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 اإلْـــــذاء
 

 

 الجدد في ميدان العمل االجتماعي.. السائرينإلى 

 إلى من لديهم الدافعية والحماس واإليمان بو.. 

 والمحبة.. ُأىدي لكم بعض قطاف الخبرة والتجربة

 عسى أن ُأكفر بعض ذنوب تقصيري 

 بحق ىذه المهنة العظيمة ...

 

 عهي انزْشاَيأخوكى/ 
 مشرف التدريب والتعليم 

 بقسم الخدمة االجتماعية الطبية
 بمستشفى الثغر العام بجدة
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 يذخم: 
نكم يٍ رذسة ثأقسبو اخلذيخ االجزًبعيخ انطجيخ، إرا مل رسزطع اإلجبثخ عهى ْزِ االسئهخ 

 *َبقص. كرذسيج ٌأفأَذ مل رزذسة، أو 
 
 اٌؾبٌخ" ثشىً أعبعٟ؟أروش ثؼغ اٌؾبالد اٌزٟ ٔغزخذَ ِؼٙب "دساعخ  .ٔ

 ِب اٌفشق ث١ٓ اٌزمذ٠ش اٌّجذئٟ ٚدساعخ اٌؾبٌخ؟ .ٕ

 ِبٟ٘ إٌّبرط اٌزٟ ٠زؼبًِ ثٙب األخظبئٟ االعزّبػٟ فٟ ٍِف اٌّش٠غ اٌطجٟ؟ .ٖ

 ِبٟ٘ أٚي خطٛح ػ١ٍّخ ٠مَٛ ثٙب األخظبئٟ االعزّبػٟ لجً ِمبثٍخ اٌّش٠غ إٌَّٛ ؽذ٠ضبً؟ .ٗ

 ؽذ٠ضبً أصٕبء اٌّشٚس ا١ٌِٟٛ؟ أروش خطٛاد اٌّمبثٍخ األ١ٌٚخ ٌٍّش٠غ إٌَّٛ  .٘

 ِبٟ٘ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب ِؼشف "اٌزشخ١ض اٌطجٟ" ٌؾبٌخ اٌّش٠غ لجً ِمبثٍزٗ؟ .ٙ

 (؟ P .O. O. 9فٟ ّٔٛرط اٌزضم١ف اٌخبص ثبٌفش٠ك اٌؼالعٟ ِبرا رؼٕٟ اٌشِٛص اٌزب١ٌخ: )  .7

 ػذد أػؼبء اٌفش٠ك اٌؼالعٟ؟ .8

 ذ اؽز١بط اٌّش٠غ ٌّغزٍضِبد ؽج١خ ؟ِب أٚي خطٛح ٠مَٛ ثٙب األخظبئٟ االعزّبػٟ ػٕ .9

 ِزٝ ٔطٍك ػٍٝ اٌّش٠غ ِظطٍؼ "ِش٠غ ئلبِخ ؽ٠ٍٛخ" ؟ .ٓٔ

 اٌخبطخ"؟  االؽز١بعبدِب اٌفشق ث١ٓ ؽبالد " اٌظشٚف اٌخبطخ" ٚؽبالد "  .ٔٔ

اٌّؼبٌظ ثؼذَ بً ٚٔفغ١بً، ؽزٝ ٚئْ وزت اٌطج١ت اٌزٟ ٠ؾك ٌألخظبئٟ ر٠ّٕٛٙب ثؼذ دساعزٙب ٚرم١١ّٙب اعزّبػ١ ِبٟ٘ اٌؾبٌخ .ٕٔ

 اٌؾبعخ ٌزٌه؟

 ٌّٚبرا؟ ،ً٘ ٠غت ػٍٝ األخظبئٟ اٌّشٚس ا١ٌِٟٛ ػٍٝ اٌؾبالد اٌزٟ عجك اٌّشٚس ػ١ٍٙب ٚرم١١ّٙب ِٓ لجً .ٖٔ

 أروش أٔٛاع اٌؼضي ثبٌّغزشف١بد؟ .ٗٔ

 أروش صالصخ ؽمٛق ِٓ ؽمٛق اٌّش٠غ داخً اٌّغزشفٝ.؟ .٘ٔ

 ؟١ِٕٙخ اٌخذِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خأروش ثؼغ أخالل١بد  .ٙٔ

 ؟ ٠مَٛ ثٙب االخظبئٟ االعزّبػٟ فٟ ؽبي سفغ اٌّش٠غ اٌؼالطِبٟ٘ اإلعشاءاد اٌزٟ  .7ٔ

 ؟ و١ف ٠ىْٛ رمجً االخظبئٟ ٌٍّش٠غ .8ٔ

 ِبٟ٘ ػ١ٍّبد اٌخذِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ؟ .9ٔ

 ؟اٌّش٠غ ػٛاًِ ِشىٍخِبٟ٘  .ٕٓ

 ِبٟ٘ اعب١ٌت االػالط االعزّبػٟ فٟ اٌخذِخ االعزّبػ١خ؟ .ٕٔ

 ؟ػشف خطخ خشٚط .ٕٕ

 ِبٟ٘ أسوبْ اٌخذِخ االعزّبػ١خ؟ .ٖٕ

 اٌخذِخ االعزّبػ١خ؟ ِبٟ٘ ِجبدب .ٕٗ

 ِزٝ رجذأ "خطخ خشٚط اٌّش٠غ": .ٕ٘

 ػٕذ دخٛي اٌّش٠غ.  أ.

 ة. ثؼذ رشخ١ض ؽبٌزٗ.

 ط. ػٕذِب ٠ىزت ؽج١جٗ اٌّؼبٌظ خشٚعٗ.

 ِزٝ ٔغزخذَ إٌذاءاد اٌزب١ٌخ: .ٕٙ

- Code Red: 

- Code Yellow: 

-Code Blue : 

- Code  Green: 
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 االسئهخ املقبنيخ:
 ؟ اٌخشٚط خطخ ٚظغ فٟ اٌّؼبٌظ اٌطج١ت ِغ االعزّبػٟ االخصبئٟ اششان أ١ّ٘خ ِب .1

األ١ّ٘خ رىّٓ فٟ ػالط اٌغبٔت االعزّبػٟ ٚاٌج١ئٟ ٌٍّش٠غ ِٓ لجً األخظبئٟ االعزّبػٟ، ؽ١ش أْ 

اٌطج١ت ٠ٙزُ ثبٌغبٔت اٌطجٟ فمؾ فٟ ؽبٌخ اٌّش٠غ، فجذْٚ ػالط اٌّشبوً االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌزٟ لذ 

ش٠غ اٌّغزشفٝ أٚ ؽذصذ ثؼذ دخٍٗ لذ رجمٟ اٌّش٠غ داخً اٌّغزشفٝ، ٚثٙزا رىْٛ ِٛعٛدٖ لجً دخٛي اٌّ

ٌُ ٠ؾمك اٌؼالط اٌطجٟ أ٘ذافٗ ثشىً وبًِ، فبٌّغأٌخ رىب١ٍِخ ث١ٓ ػالط اٌغبٔت اٌؼؼٛٞ)اٌطجٟ( ٚاٌغبٔت 

االعزّبػ١خ، ؽزٝ ٠زؾمك اٌّفَٙٛ اٌىبًِ ٌٍظؾخ اٌشبٍِخ، فّٓ اٌؼشٚسٞ ئرْ ِشبسوخ األخظبئٟ 

ٚػغ خطخ اٌخشٚط ٚاٌّغبّ٘خ فٟ رٕف١ز٘ب ٌزغط١خ اٌغبٔج١ٓ، ؽ١ش أْ اٌّش٠غ لذ ٠ؾزبط  االعزّبػٟ فٟ

ٌجؼغ األعٙضح اٌطج١خ اٌزٟ رذػُ اٌؼالط اٌطجٟ ٠ٚزؼزس رٛف١ش٘ب ِٓ لجً اٌّغزشفٝ ف١زُ رٛف١ش٘ب ِٓ لجً لغُ 

ث١ٓ اٌغٙز١ٓ، أٚ لذ  اٌخذِخ االعزّبػ١خ ػجش ثؼغ اٌغٙبد اٌذاػّخ ٌجشاِظ اٌمغُ ٔظشاً ٌزؼبْٚ اٌمبئُ ٚاٌذائُ

٠زأخش خشٚط اٌّش٠غ ٔظشاً ٌؼذَ ٚعٛد ِٓ ٠غزٍّٗ ِٓ أٍ٘ٗ أٚ ألبسثٗ ٔظشاً ٌغٛء اٌٛػغ االعزّبػٟ ٌذ٠ٗ 

 ف١زُ اٌزٛاطً ِغ أعشرٗ، أٚ ألبسثٗ، أٚ أٞ عٙخ رمَٛ ثا٠ٛائٗ ِٚغبػذرٗ الزظبد٠ب ئرا اعزذػٝ رٌه.
 

 ِّىٓ أْ رؼ١ك خطخ اٌخشٚط ؟ ِبٟ٘ اٌّشىالد االداس٠خ، ٚاالعزّبػ١خ ِغ اٌطج١ت اٌزٟ .2
 

 أٚالً.. اٌّشىالد اإلداس٠خ:

ٔمض ثؼغ اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ اٌخبطخ ثبٌّش٠غ ػٕذ دخٌٛٗ، أٚ رض٠ٚذ اٌّغزشفٝ ثّؼٍِٛبد خبؽئخ ِٓ  -ٔ

 لجً اٌّش٠غ أٚ أعشرٗ ٠غُٙ رٌه فٟ رأخش خشٚعٗ.

 

اٌزشو١ض ػٍٝ وً ؽبٌخ،  لٍّخ ػذد األؽجبء ٚوضشد اٌؾبالد اٌّغئٛي ػٕٙب اٌطج١ت ٠مًٍ ِٓ فشص -ٕ

ٚئػطبء٘ب ؽمٙب ِٓ اٌزشخ١ض ٚاٌؼالط، ِّب ٠مذ ٠إصش رٌه فٟ رأخش خشٚط اٌّش٠غ ٚػذَ اٌّشٚس ػ١ٍٗ 

ثشىً ٠ِٟٛ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ٚػؼٗ اٌظؾٟ ثشىً دل١ك، ٔظشاً ٌؼ١ك ٚلذ اٌطج١ت ٚوضشح ِغإ١ٌٚبد 

 ٚاٌؾبالد اٌّغئٛي ػٕٙب.

 

ظبئٟ، ٌٚىٓ اٌّششف ٚاٌّغإٚي ػ١ٍٙب ؽج١بً ؽج١ت ثؼغ اٌؾبالد رذخً رؾذ اعُ اعزشبسٞ أٚ اخ -ٖ

"ِم١ُ"، ٌٚىٓ ػٕذ خشٚط اٌّش٠غ ٠شزشؽ ٚعٛد اٌطج١ت االعزشبسٞ اٚ األخظبئٟ ٌٍزٛل١غ ػٍٝ رمبس٠ش 

اٌّش٠غ ٚوزبثخ ٚطفزٗ اٌطج١خ، ِّب ٠إخش رٌه خشٚط اٌّش٠غ ٌغ١بة أٚ رأخش االعزشبسٞ اٚ األخظبئٟ 

 ٌٍم١بَ ثزٌه.

