفع ثقة الممرضة بنفسها 

 31 01 يسبب ضغوط عل  الممرضة و يعيق عملها 

 122 11 المجموع

 

ٌرٌن أن وجود أقارب من معبله انقسام مفردات العٌنة أ (31)ٌوضح الجدول رقم 

 إلى قسمٌن(32)فً جدول رقم   لوا فً نفس مكان العمل له تؤثٌر على عمل الممرضةٌعم

القسم األول ٌرى أن وجود األقارب له تؤثٌر سلبً ٌتمثل فً إعاقة عمل الممرضة بنسبة  تقرٌبا

أما القسم الثانً ٌرى أن وجود األقارب له تؤثٌر اٌجابً ٌتمثل فً رفع ,  تقرٌبا% 11بلؽت 

و ذلك قد , % 9و المساعدة على تسهٌل التعامل مع األطباء بنسبة % 11بنسبة  ثقتها بنفسها

ٌرجع إلى أن وجود األقارب ٌعتمد على ما ٌقدمه هإالء األقارب للممرضة فالبعض ٌحاول أن 

ٌدعم الممرضة و هذا ٌإدي إلى رفع ثقتها بنفسها أو أن ٌكون مصدر للمشكبلت و التحرٌض 

 .شكل ضؽوط على الممرضة على اإلهمال و بالتالً ٌ

 

توزيع العينة بحسب تأثير وجود األقارب عل  عمل الممرضة من وجهة  (  42) دول رقم ج
 نظر األطباء

 %النسبة التكرار األقاربوجود  تأثير

 41.1 49 نعم

 13.1 11 ال

 122 112 المجموع

 

أقارب  تقرٌبا من مفردات العٌنة ترى أن وجود% 41أن  ٌوضح( 30)الجدول رقم 

% 11للممرضة فً نفس المستشفى ٌإثر على عملها فً حٌن نجد أن معظم العٌنة بنسبة 

 .تقرٌبا نفت وجود تؤثٌر لوجود أقارب للممرضة فً المستشفى على عملها 
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توزيع العينة بحسب تأثير األقارب عل  عمل الممرضة من وجهة نظر   ( 43) جدول رقم 
 األطباء

 %نسبةال التكرار مدى التأثير

 11.3 1 يساعد عل  تسهيل التعامل مع األطباء

.يساعد عل  رفع ثقة الممرضة بنفسها   4 1.1 

.يسبب ضغوط عل  الممرضة و يعيق عملها   42 11 

 122 49 المجموع

 

فً الجدول رقم  أعبله أن مفردات العٌنة من المإٌدٌن (34)رقم  ٌتضح من الجدول

تقرٌبا منهم ٌرى % 01ؤثٌرا سلبٌا على عمل الممرضة فـ ٌروا أن وجود األقارب له ت (30)

, أن وجود أقارب للممرضة ٌعٌق عملها و ٌسبب ضؽوطا علٌها مما ٌإثر على أداءها لدورها 

ال ترى أي تؤثٌر لوجود األقارب % 11فً حٌن نجد أن معظم مفردات العٌنة و التً بلؽت 

مصدر تشتٌت للممرضة  إٌجادالسبب فً فمن الممكن أن ٌكون األقارب , على عمل الممرضة 

 .فً عملها

 

نجد أن معظم مفردات العٌنة من ( 30)و الجدول رقم  (32)مما سبق فً الجدول رقم  

الممرضات و األطباء اتفقوا على أن وجود أقارب للممرضة ال ٌإثر على عملها فً داخل 

تقرٌبا من % 11 من الممرضات بالنفً فً حٌن أجاب% 12المستشفى فقد أجابت نسبة 

و من هنا نجد أن األطباء أكثر % 1األطباء بالنفً أٌضا إال أنها اكبر من نسبة الممرضات بـ 

تؤكٌد على عدم وجود تؤثٌر لؤلقارب على عمل الممرضة و بالتالً على عبلقة الممرضة 

 .بالطبٌب 

نظر  توزيع العينة بحسب المحادثات خارج نطاق العمل من وجهة (  44) جدول رقم 
 الممرضات

 %النسبة التكرار االجابة

 11 03 نعم

 93 101 ال

 122 112 المجموع
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ال ٌإٌدن % 93أن ؼالبٌة مفردات العٌنة بنسبة بلؽت  (33)رقم  الجدول ٌوضح

وهذا قد ٌرجع إلى الفتاة تكون سلوكٌاتها , التحدث مع األطباء فً أمور خارج نطاق العمل 

المجتمع السعودي الذي ٌحتوي على تحدٌد للسلوكٌات بناءا على نابعة من النسق القٌمً فً 

 . نوع الفرد و مكانته داخل المجتمع و بالتالً ٌتحدد دوره و طرٌقة أداءه لهذا الدور

 

زيع العينة بحسب المحادثات خارج نطاق العمل من وجهة نظر تو (  45)  جدول رقم 
 األطباء

 %النسبة التكرار تاييد الطبيب

 31.1 12 نعم

 13.1 12 ال

 122 112 المجموع

 

من مفردات العٌنة من % 11نسبة  ما ٌقاربأن   أعبله (31)رقم  ٌتضح من الجدول

% 31فً حٌن أن , ال ٌإٌدوا التحدث مع الممرضة فً أمور خارج نطاق العمل  األطباء

 .التطرق إلى أحادٌث جانبٌة خارج نطاق العمل  ال ٌمانع فًتقرٌبا 

 

أن كل من الممرضة و  (31)و الجدول رقم ( 33)فً الجدول رقم  سبقنجد مما 

الطبٌب على معرفة ببناء النسق القٌمً الموجود داخل المجتمع و الذي ٌحدد كل من الدور و 

لعبلقة الرجل بالمرأة فً المجتمع السعودي و قد انعكس على الطبٌب و الممرضة  مسافة الدور 

نجد أن ذلك قد ال ٌإثر . بالعبلقة المهنٌة البحته  انأنهما ٌلتزم نجد أٌضا, ألنهم نشإ على ذلك 

,  فطالما أن كل من الطبٌب و الممرضة ٌإدٌان دورهما كامبل, على عبلقة الممرضة بالطبٌب 

ٌرجع إلى اختبلؾ النسق القٌمً فً و هذا حتما Igbimi  (0221 )دراسة هذا ٌختلؾ مع 

 . و الثقافة السائدة المجتمعات
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 :الجوانب االيجابية في عالقة الممرضة بالطبيب  -4

 توزيع العينة بحسب الجوانب االيجابية في عالقة الممرضة بالطبيب من وجهة نظر الممرضات (  46)  جدول رقم 

 

 

 الجوانب االيجابية

  االختيار

 المجموع

 

 المتوسط

 

 ترتيب

 االهمية

 ال أوافق ال ادري أوافق

 % ت % ت % ت % ت

 4 0.1122 122 112 19.4 09 11.4 01 14.4 91 تقدٌم االستشارة العلمٌة

 0 0.9222 122 112 43 11 00 44 33 11 مراعاة ضؽوط المناوبات

 3 0.1211 122 112 11 03 19.1 09 11.4 99 السعودٌة ةمساندة األطباء للممرض

مراعاة الحالة االجتماعٌة للممرضة 

 السعودٌة

11 32.1 49 01.4 11 43 112 122 0.9444 1 
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من مفردات العٌنة ترى أن من الجوانب % 14 أكثر من أن( 31)ضح الجدول رقم وٌ

االٌجابٌة لدى األطباء تقدٌم االستشارة العلمٌة للممرضات و أن األطباء ٌرحبوا بتقدٌم هذه 

 %33 أنأما بالنسبة لمراعاة ضؽوط المناوبات نجد  .المعلومات للرفع من مستوى التمرٌض 

توافق على أن الطبٌب ٌراعً ضؽوط المناوبات فً حٌن أن  من الممرضات من مفردات العٌنة

تقرٌبا من مفردات العٌنة ترى أن الطبٌب ال ٌراعً الضؽوط التً قد تواجه الممرضة % 43

فً المناوبات و قد ٌرجع ذلك إلى أن الطبٌب ٌرى أن الممرضة لم تقبل بهذا العمل إال وهً 

بالنسبة لمساندة األطباء للممرضة  و .بان هذه المهنة لها ضؽوطها تماما كمهنة الطب على علم 

من مفردات العٌنة ٌوافقن على أن األطباء ٌبدوا مساندة للممرضة % 11 أكثر من فنجد ان

فً األطباء  تساوت آراءحٌن ( 44)و قد رأٌنا دلٌبل على ذلك فً الجدول رقم , السعودٌة 

ى إلى أن عل قد أشار االطباء فً اجاباتهم لئلستبٌانو  و األجنبٌة ضة السعودٌةالتعامل مع الممر

و , االستفادة من خبرات الممرضة األجنبٌة حتى تحل محلها فً المهنة  الممرضة السعودٌة

ال ٌوافقن على % 40أن  نبلحظأخٌرا بالنسبة إلى مراعاة الطبٌب للحالة االجتماعٌة للممرضة 

ٌجدن مراعاة من األطباء لحالتهن اإلجتماعٌة و هذا ٌدل على % 31ٌقارب  فً حٌن أن ماذلك 

على  لها تؤثٌرمرضة ملة االجتماعٌة للاو قد رأٌنا أن الممرضات ال ٌرٌن أن الح, تفهم الطبٌب 

إال أنها فً بعض األحٌان قد تواجه مشكبلت و  (43) عبلقة الممرضة بالطبٌب كما فً الجدول

 .جانب الطبٌب تحتاج إلى تفهم من 

 

فً عبلقة  باإلعتماد على أعلى متوسط و بناءا على ترتٌب أهمٌة العبارات االٌجابٌة 

المرتبة  ,الممرضة بالطبٌب نجد أن المرتبة األولى هً مراعاة الحالة االجتماعٌة للممرضة 

و , لممرضةتقدٌم الطبٌب االستشارة العلمٌة ل المرتبة الثالثة, الثانٌة مراعاة ضؽوط المناوبات

 . أخٌرا المرتبة الرابعة مساندة األطباء للممرضة السعودٌة
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 توزيع العينة بحسب الجوانب االيجابية في عالقة الممرضة بالطبيب من وجهة نظر األطباء (  47)  جدول رقم 

 

 

 الجوانب االيجابية

  االختيار

 المجموع

 

 المتوسط

 

 ترتيب 

 االهمية

 أوافقال  ال ادري أوافق

 % ت % ت % ت % ت

 3 0.2101 122 112 4.1 3 2 2 91.3 121 معرفتها بثقافة المجتمع السعودي

 4 0.3919 122 112 19.0 02 11.9 14 12 11 سهولة التعامل معها

 0 0.1190 122 112 14.1 11 03.1 01 11.9 19 لديها حس االنتماء

تقدير الممرضة للعمل الذي يقوم به 

 الطبيب

10 11.3 01 03.1 01 19.1 112 122 0.1014 1 
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تقرٌبا من مفردات العٌنة من % 91نجد أن (   31) ٌتضح من الجدول السابق رقم  

 أن الممرضة السعودٌة على دراٌة بثقافة المجتمع السعودي و عاداته و معتقداتهاألطباء ٌروا 

فهً أكثر قدرة على لدى الممرضة  و هذا من الجوانب اإلٌجابٌة ألنها من أبناء هذا المجتمع

أما جانب سهولة التعامل معها فنجد أن ,  المجتمع بطرٌقة أفضل األفراد داخل التواصل مع

نشؤت فً بٌئة لى أن الممرضة قد إمن مفردات العٌنة ٌوافقوا على ذلك و هذا قد ٌرجع % 12

عودي و على معرفة بقواعده و لطبٌب فكبلهما من نفس المجتمع السمقاربة للبٌئة التً نشؤ فٌها ا

أما جانب حس انتماء الممرضة للمإسسة الطبٌة و المجتمع , قوانٌنه و ٌتحدثون بنفس اللؽة 

فعندما , ٌوافقوا على ذلك  من األطباء من مفردات العٌنة% 11أكثر من  السعودي ككل نجد أن

, مه و نمى حبه لوطنه ٌكون الفرد ٌشؽل مهنة فً نفس المجتمع الذي نشؤ فٌه و تربى على قٌ

ٌكون انتماءه أقوى لبلده لذلك نجد أن ؼالبٌة األطباء ٌروا أن الممرضة السعودٌة لدٌها حس 

أما بالنسبة إلى آخر جانب اٌجابً لدى , االنتماء لمجتمعها ألنها من أبناء المجتمع السعودي 

لممرضة تقدر عمل ن اأ رواٌ من األطباء تقرٌبا من مفردات العٌنة% 11الممرضة نجد أن 

الطبٌب و بالتالً فإن أكثر من نصؾ العٌنة تشعر بتقدٌر من قبل الممرضة تجاه ما ٌقومون به 

و هذا ٌإثر بطرٌقة إٌجابٌة على عبلقة الممرضة بالطبٌب فقد ٌإدي ذلك إلى التوافق  من عمل

 Igbimi إلحساس الطبٌب بالتقدٌر من ناحٌة الممرضة و قد اتفقت هذه النتٌجة مع دراسة

(0221 ) . 

