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 شكر و تقدٌر

 

أشكر هللا العلً القدٌر أوالً وأخٌراً على ما منحنً منن القندرة والرنبر السنتكماث بح نً و  

ِ الهِذي َهدَ ) ا لَِنْهَتِدَي لَْواَل اْلَحْمُد ّلِِله ُ  اَنا لَِهَذا َوَما ُكنه ََ لََننا إاِله َمنا  َقالُواْ )و ( أَْن َهَداَنا هللاه ُسْبَحاَنَك الَ ِعْلن

َُ  َعلهْمَتَنا إِنهَك أَنتَ  َُ  اْلَعلٌِ  . ردق هللا العظٌَ (  اْلَحِكٌ

عبندهللا / ور وٌسعدنً وٌشرفنً أن أتقندَ بخنالش شنكري وعظنٌَ تقندٌري ألسنتاذي الندكت

باخشنوٌن المشننرل علننى الرسننالة و لمننا أوالنننً منن رعاٌننة ومننن ِعلمننا الغزٌننر ومننن توجٌهاتننا 

و وما قدما من نرائح ومالحظات أفادت البحث والباح ة منذ بداٌة الفكنرة وبلورتهنا  وإرشاداتا

 . حتى نهاٌة البحث

بقبولهما مناقشة الرسالةو كما ٌسعدنً أن أتقدَ بالشكر إلى األساتذة األفاضث الذٌن تشرفت 

 . عائض الشهرانً/  و و الدكتورأبو بكر باقادر /  لدكتوراألستاذ ا

و أتقدَ بالشكر واالمتنان إلى جمٌع أساتذتً الكراَ وجمٌع المسئولٌن والعاملٌن بالكلٌةو 

نورة خالد / خٌرٌة كاظَ مشرفة قسَ علَ اإلجتماع و و كث من الدكتورة / خارة الدكتورة 

ع مان نوري و / الدكتور و فتحٌة القرشً / الدكتورة و نورة المساعد / الدكتورة و عد الس

لما كان لهَ األ ر فً تأسٌسً خالث دراستً لمرحلة الماجستٌر و آماث فلمبان /الدكتورة 

فجزاهَ هللا عنً بكث خٌرو كما أخش بالشكر أعضاء قسَ الدراسات العلٌا بالكلٌة لما قدموه لً 

 .عون والمساعدةمن ٌد ال

كما أشكر كنث منن أخنً ٌاسنر فنً مسناعدتً فنً مرحلنة توزٌنع اإلسنتبٌان و أختنً حننان 

اٌضننا الشننكر مورننوث إلننى مننن شنناركتنً مسننٌرتً و لمسنناعدتً فننً مرحلننة تفرٌننا البٌانننات 

فلهَ منً جزٌث الشنكر و  رٌنا الرحٌلً لما قدمتا من دعَ علمً و معنوي / الدراسٌة ردٌقتً 

 .والتقدٌر 

كمننا أتقنندَ بشننكري وتقنندٌري إلننى مننن لننن أسننتمٌع مجازاتهمننا مهمننا فعلننت وأدعننو هللا أن 

ٌجزٌهما عنً خٌر الجزاء فقد كانا النور النذي ٌهندٌنً دائمنا لعمنث أفضنث منا لندي لهنذا البحنث 

أٌضا اشكر من ال توفً كلمة الشكر حقا زوجً الغالً على كث منا قدمنا لنً و والدي ووالدتً 

 .و ربر حتى أرث إلى ما أنا علٌا  من دعَ و تشجٌع 
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 نمط العالقة بٌن الممرضة و الطبٌب

  فً ضوء العوامل االجتماعٌة و الثقافٌة فً المجتمع السعودي 

 رٌم عبد الباقً

 المستخلص

تهدل هذه الدراسة إلى معرفة نمم العالقة بٌن الممرضة و المبٌب فً ضوء العوامث  
اعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلجتماعً . مع السعودي اإلجتماعٌة و ال قافٌة فً المجت