 

ٚاٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ِشػٝ ثجؼغ إٌّبطت االداس٠خ ٚاٌٍغبْ اٌف١ٕخ، ِّب ٠ؾزُ ػ١ٍُٙ  اسرجبؽ ثؼغ االؽجبء -ٗ

ؽؼٛس اعزّبػبد ِغٍظ االداسح ٚرشأط ثؼغ اٌٍغبْ، ثبإلػبفخ ئٌٝ ؽؼٛس اٌٍّزم١بد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ، 

ٚوزٌه ثؼغ فؼب١ٌبد اإل٠بَ اٌؼب١ٌّخ، االِش اٌزٞ لذ ٠ظبدف خشٚط ِش٠غ ِّب ٠إعً خشٚعٗ ٌىزبثخ 

 ٠ش ٚاٌٛطفخ اٌطج١خ ِٓ لجً ؽج١جخ اٌّؼبٌظ اٌّشرجؾ ثٙزٖ األػجبء اإلداس٠خ.اٌزمبس

 

 صب١ٔبً.. اٌّشىالد االعزّبػ١خ:

 أمطبع اٚ لٍخ رٛاطً أعشح اٌّش٠غ ِغ ِش٠ؼُٙ. -ٔ

ػذَ سغجخ أعشح اٌّش٠غ أٚ ٌٟٚ أِش اٌّش٠غ فٟ خشٚط اٌّش٠غ ٌؼذَ اٌمذسح ػٍٝ سػب٠زٗ أٚ اٌخٛف  -ٕ

 ِٓ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ.

اػزمبد اٌّش٠غ اٚ أعشرٗ ثأْ اٌّغزشفٝ أفؼً ث١ئخ ٌٍّش٠غ ِٓ ٔبؽ١خ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ، دْٚ اٌزفى١ش   -ٖ

 فٟ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ ثمبءٖ فٟ اٌّغزشفٝ فزشح ؽ٠ٍٛخ.
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 ( :ٖعإاي )

 رٕمغُ ِّبسعخ ؽش٠مخ خذِخ اٌفشد فٟ اٌّغبي اٌطجٟ ئٌٝ صالس ِشاؽً ِزذاخٍخ ِٚزىبٍِخ لجً اٌذخٛي ئٌٝ

اٌّغزشفٝ ) اٌؼ١بداد اٌخبسع١خ( ِٚشؽٍخ اٌز٠ُٕٛ ِٚشؽٍخ خشٚط اٌّش٠غ ِٓ اٌّغزشفٝ ٚػؼ ادٚاس 

 اٌخذِخ االعزّبػ١خ فٟ ٘زٖ اٌّشؽً؟

 

 اٌؼ١بداد اٌخبسع١خ(: -ِشؽٍخ دخٛي اٌّغزشفٝ ) اٌطٛاسب  -أ 
 ػًّ اٌزم١١ُ اٌالصَ ٌٍّش٠غ ٌزؾذ٠ذ اؽز١بعبرٗ اٌزار١خ ٚاٌج١ئ١خ. .ٔ

 اعجبرٗ داخً اٌّغزشفٝ.رؼش٠ف اٌّش٠غ ثؾمٛلٗ ٚٚ .ٕ

 ِغبػذح اٌّش٠غ ٚأعشرٗ ػٍٝ رمجً رٛع١ٗ اٌطج١ت. .ٖ

 اٌزذخً ٌٍّغبػذح فٟ ئصاٌخ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ دخٛي اٌّش٠غ اٌّغزشفٝ. .ٗ

 رٛػ١ؼ اٌخطٛاد اٌالصِخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ خذِبد ِؼ١ٕخ ٚخبطخ ٌٍّشػٝ ِٓ أِبوٓ ثؼ١ذح ػٓ اٌّغزشفٝ. .٘

ػ١ٍٙب ششٚؽ اٌّغزشفٝ ئٌٝ ِغزشفٝ أخشٜ ٌٙب ألغبَ ِزخظظخ فٟ ػالط رؾ٠ًٛ اٌؾبالد اٌّشػ١خ اٌزٟ ال رٕطجك  .ٙ

 ِشػُٙ.

 

 ِشؽٍخ ئلبِخ اٌّش٠غ ثبٌّغزشفٝ ) اٌز٠ُٕٛ( : -ة 
 رؾذ٠ذ اؽز١بعبد اٌّش٠غ ِٓ خذِبد ٚأعٙضح رؼ٠ٛؼ١خ ٚرٛف١ش أعب١ٌت ؽظٌُٛٙ ػ١ٍٙب. .ٔ

 زشفٝ.ئصاٌخ أٚ رخف١ف ِذٜ ِب ٠ؼب١ٔٗ اٌّش٠غ ِٓ اٌمٍك أٚ اٌخٛف إٌبرظ ِٓ عٛ اٌّغ .ٕ

 اٌّغبّ٘خ فٟ اعزمشاس اٌّش٠غ داخً اٌّغزشفٝ ٚرٌه ثبٌؼًّ ػٍٝ ؽً اٌّشبوً اٌزٟ رشغً رفى١شٖ. .ٖ

ِغبػذح اٌزّش٠غ ػٍٝ فُٙ اٌؼٛاًِ إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّش٠غ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ أٌٛاْ اٌغٍٛن اٌزٟ ٠جذ٠ٙب  .ٗ

 اٌّش٠غ.

لجً ئرّبَ اٌؼالط، ٠جؾش األخظبئٟ ػٓ دٚافغ ٘زا  فٟ ؽبٌخ سفغ اٌّش٠غ اعزّشاس اٌؼالط ٚؽٍجٗ ِغبدسح اٌّغزشفٝ .٘

 اٌغٍٛن، إللٕبع اٌّش٠غ ثّٛاطٍخ اٌؼالط ٚرجظ١شٖ ثبٌّؼبػفبد اٌزٟ لذ رؾذس ثغجت خشٚعٗ اٌّجىش.

االرظبي ثأعشح اٌّش٠غ ثؼذ ِٛافمزٗ، ٌالعزفغبس ػٓ أعجبة ػذَ ص٠بسرٗ، ٚاٌزذخً العزّشاس االرظبي ث١ٓ اٌّش٠غ  .ٙ

 ٠غ ِٓ عبٔت ، ٠ّٚىش فٟ اٌّإعغخ دْٚ لٍك ؽزٝ ٠زُ ػالعٗ ِٓ عبٔت آخش.ٚأعشرٗ ؽزٝ ٠طّئٓ اٌّش
 

 ِشؽٍخ اٌخشٚط : -ط 

 . اٌّش٠غ خذِخ فٟ ٔمض أٚ فغٛح أٞ ٚعٛد ٚػذَ ٌٍّش٠غ اٌّطٍٛة ٚئرّبَ اٌزذخالد رٕف١ز ِٓ ٠زأوذ األخظبئٟ .ٔ

 ثؼذ خشٚعٗ. ئ١ٌٙب ٠ؾزبط لذ اٌزٟ ٌٍغٙبد اٌالصِخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚأعشرٗ اٌّش٠غ ٠مَٛ األخظبئٟ ثزض٠ٚذ .ٕ

 ؽمٛق ٚػاللبد ٚئداسح األعشح ئداسح ِضً اٌخشٚط، ػ١ٍّخ ٌزغ١ًٙ أخشٜ ئداساد ِغ ٠مَٛ األخظبئٟ ثبٌزٕغ١ك .ٖ

 .أ١ٍ٘خ أٚ ؽى١ِٛخ خبسع١خ ١٘ٚئبد ٚاٌّإعغبد اٌّشػٝ

 ٚػؼٗ ؽج١ؼخ ػٓ اٌزضم١ف١خ ثبإلسشبداد ٚأعشرٗ اٌّش٠غ ٠مَٛ األخظبئٟ ثبٌّشبسوخ ِغ اٌفش٠ك اٌؼالعٟ ثزض٠ٚذ .ٗ

 . اعزمشاسٖ ٠ؼّٓ ثّب اٌظؾٟ

 ٌزغ١ًٙ اٌطجٟ ثبٌٍّف االعزّبػٟ إٌفغٟ ثبٌزمذ٠ش اٌخبص إٌّٛرط فٟ اٌّمذِخ اٌخذِبد ٚوبفخ اٌخطخ ٠ٛصك األخظبئٟ .٘

 .ف١ٙب اشزشاوُٙ اٌّؾزًّ ثبٌؼب١ٍِٓ االرظبي

 

 ِب ٘ٛ دٚس األخصبئٟ االعزّبػٟ ِغ اٌّشظٝ إٌفغ١١ٓ ؟!( : 4عؤاي )
 

 :األخصبئٟ االعزّبػٟ ِغ اٌّشظٝ إٌفغ١١ٓدٚس أٚال : 

ئؽغبط ثبٌخٛف ي اٌّش٠غ ِٚغبػذرٗ ػٍٝ اٌزؾشس ِٓ ئْ أٚي دٚس ٠مَٛ ثٗ األخظبئٟ االعزّبػٟ إٌفغٟ ٘ٛ اعزمجب .ٔ

 .إٌفغٟ اٌطج١تاٌم١بَ ثذساعخ ؽبٌزٗ دساعخ شبٍِخ ٚوبٍِخ ر١ّٙذاً ٌؼشػٙب ػٍٝ ٚؽّأٔزٗ ئٌٝ عٛ اٌّغزشفٝ، ٚثؼذ رٌه 

 ٌٍّش٠غ ٚوزٌه اٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّغزشفٝ.ششػ ٚظ١فزٗ  .ٕ

 ؽً اٌّشبوً اٌزٟ لذ رؼزشع اٌّش٠غ خالي فزشح رٛاعذٖ ثبٌّغزشفٝ. .ٖ

 سثؾ اٌّش٠غ ثبٌّغزّغ ٚثبألعشح. .ٗ

 ششػ خطخ اٌؼالط ثٗ ِٚغبػذرٗ ػٍٝ رمجٍٙب. .٘
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أٚ دٚس اٌزشث١خ رؾ٠ًٛ اٌؾبالد اٌزٟ رؾزبط ئٌٝ ِغبػذح ِإعغبد أخشٜ وبٌؼّبْ االعزّبػٟ أٚ اٌزأ١ً٘ إٌّٟٙ  .ٙ

 .ٚغ١ش٘ب اٌفىش٠خ

 ئششان اٌّش٠غ فٟ األٔشطخ اٌضمبف١خ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب األخظبئٟ االعزّبػٟ ثبٌّغزشفٝ. .7

 

 : اٌّشظٝ إٌفغ١١ٓأعشح دٚس األخصبئٟ االعزّبػٟ ِغ صب١ٔب: 

اٌّشػٝ إٌفغ١١ٓ ٚاٌؼم١١ٍٓ، ٚئلٕبػُٙ  ِغبػذح األعشح ػٍٝ فُٙ ؽج١ؼخ اٌّشع إٌفغٟ أٚ اٌؼمٍٟ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ .ٔ

ثأ١ّ٘خ اٌؼالط ٚأْ اٌّشع إٌفغٟ أٚ اٌؼمٍٟ ِضٍٗ ِضً اٌّشع اٌؼؼٛٞ ال ثذ ِٓ ػالعٗ أٚ دخٛي اٌّغزشفٝ ئرا ٌضَ 

 األِش.