 

: التالً  باإلعتماد على أعلى متوسط نجد أن الجوانب االٌجابٌة تتفاوت أهمٌتها بالترتٌب 

, لدٌها حس االنتماء  ثالثا, ثانٌا سهولة التعامل معها ,  معرفتها بثقافة المجتمع السعودي: أوال

 تقدٌر الممرضة للعمل الذي ٌقوم به الطبٌبرابعا 

 

ؼالبٌة مفردات العٌنة من نجد أن ( 31)و الجدول رقم ( 31) جدول رقم فً المما سبق  

األطباء و الممرضات ٌروا أن لعبلقة الممرضة بالطبٌب جوانب إٌجابٌة تتمثل فً جوانب 

تقدٌم الطبٌب االستشارة , مساندة األطباء للممرضة السعودٌة : إٌجابٌة خاصة باألطباء و هً 

نجد أن ,  مراعاة الحالة االجتماعٌة للممرضة, وط المناوبات مراعاة ضؽ, العلمٌة للممرضة 

أٌضا بالنسبة , أكثر من نصؾ مفردات العٌنة من الممرضات وافقت على هذه الجوانب 

, تقدٌر الممرضة للعمل الذي ٌقوم به الطبٌب : للجوانب اإلٌجابٌة الخاصة بالممرضات و هً 

نجد أن أكثر من , معرفتها بثقافة المجتمع السعودي , سهولة التعامل معها و لدٌها حس االنتماء

إال أننا نجد أن الجوانب اإلٌجابٌة الخاصة , نصؾ مفردات العٌنة من األطباء قد وافقوا علٌها 
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بالممرضة متعلقة بخصائصها االجتماعٌة كثقافتها و انتماءها لمجتمعها فً حٌن لم نجد من 

خرى للممرضة على الرؼم من تضمن االستبانة األطباء من ٌرى أن هناك جوانب إٌجابٌة أ

سإاال مفتوحا ٌستفسر عن وجود جوانب إٌجابٌة أخرى لدى الممرضة من وجهة نظر الطبٌب 

و األمر كذلك بالنسبة إلى الممرضات فقد تم وضع تساإل عن , إال أنه لم ٌتم اإلجابة علٌه 

لى الرؼم من ارتفاع نسبة المإٌدٌن و ع, جوانب أخرى إٌجابٌة لؤلطباء و لم تتم اإلجابة علٌه 

و أقل من مفردات العٌنة من األطباء و % 42للجوانب اإلٌجابٌة نجد أن هناك نسبة من

الممرضات لم ٌوافقوا على هذه الجوانب و بالتالً تم إعتبارها من الجوانب السلبٌة من وجهة 

 .نظر العٌنة 
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 :في عالقة الممرضة بالطبيب  السلبيةالجوانب  .5

 توزيع العينة بحسب الجوانب السلبية في عالقة الممرضة بالطبيب من وجهة نظر الممرضات (  48) ول رقم جد

 

 

 الجوانب السلبية

  االختيار

 المجموع

 

 المتوسط

 

ترتيب 

 األهمية
 ال أوافق ال ادري أوافق

 % ت % ت % ت % ت

 0 0.1144 122 112 01.4 40 19.1 09 12 92 عدم تقبل االقتراحات و المناقشة

عدم االعتراف بان عمل الممرضة 

 مكمل لعمل الطبيب 

93 10.1 03 11 40 01.4 112 122 0.1911 4 

 0 0.1144 122 112 01.4 40 19.1 09 12 92 عدم التشجيع

 1 0.1922 122 112 40.1 39 0.1 3 13.1 91 عدم تقدير جهود الممرضة 

الغير تفضيل العمل مع الممرضة 

 ةسعودي

99 11.4 03 11 09 19.1 112 122 0.1444 3 
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ٌوافقن  من الممرضات من مفردات العٌنة% 12أن (  39) ٌتضح من الجدول رقم 

إلى أن بعض األطباء ال  هذا و قد ٌرجع, على أن األطباء ال ٌتقبلوا المناقشة و االقتراحات 

علٌم الذي تلقته أقل مستوى من ٌجدوا أن الممرضة على قدرة كافٌة إلعطاء االقتراحات و أن الت

ً موقع ال ٌمكنها من إعطاء اآلراء و بالتالً ال ٌتقبلوا منها فالتعلٌم الذي ٌتلقاه الطبٌب لذلك هً 

تكتسب مهارات جدٌدة تزٌد من قد المناقشة و االقتراح إال أن الممرضة مع التمرس و الخبرة 

الموقؾ بدقة و من الممكن أن ٌكون لرأٌها  رتفع مستوى قدرتها على تقٌٌمٌمعلوماتها و بالتالً 

أما بالنسبة لعدم اعتراؾ الطبٌب بؤن عمل الممرضة مكمل , تؤثٌر على مستوى العبلج المقدم 

وقد , لى ذلك عوافقن  من الممرضات تقرٌبا من مفردات العٌنة% 14أن  ولعمل  الطبٌب 

فً متابعة المرٌض و متابعة ٌرجع ذلك إلى أن الممرضة ترى أن عملها مكمل لعمل الطبٌب 

أٌضا مساعدة الطبٌب فً العٌادة و ؼٌرها من األعمال التً ذكرناها فً , حالته المرضٌة 

فً حٌن نجد أن بعض األطباء من وجهة نظر , الفصل الثانً و بالتالً هو مكمل لعمل الطبٌب 

بالتالً عمل الممرضات ٌجدوا أن على الممرضة إتباع أوامره و تنفٌذ ما ٌطلب منهن و 

و من هنا ٌصبح عمل الممرضة تابع لعمل  الممرضة ملزم بما ٌطلبه الطبٌب من الممرضة

و إنما  وهذا ما ٌجعل األطباء ٌعتقدوا أن عمل الممرضة لٌس مكمبل لعمل الطبٌب,  الطبٌب 

مفردات العٌنة من %  12و بالنسبة إلى عدم تشجٌع األطباء للممرضة نجد أن ,  تابعا لعمله 

.  و هذا قد ٌإدي إلى إحساس الممرضة بعدم وجود الدعم لعملها ,من الممرضات ٌإٌدن ذلك 

من مفردات العٌنة من الممرضات ٌرٌن أن األطباء ال ٌقدروا جهد % 13أٌضا نجد أن أكثر من 

الممرضة و هذا من الممكن أن ٌدل على أن الطبٌب ٌعتبر أن ما تقوم به الممرضة هو واجب 

, و قامت بؤعمال إضافٌة قد ٌطلبها الطبٌب و تكون خارج نطاق مهامها التمرٌضٌة علٌها حتى ل

, لذلك تشعر بعض الممرضات بعدم التقدٌر من األطباء تجاه ما تقدمه فً عملها كممرضة 

تقرٌبا من مفردات العٌنة من الممرضات أن من الجوانب السلبٌة فً عبلقة % 11أٌضا ترى 

حٌث ( 09)ل الطبٌب للممرضة األجنبٌة و ٌإكد هذا الجدول رقم الممرضة بالطبٌب هو تفضٌ

إال أننا , الؽٌر سعودٌة ترى معظم مفردات العٌنة من الممرضات تفضٌل األطباء للممرضة 

حٌث أن األطباء ( 42)وجدنا أن األطباء أنفسهم ٌإٌدوا الممرضة السعودٌة فً الجدول رقم 

 .التساوي مع الممرضة األجنبٌة ٌفضلوا التعامل مع الممرضة السعودٌة ب

 

كان فً المرتبة األولى : كالتالً  متوسطالسلبٌة حسب أعلى و فً ترتٌب الجوانب 

تلٌٌها فً المرتبة الثانٌة عدم اإلعتراؾ من , تفضٌل الطبٌب للعمل مع الممرضة األجنبٌة 

ٌر الطبٌب لجهود فً المرتبة الثالثة عدم تقد, الطبٌب بؤن عمل الممرضة مكمل لعمل الطبٌب 
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أما فً المرتبة الرابعة تساوت فً المرتبة كل من عدم التشجٌع و عدم تقبل الطبٌب , الممرضة 

 .لئلقتراحات و المناقشة 
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 توزيع العينة بحسب الجوانب السلبية في عالقة الممرضة بالطبيب من وجهة نظر األطباء (  49  )دول ج

 

 

 الجوانب السلبية

  االختيار

 عالمجمو

 

 المتوسط

 

ترتيب 

 األهمية
 ال أوافق ال ادري أوافق

 % ت % ت % ت % ت

 9 0.3190 122 112 11.1 11 12.9 10 14.1 91 نقص التأهيل و التدريب

 1 0.1222 122 112 02 00 12 11 12 11 عدم الرغبة في العمل

 4 0.1291 122 112 42.9 43 9.1 12 12 11 عدم اإللمام بالغة االنجليزية

 1 0.9222 122 112 01.4 42 01.1 09 31.4 10 ليس لديها حس بالمسؤولية

 0 0.1131 122 112 42.9 43 14.1 11 11.1 11 عدم االنتظام في ساعات العمل الرسمية

 3 0.1222 122 112 09.1 40 11.9 14 19.1 11 كثرة االستئذان

 1 0.1131 122 112 09.1 40 1.4 9 14.1 12 عدم المعرفة الكافية

 1 0.1291 122 112 01.3 09 9.0 9 11.1 10 نقص الخبرة
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من األطباء ٌروا أن الممرضة % 14أن أكثر من ( 39)ٌوضح الجدول أعبله رقم  

بناءا ) السعودٌة ٌنقصها التدرٌب و التؤهٌل و من الممكن أن ٌرجع ذلك إلى أن ؼالبٌة الممرضات 

معاهد أو كلٌات صحٌة و هذا ما ٌوضحه الجدول رقم كن قد تخرجن من (على عٌنة الدراسة 

و نجد أن هذه المعاهد و الكلٌات تعطً األساسٌات التعلٌمٌة و تكون سنوات التدرٌب فٌها ( 11)

) سنة أو سنتٌن فقط فً حٌن نجد أن البرامج البكالورٌوس ٌكون فٌها التدرٌب لمدة ثبلث سنوات  

من % 12أٌضا نجد أن . ٌإثر ذلك على مستوى أدائها و بالتالً قد ( 11-13: 0221,الحسٌنً 

أفراد العٌنة من األطباء ٌروا أن الممرضة لٌس لدٌها رؼبة فً العمل فً حٌن عند سإال 

الممرضات عن الدافع لبللتحاق بالعمل كانت نسبة من كان الرؼبة لدٌهن العمل فً التمرٌض 

ى تدنً مستوٌات اإلنتاجٌة مقارنة و قد ٌكون سبب تقٌٌم األطباء ٌقوم عل, % 11ٌقارب 

بالممرضة الؽٌر سعودٌة أو عدم الجدٌة فً العمل أٌضا من  الممكن أن تكون هناك أسباب أخرى 

أما بالنسبة لعدم إجادة الممرضة . أدت إلى اعتقاد األطباء بعدم رؼبة الممرضة فً العمل 

األطباء قد وافقوا على ذلك و نجد  من مفردات العٌنة من% 12السعودٌة للؽة االنجلٌزٌة فنجد أن 

ذكر ( . 0221)و الجهنً ( 1991)و باهرمز ( 0221)أن هذه النتٌجة متفقة مع دراسة الحسٌنً 

من مفردات العٌنة من األطباء أن الممرضة لٌس لدٌها حس بالمسإولٌة هذا ماجعل % 31أكثر من 

تقرٌبا من % 01فً حٌن  من األطباء ٌقولوا بعدم رؼبة الممرضة بالعمل% 12ما ٌقارب 

إال أننا نبلحظ أن األطباء ٌجدوا فً , مفردات العٌنة ٌروا أن الممرضة لدٌها حس بالمسإولٌة 

الممرضة السعودٌة مظاهر أخرى من عدم االحساس بالمسإلٌة وهً عدم االلتزام بساعات العمل 

ال تلتزم بساعات العمل من مفردات العٌنة من األطباء ٌروا أن الممرضة % 11أن أكثر من  فنجد

ا من ظاهر عدم االحساس أٌض, الرسمٌة إما بالتؤخٌر أو االنصراؾ باكرا قبل انتهاء الدوام 

 من األطباء تقرٌبا من مفردات العٌنة% 19عدم االحساس بؤهمٌة الوقت  فنجد أن  بالمسإولٌة هو