لجمع البٌانات المٌدانٌة من أجث الكشل عن مبٌعة العالقة بٌن الممرضة و المبٌب و العوامث 
اإلجتماعٌة و ال قافٌة المؤ رة على عالقة الممرضة بالمبٌب و معرفة الجوانب اإلٌجابٌة و 

ممرضة  051مبقت هذه الدراسة على عٌنة مكونة من  .السلبٌة فً عالقة الممرضة بالمبٌب 
كان . مبٌب سعودي من العاملٌن فً مستشفٌات القماع العاَ بمدٌنة جدة  001سعودٌة و 

و أسفرت الدراسة عن نتائج . اإلستبٌان هو الوسٌلة الرئٌسٌة التً اعتمد علٌها لجمع البٌانات 
رضة بالمبٌب العملٌة هو وجود الرقابة الذاتٌة عدٌدة من أهمها أن الضابم األساسً لعالقة المم

وجدت الدراسة أن الممرضات و األمباء اتفقوا على أن دور الممرضة ٌتم ث فً و لكث منهما 
و . قٌامها بما ٌملب منها مع تقدٌَ المالحظات و االقتراحات إذا احتاجت العملٌة العالجٌة ذلك 

 –مكان نشأت الممرضة –مكان العمث )ث أظهرت الدراسة عدَ تأ ٌر عدد من العوامث م 
على ( نظرة المجتمع لإلختالم  –ارتداء الممرضة للنقاب  –الحالة اإلجتماعٌة للممرضة 

عمر ) فً حٌن نجد أن الدراسة بٌنت وجود تأ ٌر لكث من و عالقة الممرضة بالمبٌب 
 –العمث  ضغوم –سنوات الخبرة  –المؤهث العلمً للممرضة  –عمر المبٌب  –الممرضة 

أٌضا أظهرت الدراسة الجوانب اإلٌجابٌة . على عالقة الممرضة بالمبٌب ( ك رة المناوبات  
تقدٌَ المبٌب اإلستشارة و فً العالقة العملٌة من أهمها مساندة األمباء للممرضة السعودٌة 

ضة معرفة الممرضة ل قافة المجتمع السعودي و سهولة التعامث مع الممرو العلمٌة للممرضة 
و من جهة أخرى بٌنت الدراسة وجود جوانب سلبٌة فً عالقة الممرضة بالمبٌب . السعودٌة 

تفضٌث المبٌب و من أهمها عدَ اعترال المبٌب بأن عمث الممرضة مكمث لعمث المبٌب 
 . نقش تأهٌث الممرضة و تدرٌبها و عدَ رغبة الممرضة فً العمث و للممرضة األجنبٌة 
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Types of Nurse-doctor Relationship Based on 

Social and Cultural Factors in Saudi Society 

Reem abdulbaqi 

Abstract 

This study aims to explore and discovering the types of nurse-doctor 

relationship based on the social and culture factors in Saudi society .It is 

based on a social survey to collect field data. It also aims at finding out 

the social and culture factors that effect on the relationship and 

discovering the negative and positive aspects in nurse-doctor 

relationship. The field study was conducted on a sample of 150  Saudi 

female nurses , 110 Saudi male doctors and several conclusions were 

drawn , the most important of  which clarifies that the main control of  

nurse-doctor relationship is self – censorship . the study found that the 

nurses and doctors agreed that the role of the nurse is doing what is 

required from her with the submission of comments and suggestions if 

it`s needed. the study showed no effect of (work place– the social 

situation of nurses – wearing veil and society`s view) on nurse-doctor 

relationship. Mean while the study showed significant effects for (nurse 

age – doctor age – nurse qualifications – experience – work pressure and 

frequent shifts) on nurse-doctor relationship. the study also showed that 

there are positive aspect in nurse-doctor relationship, the most important 

of it are doctor`s support, providing scientific advice, knowing the 

culture of Saudi society by nurses and easy dealing with Saudi nurses. 

On the other hand the study showed that there are negative aspects in 

nurse-doctor relationship. the most important of it are non – recognition 

of the doctors that work of nurses are complementary to their work , 

doctors preference to work with foreign nurses, the lack of training of 

nurses and nurse`s unwillingness to work .   
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