ؽً اٌّشبوً اٌزٟ رؼزشع أعشح اٌّش٠غ خالي رٛاعذٖ ثبٌّغزشفٝ أٚ خالي فزشح اٌزشدد ػٍٝ اٌؼ١بدح إٌفغ١خ  .ٕ

 ٌّإعغبد األخشٜ فٟ اٌّغزّغ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد ألعشح اٌّش٠غ.ٚاالعزؼبٔخ ثب

 رى٠ٛٓ ػاللخ ١ِٕٙخ ِغ األعشح ِٚغبػذرٙب ػٍٝ رمجً اٌّش٠غ ٚر١ٙئزٙب العزمجبي اٌّش٠غ ثؼذ خشٚعٗ ِٓ اٌّغزشفٝ. .ٖ

اٌؼًّ ػٍٝ رٛػ١خ األعشح ٌٍٛلب٠خ ِٓ األِشاع إٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ ٚػشٚسح اٌؼالط اٌّجىش ػٕذ ظٙٛس أٞ ِشع ِٓ  .ٗ

 أػشاع اٌّشع إٌفغٟ ٚاٌؼمٍٟ.
 

 :( 5عؤاي )

 : أ٘ذاف اٌخذِخ االعزّبػ١خ ِٓ

ؽ١ش ٠مَٛ ثذساعخ ِشىٍخ ، أٚ اٌغغّب١ٔخ اٌؼم١ٍخأٚ  إٌفغ١خفٟ راد اٌؼ١ًّ فٟ اٌغٛأت   )ٔغجٟ( عضئٟاؽذاس رؼذ٠ً  .ٔ

 اٌؼ١ًّ ٚرمذ٠ُ ٌٗ ٠ذ اٌؼْٛ ٚٔمش ثبؽز١بعبرٗ ِٓ اٌخذِبد اٌفشد٠خ .

ث١ئخ اٌؼ١ًّ اٌزٞ ٠زٛاعذ ثٗ ٠ّٕٚٛ اعزّبػ١ب ٠ٚمظذ ثٗ ث١ئخ األعشح ٚث١ئخ اٌغٛاس ٚث١ئخ  فٟ )ٔغجٟ(عضئٟ اؽذاس رؼذ٠ً  .ٕ

 اٌؼًّ .

إٌفغ١خ اٌزٟ رإدٞ اٌٝ رم٠ٛخ اٌضمخ ثبٌٕفظ أٚ اثؼبد  اٌّؼٛٔخفٟ شخظ١خ اٌؼ١ًّ ِضً رمذ٠ُ   )ٔغجٟ( اؽذاس رؼذ٠ً عضئٟ .ٖ

 . ِضالِشبػش اٌمٍك ٚاٌزٛرش أٚ اٌخٛف ِٓ اعشاء ػ١ٍّخ 

 ؟ِٚشبوً ٔفغ١خ ٚالزصبد٠خ خغجك ِب روش اػالٖ ػٍٝ حبٌخ ِش٠ط عشغبْ ٌٚذ٠ٗ ِشبوً أعش٠. 

 ( ali.alzhrane@gmail.comأٔزظش اعبثبرىُ ) ػٍٝ ثش٠ذٞ اٌزبٌٟ : 

 

 :  ( ) و   ()اسئهخ 

خ ٌٍزؼبًِ ِغ األفشاد ػبَ االعزّبػٟ ٚلذ رؼّٓ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ اٌؼشٚس٠أطذسد ِبسٞ س٠زشّٛٔذ وزبثٙب اٌزشخ١ض  .ٔ

ٔ9ٔ7 () 

 ( ) ٌٍخذِخ االعزّبػ١خ أ٘ذاف رغؼٝ ئٌٝ رؾم١مٙب ٟٚ٘ أ٘ذاف ٚلبئ١خ ٚر٠ّٕٛخ ٚػالع١خ ٚئٔشبئ١خ  .ٕ

ب٘بد اٌزٟ رغؼٍُٙ رٙذف اٌخذِخ االعزّبػ١خ ئٌٝ ئػذاد أخظبئ١١ٓ اعزّبػ١١ٓ ِضٚد٠ٓ ثبٌّؼشفخ ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ ٚاالرغ .ٖ

 ( أوضش فؼب١ٌخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ األٔغبق اٌّخزٍفخ )

٠ؼشف اإلػذاد إٌّٟٙ ٌألخظبئٟ االعزّبػٟ ثأٔٗ اإلػذاد إٌظشٞ ٚاٌزٞ ٠زُ ف١ٗ رض٠ٚذ اٌطالة ثبٌؾمبئك ٚإٌظش٠بد  .ٗ

 ٚ اٌؼٍّٟ( اإلػذاد إٌظشٞ) ( ٌّّبسعخ ١ِٕٙخ رزغُ ثبٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ ) 

أ١ّ٘خ رٛافش االعزؼذاد إٌّٟٙ ٌٕغبػ األخظبئٟ االعزّبػٟ ِٕٚٙب ٚعٛد اٌشغجخ فٟ خذِخ اٌغ١ش عبد اأٚػؾذ اٌذس .٘

 (ِٚغبػذرُٙ ػٍٝ ؽً ِشىالرُٙ ٚؽت إٌّٙخ ٚاالٔزّبء ٌٙب ٚاٌشغجخ فٟ إٌّٛ اٌّغزّش )

ِظٍؾخ  ال ٠غت ػٍٝ األخظبئٟ االعزّبػٟ أْ ٠ؼطٟ األ٠ٌٛٚخ ال٘زّبِبد اٌؼّالء ٚاؽز١بعبرُٙ ئرا رؼبسػذ ِغ .ٙ

 ( اٌظؾ١خ ) اٌّإعغخ

 ) وّب ٟ٘( ( عّبػخ ،ِغزّغ ( وّب ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ ) ٠ؼشف ِجذأ اٌزمجً ثأٔٗ ٚؽذح اٌزؼبًِ )فشد، .7

 )رغٕت إٌمذ(. (االؽزشاَ ٚاٌزغبِؼ ٚرٛع١ٗ إٌمذ ئٌٝ اٌؼ١ًّ ) أظب٘شػٍٝ األخظبئٟ االعزّبػٟ  .8

اس ٚؽذح اٌزؼبًِ ٚاػزجبس اٌؼ١ًّ ٘ٛ اٌّظذس األعبعٟ ٠مظذ ثّجذأ اٌغش٠خ ِؾبفظخ األخظبئٟ االعزّبػٟ ػٍٝ أعش .9

 ()ٌٍّؼٍِٛبد 

 .(ِغبػذح اٌؼ١ًّ ٌٕفغٗ) ()٠مظذ ثّجذأ اٌّغبػذح اٌزار١خ ثأٔٙب ِغبػذح األخظبئٟ االعزّبػٟ ٌٍؼ١ًّ  .ٓٔ

 ()٠غت ػٍٝ األخظبئٟ االعزّبػٟ أال ٠ؾبثٟ ػ١ّال أٚ ٠مف ػذٖ أال فٟ ؽبالد ِؼ١ٕخ  .ٔٔ

mailto:ali.alzhrane@gmail.com
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٠مَٛ ِجذأ اٌؼاللخ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌخذِخ االعزّبػ١خ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ األعظ ٟ٘ االؽزشاَ ٚاٌزمجً ٚاٌغش٠خ  .ٕٔ

 ()ٚاٌّٛػٛػ١خ ٟٚ٘ رّٕٛ رٍمبئ١ب ث١ٓ ٔغك اٌزؼبًِ ٚاألخظبئٟ االعزّبػٟ 

خظبئٟ ِجذأ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌألخظبئٟ أْ اٌؼ١ًّ أٚ ٚؽذح اٌزؼبًِ رمَٛ ثزم١١ُ ِغزٜٛ اٌخذِخ اٌّمذِخ ِٓ األ .ٖٔ

 .()االعزّبػٟ 

 .()الثذ ِٓ ِّبسعخ اٌخذِخ االعزّبػ١خ ألٔٙب رّٕٛ ِٓ ثذا٠خ اإلػذاد إٌّٟٙ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاخزجبس اٌّؼٍِٛبد ثبٌزذس٠ت  .ٗٔ

 .()ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ ثبٌخذِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ : ِٙبسح اٌّمبثٍخ ٚاٌّالؽظخ  .٘ٔ
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 ل األول :
 الفصل األول :
 الفصل األول :

 اجلزء انثبَي:
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 : شخص رعشض نجرت أحذ أطشافّ، ركهى عٍ املوظوع اجزًبعيًب، وَفسيًب، واقزصبديًب؟1س
 

 أٚال: اعزّبػ١بً :
 

 اٌغبٔت أعش٠خ :  .1

 عٛف ٠إصش ٘زا اٌجزش ػٍٝ ِؼٛٔبد األعشح ٚرٌه ٌشؼٛس٘ب ثّؼبٔبد ألشة إٌبط ٌُٙ ثفمذ عضء ِٓ عغّٗ،

االِش اٌزٞ عٛف ٠ؾذ ِٓ ؽشوزٗ ِّٚبسعخ ؽ١برٗ ثشىً ؽج١ؼٟ، ِّب ٠غؼً االػزّبد ػٍٝ أفشاد االعشح 

ثشىً أوجش، ِّب ٠ُؾًّ االعشح ػشٚسح ِغبػذرٗ فٟ لؼبء ؽٛائغٗ، ٚدػّٗ فٟ رؾشوبرٗ اٌمش٠جخ ٚاٌجؼ١ذ، 

زظبفش اٌغٙٛد ثّغبػذرٗ ػٍٝ رمجً أٚ اٌجمبء ِؼٗ فٟ إٌّضي، ٚ٘زا االِش لذ ٠ُم١ّذ أٔشطخ أفشاد االعشح، ئرا ٌُ ر

ٚػؼٗ اٌغذ٠ذ، ٚاٌغؼٟ ػٍٝ رؼ٠ٛغ اٌؼؼٛ اٌّفمٛد ثطشف طٕبػٟ فٟ أعشع ٚلذ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رى١فٗ 

 ِغ ٘زا اٌطشف اٌغذ٠ذ، ٚرٌه ٌّّبسعخ ؽ١برٗ ثشىً شجٗ ؽج١ؼٟ.
 