عرفة و التعلم  نجد أن أكثر من أما من ناحٌة الم. ٌروا أن الممرضة كثٌرة االستئذان أوقات الدوام 

من مفردات العٌنة من األطباء ٌصؾ الممرضة بعدم المعرفة الكافٌة للمستجدات و % 14

من مفردات العٌنة من األطباء ٌصؾ % 11التؽٌرات التً تحدث فً المجال الطبً و أكثر من 

 .الممرضة بنقص الخبرة

 

نسبة نجد فً المرتبة األولى نقص  أما بالنسبة إلى ترتٌب السلبٌات على أساس أعلى  

الرابعة عدم المعرفة , الثالثة نقص الخبرة , الثانٌة عدم الرؼبة فً العمل ,  التؤهٌل و التدرٌب 
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السابعة عدم االنتظام , السادسة عدم اإللمام باللؽة اإلنجلٌزٌة , الخامسة كثرة االستئذان , الكافٌة 

 .لدٌها حس بالمسإولٌة  الثامنة لٌس, فً ساعات العمل الرسمٌة 

 

نجد أن مفردات العٌنة من ( 39)و الجدول رقم (  39)مما سبق و بالنظر إلى الجدول رقم  

الممرضات و األطباء ٌروا أن العبلقة بٌن الممرضة و الطبٌب لها جوانب سلبٌة و قد اجمع على 

انه بالرؼم من وجود  ذلك أكثر من نصؾ مفردات العٌنة من األطباء و الممرضات و بالتالً نجد

(  31)و الجدول رقم ( 31)جوانب إٌجابٌة فً عبلقة الممرضة بالطبٌب كما رأٌنا فً الجدول رقم 

و أقل من مفردات العٌنة لم توافق % 43إال أننا نجد نسبة , نجد أن العبلقة بها جوانب سلبٌة أٌضا 

 .انب االٌجابٌة فً العبلقة على الجوانب السلبٌة فً العبلقة و بالتالً اعتبروها من الجو

 

إلٌجابٌات و السلبٌات نجد أن االٌجابٌات المتعلقة بالممرضة فً العبلقة ا معرفةمن خبلل  

كانت تخص شخصٌة الممرضة و ثقافتها فً حٌن نجد أن السلبٌات كانت متعلقة بؤدائها و مستوى 

 .تعلٌمها و الذي هو األساس فً أداءها لدورها كممرضة 
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 :أنماط العالقة بين الممرضة و الطبيب  .6

 

وجدت الباحثة من خبلل تحلٌل الجداول المتعلقة بالجوانب اإلٌجابٌة و السلبٌة فً عبلقة 

الممرضة بالطبٌب أن مفردات العٌنة من الممرضات و األطباء قد انقسموا إلى فئات وقد 

 :أنماط  4صنفتها الباحثة حسب إجابات مفردات العٌنة إلى 

 

تتمثل فً ان وجهة نظر كبل الطرفٌن اٌجابٌة نحو : نمط العبلقة اإلٌجابٌة : النمط األول   .1

و فٌها نجد أن مفردات عٌنة الممرضات و األطباء قد وافقوا على الجوانب . اآلخر 

االٌجابٌة فً العبلقة لكبل الطرفٌن و لم ٌوافقوا على وجود جوانب سلبٌة و بالتالً نستطٌع 

 . ن اإلٌجابٌاتأن نعتبرها م

تتمثل فً أن وجهة نظر كبل الطرفٌن : نمط العبلقة اإلٌجابٌة السلبٌة : النمط الثانً  .2

و فٌها نجد أن مفردات عٌنة الممرضات و . تتؤرجح ما بٌن السلبٌة و اإلٌجابٌة نحو اآلخر 

بٌة األطباء قد وافقوا على الجوانب االٌجابٌة و فً نفس الوقت وافقوا على الجوانب السل

 .فً عبلقة الممرضة بالطبٌب 

تتمثل فً أن وجهة نظر كبل الطرفٌن كانت سلبٌة تجاه : نمط العبلقة السلبٌة: النمط الثالث  .3

و فٌها نجد أن مفردات عٌنة الممرضات و األطباء قد وافقوا على الجوانب السلبٌة . اآلخر

 .اعتبارها من السلبٌات و لم ٌوافقوا على الجوانب اإلٌجابٌة فً العبلقة و بالتالً تم
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 :و قد كان توزٌع مفردات العٌنة كالتالً

 توزيع مفردات العينة حسب نمط العالقة بين الممرضة و الطبيب  ( 51)جدول رقم 

 الممرضات االطباء نوع العالقة

 النسبة التكرار %النسبة التكرار

 03 41 01.9 03 عالقة إيجابية

 40 39 19.1 11 عالقة إيجابية سلبية

 41.1 11 11.1 11 عالقة سلبية

 1.4 11 4.1 3 محايد

 122 112 122 112 المجموع

 

أن نمط العبلقة اإلٌجابٌة ٌظهر عند الممرضات بنسبة ( 12)ٌوضح الجدول أعبله رقم  

فً نمط اإلٌجابٌة % . 0تقرٌبا إال أن الفرق بسٌط بواقع % 00مقارنة باألطباء بنسبة % 03

فً حٌن نجد أن الممرضات % 12كل األطباء نسبة أعلى من الممرضات بما ٌقارب السلبٌة ش

و هً أعلى من % 41ٌتضح أن الممرضات تمٌل عبلقتهن إلى السلبٌة بما ٌقارب % . 40شكلن 

 .تقرٌبا % 11األطباء الذٌن شكلوا 

 

مقارنة  مما سبق نجد أن األطباء شكلوا أعلى نسبة فً نمط العبلقة اإلٌجابٌة السلبٌة 

فً حٌن نجد أن عٌنة الممرضات قد شكلن نسبة أعلى فً نمطً العبلقة اإلٌجابٌة و , بالممرضات 

كذلك نجد أن أعلى نسبة لؤلطباء كانت فً نمط العبلقة اإلٌجابٌة . العبلقة السلبٌة مقارنة باألطباء 

تقرٌبا % 11السلبٌة  تقرٌبا و العبلقة% 00مقارنة بالعبلقة االٌجابٌة % 12السلبٌة بما ٌقارب 

مقارنة % 41عند الممرضات كانت العبلقة السلبٌة هً األعلى بما ٌقارب . لدى عٌنة األطباء 

 .    لدى عٌنة الممرضات % 03و العبلقة اإلٌجابٌة بنسبة % 40بالعبلقة اإلٌجابٌة السلبٌة بنسبة 
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 :  الدراسة متغيرات بين العالقة. 7

 

 –االجتماعٌة الحالة – العمر: )  فً المتمثلة المتؽٌرات بٌن عبلقةال اٌجاد الدراسة حاولت

 عبلقة فً السلبٌة و اإلٌجابٌة الجوانب و( العمل مكان – الخبرة سنوات – العلمً المإهل

 الممرضة عبلقة على المإثرة الثقافٌة و اإلجتماعٌة العوامل على للتعرؾ,  بالطبٌب الممرضة

 . بالطبٌب

 

 باالستطاعة ٌكن لم أنه إال,  علٌها 0كا استخدام تم المتؽٌرات لهذه تؤثٌر دوجو من للتؤكد و

 : التالٌة لؤلسباب المتؽٌرات جمٌع على اإلختبار تطبٌق

 . خمس من أقل توقعات على تحتوي التً الخبلٌا عدد كثرة .1

 . االختبار شروط ٌخالؾ هذا و كثٌر التساإالت بعض فً االختٌارات عدد .2

 

 من لكل السلبٌة و اإلٌجابٌة العبلقة جوانب فً الخٌارات بعض دمج إلى حثةالبا لجؤت لذلك

(  أوافق ال – أوافق)  أصبحت(  أوافق ال – أدري ال – أوافق)  كانت أن فبعد الطبٌب و الممرضة

 .  0لكا الصحٌحة القٌمة إلى التوصل ٌتم حتى

 

,  فقط 0كا إلختبار صحٌحة قٌمة اظهرت التً اإلٌجابٌة و السلبٌة الجوانب ذكر تم لقد و

 . استبعادها تم لذلك الصحٌحة القٌمة تعطً لم العبارات بعض أن نجد حٌن فً
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 : العمر .1

 الممرضة عالقة في السلبية الجوانب و الممرضة عمر بين العالقة يوضح( 51) رقم دولج
 بالطبيب

 

 العبارة

 

 االختيار

  العمر

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 ريةالح

 

 القيمة

 المعنوية

 أقل إل  25 من 25 من أقل

 35 من

 أقل إل 35 من

  45 من

 فأكثر 45 من

 ك  % ك % ك % ك % ك

 اعتراف عدم

 بأن الطبيب

 الممرضة عمل

 لعمل مكمل

 الطبيب

 أوافق
03 90.9 49 13.4 42 19.9 0 01 93 

 

 

10.993 

 

 

4 

 

 

2.221* 

 أوافق ال
1 11.0 40 31.1 14 42.0 1 11 11 

 م
09 122 12 122 34 122 9 122 112 

 

 تقدير عدم

 لجهود الطبيب

 الممرضة

 أوافق 
01 94.1 32 11.1 01 19.1 1 10.1 91 

 

 

10.911 

 

 

4 

 

 

2.221* 

 أوافق ال
0 1.9 42 30.9 19 31.9 4 41.1 14 

 م
09 122 12 122 34 122 9 122 112 

 

 الطبيب تفضيل

 الغير للممرضة

 سعودية

 أوافق 
02 19 39 19.1 01 19.1 1 10.1 99 

 

 

1.123 

 

 

4 

 

 

2,191 

 أوافق ال
9 41 00 41.3 19 31.9 4 41.1 10 

 م
09 122 12 122 34 122 9 122 112 

 

   1.15>    عند إحصائيا دالة* 

 

 

 فٌما المبحوثٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق هناك أن( 11) رقم الجدول ٌوضح

 الطبٌب اعتراؾ عدم: هما و فقط جانبٌن فً السلبٌة بالجوانب عبلقته و الممرضة بعمر ٌتعلق

 ذلك تؤكد وقد,  الممرضة لجهود الطبٌب تقدٌر عدم و الطبٌب لعمل مكمل الممرضة عمل بؤن

 الجوانب لبعض الممرضة بنظرة مرتبط العمر أن ٌوضح وهذا  2.221 الداللة مستوى عند

 الجوانب على موافقات كن الممرضات من سنا فاألصؽر,  بالطبٌب الممرضة عبلقة ًف السلبٌة

 .  ذلك عكس ٌرٌن البلتً سنا باألكبر مقارنة السلبٌة

 الطبٌب بتفضٌل الممرضة اعتقاد بٌن و العمر بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال

  . األجنبٌة للممرضة

 السلبٌة الجوانب بعض و العمر بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة هناك أن نجد بالتالً و

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة فً
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 الممرضة عالقة في اإليجابية الجوانب و الممرضة عمر بين العالقة يوضح( 52) رقم دولج
 بالطبيب

 

 العبارة

 

 االختير

  العمر

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 القيمة

 المعنوية

 لأق إل  25 من 25 من أقل

 35 من

 أقل إل 35 من

  45 من

 فأكثر 45 من

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 الطبيب تقديم

 لإلستشارة

 العلمية

 91 12 3 39.9 01 19.1 39 11.9 00 أوافق
 

 

1.091 

 

 

 

4 

 

 

 

2.214 
 11 12 3 11.0 00 41.3 00 03.1 1 أوافق ال

 112 122 9 122 34 122 12 122 09 م

 

 بيبالط مساندة

 للممرضة

 السعودية

 99 12 3 10.1 41 11.1 31 11.0 11 أوافق 
 

 

4,101 

 

 

4 

 

 

2.414 

 10 12 3 01.9 10 40.9 04 33.9 14 أوافق ال

 112 122 9 122 34 122 12 122 09 م

 

 المبحوثٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق التوجد أنه لنا ٌتضح( 10) رقم الجدول من

 فإن لذلك الطبٌب و الممرضة بٌن العبلقة فً اإلٌجابٌة الجوانبب عبلقته و عمربال ٌتعلق فٌما

 .  اإلٌجابٌة للجوانب بنظرتها ٌرتبط ال الممرضة عمر

 

 عمر بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد أنه نجد( 10) و( 11) الجدولٌن من

 داللة ذات عبلقة وجدت ال و.  بالطبٌب الممرضة عبلقة فً السلبٌة الجوانب بعض و الممرضة

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة فً االٌجابٌة والجوانب الممرضة عمر بٌن إحصائٌة
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 الممرضة عالقة في السلبية الجوانب و الطبيب عمر بين العالقة يوضح( 53) رقم دولج
  بالطبيب

 

 العبارة

 