 اٌؼاللبد االعزّبػ١خ :  .2

ٚإٌّبعجبد االعزّبػ١خ، ٔظشاً ٌخٛفٗ ِٓ عٛف ٠إدٞ ٘زا اٌجزش ئٌٝ رغٕت اٌشخض اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼاللبد 

ٔظشاد االصدساء ٚاٌشفمخ ِّب ٠شؼشٖ ثبٌٕمض، ٚرؾغغٗ وزٌه ِٓ ثؼغ االعئٍخ اٌزٟ لذ ٠ؼغض ػٓ االعبثخ 

ػٕٙب فٟ ظً اٌٛػغ اٌغذ٠ذ، وّب أْ اٌجزش عٛف ٠غجشٖ ػٍٝ اٌزٕبصي ػٓ ثؼغ أدٚاسٖ االعزّبػ١خ اٌزٟ وبْ 

٠غجشٖ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ثبالرىب١ٌخ ػٍٝ اٌغ١ش ٌٍم١بَ ثجؼغ األدٚاس اٌزٟ وبْ  ٠مَٛ ثٙب لجً رؼشػٗ ٌٍجزش. وّب لذ

 ٠مَٛ ثٙب عبثمبً.

 

 ِشىالد اٌؼًّ :  .3

لذ ٠إدٞ اٌجزش اٌٝ رشن اٌشخض ٌؼٍّٗ، أٚ اٌٝ رغ١ش دٚسٖ اٌٝ ِب ٠زٕبعت ِغ ٚػؼٗ اٌغذ٠ذ، فؼال ػٓ 

 اٌّشىالد اٌزٟ رزشرت ػٍٝ اٌجزش فٟ ػاللزٗ ثشؤعبئٗ ٚصِالئٗ. 

 

 ١ب: ٔفغ١بً :صبٔ

 اٌشؼٛس ثبٌٕمض ٚأزمبص ل١ّزٗ ٌزارٗ وّب ٠شا٘ب ٘ٛ، أٚ ٠شا٘ب االخشْٚ ف١ٗ.  .ٔ

ظٙٛس ِشبػش عذ٠ذح وبٌشؼٛس ثبٌزٔت الػزمبد اٌجؼغ أٗ عضاء ِٓ سة اٌؼب١ٌّٓ ٌخطأ اسرىجٗ فٟ ئؽذٜ  .ٕ

 ِشاؽً ؽ١برٗ.

 ِٓ خالي االٔؼضاي.٠ؾبٚي اٌّظبة ثبٌجزش اٌٙشٚة ِٓ اٌٛالغ اٌّإٌُ اٌزٞ ٠ض١ش لٍمخ ٚرٛرشارٗ  .ٖ

 ػذَ رمجً اٌّظبة ٚػؼٗ اٌغذ٠ذ ٚاإلٔىبس ٚػذَ االػزشاف ثٛعٛد فشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ االشخبص االخش٠ٓ. .ٗ

اٌشعٛع ئٌٝ ثؼغ أٔٛاع اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ال رٕبعت ػّشٖ، ِضً اٌجىبء أٚ اٌزؼٍك اٌشذ٠ذ ثبٌٛاٌذ٠ٓ أٚ أؽذ  .٘

 اٌّمشث١ٓ.

 

 صبٌضبً: الزصبد٠ب :

 اٌؼبئً اٌٛؽ١ذ ال عشرٗ ٚثبٌزبٌٟ رفمذ االعشح ِظذس اٌشصق.  لذ ٠ىْٛ اٌّظبة ثبٌجزش ٘ٛ .ٔ

 لذ ٠زطٍت رٛف١ش ؽشف طٕبػٟ ػٛػبً ٌٍطشف اٌّفمٛد ِجبٌغ ِب١ٌخ وج١شح ٠ؼغض ػٓ رٛف١شٖ.  .ٕ

ئْ ؽٛي فزشح إٌمب٘خ ثؼذ ػ١ٍّخ اٌجزش لذ رطٛي لذ ٠ؼشع اٌشارت ٌٍخظُ الٔمؼبء اٌفزشح اٌّغّٛؽخ ثٙب  .ٖ

 ٔظبِب ٌإلعبصح اٌّشػ١خ.

فٟ ؽبي وبْ اٌجزش ألؽذ األلذاَ لذ ٠ُؾزُ ػٍٝ اٌشخض ئرا وبْ ٠غىٓ فٟ اٌذٚس اٌضبٌش أٚ اٌشاثغ ئٌٝ  .ٗ

ػشٚسح االٔزمبي ئٌٝ اٌغىٓ فٟ اٌذٚس األسػٟ، أٚ اٌزؼذ٠ً فٟ ثؼغ اٌّذاخً أٚ اٌّّشاد االِش اٌزٞ 

 لذ ٠ىْٛ ِىٍف ػ١ٍٗ. 
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صبة ثإيشاض انقهت، يب رأثري املشض عهى جمزًع2ّس
ُ
 ، وأْهّ، وعًهّ؟: شخص ي

 رأص١ش اٌّشض ػٍٝ ِغزّؼٗ :  - أ

ئْ رؼشع اٌشخض ٌمظٛس فٟ ٚظبئف اٌمٍت ِٓ اٌطج١ؼٟ اْ ٠ؾذ رٌه ِٓ ٚاعجبرٗ ِٚغإ١ٌٚبرٗ ِّب  .ٔ

 ٠ُفمذ اٌّغزّغ ثؼغ أدٚاس افشادٖ ٔز١غخ أطبثٗ ثٙزا اٌّشع.

العشح، ِّب ئْ ٘زا اٌمظٛس فٟ أداء اٌشخض ٠ٕؼىظ ػٍٝ ِؾ١طٗ االعزّبػٟ ِٚٓ أسوبْ ٘زا اٌّؾ١ؾ ا .ٕ

 ٠إصش رٌه فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.

ػشٚسح ؽظٛي ِش٠غ اٌمٍت ػٍٝ ثؼغ اٌذػُ ِٓ ثؼغ اٌّإعغبد اٌّغزّؼ١خ ِّب ٠زطٍت رٌه ص٠بدح  .ٖ

 فٟ ِظشٚفبد ٘زٖ اٌّإعغبد اٌزٟ رٛفش ٘زا اٌذػُ.
 

 رأص١ش اٌّشض ػٍٝ أعشرٗ:  - ة

االلبِخ اٌط٠ٍٛخ فٟ ؽبالد ئْ وضشح ِٛاػ١ذ ٚرشدد ِش٠غ اٌمٍت ػٍٝ اٌّغزشف١بد ٚاٌؼ١بداد، أٚ  .ٔ

اٌغٍطبد ال لذس هللا ٠إصش رٌه اٌجؼذ ئٌٝ فزٛس ٚػؼف فٟ اٌؼاللبد االعش٠خ، أٚ اإلّ٘بي فٟ ثؼغ 

 اٌؾبالد.

طؼٛثخ اٌم١بَ ثجؼغ االدٚاس ٚاٌٛاعجبد االعش٠خ ٌّش٠غ اٌمٍت، ٔظشاً ٌخٛف االعشح ػٍٝ ِش٠ؼٙب ِٓ  .ٕ

 ٝ ٚػؼٗ اٌظؾٟ.اٌّغٙٛد اٌضائذ اٌزٞ لذ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١ش ِجبشش ػٍ

ػذَ اٌم١بَ ثبٌٛعجبد اٌضٚع١خ ثشىً ؽج١ؼٟ فٟ ِّبسعخ اٌؼاللخ اٌضٚع١خ فٟ ثؼغ أٔٛاع أِشاع اٌمٍت  .ٖ

 اٌزٟ ٠إصش ف١ٙب أدٔٝ ِغٙٛد.

 أؽغبط اٌّش٠غ ثبٌشفمخ ٚاٌخٛف ِٓ لجً أعشرٗ ٌٛػؼٗ اٌظؾٟ ِّب ٠إصش رٌه فٟ ؽبٌزٗ إٌفغ١خ. .ٗ
 

 رأص١ش اٌّشض ػٍٝ ػٍّٗ:  - د

 ػٍٝ ئٔزبع١خ اٌشخض فٟ ػٍّٗ، ٚلظٛسٖ فٟ أداء ثؼغ اٌّٙبَ. لذ ٠إصش ِشع اٌمٍت .ٔ

رأخ١ش ثؼغ اٌّٙبَ اٌزٟ ٠زطٍت ئٔغبص٘ب ثشىً ٠ِٟٛ ٚػبعً ٚرٌه ٌىضشح غ١بة ِش٠غ اٌمٍت السرجبؽٗ  .ٕ

 ثّٛاػ١ذ ػ١بد٠خ أٚ ر١ِٕٛٗ فٟ ثؼغ االؽ١بْ ِّب ٠إصش فٟ ع١ش اٌؼًّ.

ٌٛػؼٗ اٌظؾٟ لذ ٠ُشؼشٖ رٌه ثبٌٕمض  ػذَ رى١ٍفٗ ِٓ لجً سؤعبءٖ ثّٙبَ شبلخ ٚؽغبعخ رمذ٠شاً  .ٖ

 ٚاٌذ١ٔٚخ.
 

ُِصبة ثخٛف ِٓ اإللبِخ ثبٌّغزشفٝ ِب دٚس األخصبئٟ االعزّبػٟ فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ، ِٚب غشق اٌؼالط؟3ط  : شخص 

ػٍٝ األخظبئٟ االعزّبػٟ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ االؽالع ٍِف اٌّش٠غ ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد وبٍِخ ػٓ ؽج١ؼخ  .ٔ

 شفٝ ٘زا أٚال. ِشػٗ ٚعجت ٚرٛل١ذ دخٌٛٗ اٌّغز

ثؼذ ئرّبَ اٌخطٛح األٌٚٝ. اٌزٛاطً ِغ ؽج١جٗ اٌّؼبٌظ ٚػمذ ٌمبء ِغ اٌّش٠غ ٌزط١ّٕٗ ػٓ اٌٛػغ  .ٕ

 اٌظؾٟ، ٚئ٠غبث١خ اٌخطٛاد اٌؼالع١خ اٌزٟ رّذ.

ششػ ظشٚف اٌؾبٌخ ِٓ لجً األخظبئٟ االعزّبػٟ ٌطج١جٗ اٌّؼبٌظ ِغ اٌزٛط١خ ثٛعٛد ِشافك ِٓ أؽذ  .ٖ

 ٌزخف١ف ِشبػش اٌخٛف ٚاٌمٍك ِّب ٠ؼضص شؼٛسٖ ثبألِبْ.ألبسة اٌّش٠غ أٚ أطذلبئٗ 

اٌزأو١ذ ٌٍّش٠غ ثؼذَ اٌم١بَ ثأٞ خطٛح فٟ ِشاؽً اٌؼالط ئال ثّٛافمزٗ ِجبششح ِٕٗ دْٚ ئعجبس، ِٚٓ ؽمٗ  .ٗ

 ِغبدسح اٌّغزشفٝ ِبٌُ رىٓ ؽبٌزٗ ؽبسئخ.

ِٟ؛ أٚ خالي رط١ّٓ اٌّش٠غ ثأْ االخظبئٟ االعزّبػٟ ٠مف ثغبٔجٗ دائّبً ِٓ خالي اٌّشٚس ا١ٌٛ .٘

رض٠ٚذٖ ثٛعبئً اٌزٛاطً ِغ االخظبئٟ االعزّبػٟ داخً اٌّغزشفٝ فٟ ؽبي ِؼبٚدح ِشبػش اٌخٛف 

 ٚاٌمٍك.

رٛػ١ؼ اٌظٛسح وبٍِخ ػٓ دٚس اٌّغزشفٝ ٚاٌطج١ت ٚأْ اٌغ١ّغ ِٛعٛد٠ٓ ٌّغبػذرٗ ٚدػّٗ ٌزغبٚص  .ٙ

 ٘زا اٌؼبسع اٌظؾٟ.
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 حبنخ رطجيقيخ:
ػبِب، ٚ٘ٛ ػبغً ػٓ اٌؼًّ  55، ٚلبَ اثٓ ِش٠عخ ٠ٚجٍغ ِٓ اٌؼّش رؼًّ وأخصبئٟ اعزّبػٟ فٟ لغُ اٌطٛاسا 

ػبِب، ٚرشوٙب فٟ ِذخً اٌطٛاسا ٚأصشف، ٚوبٔذ ٚاٌذرٗ رؼبٟٔ ِٓ اٌغفبف  55ثئحعبس، ٚاٌذرٗ اٌزٟ رجٍغ ِٓ اٌؼّش 

٘ٛ اٌؼبئً ٚأؼذاَ إٌظبفخ، ٠ٚجذٚ أٔٙب ٌُ رغزحُ ِٕز فزشح غ٠ٍٛخ ، ٚرؼبٟٔ اٌّش٠عخ ِٓ ِشض اٌض٘ب٠ّش ، ٌٚٚذ٘ب 

اٌٛح١ذ ٚال ٠ٛعذ أٞ ألبسة آخش٠ٓ ، ٌٚمذ رُ ػالعٙب فٟ اٌطٛاسا ٚاعزمشد حبٌزٙب ٚرُ االرصبي ثبثٕٙب ثؼذ ِحبٚالد ِٓ 

األخصبئٟ االعزّبػٟ اٌطجٟ ، ِب ٘ٛ اإلعشاء اٌزٞ عٛف رمَٛ ثٗ وأخصبئٟ اعزّبػٟ ِغ ششػ عجت ارخبرن ٌٙزا اٌمشاس 

 ػٍٝ اٌّؼط١بد االعزّبػ١خ اٌزٟ رُ روش٘ب : اٌطج١خ ٚثٕبءً ػٍٝ ِجبدا اٌخذِخ االعزّبػ١خ  ثٕبءً 

 

٠زُ اٌشفغ ئٌٝ اٌطج١ت اٌّؼبٌظ ثؼشٚسح ر٠ُٕٛ اٌّش٠ؼخ فٟ اٌّغزشفٝ ِٚٓ صُ رمَٛ ثزؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ  .ٔ

 األخظبئٟ االعزّبػٟ اٌّخزض ٌألعجبة االعزّبػ١خ عبٌفخ اٌزوش.

 ٚاف١خ ٌٍّش٠ؼخ . رؾ٠ًٛ اٌّش٠ؼخ ئٌٝ لغُ اٌشػب٠خ إٌّض١ٌخ ِغ ػًّ دساعخ ؽبٌخ .ٕ

 اال٘زّبَ ثزذس٠ت االثٓ ثى١ف١خ سػب٠خ ٚاٌذارٗ ِغ ِؾبٌٚخ رؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ لغُ اٌشػب٠خ إٌّض١ٌخ . .ٖ

 ئ٠ذاػٙب فٟ داس خبطخ ثّشػٝ اٌض٘ب٠ّش. .ٗ

رٛػ١ؼ ؽبٌخ اٌّش٠ؼخ ٌالثٓ ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ ػشٚسح اال٘زّبَ  ثٕظبفزٙب ٚثزغز٠زٙب، ؽ١ش أٔٙب غ١ش لبدسح  .٘

شػٙب ٚػّش٘ب اٌّزمذَ ، ٚئِذادٖ ثّط٠ٛبد ػٓ ِشع اٌض٘ب٠ّش ٚو١ف١خ ػٍٝ اٌم١بَ ثزٌه ثغجت ِ

 .()اٌؼٕب٠خ ثبٌّش٠غ 

 
 

 :اعشٞ ٌؼٕف رؼشظذ غفٍخ لصخ

 :األعئٍخ
 .دور األخصائً فً العنف اإلٌذاء( –) راجع دلٌل الممارسة  الحالة؟ هذه مع االجتماعً األخصائً دور ما هو .1
 ؟واحد وقت فً عالجً مدخل من اكثر تستخدم الحاالت بعض هل .2

 نعم.
 ؟االجتماعً العالج فشل إلى تؤدي التً االسباب ماهً .3

 قلة مصادر المعلومات. - أ
 عدم تعاون العمٌل فً دعم العملٌة العالجٌة. - ب
 ضعف إمكانٌات االخصائً فً تقدٌر مشكلة العمٌل واقتراح الحلول المناسبة. - ت

 
 ٚوزٌه رغ١ًّ ػ١ٍّخ ٕ٘بن ٚاْ خعٍٙ اٌؼ١ٍّخ ْأ ٚالٕؼزٙب االعزّبػ١خ األخصبئ١خ اعزمجٍزٙب اٌضذٞ ثغشغبْ ِش٠عٗ لصٗ

  عٍٙخ:  اٌؼ١ٍّخ ثأْ صٚعٙب الٕؼذ

 ؟ِؼٙب األخظبئ١خ اعزخذِزٗ اٌزٞ إٌّٟٙ االعٍٛة ٘ٛ ِب .ٔ

 اٌؼالط اٌّؼشفٟ اٌغٍٛوٟ.

 ؟عٍٙٗ اٌؼ١ٍّخ ثأْ صٚعٙب الٕؼذ و١ف .ٕ

اٌّشىٍخ ٚرّذ ثٕغبػ، أٚ رّذ فٟ ِغزشف١بد أخشٜ ِٓ خالي روش ثؼغ اٌؾبالد اٌزٟ عجك اٌزؼبًِ ِؼٙب ٌٕفظ 

 ِؾ١ٍخ أٚ ػب١ٌّخ ِغ ئربؽخ اٌفشطخ ٌٍضٚط ثبالؽالع ػٍٝ ثؼغ اٌؾبالد اٌّٛصمخ ػ١ٍّبً ِٓ خالي ِمبؽغ اٌف١ذ٠ٛ.

 ؟ِؼٙب األخظبئ١خ اعزخذِزٗ اٌزٞ اٌؼالعٟ اٌّذخً ٘ٛ ِب .ٖ

 .اٌّذخً اٌّؼشفٟ

 ؟ٌؾبٌزٙب وأخظبئٟ ٔظشن ٚعٙخ ِٓاٌؼالعٟ  االعٍٛة ٘ٛ ِب .ٗ

 .اٌؼالط اٌّؼشفٟ اٌغٍٛوٟ
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 حبنخ رطجيقيخ:
 ئال اٌؼشش٠ٕبد ِٕزظف فٟ ٍِفٙب فٟ األٚساق ؽغت ع١ذح ٟٚ٘ االعزّبػ١بد االخظبئ١بد اؽذ اٌٝ رؾ٠ٍٛٙب رُ ع ص ط

 أؾبء فٟ اٌضسلبء اٌىذِبد ٚرٕزشش ، ٚاٌزثٛي االعٙبد ػ١ٍٙب ٠جذٚ ؽ١ش االسثؼ١ٕبد، ثذا٠خ فٟ األٌٚٝ ٌٍٍٛ٘خ رجذٚ أٔٙب

 اٌٝ ادٜ ثذٟٔ إل٠زاء رؼشػذ أٔٙب اٌزؾ٠ًٛ اعزّبسح فٟ اٌؾبٌخ ٚطف ٚوشف ، ٚا١ٌذ اٌغجٙخ فٟ اٌغشٚػ ٚاصبس ٚعٙٙب،

 ثغجت صٚعٙب أٗ الشد أخ١شا أٙب اال اٌؾم١مٟ ثبٌغجت االػزشاف اٌجذا٠خ فٟ اٌؾبٌخ ٚلبِٚذ األ٠ّٓ، رساػٙب فٟ وغش

 ػذ٘ب. اٌضٚط ِٓ ثبٌؼٕف ٠ٕزِٟٙب  غبٌجب ٚاٌزٞ ث١ّٕٙب اٌذائُ اٌشغبس

 : اٌؾبٌخ ِغ ٠زؼبًِ اٌزٞ االعزّبػٟ األخظبئٟ أٔه رظٛس

 . ٌٍحبٌخ ِٕبعجب رشخ١ص ظغ .1

 . اٌؼالط خطخ ظغ .2

 
 ( ali.alzhrane@gmail.comأٔزظش اعبثبرىُ ) ػٍٝ ثش٠ذٞ اٌزبٌٟ : 

 
 

 

 

  

mailto:ali.alzhrane@gmail.com
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 رعطشة أْ اٌٛلذ ِٓ غ٠ٍٛخ ٌفزشاد ٚخبصخ اٌّغزشفٝ ٚدخٌٛٗ االٔغبْ ِشض ػٍٝ ٠زشرت لذ 

 اٌؼجبسح ٘زٖ اششػ ػبِخ، ثصفخ ٚاٌّغزّغ ثبٌؼًّ ٚػاللزٗ ثبأللبسة ٚػاللزٗ االعش٠خ ػاللبرٗ

 . ٌٗ اٌّشبسوخ األٔغبق ِٓ حٌٛٗ ِٚٓ اٌّش٠ط ػٍٝ اٌط٠ٍٛخ االلبِخ أصبس ِٛظحب
 

 أوال : أثش املشض عهى املشيط َفسّ : 

 اإلؽغبط ثبٌمٍك ٌظؼٛثخ رى١فٗ ِغ أٚػبع اٌؾ١بح اٌغذ٠ذح ثبٌّغزشفٝ. .ٔ

 اإلؽغبط ثبٌخٛف اٌذائُ ِٓ اٌّظ١ش اٌزٞ عٛف ٠إٚي ئ١ٌٗ . .ٕ

 وً ِب صادد ِذح اٌجمبء وً ِب اسرجؾ رٌه ثّض٠ذ ِٓ اٌشؼٛس ثبإلؽجبؽ. .ٖ

 رذ٘ٛس ؽبٌزٗ اٌّؼ٠ٕٛخ، ِّب لذ ٠مٛدٖ ئٌٝ االٔغؾبة ٚاٌغٍج١خ. .ٗ

 اٌخٛف ِٓ اٌؼذٜٚ. .٘

 ظب٘ش االرىب١ٌخ.ِ .ٙ

 

 :أسشح املشيطأثش املشض عهى ثبَيب : 
 اػطشاة إٌظبَ اٌؼبَ ٌٍؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ إٌّضي. .ٔ

ٚعٛد اٌّش٠غ فٟ اٌّغزشفٝ فزشح ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌضِٓ ٠ُخشٝ ػٍٝ ثبلٟ أفشاد أعشرٗ ٚػٍٝ ِٓ ٠شػبُ٘  .ٕ

 فٟ غ١بثٗ.

اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ غ١جذ اٌّش٠غ ػٓ لذ ٠ٕزبة اٌؼاللبد األعش٠خ ٔٛع ِٓ اٌفزٛس ٚاإلّ٘بي ٔظشاً ٌطٛي  .ٖ

 أعشرٗ، خبطخ ئرا لٍذ ص٠بسرُٙ ٌٗ.