 االختيار

  العمر

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 القيمة

 نويةالمع

 أقل إل  25 من 25 من أقل

 35 من

 أقل إل 35 من

  45 من

 فأكثر 45 من

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 تأهيل نقص

 الممرضة

 أوافق
9 12 33 91.1 01 91.9 1 1.1 91 

 

31.904 

 

4 

 

 أوافق ال *2.222
9 12 0 3.4 1 19.0 10 90.4 09 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 رغبة عدم

 في الممرضة

 العمل

 أوافق 
11 94.4 44 11.1 09 93.9 1 1.1 11 

 

09.299 

 

4 

 

 أوافق ال *2.222
4 11.1 14 09.4 1 11.0 10 90.4 44 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 إلمام عدم

 باللغة الممرضة

 اإلنجليزية

 أوافق
9 12 41 11.1 01 14.1 1 1.1 11 

 

02.110 

 

4 

 

 أوافق ال *2.222
9 12 11 04.9 10 41.3 10 90.4 33 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 إحساس عدم

 الممرضة

 بالمسؤلية

 أوافق 
9 12 01 11.1 11 39.1 1 1.1 10 

 

9.904 

 

4 

 

 أوافق ال *2.202
9 12 02 34.1 11 11.1 10 90.4 19 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 انتظام عدم

 بساعات الممرضة

 العمل

 أوافق 
12 11.1 41 11.3 19 11.1 1 1.1 11 

 

13.119 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال *2.220
9 33.3 11 40.1 13 30.3 10 90.4 39 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 إستئذان كثرة

 الممرضة

 أوافق
11 93.3 01 13.4 00 11.1 1 1.1 11 

 

03.101 

 

4 

 

 أوافق ال *2.222
1 1.1 01 31.1 11 44.4 10 90.4 31 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 المعرفة عدم

 لدى الكافية

 الممرضة

 أوافق 
11 11.1 41 11.3 01 91.9 1 1.1 12 

 

00.101 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال *2.222
1 49.9 11 40.1 1 19.0 10 90.4 32 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

نقص خبرة 

 الممرضة

 أوافق 
11 11.1 41 11.3 09 91.9 1 1.1 10 

 

01.131 

 

4 

 

 أوافق ال *2.222
1 49.9 11 40.1 3 10.1 10 90.4 49 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 1.15>    عند إحصائيا دالة* 



126 

 

 

 مفردات بٌن عالٌة إحصائٌة داللة ذات فروق كهنا أن ٌوضح أعبله( 14) رقم الجدول  

.  فً عبلقة الممرضة و الطبٌب السلبٌة الجوانب و الطبٌب بعمر ٌتعلق فٌما األطباء من العٌنة

 و 2.220 من كل و سلبٌة جوانب خمس فً 2.222 الداللة مستوى عند عند ذلك تؤكد قد و

 العبلقة فً السلبٌة للجوانب طبٌبال نظرة أن على ٌإكد ذلك و,  آخرٌن جانبٌن عند 2.202

 .  ذلك عكس سنا األكبر أما السلبٌة الجوانب على موافقٌن سنا فاألصؽر بعمره مرتبطة

 عبلقة فً السلبٌة الجوانب و الطبٌب عمر بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد هنا من  

 . بالطبٌب الممرضة

 

 الممرضة عالقة في االيجابية جوانبال و الطبيب عمر بين العالقة يوضح( 54) رقم دولج
 بالطبيب

 

 العبارة

  العمر 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 القيمة

 المعنوية

 أقل إل  25 من 25 من أقل

 35 من

 أقل إل 35 من

  45 من

 فأكثر 45 من

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 سهولة

 مع التعامل

 الممرضة

 أوافق
1 49.9 40 19.1 01 19.9 10 90.4 11 

 

 

10.191 

 

 

4 

 

 

2.221* 

 أوافق ال
11 11.1 13 42.3 1 01.0 1 1.1 44 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 حس

 لدى االنتماء

 الممرضة

 أوافق 
9 33.3 43 14.9 02 12.1 1 31.0 19 

 

1.101 

 

4 

 

 أوافق ال 2.299
12 11.1 10 01.1 14 49.3 1 14.9 30 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 تقدير

 الممرضة

 الطبيب لعمل

 أوافق 
1 49.9 40 19.1 11 31.1 9 11.1 10 

 

3.411 

 

4 

 

 أوافق ال 2.003
11 11.1 13 42.3 19 13.1 1 49.1 39 

 م
19 122 31 122 44 122 14 122 112 

 

 1.15>    عند إحصائيا دالة* 

 

 فٌما العٌنة افراد بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه( 13) رقم الجدول من ٌتضح

 وهو فقط واحد جانب فً فً عبلقة الممرضة بالطبٌب اإلٌجابٌة الجوانب و الطبٌب بعمر ٌتعلق

 ذات فروق التوجد أنه نجد حٌن فً,  2.21 معنوٌة مستوى عند الممرضة مع التعامل سهولة
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 الممرضة عبلقة فً اإلٌجابٌة الجوانب و الطبٌب عمرتعلق بالمبحوثٌن فٌما ٌ بٌن إحصائٌة داللة

 . بالطبٌب

 الجوانب بعض و الطبٌب عمر بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد ال أنه نجد بالتالً  

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة فً اإلٌجابٌة

 

 كانت الطبٌب و الممرضة عبلقة و العمر متؽٌر بٌن العبلقة أن نجد سبق مما و  

  :لتالًكا

 الممرضة عبلقة فً السلبٌة الجوانب و العمر بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد 

 . بالطبٌب

 عبلقة فً اإلٌجابٌة الجوانب بعض و العمر بٌن ذات داللة إحصائٌة عبلقة توجد ال 

 . بالطبٌب الممرضة
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 :للممرضة اإلجتماعية الحالة .2
 

 في السلبية الجوانب و للممرضة اإلجتماعية الحالة بين العالقة يوضح( 55) رقم جدول
  بالطبيب الممرضة عالقة
 

 العبارة

  اإلجتماعية الحالة 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

  مطلقة متزوجة عزباء المعنوية القيمة

 ك % ك % ك % ك

 

 تشجيع عدم

 للممرضة الطبيب

 أوافق
41 19 31 11.9 14 11.1 92 

 

 

0.001 

 

 

0 

 

 

2.409 

 أوافق ال
01 31 41 34.1 3 04.1 12 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 الطبيب تقبل عدم

 و لإلقتراح

 المناقشة

 أوافق 
41 19 31 11.9 14 11.1 92 

 

0.001 

 

0 

 

 أوافق ال 2.409
01 31 41 34.1 3 04.1 12 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 اعتراف عدم

 عمل بأن الطبيب

 مكمل الممرضة

 الطبيب لعمل

 أوافق
49 14.9 31 10.1 12 19.9 93 

 

2.112 

 

0 

 

 أوافق ال 2.909
00 41.1 01 41.1 1 31.0 11 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 الطبيب تقدير عدم

 الممرضة لجهود

 أوافق 
32 11.1 39 19.1 9 31.1 91 

 

0.191 

 

0 

 

 أوافق ال 2.012
01 43.3 04 41.9 9 10.9 14 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 الطبيب تفضيل

 مع العمل

 األجنبية الممرضة

 أوافق 
31 11.0 12 19.3 1 31.0 99 

 

1.214 

 

0 

 

 أوافق ال 2.290
02 40.9 00 42.1 12 19.9 10 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

  

 من المبحوثٌن بٌن إحصائٌة دالله ذات فروق التوجد أنه( 11) رقم الجدول من ٌتضح

 بالطبٌب الممرضة عبلقة فً السلبٌة الجوانب و اإلجتماعٌة بالحالة ٌتعلق فٌما الممرضات

  . 2.21<   معنوٌة داللة مستوى عند فجمٌعها

ٌة أنه ال توجد عبلقة بٌن حالة الممرضة االجتماعٌة و الجوانب السلب ٌتبٌنو من هنا  

 .فً عبلقة الممرضة بالطبٌب 
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 في اإليجابية الجوانب و للممرضة اإلجتماعية الحالة بين العالقة يوضح( 56) رقم جدول
  بالطبيب الممرضة عالقة

 

 العبارة

  اإلجتماعية الحالة 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

  مطلقة متزوجة عزباء المعنوية القيمة

 ك % ك % ك % ك

 

 الطبيب تقديم

 العلمية لإلستشارة

 أوافق
31 11.3 49 10.9 11 13.1 91 

 

1.099 

 

 

0 

 

 أوافق ال 2.201
11 03.1 43 31.0 1 41.4 11 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 الطبيب مراعاة

 للضغوط

 أوافق 
09 31.1 09 32.4 9 31.1 11 

 

2.192 

 

0 

 

 أوافق ال 2.111
40 10.1 34 19.1 9 10.9 93 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 الطبيب مساندة

 للممرضة

 أوافق
49 14.9 31 10.1 13 90.3 99 

 

0.390 

 

0 

 

 أوافق ال 2.099
00 41.1 01 41.1 4 11.1 10 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 الطبيب مراعاة

 اإلجتماعية للحالة

 للممرضة

 أوافق 
40 10.1 01 41.1 0 11.9 11 

 

9.122 

 

0 

 

 أوافق ال *2.229
09 31.1 31 10.1 11 99.0 99 

 م
11 122 10 122 11 122 112 

 

 1.15>    عند إحصائيا دالة* 

   

 بٌن إحصائٌة ذات داللة فروق التوجد أن لنا ٌتضح( 11) رقم السابق الجدول من  

 أننا إال,   اإلٌجابٌة الجوانب معظم و إلجتماعٌةا بالحالة ٌتعلقة فٌما الممرضات من المبحوثٌن

 ٌجابًإ جانب فً من الممرضات الدراسة عٌنة بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه نجد

 ذلك على ٌإكد و 2.229 معنوٌة مستوى عند اإلجتماعٌة للحالة الطبٌب مراعاة هو و واحد

 . ذلك عكس ٌرٌن المطلقات و متزوجات الؽٌر

 

 ةٌاإلجتماع الحالة بٌن عبلقة توجد ال أنه نجد( 11)و( 11) الجدولٌن فً سبق مما و  

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة جوانب معظم و للممرضة 
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 : للممرضة العلمي المؤهل .3
 عالقة في السلبية الجوانب و للممرضة العلمي المؤهل بين العالقة يوضح( 57) رقم دولج

  بالطبيب الممرضة
 

 العبارة

 
 ل العلميالمؤه

 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 حرية 

 

 القيمة

 المعنوية

 الكلية دبلوم بكالوريوس

 الصحية

 بعد صحي معهد

  الثانوي

 بعد صحي معهد

  الكفاءة

 تذكر أخرى

 ك % ك % ك % ك % ك % ك

 

 تشجيع عدم

 للممرضة الطبيب

 أوافق
14 19.1 41 13.1 09 11.9 11 19.4 1 12 92 

 

2.101 

 

 

3 

 

 

 أوافق ال 2.939
9 32.9 11 41.3 00 34.1 11 32.1 1 12 12 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 

 الطبيب تقبل عدم

 و لإلقتراحات

 المناقشة

 أوافق 
14 19.1 41 13.1 09 11.9 11 19.4 1 12 92 

 

2.101 

 

3 

 

 أوافق ال 2.939
9 32.9 11 41.3 00 34.1 11 32.1 1 12 12 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 

 اعتراف عدم

 عمل بأن الطبيب

 مكمل الممرضة

 الطبيب لعمل

 أوافق
1 41.9 49 91.4 42 19.9 11 19.4 0 122 93 

 

11.191 

 

 

3 

 

 

 أوافق ال *2.221
11 19.0 9 19.9 01 31.0 11 32.1 2 2 11 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 

جهود  تقدير عدم

 الممرضة

 أوافق 
9 32.9 44 19.9 31 92.3 10 33.3 0 122 91 

 

11.04 

 

3 

 

 أوافق ال *2,220
14 19.1 11 41.4 12 19.1 11 11.1 2 2 14 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 1.15>    عند إحصائيا دالة* 

 

 العٌنة مفردات بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه لنا نٌتبٌ( 11) الجدول من

 بالطبٌب الممرضة عبلقة فً سلبٌٌن جانبٌن و العلمً بالمإهل ٌتعلق فٌما الممرضات من

 إحصائٌة داللة ذات فروق هناك أن نجد حٌن فً,  2.21<  معنوٌة مستوى عند كان فجمٌعها

 بؤن الطبٌب اعتراؾ عدم وهما السلبٌة الجوانب من آخرٌن جانبٌن فً المبحوثات بٌن عالٌة

عند مستوى المعنوٌة  الممرضة جهود تقدٌر عدم و الطبٌب لعمل مكمل الممرضة عمل

ٌرتبط بشكل جزئً بالجوانب السلبٌة و  العلمً المإهل أن على ٌدل هذا و.  2,220و  2,221