شؼٛس أعشح اٌّش٠غ ثبإلؽجبؽ ٔز١غخ اٌشؼٛس ثأٔٗ ػتء صم١ً ػ١ٍٙب فٟ ؽبي ثمبئٗ ِذح ؽ٠ٍٛخ  .ٗ

 ثبٌّغزشفٝ.

 
 : املُزلسة  عهىأثش املشض ثبنثب : 

 أعشرٗ.٠شؼش سة األعشح اٌّش٠غ ثبٌفشً فٟ اٌم١بَ ثٛاعجبرٗ ٔؾٛ ئػبٌخ  .ٔ

 ٠ظجؼ سة األعشح اٌّش٠غ شذ٠ذ اٌؾغبع١خ ألٞ شىً ِٓ األشىبي اٌغٍطخ ػ١ٍٗ. .ٕ

 ٠زٛلف دخٍٗ أٚ ٠ٕخفغ. .ٖ

 ٠ؼطً إٌشبؽ اٌزش٠ٚؾٟ ألثٕبئٗ اٌظغبس. .ٗ

 ٠ىْٛ فشطخ ٌٍزخٍٟ ػٓ اٌّغئ١ٌٛبد، ٚاٌّطبٌجخ ثمذس وج١ش ِٓ اال٘زّبَ. .٘

 
 : عهى سثخ املُزلأثش املشض ساثعب : 

ؽغبعٙب ثبٌؼغض ٚاٌزٔت، ِّب ٠إدٞ ئٌٝ ػذَ اعزفبدرٙب ثبٌمذس اٌّالئُ ِٓ عٙٛد عٛء ؽبٌزٙب إٌفغ١خ، ٚئ .ٔ

 اٌؼالط اٌطجٟ.

 رزؼشع ٌإلؽجبؽ ٚاٌمٍك ػٍٝ طغبس٘ب، ٚشؼٛس٘ب ثب١ٌأط ٌفشٍٙب فٟ ئٔغبص اٌٙذف اٌزٞ سعّزٗ ٌؾ١برٙب. .ٕ

أِٙب، ٚرشؼش أمطبع االثٕخ اٌىجشٜ ػٓ دساعزٙب، أٚ ٠ىضش غ١بثٙب ٌشػب٠خ اإلخٛح اٌظغبس ٔز١غخ غ١بة  .ٖ

ثبٌغؼت ٚاٌّٙبٔخ، ٌزؾٍّٙب ِضً ٘زٖ اٌّغئ١ٌٛخ، ٚلذ رٍغأ ئٌٝ رشن اٌذساعخ ٌؾبعخ األعشح ئٌٝ رٛاعذ٘ب 

 ٌشػب٠خ أِٛس إٌّضي.
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 : عهى املشيط ضشاآلثبس االجزًبعيخ نهًخبيسًب : 
٠شػبُ٘ ئْ ٚعٛد اٌّش٠غ فٟ اٌّغزشفٝ ٌفزشح ِٓ اٌضِٓ لذ ٠إصش ػٍٝ ثبلٟ أفشاد أعشرٗ ٚػٍٝ ِٓ  

فٟ غ١بثٗ، ٚسثّب رؼؼف ػاللزُٙ ثٗ، ٚئرا لٍذ ص٠بسرُٙ ٌٗ اػزجش رٌه ٔجزاً ِٓ األعشح ٌٗ، ٚلذ رٕٙبس ثؼغ 

اٌشٚاثؾ األعش٠خ ٔز١غخ ثمبئٗ فزشح أؽٛي، وّب أْ غ١بة األة ٚاألَ ػٓ إٌّضي ثغجت اٌّشع؛ ع١ؾذ ِٓ 

 شع اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ اٌغ١ٍّخ.ف وفبءرٗ، ٚلذسرٗ ػٍٝ رٛع١ٗ أفشاد أعشرٗ، األِش لذ ال ٠ز١ؼ ٌُٙ

وّب لذ ٠ٙزض ِٛلف اٌّش٠غ ثأعشرٗ، ٚرزأصش ػاللزٗ ثأطذلبئٗ ف١ٕزبة اٌّش٠غ اٌؾضْ ٚاألٌُ، خبطخ   

فٟ ؽبالد اٌشًٍ ٚاألِشاع اٌّؼذ٠خ. ئػبفخ ئٌٝ ػؼف ِىبٔخ اٌّش٠غ ثغجت ؽٛي فزشح اٌّشع ٚاٌجمبء 

اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚفٟ إٌّضي، ِغ شؼٛس اٌّش٠غ فٟ اٌّغزشفٝ األِش اٌزٞ ٠إدٞ ئٌٝ خًٍ فٟ دٚسٖ فٟ 

 ثبٌؼضٌخ االعزّبػ١خ، ؽ١ش ال ٠غزط١غ ِّبسعخ أٔشطزٗ االعزّبػ١خ ٚػاللبرٗ اٌّخزٍفخ.

 

 :سبدسًب: اآلثبس االقزصبديخ عهى املشيط
٠شرجؾ األصش االلزظبدٞ ثجمبء اٌّش٠غ ثبٌّغزشفٝ ئرا وبْ اٌّش٠غ ٘ٛ اٌؼبئً اٌٛؽ١ذ ألعشرٗ ١ٌٚظ  

أٚ ِٛسد آخش، فمذ ٠زغجت دخٌٛٗ ئٌٝ اٌّغزشفٝ ٚثمبئٗ فزشح ؽ٠ٍٛخ فٟ أمطبع ٘زا اٌذخً، ٚرأص١ش  ٌٗ دخً

رٌه ػٍٝ ١ِضا١ٔخ أعشرٗ ِٚظشٚفبرٙب، ِّب لذ ٠ؼشع أفشاد أعشرٗ ئٌٝ االلزشاع ِٓ األلبسة ٚاٌغ١شاْ، 

ذ ٠ظً األِش ئٌٝ أٚ ِب ٠ذفؼُٙ فٟ ؽبي ػذَ ئ٠غبد ِٓ ٠مشػُٙ ئٌٝ ث١غ ثؼغ اٌّّزٍىبد اٌشخظ١خ، أٚ ل

خشٚط اٌضٚعخ ٌٍؼًّ، أٚ خشٚط األثٕبء ِٓ اٌّذسعخ ٌٍجؾش ػٓ ػًّ ٌزٛف١ش ِٛسد الزظبدٞ ٠غبػذُ٘ ٌغذ 

رىب١ٌف اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ، ِّب لذ ٠ؼضص ِشبػش االؽزمبس ٌٕفغٗ ثأٔٗ رغجت ألعشرٗ ثأٚػبع ٌُ ٠ىٓ ٠شرؼ١ٙب 

 ٌٛال ثمبئٗ فٟ اٌّغزشفٝ. 

 
 :املشيطسبثعًب: اآلثبس انسهوكيخ عهى 

 

ٔز١غخ ٌجمبء اٌّش٠غ ِذح ؽ٠ٍٛخ داخً اٌّغزشفٝ، ِغ رخٍٟ أفشاد أعشرٗ ػٕٗ، أٚ لٍخ ص٠بسرُٙ ٌٗ، ِّب  

٠ض٠ذ طٛس اٌزشبؤَ ٚاٌّخبٚف ٌذ٠ٗ، األِش اٌزٞ ٠مٛدٖ ئٌٝ االٔطٛائ١خ، ٚاالٔؼضاي، ٚاٌزضاَ اٌظّذ اٌط٠ًٛ، 

االعزغبثخ ئٌٝ رٛع١ٙبد اٌفش٠ك اٌطجٟ ٚػذَ اٌؾذ٠ش ِغ األخش٠ٓ، ٚثٙزا رٕخفغ ش١ٙزٗ ٌألوً، ِغ ػذَ 

ؽبي ٚسٚد٘ب، وّب ٠ظجؼ اٌّش٠غ عش٠غ االعزضبسح ٚشذ٠ذ اٌؾغبع١خ، وّب لذ ٠مٛدٖ رٌه ئٌٝ اٌشعٛع ئٌٝ 

ثؼغ أٌٛاْ اٌغٍٛن اٌخبطخ ثبٌطفٌٛخ؛ وبٌجىبء، ٚاٌزشجش ثأش١بء ربفٙخ، ٚثؼغ اٌزظشفبد غ١ش اٌّأٌٛفخ 

 ػٓ ِٓ لجً.
 

 : املشيط عهى ثبيًُب: اآلثبس انُفسيخ
رزّضً اٌّشىالد إٌفغ١خ ٌذٜ اٌّش٠غ ثبٌّخبٚف ٚاٌّشبػش اٌغٍج١خ، فّٓ اٌّخبٚف: اٌخٛف ِٓ  

اٌّٛد ٔز١غخ ٌٍّشع، ٚوزٌه اسرجبؽ دخٛي اٌّغزشفٝ ثجؼغ اٌزغبسة اٌّإٌّخ فٟ ؽ١بح اٌّش٠غ، أٚ رىْٛ 

اؽخ ؽجبء ٚاٌغشٕ٘بن ِخبٚف ال شؼٛس٠خ ثغجت رغبسة ِش٠شح وجزذ فٟ اٌظغش، وزخ٠ٛف األؽفبي ثبأل

ىض١شاً ِب ٠خبف اٌّشػٝ ِٓ اٌّغزشف١بد، ٠ٚىشْ٘ٛ ِب ف١ٙب ِٓ ِّشاد ؽ٠ٍٛخ ٚعىْٛ ، فٚاٌجزش ٚغ١شٖ

لذ ٠شثؾ اٌخٛف ثبٌؼالط اٌطجٟ اٌّغبٟٔ، ؽ١ش لذ ٠ؼٕٟ  ٚسائؾخ أد٠ٚخ ِٚطٙشاد ِٕٚظش ا٢الد اٌغش٠جخ، ٚ

رجطخ ثزٍمٟ اٌؼذٜٚ ِٓ اٌّشػٝ رٌه ٌٍّش٠غ ػذَ عذٜٚ ٘زا اٌؼالط، وّب أْ ٕ٘بن ِخبٚف وج١شح ِش

اٌّم١ّ١ٓ ِؼٗ فٟ ٔفظ اٌؼٕجش، ٚوزٌه اٌشؼٛس اٌّضػظ اٌزٞ ٠ظ١جُٙ ِٓ اسرفبع أطٛاد ثؼغ اٌّشػٝ، 

اٌز٠ٓ ٠زأْٚ٘ٛ ِٓ شذح األٌُ، ٚوزٌه ؽغبع١خ اٌشؼٛس ثبٌزٔت، فمذ ٠شؼش اٌّش٠غ ثبْ اٌّشع ػمبة 

 .ٌخط١ئخ أٚ ٌزٔت اسرىجٗ، ٚػٍٝ رٌه ٠غزؾك اٌغضاء ٚاٌؼمبة
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 : فرتح أطول يٍ املسًوح ثّ ثبملسزشفى نهجقبء املشيط رذفع انزي انعوايميبْي 

 

 راريخ: عوايم: أوالً 

ػذَ لذسح اٌّش٠غ خذِخ ٔفغٗ ٚشؼٛسٖ ثبٌؾشط اٌشذ٠ذ ِٓ ؽٍت اٌّغبػذح الع١ّب ئرا وبْ ال ٠زؾىُ  .ٔ

 ثبٌّخبسط.

 اٌخٛف ِٓ ِغبدسح اٌّغزشفٝ ٌشغجزٗ االعزفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌّزٛفشح ف١ٗ.  .ٕ

 ِشػٝ رشثطٗ طذالبد ِؼُٙ. ِٚغشؼٛسٖ ثبالسر١بػ داخً اٌّغزشفٝ ٌٛعٛدٖ ٚعؾ اٌفش٠ك اٌّؼبٌظ،  .ٖ

ً صم١ً ػٍٝ األعشح، شؼٛسٖ ثؼذَ رمجٍُٙ ٌٗ. .ٗ ّْ  شؼٛسٖ أٔٗ ِؽ

 اٌّب١ٌخ ثؼذ خشٚعٗ.خٛفٗ ِٓ ِٛاعٙخ ثؼغ اٌّشىالد األعش٠خ، أٚ األصِبد  .٘

 ػذَ رمجً ٚػؼٗ اٌظؾٟ، ٚخبطخ ئرا وبْ ٠ُؼبٟٔ ِٓ ئػبلخ ثذ١ٔخ . .ٙ

 اٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً. .7

 
 ثيئيخ: عوايم: ثبَيبً 

 سفغ أٚ ػذَ رمجً األعشح ٌٍّش٠غ ٚخشٚعٗ. .ٔ

 ػذَ ٚعٛد سػب٠خ أٚ ا٘زّبَ ِٓ اٌضٚعخ ٚاألثٕبء. .ٕ

 ّش٠غ.ػذَ ٚعٛد أؽذ ِٓ أفشاد األعشح أٚ األلبسة ٠مَٛ ثشػب٠خ اٌ .ٖ

 سفغ أٚ رأخش أعشح اٌّش٠غ فٟ اعزالِٗ. .ٗ

 خٛف األعشح ِٓ ثؼغ اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ٠ّبسعٙب اٌّش٠غ. .٘

 سغجخ األعشح فٟ االعزفبدح ِٓ خذِبد اٌّإعغبد ٚاٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚوزا اٌؾى١ِٛخ. .ٙ

 ١خ .ػذَ الزٕبع األعشح ثبٌشػب٠خ اٌظؾ١خ إٌّض١ٌخ ٚسفؼٙب ِزبثؼخ ؽبٌزٗ ثّشوض اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ األٌٚ .7

 ػذَ سغجخ أؽذ أفشاد األعشح اٌزؼٍُ ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ أعبع١بد سػب٠خ اٌّش٠غ داخً إٌّضي. .8

 ثُؼذ ِمش ئلبِزٗ األطٍٟ ِٓ ِمش اٌّغزشفٝ إٌَّٛ ف١ٗ.   .9

 

 اقزصبديخ : عوايم: ثبنثب

 ػذَ لذسح اٌّش٠غ أٚ أعشرٗ ػٍٝ رأ١ِٓ خبدَ ٌخذِزٗ ٚسػب٠زٗ ثؼذ خشٚعٗ. .ٔ

ْْ ِٚعذ ٌٍّٚش٠غ ِؼبً ٌؼ١ك اٌغىٓ .ػذَ ئِىب١ٔخ رأ١ِٓ ِىبْ  .ٕ  إللبِخ اٌخبدَ ئ

 ػذَ رٛافش اٌّىبْ اٌظؾٟ إٌّبعت. .ٖ

 طؼٛثخ رٛف١ش اٌّٛاطالد ٌّزبثؼخ ػالط اٌّش٠غ ثبٌّغزشفٝ. .ٗ

 ػؼف اٌذخً االلزظبدٞ ٌألعشح ثّب ال ٠ىفٟ اؽز١بعبد اٌّش٠غ ثؼذ اٌخشٚط. .٘
 

 صحيخ : عوايم: ساثعب

ثؼغ أعضاء عغُ اٌّش٠غ ِضً ) اٌمغطشح اٌج١ٌٛخ، ١ٌّبد  ٚعٛد ثؼغ األعٙضح اٌطج١خ اٌّضجزخ فٟ .ٔ

 اٌزٕفظ، ٚغ١ش٘ب(.

ظٙٛس رمُشؽبد ػٍٝ عغُ اٌّش٠غ ٔظشاً ٌطٛي فزشح ثمبئٗ ػٍٝ اٌفشاػ، ِّب ٠ُض١ش ِخبٚف اٌّش٠غ  .ٕ

 ٚأعشرٗ.

 ِؼبٔبح ثؼغ وجبس اٌغٓ ِٓ أػشاع اٌش١خٛخخ. .ٖ

 اٌشؼٛس اٌذائُ ثبٌزؼت ٚاإلس٘بق. .ٗ

 ال لذس هللا. اٌخٛف ِٓ أزىبعبد اٌؾبٌخ .٘
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رترجخ 
ُ
 داخم املسزشفى :  انطويهخ عهى ثقبء يشيط اإلقبيخاآلثبس امل

، األِش  اٌزٞ ( ٠َٛ٘ٔٗ اٌّؼبٌظ فزشح رض٠ذ ػٓ )ئْ ثمبء اٌّش٠غ ثؼذ وزبثخ خشٚعٗ ِٓ لجً ؽج١ج 

ّب ٠ُخشط ٠ؼٛد ثمبئٗ ثؼذ رٍه اٌفزشح ثىض١ش ِٓ اٌؼغٛؽبد، ٚا٢صبس اٌزٟ رطبي اٌّغزشفٝ ٚاٌفش٠ك اٌّؼبٌظ، ِ

اٌّغزشفٝ ػٓ ٘ذفٗ اٌؼالعٟ، ٠ٚذخٍٗ فٟ أدٚاس عذ٠ذح ػ١ٍٗ، رفشع ٚالؼبً ٠ىْٛ رأص١شٖ عٍجبً ػٍٝ اٌّغزشفٝ 

 ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٗ، ِٚٓ أُ٘ رٍه ا٢صبس :

 
رترجخ عهى أواًل : 

ُ
 انطجي :  انكبدساآلثبس امل

ؼبٔبح شذ٠ذح ػٍٝ اٌطج١ت ٌىٛٔٗ ٌٓ ٠غزط١غ   ُِ رُشىًِّ ٘زٖ إٌٛػ١خ ِٓ اٌّشػٝ ٚع١ٍخ ػغؾ وج١شح ٚ

ح وبف١خ ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب رمذ٠ُ اٌخذِخ اٌطج١خ ٌٗ، ئٌٝ عبٔت  لجٛي ؽبالد ِشػ١خ عذ٠ذح، ٌؼذَ ٚعٛد أعشَّ

ؼبٔبح ِغ ِش٠غ آخش.  ُّ  اإلؽغبط ٚاٌٙبعظ اٌّغزّش ِٓ رىشاس ٘زٖ اٌ

 

رترجخ ثبَيًب 
ُ
 انفُي : عهى انكبدس: اآلثبس امل

٠ٕٚذسط رؾزٗ ثطج١ؼخ اٌؾبي فئبد ػذ٠ذح ِٕٙب لغُ اٌخذِخ االعزّبػ١خ، ١٘ٚئخ اٌزّش٠غ، ٚاٌزغز٠خ،  

ًٌ وج١ش ِٕز دخٛي اٌّش٠غ اٌّغزشفٝ  ّْ ٚاٌؼالط اٌطج١ؼٟ، ِٚىبفؾخ اٌؼذٜٚ، ٚاٌز٠ٓ ٠مغ ػٍٝ ػبرمُٙ ِؽ

ٍٗ ِٓ سػب٠خ ٚػٕب٠خ ِٚزبثؼخ، خٛفب ِٓ رذ٘ٛس ؽبٌزٗ، أٚ ٚؽزٝ خشٚعٗ، ٚرٌه ٌزمذ٠ُ ِب ٠غزٛعت ػّ

 ئطبثزٗ ثؼذٜٚ أِشاع أخشٜ رذخً اٌفش٠ك اٌؼالعٟ فٟ دٚسح عذ٠ذح ِٓ اإلعشاءاد اٌؼالع١خ.

 

رترجخثبنثبً 
ُ
 إداسح املسزشفى : عهى : اآلثبس امل

، أٚ ئؽبٌزٗ ئْ ثمبء اٌّش٠غ فزشح أؽٛي ِٓ اٌّغّٛػ ثٗ لذ ٠ؾزبط ئٌٝ ٚلذ ؽ٠ًٛ ؽزٝ ٠زُ ئخشاعٗ 

ئٌٝ أٞ ِٓ اٌّإعغبد، ِّب ٠شثه ع١ش اٌؼًّ اٌطجٟ ٚوزٌه اإلداسٞ، األِش اٌزٞ ٠شزذ ئداسح اٌّغزشفٝ 

ػٓ ِٙبَ أوضش أ١ّ٘خ ٚػشٚسح، السرجبؽ رٌه ثمشاساد ث١شٚلشاؽ١خ ػم١ّخ رإدٞ فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ئٌٝ 

ِذ٠ش اٌّغزشفٝ ئخشاط ِش٠غ ِٓ  اٌزأص١ش ػٍٝ طبٔغ اٌمشاس ثبٌّغزشفٝ، فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي: ئرا أساد

ِشػٝ اإللبِخ اٌط٠ٍٛخ عٛاء اٌشافؼ١ٓ ٌٍخشٚط أٚ اٌشافغ ر٠ُٚٙ اعزالُِٙ، فٍٓ ٠زّىٓ ػًّ رٌه ثظٛسح 

عش٠ؼخ ثً ٠ٕجغٟ أْ ٠غجك رٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزشر١جبد اإلداس٠خ وّخبؽجبد ئداس٠خ داخ١ٍخ، ِٚخبؽجبد ئداس٠خ 

ٚاٌزٛاطً ِغ ِٓ ٌٗ ػاللخ ثبٌّش٠غ عٛاء أعشرٗ أٚ لش٠جٗ أٚ  خبسع١خ ٌؼذد ِٓ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ اٌّؼ١ٕخ،

 وف١ٍٗ.
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 حل االسئلة في بداية الملزمة*
 أروش خطٛاد اٌّمبثٍخ األ١ٌٚخ ٌٍّش٠غ إٌَّٛ ؽذ٠ضبً أصٕبء اٌّشٚس ا١ٌِٟٛ؟  .ٔ

 اٌّمبثٍخ لجً اٌّش٠غ ٍِف ػٍٝ االؽالع .ٔ

 .ٚثجشبشخ ثبثزغبِخ اٌّش٠غ رؾ١خ .ٕ

 .ٚاٌذٚس اٌٛظ١ف١خ ٚرٛػ١ؼ الئك، ثشىً إٌفظ رمذ٠ُ .ٖ

 )رأع١ً رٌه ٌٍّمبثٍخ اٌضب١ٔخ( ٚرغٕت االعئٍخ اٌخبطخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّشع. (ػبَ) ثغإاي اٌجذء .ٗ