 كٌفٌة على ٌإثر قد ٌضاأ,  لعملها الممرضة رإٌة كٌفٌة فً دور له من الممكن أن ٌكون

 و الجوانب هذه ٌنفٌن البكالورٌوس على الحاصبلت أن ونجد , الطبٌب و الممرضة بٌن التعامل

 الثانًالجانب السلبً  أما األول السلبً الجانب فً ذلك عكس ٌرٌن صحٌة كلٌه دبلوم خرٌجات

 . بموافقتهن يوالثان الصحً المعهد خرٌجات علٌه أكدت فقد
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 عالقة في اإليجابية الجوانب و للممرضة العلمي المؤهل بين العالقة يوضح( 58) رقم جدول
  بالطبيب الممرضة

 

 العبارة

  العمل مكان 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 

 الحرية

 

 القيمة

 المعنوية

 الكلية دبلوم بكالوريوس

 الصحية

 بعد صحي معهد

  الثانوي

 بعد صحي معهد

  الكفاءة

 تذكر أخرى

 ك % ك % ك % ك % ك % ك

 

 لإلستشارة الطبيب تقديم

 العلمية

 أوافق
19 91.3 41 13.1 42 19.9 31 11.9 1 12 91 

 

1,192 

 

 

3 

 

 

 أوافق ال 2.101
4 14.1 11 41.3 01 31.0 14 39.1 1 12 11 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 

 

 للضغوط الطبيب مراعاة

 أوافق 
11 11.4 11 41.3 19 41.4 10 33.3 1 12 11 

 

10.094 

 

3 

 

 أوافق ال *2.211
1 00.1 41 13.1 40 10.1 11 11.1 1 12 93 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 

 للممرضة الطبيب مساندة

 السعودية

 أوافق
19 91.9 09 19.4 44 13.1 19 11.1 1 12 99 

 

4.911 

 

 

3 

 

 

 افقأو ال 2.319
3 19.0 02 31.1 19 41.4 9 44.4 1 12 10 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 

 للحالة الطبيب مراعاة

 للممرضة االجتماعية

 أوافق 
11 19.0 19 41.1 19 41.4 12 41 2 2 11 

 

2.211 

 

3 

 

 أوافق ال 9.041
1 41.9 42 10.1 44 13.1 11 14 0 122 99 

 م
00 122 39 122 11 122 01 122 0 122 112 

 1.15>    عند إحصائيا دالة* 

 بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه أعبله( 19) رقم الجدول من ٌتضح 

 عبلقة فً اإلٌجابٌة لجوانبل نظرتها و للممرضة العلمً بالمإهل ٌتعلق فٌما المبحوثات

 من العٌنة مفردات بٌن إحصائٌة ةدالل ذات فروق توجد أنه نجد فً حٌن . الممرضة

 الطبٌب مراعاة واحد فقط من الجوانب االٌجابٌة و هو جانب و العلمً المإهل فً الممرضات

فنجد أن الحاصبلت على البكالورٌوس من أكثر  2.211عند مستوى معنوٌة  العمل لضؽوط

لممرضة و معظم من هنا نجد أنه ال توجد عبلقة بٌن المإهل العلمً ل. المإٌدات على ذلك 

 .الجوانب االٌجابٌة فً عبلقة الممرضة بالطبٌب 

 إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد أنه نجد( 19) الجدول و( 11) الجدول من سبق مما 

فً حٌن  . فً هبلقة الممرضة بالطبٌب السلبٌة جوانبال بعض و للممرضة العلمً المإهل بٌن

 معظم الجوانب و للممرضة العلمً المإهل بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد ال أنه نرى

 . فً العبلقة اإلٌجابٌة
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 : الخبرة سنوات .4

 عالقة في السلبية الجوانب و لممرضةا خبرة سنوات بين العالقة يوضح( 59) رقم جدول
  بالطبيب الممرضة

 

 العبارة

 

 االختيار

  الخبرة

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 القيمة

 المعنوية

 أقل إل  5 من 5 من أقل

 11 من

 أقل إل 11 من

  15 من

 فأكثر 15 من

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 تشجيع عدم

 للممرضة الطبيب

 أوافق
41 11.3 00 11.9 01 12 12 12 92 

 

3.411 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.003
01 33.1 1 03.1 19 32 12 12 12 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 الطبيب تقبل عدم

 و لإلقتراحات

 المناقشة

 أوافق 
41 11.3 00 11.9 01 12 12 12 92 

 

3.411 

 

4 

 

 أوافق ال 2.003
01 33.1 1 03.1 19 32 12 12 12 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 اعتراف عدم

 عمل بأن الطبيب

 مكمل الممرضة

 الطبيب لعمل

 أوافق 
43 12.1 19 11.1 42 11.1 11 11 93 

 

1.220 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.921
00 49.4 12 43.1 11 44.4 9 31 11 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 الطبيب تقدير عدم

  لجهود الممرضة

 أوافق 
41 10.1 00 11.9 09 10.0 10 12 91 

 

0.213 

 

4 

 

 

2.119 

 

  أوافق ال
01 41.1 1 03.1 11 41.9 9 32 14 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 الطبيب تفضيل

 الغير للممرضة

 سعودية

 أوافق 
41 11.3 01 94.1 01 12 14 11 99 

 

10.921 

 

4 

 

 أوافق ال *2,221
01 33.1 0 1.9 19 32 1 41 10 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 1.15>    عند إحصائيا دالة* 

 مفردات بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد ال أنه( 19) رقم الجدول من ٌتضح 

 ما بالطبٌب عبلقتها فً السلبٌة الجوانب و الممرضة بخبرة ٌتعلق فٌما الممرضات من العٌنة

 بٌن عالٌة إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه حاتض من هذه الجوانب فقد واحد جانب عدا

 تمٌل حٌث سعودٌة الؽٌر للممرضة الطبٌب تفضٌل و الممرضة بخبرة ٌتعلق فٌما المبحوثات

 . ذلك على موافقتهن إلى(  12 إلى 1) من خبرتهن من
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 في اإليجابية الجوانب و لممرضةا خبرة سنوات بين العالقة يوضح( 61) رقم جدول 
  بالطبيب الممرضة عالقة

 

 العبارة

  الخبرة 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 القيمة

 ةالمعنوي

 من أقل إل  5 من 5 من أقل

11 

 أقل إل 11 من

  15 من

 فأكثر 15 من

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 الطبيب تقديم

 العلمية لإلستشارة

 أوافق
30 11 04 19.4 19 32 10 12 91 

 

11.111 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال *2.221
13 01 1 02.1 01 12 9 32 11 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 للضغوط الطبيب مراعاة

 أوافق 
03 30.9 02 19 11 44.4 1 41 11 

 

12.121 

 

4 

 

 أوافق ال *2.219
40 11.1 9 41 42 11.1 14 11 93 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 الطبيب مساندة

 السعودية للممرضة

 أوافق 
41 10.1 00 11.9 09 13.3 10 12 99 

 

1.991 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.191
01 41.1 1 03.1 11 41.1 9 32 10 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

 للحالة الطبيب مراعاة

 االجتماعية

 أوافق 
09 11.9 11 11.1 9 02 9 32 11 

 

10.429 

 

4 

 

 أوافق ال *2,221
01 39.0 13 39.4 41 92 10 12 99 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 1.15>    عند إحصائيا دالة* 

 بٌن عالٌة إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه لنا ٌتضح( 12) رقم الجدول من 

 قد و بالطبٌب الممرضة عبلقة فً اإلٌجابٌة الجوانب معظم و  بالخبرة ٌتعلق فٌما المبحوثات

 لمراعاة 2.219 , العلمٌة لبلستشارة الطبٌب لتقدٌم 2.221 الداللة مستوى عند ذلك تؤكد

 الخبرة دور ٌوضح طبعا هذا و.  2.221 اإلجتماعٌة للحالة الطبٌب لمراعاة,   العمل ضؽوط

 . الممرضة علٌها تعتاد التً التعامل طرق و األفراد صقل فً

 بٌن حصائٌةلة  إدال ذات عبلقة توجد ال أنه( 12) و( 19) رقم السابقٌن الجدولٌن من

 توجد أنه نجد حٌن فً, فً عبلقة الممرضة بالطبٌب  السلبٌة نبالجوا معظم و خبرة الممرضة

 . عبلقةتلك ال فً ٌجابٌةاإل الجوانب بعض و الممرضة خبرة بٌن إحصائٌة داللة ذات عبلقة
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 عالقة يف السلبية الجوانب و الطبيب خبرة سنوات بين العالقة يوضح( 61) رقم جدول
  بالطبيب الممرضة

 

 العبارة

 

 االختيا ر

  لخبرةا

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 القيمة

 المعنوية

 من أقل إل  5 من 5 من أقل

11 

 أقل إل 11 من

  15 من

 فأكثر 15 من

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 تأهيل نقص

 السعودية الممرضة

 أوافق
11 11.9 01 91.0 00 91.1 04 11.1 91 

 

19.140 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال *2.222
9 30.1 1 4.9 0 9.4 19 34.9 09 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 الممرضة رغبة عدم

 العمل في السعودية

 أوافق 
11 93.0 19 14.1 11 12.9 01 11 11 

 

4.130 

 

4 

 

 أوافق ال 2.411
4 11.9 1 01.9 1 09.0 11 49 44 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 لممرضةا المام عدم

 االنجليزية باللغة

 أوافق 
12 10.1 19 19.0 19 11 02 39.9 11 

 

1.114 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.103
9 31.3 9 42.9 1 01 01 11.0 33 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 احساس عدم

 الممرضة

 بالمسؤولية

 أوافق 
11 11.9 11 11.3 14 13.0 11 01.9 10 

 

11.111 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال *2.221
9 30.1 9 43.1 11 31.9 42 14.0 19 

 م
11 122 09 122 31 122 02 122 112 

 

الممرضة  انتظام عدم

 بساعات العمل

 أوافق 
10 14.0 11 11.1 02 94.4 13 43.1 11 

 

11,191 

 

4 

 

2.221* 
 39 11.9 01 11.1 3 30.4 11 41.9 1 أوافق ال

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 استذان كثرة

 الممرضة

 أوافق 
19 93.1 11 30.4 02 94.4 11 49 11 

 

01.191 

 

4 

 

 أوافق ال *2.222
1 1.4 11 11.1 3 11.1 01 11 31 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 الكافية المعرفة عدم

 الممرضة لدى

 أوافق 
11 11.9 02 11.9 19 11 01 11.0 12 

 

1.401 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.291
9 30.1 1 04.1 1 01 02 39.9 32 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 خبرة نقص

 الممرضة

 أوافق 
10 14.0 11 11.3 19 19.0 03 19.1 10 

 

0.929 

 

4 

 

 أوافق ال 2.321
1 41.9 9 43.1 1 02.9 11 31.1 49 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 
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 1.15>    عند إحصائيا دالة* 

 فٌما المبحوثٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه ٌتضح( 11) رقم الجدول من

 تاهٌل لنقص 2.222 معنوٌة مستوى عند  السلبٌة الجوانب من أربع و الطبٌب بخبرة ٌتعلق

 التزام عدم و لٌةبالمسإ الممرضة احساس لعدم 2.221.  الممرضة استئذان كثرة و الممرضة

 لها فروق فٌها توجد تكن فلم االخرى السلبٌة الجوانب األربع اما,  العمل بساعات الممرضة

و من هنا نستطٌع القول أنه توجد عبلقة بٌن خبرة  . األطباء عٌنة مفردات بٌن حصائٌةإ داللة

 .الطبٌب و بعض الجوانب السلبٌة فً عبلقة الممرضة بالطبٌب 

 عالقة يف االيجابية الجوانب و الطبيب خبرة سنوات بين العالقة يوضح (62) رقم جدول
  بالطبيب الممرضة

 

 العبارة

  الخبرة 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 من أقل إل  5 من 5 من أقل المعنوية القيمة

11 

 أقل إل 11 من

  15 من

 فأكثر 15 من

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 التعامل سهولة

 الممرضة مع

 أوافق
9 30.1 02 11.9 13 19.4 41 91.3 11 

 

14.199 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال *2.224
11 11.9 1 04.1 12 31.1 1 13.1 44 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 االنتماء حس

 الممرضة لدى

 أوافق 
9 31.3 00 93.1 13 19.4 04 11.1 19 

 

9.299 

 

4 

 

 أوافق ال *2.233
12 10.1 3 11.3 12 31.1 19 34.9 30 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 الممرضة تقدير

 الطبيب لعمل

 أوافق 
9 30.1 02 11.9 13 19.4 02 39.9 10 

 

1.241 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.211
11 11.9 1 04.1 12 31.1 01 11.0 39 

 م
19 122 01 122 03 122 31 122 112 

 

 1.15>    عند إحصائيا لةدا* 

 المبحوثٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد أنه أن ٌتبٌن( 10) رقم الجدول من 

 2,224 معنوٌة مستوى عند ذلك تؤكد قد و االٌجابٌة الجوانب و الطبٌب بخبرة ٌتعلق فٌها

 تذا فروق توجد ال.  الممرضة لدى االنتماء لحس 2.233 و الممرضة مع التعامل لسهولة

و ٌتضح  . الطبٌب وخبرة الطبٌب لعمل الممرضة تقدٌر عبارة فً األطباء بٌن إحصائٌة داللة
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 12إلى  1من ذلك أن الخبرة لها ارتباط بمعظم الجوانب االٌجابٌة فنجد أن من خبرتهم من 

 .سنوات كانت نظرتهم أكثر اٌجابٌة مقارنة بؽٌرهم من االطباء 

 

د عبلقة بٌن خبرة الطبٌب و معظم الجوانب االٌجابٌة من هنا نستطٌع القول بؤنه  توج 

 .فً عبلقة الممرضر بالطبٌب 

 

 إحصائٌة داللة ذات عبلقة توجد أنه نجد( 10) رقم و( 11) رقم السابقٌن الجدولٌن من 

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة فً السلبٌة و االٌجابٌة الجوانب بعض و الطبٌب خبرة بٌن

 عبلقة جوانب بعض و الخبرة بٌن إحصائٌة لةدال ذات عبلقة دتوج أنه ٌتبٌن بالتالً و

 .  بالطبٌب الممرضة
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 :  العمل مكان .5

 الممرضة عالقة في بيةلالس الجوانب و العمل مكان بين العالقة يوضح( 63) رقم جدول
 الممرضة نظر وجهة من بالطبيب

 

 العبارة

  العمل مكان 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 حريةال

 

 عبد الملك جامعة المعنوية القيمة

 العزيز

 العام فهد الملك  الوطني الحرس العيون

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 الطبيب تشجيع عدم

 للممرضة

 أوافق
00 11 03 92 11 14.4 09 11 92 

 

1.421 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.299
19 31 1 02 13 31.1 00 33 12 

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 الطبيب تقبل عدم

 و لإلقتراحات

 المناقشة

 أوافق 
00 11 03 92 11 14.4 09 11 92 

 

1.421 

 

4 

 

 أوافق ال 2.299
19 31 1 02 13 31.1 00 33 12 

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 الطبيب اعتراف عدم

 الممرضة عمل بأن

 الطبيب لعمل مكمل

 أوافق 
04 11.1 02 11.1 01 12 42 12 93 

 

1,124 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.190
11 30.1 12 44.4 9 42 02 32 11 

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 الطبيب تقدير عدم

 الممرضة لجهود

 أوافق 
03 12 02 11.1 00 14.4 41 10 91 

 

1.111 

 

4 

 

 أوافق ال 2.111
11 32 12 44.4 9 01.1 19 49 14 

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 األطباء تفضيل

 الممرضة مع التعامل

 سعودية الغير

 أوافق 
01 11 00 14.4 19 14.4 41 10 99 

 

1.139 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.111
13 41 9 01.1 11 41.1 19 49 10 

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 فً من الممرضات المبحوثات نبٌ فروق التوجد أنه( 14 ) رقم الجدول من ٌتضح 

 عبلقة فً السلبٌة الجوانب و العمل بمكان ٌتعلق فٌما إحصائٌة داللة ذات المستشفٌات جمٌع

و بالتالً ال ٌوجد ارتباط بٌن مكان العمل و الجوانب السلبٌة فً العبلقة ,  بالطبٌب الممرضة

 .من وجهة نظر الممرضات 
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 الممرضة عالقة في االيجابية الجوانب و العمل مكان بين العالقة يوضح( 64) رقم جدول
 الممرضة نظر وجهة من بالطبيب

 

 العبارة

  العمل مكان 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 عبد الملك جامعة المعنوية القيمة

 العزيز

 العام فهد الملك  الوطني الحرس العيون

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 الطبيب تقديم

 العلمية لإلستشارة

 أوافق
03 12 00 14.4 19 12 41 10 91 

 

1.111 

 

 

4 

 

 

2.131 
 11 49 19 32 10 01.1 9 32 11 أوافق ال

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 الطبيب مراعاة

 للضغوط

 أوافق 
10 42 19 12 11 12 01 30 11 

 

1.919 

 

4 

 

2.219 
 93 19 09 12 11 32 10 12 09 قأواف ال

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 األطباء مساندة

 للممرضة

 السعودية

 أوافق 
04 11.1 03 92 02 11.1 41 10 99 

 

3.020 

 

 

4 

 

 

2.032 
 10 49 19 44.4 12 02 1 30.1 11 أوافق ال

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

 طبيبال مراعاة

 اإلجتماعية للحالة

 للممرضة

 أوافق 
13 41 14 34.4 11 12 19 49 11 

 

1,911 

 

4 

 

2.123 
 99 10 41 12 11 11.1 11 11 01 أوافق ال

 م
32 122 42 122 42 122 12 122 112 

 

من  المبحوثات بٌن أحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه ٌبٌن( 13) رقم الجدول

 . بالطبٌب الممرضة عبلقة فً األٌجابٌة الجوانب و العمل بمكان تعلقٌ فٌما الممرضات

 الجوانب و العمل مكان بٌن عبلقة توجد ال أنه نجد( 13) و( 14) الجدولٌن من 

 .من وجهة نظر الممرضة  بالطبٌب الممرضة عبلقة فً السلبٌة و ٌجابٌةاال
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 الممرضة عالقة في بيةلالس لجوانبا و العمل مكان بين العالقة يوضح( 65) رقم جدول
 الطبيب نظر وجهة من بالطبيب

 

 العبارة

  العمل مكان 

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 عبد الملك جامعة المعنوية القيمة

 العزيز

 العام فهد الملك  الوطني الحرس العيون

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 تأهيل نقص

 الممرضة

 أوافق
01 11.3 1 12 09 90.9 00 14.4 91 

 

3.122 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.010
12 09.1 1 12 1 11.1 9 01.1 09 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 الممرضة المام عدم

 اإلنجليزية باللغة

 أوافق 
11 30.9 1 12 01 11.3 02 11.1 11 

 

1.131 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.292
02 11.1 3 32 12 09.1 12 44.4 33 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 مسؤولية عدم

 الممرضة

 أوافق 
11 31.1 3 32 01 12 11 41.1 10 

 

4.911 

 

4 

 

 أوافق ال 2.011
19 13.4 1 12 13 32 19 14.4 19 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 الممرضة انتظام عدم

 العمل ساعات في

 أوافق 
11 31.1 1 12 01 11.3 11 12 11 

 

1.331 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.130
19 13.4 1 12 12 09.1 11 12 39 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

استئذان  كثرة

 الممرضة

 أوافق 
19 11.3 1 12 04 11.1 11 11.1 11 

 

0.212 

 

4 

 

 اوافق ال 2.114
11 39.1 4 42 10 43.4 14 34.4 31 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 الكافية المعرفة عدم

 للممرضة

 أوافق
19 13.4 1 12 09 92 19 12 12 

 

1.431 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.291
11 31.1 1 12 1 02 10 32 32 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 خبرة نقص

 الممرضة

 أوافق 
00 10.9 1 12 01 13.4 19 14.4 10 

 

0.309 

 

4 

 

 أوافق ال 2.399
14 41.1 1 12 9 01.1 11 41.1 49 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 مفردات بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال أنه اعبله( 11) رقم الجدول ٌوضح

 . لطبٌببا الممرضة عبلقة فً السلبٌة الجوانب و العمل بمكان ٌتعلق فٌما االطباء من العٌنة
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 الممرضة عالقة في اليجابيةا الجوانب و العمل مكان بين العالقة يوضح( 66) رقم جدول
 الطبيب نظر وجهة من بالطبيب

 

 العبارة

 

 االختيار

  العمل مكان

 م

 

 معامل

 بيرسون

 2كا

 

 درجة

 الحرية

 

 القيمة

 المعنوية

 عبد الملك جامعة

 العزيز

 امالع فهد الملك  الوطني الحرس العيون

 ك % ك % ك % ك % ك

 

 مع التعامل سهولة

  الممرضة

 أوافق
03 19.1 1 12 01 11.3 00 14.4 11 

 

2.124 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.914
11 41.3 3 32 12 09.1 9 01.1 44 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 لدى االنتماء حس

  الممرضة

 أوافق 
04 11.1 1 12 00 10.9 19 12 19 

 

2.911 

 

4 

 

 أوافق ال 2.941
10 43.4 1 12 14 41.1 10 32 30 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 لعمل الممرضة تقدير

 الطبيب

 أوافق 
01 12 1 12 19 13.4 11 14.4 10 

 

2.311 

 

 

4 

 

 

 أوافق ال 2.941
13 32 3 32 11 31.1 13 31.1 39 

 م
41 122 12 122 41 122 42 122 112 

 

 جمٌع فً من االطباء المبحوثٌن بٌن فروق توجد ال انه(  11) رقم الجدول من ٌتضح

 عبلقة فً االٌجابٌة الجوانب و العمل بمكان ٌتعلق فٌما إحصائٌة داللة ذات المستشفٌات

 . بالطبٌب الممرضة

بلقة الممرضة بالطبٌب مما سبق فٌما ٌتعلق بالجوانب السلبٌة و االٌجابٌة فً ع بالتالً 

 و الممرضة بٌن العبلقة جوانب و العمل مكان بٌن عبلقة توجد ال أنه ٌتضح, لدى كل منهما 

 مستوى على جمٌعها تتبع الدراسة فٌها طبقت التً المستشفٌات أن إلى ذلك ٌرجع قد و الطبٌب

 من االدارة مطن فً االختبلؾ من بالرؼم واحد تنظٌم و واحدة دائرة المحافظة أو المنطقة

 . اخرى الى مستشفى
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 النتائج

 

 
 :من خبلل تحلٌل البٌانات توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة 

 

 :نتائج متعلقة بالضوابط التي تحكم عالقة الممرضة بالطبيب . أ 

 

ٌة هً من أهم الضوابط التً تحكم وصلت الدراسة إلى أن الرقابة الذاتٌة الشخصت .1

الممرضات و األطباء  عٌنة الدراسة من عبلقة الممرضة بالطبٌب و قد أجمع ؼالبٌة

 .على ذلك 

وجود : توصلت الدراسة إلى وجود ضوابط أخرى لعبلقة الممرضة بالطبٌب و هً  .0

قوانٌن مكتوبة و مفروضة على العاملٌن ووجود توصٌؾ للمهنة , تؤتً أهمٌة هذه 

 .الضوابط  بعد ضابط الرقابة الذاتٌة 

 

 :عالقة الممرضة بالطبيب نتائج متعلقة بطبيعة . ب 

 

 وجدت الدراسة  أن كل من الممرضات واالطباء قد اتفقوا على أن دور الممرضة .1

تمثل فً تؤدٌة المهام اللتً ٌطلبها الطبٌب منها مع تقدٌم االقتراحات إذا إحتاجت ٌ

 .العملٌة العبلجٌة ذلك 

 .أن مستوى كفاءة الممرضة من وجهة نظر االطباء كانت بمستوى جٌد جدا  .0

 .على معرفة دورها والمهام المناطة بهاو أن الممرضة تثق بقدراتها  .4

خلصت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق واضحة فً تفضٌل الطبٌب السعودي للعمل  .3

 . سواء مع الممرضة السعودٌة أو الممرضة االجنبٌة 
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 :عالقة الممرضة بالطبيب   جتماعية والثقافيه المؤثرةعلنتائج متعلقة بالعوامل اإل. ج 

 

العمر ومكان  :لعدد من العوامل االجتماعٌة مثل نه الٌوجد تؤثٌر أوجدت الدراسة  .1

 العملٌة بٌن  عبلقةالعلى  و مكان العمل جتماعٌةلة الممرضة اإلانشؤت الممرضة وح

 . ر العٌنة من الممرضات و األطباءمن وجهة نظ الطبٌبوالممرضة 

كشفت الدراسة عن وجود عدد من الدالئل االحصائٌة بارتباط بعض المتؽٌرات  .0

 :بعبلقة الممرضة بالطبٌب و هً كالتالً 

   توجد عبلقة ذات داللة إحصائٌة بٌن عمر كل من الممرضة و الطبٌب و الجوانب

 .السلبٌة فً العبلقة 

 إحصائٌة بٌن عمر كل من الممرضة و الطبٌب و الجوانب  ة ال توجد عبلقة ذات دالل

 .االٌجابٌة فً العبلقة

   ال توجد عبلقة ذات داللة احصائٌة بٌن الحالة االجتماعٌة و معظم جوانب عبلقة

 .الممرضة بالطبٌب 

 ًجوانبالو بعض  للممرضة توجد عبلقة ذات داللة احصائٌة بٌن المإهل العلم 

 .بالطبٌب  عبلقة الممرضة السلبٌة فً

  ال توجد عبلقة ذات داللة احصائٌة بٌن المإهل العلمً للممرضة و بعض الجوانب

 االٌجابٌة فً عبلقة الممرضة بالطبٌب

 توجد عبلقة ذات داللة احصائٌة بٌن الخبرة و بعض جوانب عبلقة الممرضة بالطبٌب . 

 بالطبٌب احصاٌة بٌن مكان العمل و عبلقة الممرضة  لةال توجد عبلقة ذات دال. 

من وجهة  ثٌر محدود على عبلقة الممرضة بالطبٌبؤختبلط له تن نظرة المجتمع لئلأ .4

 . الممرضات و األطباء

مدى خبرة  -وجود برامج تدرٌبٌه للممرضة  -كثرة المناوبات -ضؽوط العمل)أن  .3

 : لها تؤثٌر على عبلقة الممرضة بالطبٌب وهً مرتبة كالتالً ( الممرضة 

 :نة الممرضات من وجهة نظر عٌ

 .ضؽوط العمل .1

 .كثرة المناوبات .0

 .وجود برامج تدرٌبٌة .4
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 .خبرة الممرضة .3

 

 :أما من وجهة نظر األطباء 

 .ضؽوط العمل  .1

 .ٌبٌة للممرضةروجود برامج تد .0

 .خبرة الممرضة  .4

 .كثرة المناوبات .3

كان له تؤثٌر نسبً على عمل الممرضة من للنقاب  ةن ارتداء الممرضألى إخلصت الدراسة  .1

 .بعض العٌنة من الممرضات و األطباء هة نظر وج

قارب للممرضة فً مكان العمل ال ٌإثر على عبلقة الممرضة أن وجود أوجدت الدراسة  .1

 .بالطبٌب 

 

 :بالجوانب السلبية في عالقة الممرضة بالطبيب  ةتعلقمنتائج . د 

 

  :لًكالتا تلى وجود جوانب سلبٌة من وجهة نظر الممرضات وكانإخلصت الدراسة  .1

 جنبٌةتفضٌل الطبٌب  العمل مع الممرضة األ. 

 عدم تقدٌر جهود الممرضة السعودٌة  .  

 ن عمل الممرضة مكمل لعمل الطبٌبؤعتراؾ بعدم اإل . 

 و عدم تقبل االقتراحات و المناقشات طباء للممرضةعدم التشجٌع من األ . 

 : كالتالً  تطباء وكانلى وجود جوانب سلبٌة من وجهة نظر األإتوصلت الدراسة  .0

 هٌل والتدرٌب ؤنقص الت. 

  عدم الرؼبة فً العمل. 

  نقص الخبرة. 

  عدم المعرفة الكافٌة. 

 ستئذانكثرة اإل . 

 نجلٌزٌةاإل ةلمام باللؽعدم اإل . 

 نتظار فً ساعات العمل الرسمٌةعدم اإل . 

  لٌس لدٌها حس بالمسإولٌة. 
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 :مرضة بالطبيب بالجوانب االيجابية في عالقة الم ةتعلقمنتائج . هـ 

 

ٌجابٌة من وجهة نظر الممرضات وكان ترتٌبها بناءا إبٌنت الدراسة وجود جوانب  .1

 : على نسبة كالتالً أعلى 

 مساندة األطباء للممرضة السعودٌة .  

 ستشارة العلمٌة للممرضةتقدٌم الطبٌب اإل .  

  مراعاة ضؽوط المناوبات. 

 مراعاة الحالة االجتماعٌة للممرضة . 

 : كالتالً  تطباء وكانٌجابٌة من وجهة نظر األإلى وجود جوانب إدراسة خلصت ال .0

 معرفتها بثقافة المجتمع السعودي  . 

  سهولة التعامل معها. 

   لدٌها حس اإلنتماء. 

   تقدٌر الممرضة للعمل الذي ٌقوم به الطبٌب. 

 

 :نتائج متعلقة بنمط العالقة بين الممرضة و الطبيب . و 

 

 : أن عبلقة الممرضة بالطبٌب تنقسم إلى ثبلثة أنماط  كشفت هذه الدراسة

 .ٌجابٌة إلنمط العبلقة ا: ولألالنمط ا .1

 .ٌجابٌة السلبٌة إلنمط العبلقة ا: النمط الثانً .0

 . نمط العبلقة السلبٌة : النمط الثالث .4
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 لتوصياتا

 

 :من التوصٌات التً توصً بها الدراسة ما ٌلً  

 

  طباء و الممرضات لمناقشة و جهات النظر فً النواحً األ لمٌة بٌنعلقاءات إٌجاد

باإلٌجابٌات و السلبٌات فً العبلقة المهنٌة حتى ٌتسنى لهم معرفة أوجه المتعلقة 

 . القصور و من ثم حلها

  عمل ندوات و دورات تناقش الجوانب السلبٌة و االٌجابٌة فً العبلقة المهنٌة بٌن

 .ل معها الممرضة و الطبٌب و كٌفٌة التعام

  التركٌز على الدورات التكمٌلٌة و تسهٌل عملٌة االلتحاق بها للرفع من مستوى

 .الممرضة السعودٌة 

  وضع دورات فً اللؽة اإلنجلٌزٌة و االهتمام بإلتحاق الممرضات بها من خبلل جعلها

 .فً أوقات تتناسب مع عملهن و جعل رسومها فً مستوى مناسب 

  المتعلقة بالممرضة و وضعها فً المجتمع السعودي للرفع إجراء المزٌد من الدراسات

من مستوى آداءها و تطوٌر قدراتها التمرٌضٌة الذي له األثر الكبٌر فً مستوى 

العبلقة المهنٌة بٌن الممرضة و الطبٌبة : الصحة فً المجتمع و من هذه الدراسات 

عبلقة  –لطبٌب العوامل االقتصادٌة المإثرة على عبلقة الممرضة با –السعودٌة 

 .الممرضة بالمرٌض و أثرها على سٌر العملٌة العبلجٌة 
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 :ستمارة جامعة الملك عبد العزٌز                                                                                          رقم اال

 كلٌة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة 

 الدراسات العلٌا

 قسم االجتماع 

 

 

 

 

 

 إلى األطباء حول موضوع هاستبٌان موج

ط العالقة بٌن الممرضة و الطبٌب فً ضوء العوامل االجتماعٌة و الثقافٌة فً من

 المجتمع السعودي

 

 

 إعداد الباحثة

 رٌم فهد عبد الباقً

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواردة هً هذه األداة سرٌة و لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمًالبٌانات 



155 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 

 بٌب                                                                                        الموقرطسعادة الدكتور ال

 

 السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته

 

ة إلى محاولة التعرف على نمط العالقة بٌن الممرضة السعودٌة و الطبٌب فً ضوء العوامل تهدف هذه الدراس

 .االجتماعٌة و الثقافٌة فً المجتمع السعودي حتى ٌمكن التعرف على أهم جوانبها و العوامل التً تؤثر فٌها

 

سٌكون له األثر الكبٌر فً  الرجاء التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة المرفقة و مما الشك فٌه أن تعاونك

التوصل إلى نتائج قٌمة لهذه الدراسة علما بان المعلومات التً سٌتم اإلدالء بها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمً 

 .فقط وستعامل بكل سرٌة 

 

 مع خالص شكر و تقدٌر الباحثة لتعاونكم معها                            
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 :ولٌةالمعلومات األ: أوال 

 

 :مكان العمل  .1
 .مستشفى جامعة الملك عبدالعزٌز .1
 .مستشفى العٌون .2
 .مستشفى الحرس الوطنً .3
 .مستشفى الملك فهد العام  .4
 ........................أخرى, فضال أذكر .5

 

 :الوظٌفة التً تشغلها  .2
 .استشاري .1
 .أخصائً .2
 .طبٌب عام .3
 .طبٌب امتٌاز .4
 ......................أخرى تذكر  .5

 

 :ات الخبرة عدد سنو .3
 .سنوات 5اقل من  .1
 .سنوات 11إلى اقل من  5من  .2
 . سنه 15إلى اقل من   11من  .3
 .سنه فاكثر 15 .4

 

 :العمر  .4
 .سنة 35اقل من  .1
 . سنة 41إلى اقل من  35من  .2
 .سنة 45إلى اقل من  41من  .3
 .سنة 51إلى اقل من  45من  .4
 .سنة فأكثر 51 .5

 

 

 :المعلومات الرئٌسٌة: ثانٌا 

 

 ( :ٌمكن اختٌار أكثر من إجابة)تً تحكم عالقتك مع الممرضة السعودٌة بشكل عام ؟ ما هً الضوابط ال .5
 .وجود قوانٌن مكتوبة و مفروضة  .1
 .وجود مراقبٌن فً داخل أماكن العمل .2
 .وجود رقابة ذاتٌة شخصٌة  .3
 .وجود استهجان عام  للسلوك الغٌر مرغوب فٌه  .4
 .وجود توصٌف للمهنة  .5
 .اجتهادات شخصٌة .6
 ........................................ذكرأخرى, فضال أ .7
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 هو تقٌٌمك لدرجة أداء الممرضة السعودٌة  لألعمال التالٌة ؟ ما .6
 ال ٌندرج ضمن تخصصها .مقبول .جٌد .ممتاز العمل 

     حطنيد  الجروح 6-1

     إعظاء الحقوث 6-2

     قياس الطغظ 6-3

     حه لحسلي الححدخ نع النريض 6-4

     حقديم الظعام والشراب للنريض 6-5

     نساعدت النريض على حواول الظعام 6-6

     حرحيب سرير النريض 6-7

     قياس درجث حرارت النريض 6-8

     الححّدخ نع النريض عه حالحه الصحيث 6-9

     نساعدت الظةيب 6-11

     حقديم الدواء 6-11

     االشراف على الننرطاج 6-12

     النساعدت في إجراء العنلياج الجراحيث 6-13

     النساعدت في إجراء عنلياج الوالدت 6-14

     نالحعث النريض ةعد العنلياج الجراحيث 6-15

 

 ؟( عموما)ما رأٌك فً كفاءة الممرضة السعودٌة و تعاملها  .7
 .ممتاز .1
 .جٌد جدا  .2
 .جٌد  .3
 .مرضً  .4

 

 :داء الممرضة السعودٌة لعملها؟ما هو األفضل من وجهة نظرك عن طبٌعة أ .8
 .تؤدي عملها دون نقاش أو تدخل فً العملٌة العالجٌة  .1
 .تؤدي عملها مع اقتراح بعض األسالٌب الجدٌدة فً العملٌة العالجٌة  .2
 .أن تنبه الطبٌب باألخطاء التً تقع أثناء العملٌة العالجٌة  .3
 ......................................................أخرى, فضال أذكر .4
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 :إلى أي مدى تؤثر العوامل التالٌة على عالقتك مع الممرضة السعودٌة؟  .9
ال تؤثر  العوامل 

 نهائٌا

تؤثر الى حد  ال تؤثر

 ما

 تؤثر جدا تؤثر

      الممرضةعمر  9-9

      ت الممرضةمكان نشأ 9-0

      االجتماعٌة ة الممرضةحال 9-5

      مدى خبرة الممرضة 9-0

      نظرة المجتمع لالختالط 9-3

      قلة العاملٌن 9-6

      للممرضة وجود برامج تدرٌبٌة 9-7

      كثرة المناوبات 9-8

      ضغوط العمل 9-9

 
 ؟ تعتقد أن ارتداء الممرضة للنقاب ٌؤثر على عملهاهل  .11

 نعم  .1
 ال .2

 

 :بنعم فهل التأثٌر ٌكون عن طرٌق اإلجابةإذا كانت  .11
 .ة عملها كممرضة إعاق .1
 .عدم رغبة اآلخرٌن فً التعامل معها .2
 .سبب فً احترام اآلخرٌن لها  .3
 .ال ٌنطبق .4
 ........................................أخرى, فضال أذكر .5

 

 فً حال وجود مقارنه بٌن الممرضة السعودٌة و الممرضة األجنبٌة أٌهما تفضل ؟ .12

 .............. :.............السبب  -الممرضة السعودٌة .1
 :............................السبب  -الممرضة األجنبٌة .2
 :.....................................السبب -االثنٌن معا .3

            

 :هل وجود أقارب عاملٌن للممرضة فً المستشفى ٌؤثر على عمل الممرضة السعودٌة  .13
 . نعم .1
 .ال .2

 

 :ر ٌتمثل فً انه إذا كانت إجابتك بنعم فهذا التأثٌ  .14
 .ٌساعد على تسهٌل التعامل مع األطباء  .1
 .ٌساعد على رفع ثقة الممرضة بنفسها  .2
 .ٌسبب ضغوط على الممرضة و ٌعٌق عملها  .3
 .......................................أخرى, فضال أذكر .4
 .ال ٌنطبق .5

 

 و األطباء؟ هل تؤٌد المحادثات التً تكون خارج نطاق العمل بٌن الممرضة السعودٌة .15
 .نعم  .1
 .ال .2
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 :من الجوانب السلبٌة لدى الممرضة السعودٌة فً عالقتها مع األطباء  .17
أوافق  الجوانب السلبٌة 

 بشدة

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال ادري أوافق

      نقص التأهٌل و التدرٌب 97-9

      عدم الرغبة فً العمل  97-0

      عدم اإللمام بالغة االنجلٌزٌة 97-5

      لٌس لدٌها حس بالمسؤولٌة 97-0

      عدم االنتظام فً ساعات العمل الرسمٌة 97-3

      كثرة االستئذان 97-6

      عدم المعرفة الكافٌة 97-8

      نقص الخبرة 97-9

 

 هل هنالك جوانب سلبٌة أخرى لدى الممرضة السعودٌة ؟ .18
1. ................................................... 
2. .................................................. 
3. .................................................. 

 

 :من الجوانب االٌجابٌة لدى الممرضة السعودٌة فً عالقتها مع األطباء .19
أوافق  الجوانب االٌجابٌة 

 بشدة

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال ادري أوافق

      ها بثقافة المجتمع السعوديمعرفت 99-0

      سهولة التعامل معها 99-5

      لدٌها حس االنتماء 99-0

      تقدٌر الممرضة للعمل الذي ٌقوم به الطبٌب 99-3

 

 هل هنالك جوانب اٌجابٌة أخرى لدى الممرضة السعودٌة ؟ .21
1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. .................................................. 

 

 

أشكرك على كرمك                                                                                                               

 ....حسن تعاونك
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 :عزٌز                                                                                          رقم االستمارة جامعة الملك عبد ال

 كلٌة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة 

 الدراسات العلٌا

 قسم االجتماع 

 

 

 

 

 

 حول موضوعالممرضات السعودٌات إلى  هاستبٌان موج

فً ضوء العوامل االجتماعٌة و الثقافٌة فً العالقة بٌن الممرضة و الطبٌب  مطن

 المجتمع السعودي

 

 

 

 

 إعداد الباحثة

 رٌم فهد عبد الباقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 البٌانات الواردة هً هذه األداة سرٌة و لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمً
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 

 الموقرة                                                   أختً الممرضة                                         

 

 

 السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته

 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على نمط العالقة بٌن الممرضة السعودٌة و الطبٌب فً ضوء العوامل 

 .جوانبها و العوامل التً تؤثر فٌها االجتماعٌة و الثقافٌة فً المجتمع السعودي حتى ٌمكن الوصول إلى أهم

 

الرجاء التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة المرفقة و الشك فً أن تعاونك سٌكون له األثر الكبٌر فً التوصل 

إلى نتائج قٌمة لهذه الدراسة علما بان المعلومات التً سٌتم اإلدالء بها سوف تستخدم للبحث العلمً فقط و تعامل بكل 

 .سرٌة 

 

 .مع خالص شكر و تقدٌر الباحثة لتعاونكم معها                          
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 :المعلومات األولٌة: أوال

 

 :مكان العمل  .9
 .مستشفى الملك عبد العزٌز .1
 مستشفى العٌون .2
 .مستشفى الحرس الوطنً .3
 مستشفى الملك فهد .4
 ........................أخرى فضال أذكرى .5

 

 : اآلن هاالوظٌفة التً تشغلٌنمسمى  .11
 .أخصائً  .1
 .فنً  .2
 مساعد تمرٌض .3

 

 :طبٌعة العمل الذي تعملٌنه اآلن  .11
 .فنً  .1
 .ادراي  .2
  .كالهما  .3

 

 :العمر  .12
 .سنة 25اقل من  .1
 . سنة 35إلى اقل من  25من  .2
 .سنة 45إلى اقل من  35من  .3
 .سنة فأكثر 45 .4

 

 : الحالة االجتماعٌة  .13
 .غٌر متزوجة  .1
 .متزوجة  .2
 .مطلقة  .3
 .أرملة  .4

 

 

 :لخبرة عدد سنوات ا .6
 .سنوات 5اقل من  .1
 .سنوات 11إلى اقل من  5من  .2
 .سنه  15إلى اقل من  11من  .3
 .سنة  15أكثر من  .4
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 :المؤهل العلمً  .7
 . بكالورٌوس تمرٌض  .1
 .دبلوم الكلٌة الصحٌة  .2
 .دبلوم معهد صحً بعد الثانوٌة العامة  .3
 (.بعد الكفاءة ) دبلوم معهد صحً ثانوي  .4
 ( . بعد االبتدائٌة) معهد صحً  .5
 : ..........................أخرى فضال أذكرى .6

 

 :مجال العمل  .9
 .طوارئ .1
 .عناٌة مركزة  .2
 .أسنان  .3
 .نساء و والدة  .4
 .أطفال  .5
 .....................أخرى فضال أذكرى .6
 

 ( ٌمكن اختٌار أكثر من إجابة : )  سبب االلتحاق للعمل بمهنة التمرٌض .11
 .لرغبتً فً العمل بهذا المجال .1
 .هلً وأقاربً للعمل بالتمرٌضلتشجٌع أ .2
 .سهولة الحصول على وظٌفة بعد التخرج .3
 .كانت الفرصة الوحٌدة أمامً .4
 .الدخل المادي لهذه المهنة مناسب .5
 .التحاق زمٌالتً بمهنة التمرٌض .6
 ...................أخرى فضال أذكرى .7

 

 التً تعملٌن بها؟داخل المنشأة الطبٌة  عاملٌن هل ٌوجد لدٌك أقارب .11
 .نعم .1
 .ال .2

 

 ؟ك ببنعم ما هً صلة قاربتهم  اإلجابةإذا كانت  .12

 .األب .1
 .األم  .2
 . الخال أو الخالة .3
 .العم او العمة .4
 .األخ او األخت  .5
 .الزوج  .6
 ...........................أخرى فضال أذكرى .7
 .ال ٌنطبق .8
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 :المعلومات الرئٌسٌة: ثانٌا 

 

 

 :ٌمكنك اختٌار أكثر من إجابة ؟ امبشكل ع ما هً الضوابط التً تحكم عالقتك مع األطباء .13

 .وجود قوانٌن مكتوبة و مفروضة  .1
 .وجود مراقبٌن فً داخل أماكن العمل .2
 .وجود رقابة ذاتٌة شخصٌة  .3
 .وجود استهجان عام  للسلوك غٌر المرغوب  .4
 .وجود توصٌف للمهنة  .5
 ........................................أخرى فضال أذكرى .6

 

 ؟ إذا كانت تنطبق علٌك  أدائك لألعمال التالٌة هو تقٌٌمك لدرجة ما .14
 

ال ٌندرج ضمن  .مقبول .جٌد .ممتاز العمل 

 تخصصً

     حطنيد  الجروح 14-1

     إعظاء الحقوث 14-2

     قياس الطغظ 14-3

     الححدخ نع النريض للحسليث 14-4

     حقديم الظعام والشراب للنريض 14-5

     حواول الظعام نساعدت النريض على 14-6

     حرحيب سرير النريض 14-7

     قياس درجث حرارت النريض 14-8

     الححّدخ نع النريض عه حالحه الصحيث 14-9

     نساعدت الظةيب 14-11

     حقديم الدواء 14-11

     االشراف على الننرطاج 14-12

     النساعدت في إجراء العنلياج الجراحيث 14-13

     النساعدت في إجراء عنلياج الوالدت 14-14

     نالحعث النريض ةعد العنلياج الجراحيث 14-15

 

 :عند تأدٌتك لمهامك التمرٌضٌة فانك  .15
 .تنفذٌن ما ٌطلب منك بالحرف دون مناقشة  .1
 .فً بعض األحٌان تقترحٌن بعض التعدٌالت و لكن تنفذي ما ٌطلب منك  .2
 .نك غٌر صحٌح تعارضً األطباء إذا كان ما طلب م .3
 ................................................أخرى فضال أذكرى .4
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 :عندما ٌطلب منك الطبٌب القٌام بمهام معٌنه فانه  .16
 .ٌأمرك بالقٌام بها دون مناقشة  .1
 .ٌطلب منك القٌام بها و االستماع لك إذا كان لدٌك أي اقتراح  .2
 .العملٌة العالجٌة  ٌطلب منك تنبٌهه إذا كان هنالك خطأ ما فً .3
 .........................................................أخرى فضال أذكرى .4

 

 :إلى أي مدى تؤثر العوامل التالٌة على عالقتك مع األطباء  .17
ال تؤثر  العوامل 

 نهائٌا

تؤثر إلى حد  ال تؤثر

 ما

 تؤثر جدا تؤثر

      عمر الطبٌب 17-1

      مكان نشأتك 17-2

      حالتك االجتماعٌة 17-3

      موافقة األهل على عملك 17-4

      نظرة المجتمع لالختالط 17-5

      مدى خبرتك التمرٌضٌة 17-6

      وجود برامج تدرٌبٌة 17-8

      كثرة المناوبات 17-9

      ضغوط العمل 17-11

 

 ؟على عملها  نقابهل ٌؤثر ارتداء الممرضة السعودٌة لل .18
 .نعم  .1
 .ال .2

 

 :بنعم فهل التأثٌر ٌكون عن طرٌق اإلجابةإذا كانت  .19

 .إعاقة عملها كممرضة  .1
 .عدم رغبة األطباء فً التعامل معها .2
 .سبب فً احترام اآلخرٌن لها  .3
 .ال ٌنطبق .4
 ........................................أخرى فضال أذكرى .5

 

 بٌة على التعامل مع الممرضة السعودٌة ؟هل تشعرٌن بمٌل األطباء للتعامل مع الممرضة األجن .21
 .نعم .1
 . ال .2

 

 هل  وجود أقارب للممرضة عاملٌن  فً المستشفى ٌؤثر على عمل الممرضة السعودٌة؟ .21
 . نعم .3
 .ال .4

 

 :بنعم فهذا التأثٌر ٌتمثل فً انه  اإلجابة إذا كانت  .22
 .ٌساعد على تسهٌل التعامل مع األطباء  .6
 .ٌساعد على رفع ثقة الممرضة بنفسها  .7
 .ٌسبب ضغوط على الممرضة و ٌعٌق عملها  .8
 .......................................أخرى تذكر .9

 .ال ٌنطبق .11
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 :األطباء  هل تتحدثً فً امور خاج نطاق العمل مع .23

 .نعم  .3
 .ال .4

 

 هل تشعرٌن أن عملك كممرضة أدى إلى خروجك عن عادات و تقالٌد المجتمع السعودي ؟ .25
 .نعم  .1
 .ال  .2

 

 :لبٌة لدى األطباء فً عالقتهم مع الممرضة السعودٌة من الجوانب الس .26
أوافق  الجوانب السلبٌة 

 بشدة

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال ادري أوافق

      عدم تقبل االقتراحات و المناقشة 07-9

       عدم االعتراف بان عمل الممرضة مكمل لعمل الطبٌب 07-0

      عدم التشجٌع 07-5

      ود الممرضة السعودٌةعدم تقدٌر جه 07-0

      تفضٌل العمل مع الممرضة األجنبٌة 07-3

 

 هل هنالك جوانب سلبٌة أخرى لدى األطباء ؟ .27
4. .................................................. 
5. .................................................. 
6. .................................................. 

 

 :من الجوانب االٌجابٌة لدى األطباء فً عالقتهم مع الممرضة السعودٌة  .28
 ال أوافق بشدة ال أوافق ال ادري أوافق أوافق بشدة الجوانب االٌجابٌة 

      تقدٌم االستشارة العلمٌة 09-9

      مراعاة ضغوط المناوبات 09-0

      مساندة األطباء للممرضة السعودٌة 09-5

      مراعاة الحالة االجتماعٌة للممرضة السعودٌة 09-0

 

 هل هنالك جوانب اٌجابٌة أخرى لدى األطباء ؟ .29
1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. .................................................. 

 

كرمك و حسن أشكرك على                                                                                                  

 ......تعاونك 

 

 