 .أعّٗ ِؼشفخ ٚ اٌّؼبٌظ اٌطج١ت ِشٚس ػٓ اٌغإاي .٘

زخزح ؽبٌزٗ ػٓ ؽج١جٗ رؼش٠ف ِٓ اٌزأوذ .ٙ ُّ  .ٚاالعشاءاد اٌ
ؼذ ٌزٌه، ِٚٓ صُ ؽفظٗ ثٍّف رم١١ُ اعزّبػٟ ِجذئٟ ٌٍّش٠غ ئعشاء .7 ُّ  .اٌطجٟاٌّش٠غ  ِٓ خالي إٌّٛرط اٌ
 

 ِبٟ٘ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب ِؼشف "اٌزشخ١ض اٌطجٟ" ٌؾبٌخ اٌّش٠غ لجً ِمبثٍزٗ؟ .ٕ

 ٚ اٌزّش٠غ.أاٌطج١ت اٌّؼبٌظ ػٓ ؽش٠ك اٌزبٌٟ: ٍِف اٌّش٠غ اٌطجٟ  أٚ عإاي 

 

 (؟ P .O. O. 9)  ٕٟ اٌشِٛص اٌزب١ٌخ:فٟ ّٔٛرط اٌزضم١ف اٌخبص ثبٌفش٠ك اٌؼالعٟ ِبرا رؼ .ٖ

P : اٌشخض اٌزٞ رُ رضم١فٗ ٘ٛ اٌّش٠غ ٚ٘ٛ اخزظبس ِأخٛر ِٓ وٍّخPatient ِٚؼٕبٖ ِش٠غ. 

O: (شف٠ٛخثشىً )ٕٚ٘ب  رّذ  ،ٚاٌّمظٛد ف١ٙب ؽش٠مخ اٌزضم١ف و١ف رّذ. 

O :ٚ ،(فبُ٘)اٌّش٠غ اٌزٞ رُ رضم١فٗ ثأٔٗ ِغزٛػت اٌزضم١ف  ْػٍٝ أرذي رم١١ُ ػ١ٍّخ اٌضم١ف. 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزضم١ف. ٠ٛعذ ػٛائك ٕٚ٘ب رذي أٗ ال ،ػٛائك االعزغبثخ: 9 

 

 ِزٝ رجذأ "خطخ خشٚط اٌّش٠غ": .ٗ

 (ػٕذ دخٛي اٌّش٠غ. ) أ.

 ة. ثؼذ رشخ١ض ؽبٌزٗ.

 ط. ػٕذِب ٠ىزت ؽج١جٗ اٌّؼبٌظ خشٚعٗ.

 

 ػذد أػؼبء اٌفش٠ك اٌؼالعٟ؟ .٘

 ،، اٌظ١ذٌٟأخظبئٟ اٌزغز٠خ ،اٌزّش٠غاألخظبئٟ إٌفغٟ، عزّبػٟ، ، االخظبئٟ االاٌطج١ت اٌّؼبٌظ

 .اخظبئٟ االشؼخ ، اٌّضمف اٌظؾٟ
 

 ِزٝ ٔطٍك ػٍٝ اٌّش٠غ ِظطٍؼ "ِش٠غ ئلبِخ ؽ٠ٍٛخ" ؟ .ٙ

 ٠َٛ ثؼذ ل١بَ ؽج١جٙب اٌّؼبٌظ ثىزبثخ خشٚعٙب . ٟ٘ٔ٘ ؽبٌخ ثمبء اٌّش٠غ ٌفزشح ِب رض٠ذ ػٓ 

 

 اٌخبصخ"؟  االحز١بعبدِب اٌفشق ث١ٓ حبالد "راد اٌظشٚف اٌخبصخ" ٚحبالد " راد  .7

 مطبء أٚ ِٓ أة اٚ أَ ِغ١ٌٛٙٓ ا٠ٌٛٙخ .ٍاٌ األؽفبي ُ٘ : اٌّمظٛد ثبٌظشٚف اٌخبطخ

عٛاء وبٔذ ُ٘ ِٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ االػبلخ اٌؼم١ٍخ اٚ اٌجظش٠خ اٚ اٌغّؼ١خ اٚ اٌؾشو١خ : االؽز١بعبد اٌخبطخ

 اٌٍغخ ٚإٌطك . اػطشاثبداٚ طؼٛثبد اٌزؼٍُ اٚ عضئ١خ أٚ و١ٍخ، 
 

 أروش ثؼط اٌحبالد اٌزٟ ٔغزخذَ ِؼٙب "دساعخ اٌحبٌخ" ثشىً أعبعٟ؟ .5

 ِشػٝ اإللبِخ اٌط٠ٍٛخ. .ٔ

 ٚاال٠زاء.ؽبالد اٌؼٕف  .ٕ

 اٌّشػٝ اٌّزأخش خشٚعُٙ. .ٖ

 اٌؾبالد اٌّؾٌٛخ ٌجشٔبِظ اٌطت إٌّضٌٟ. .ٗ

 ئٌٝ ئػبٔبد ِبد٠خ ِٚغزٍضِبد ؽج١خ.اٌؾبالد اٌزٟ رؾزبط  .٘
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 اٌّش٠غ ٌّغزٍضِبد ؽج١خ ؟ اؽز١بطِب أٚي خطٛح ٠مَٛ ثٙب األخظبئٟ االعزّبػٟ ػٕذ  .9

 اٌم١بَ ثؼًّ دساعخ ؽبٌخ شبٍِخ ٌٍّش٠غ.

 

 ِب اٌفشق ث١ٓ اٌزمذ٠ش اٌّجذئٟ ٚدساعخ اٌؾبٌخ؟ .ٓٔ

اٌطجٟ، ٠ٚؼزجش لشاءح ػٍٝ ِؼٍِٛبد اٌّش٠غ األ١ٌٚخ ٚاٌزشخ١ض زشًّ ٠ِؾذٚد اٌزمذ٠ش اٌّجذئٟ  - أ

 عش٠ؼخ ػٓ ٚػغ اٌّش٠غ االعزّبػٟ ٚاٌظؾٟ.

ٚإٌفغٟ ٚااللزظبدٞ ٚاٌزى٠ٛٓ ِب دساعخ اٌؾبٌخ فزشًّ اٌّش٠غ ٚث١ئزٗ ٚٚػؼٗ االعزّبػٟ أ - ة

زؼّمخ فٟ عٛأت وض١شح ِٓ ؽ١بح اٌّش٠غ ُِ  . االعشٞ ٚاٌزبس٠خ اٌّش٠غ، ٠ُٚؼزجش لشاءح 
 

ثؼذ دساعزٙب ٚرم١١ّٙب اعزّبػ١بً ٚٔفغ١بً، ؽزٝ ٚئْ وزت اٌزٟ ٠ؾك ٌألخظبئٟ ر٠ّٕٛٙب  ِبٟ٘ اٌؾبٌخ .ٔٔ

 اٌّؼبٌظ ثؼذَ اٌؾبعخ ٌزٌه؟ اٌطج١ت

 .ٚاإل٠زاءاٌؼٕف  خبٌؽ
 

 ِبٟ٘ إٌّبرط اٌزٟ ٠زؼبًِ ثٙب األخظبئٟ االعزّبػٟ فٟ ٍِف اٌّش٠غ اٌطجٟ؟ .ٕٔ

اعزّبػٟ ، ّٚٔٛرط رؾ٠ًٛ اٌٝ اخظبئٟ ٚاٌزضم١ف اٌظؾٟ دساعخ اٌؾبٌخ، ،ّٔٛرط اٌزمذ٠ش اٌّجذئٟ

 عزشبسح( ارا ٚعذد فٟ ٍِف اٌؾبٌخ.)اال
 

 ٌّٚبرا؟ ،ً٘ ٠غت ػٍٝ األخظبئٟ اٌّشٚس ا١ٌِٟٛ ػٍٝ اٌؾبالد اٌزٟ عجك اٌّشٚس ػ١ٍٙب ٚرم١١ّٙب ِٓ لجً .ٖٔ

ٚؽزٝ رغبػذٖ فٟ الٕبع اٌّش٠غ ثبٌخطٛاد اٌؼالع١خ  ،اٌّش٠غٔبعؾخ ِغ  ١ِٕٙخٚرٌه ٌزى٠ٛٓ ػاللخ ٔؼُ ، 

، ٚاالُ٘ ِٓ رٌه ٚالزشاؽبرٗرٗ ااالخظبئٟ االعزّبػٟ ٚارجبع اسشبد ثب٘زّبَٚؽزٝ ٠شؼش اٌّش٠غ الؽمبً 

 رزجغ ِغزغذاد اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّش٠غ ثشىً ٠ِٟٛ.
 

 ِبٟ٘ أٚي خطٛح ػ١ٍّخ ٠مَٛ ثٙب األخظبئٟ االعزّبػٟ لجً ِمبثٍخ اٌّش٠غ إٌَّٛ ؽذ٠ضبً؟ .ٗٔ

 االؽالع ػٍٝ ٍِف اٌّش٠غ.
 

 شف١بد؟أروش أٔٛاع اٌؼضي ثبٌّغز .٘ٔ

 AIRBORN ٘ٛائٟ ػــــــضي( :   االصسق اٌٍْٛ)

 DROPLET  اٌشرار ػــــــضي( :  األخؼش اٌٍْٛ)

 CONTACT رالِغـٟ ػــضي( :  األؽّش اٌٍْٛ)

 

 ِزٝ ٔغزخذَ إٌذاءاد اٌزب١ٌخ: .ٙٔ

- Code Red ٝاٌؾبالد اٌطبسئخ ِٓ داخً اٌّغزشف . 

- Code Yellow اٌّغزشفٝ.. اٌؾبالد اٌطبسئخ ِٓ خبسط 

- Code Blue. ٞٛاالٔؼبػ اٌمٍجٟ اٌشئ . 

- Code  Green.أزٙبء ؽبٌخ اٌطٛاسب .  

 

 أروش صالصخ ؽمٛق ِٓ ؽمٛق اٌّش٠غ داخً اٌّغزشفٝ.؟ .7ٔ

 ( ِؼشفخ اعُ اٌطج١ت اٌّؼبٌظ ٚرخظظٗ ٚٚع١ٍخ االرظبي ثٗ .ٔ

 ثغ١طخ ِٚفِٙٛخ .( ؽظٌٛٗ ػٍٝ ِؼٍِٛبد وبف١خ ِٓ اٌطج١ت اٌّؼبٌظ ػٓ اٌزشخ١ض ٚاٌؼالط ثٍغخ ٕ

 ( ؽظٌٛٗ ػٍٝ رمش٠ش ػٓ ؽبٌزٗ اٌظؾ١خ ٚٔزبئظ اٌفؾٛطبد ثذلخ ِٚٛػٛػ١خ.ٖ
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  ػشف خطخ خشٚط: .8ٔ
ٟ٘ اإلعشاء اٌزٞ ٠زُ ثٛاعطزٗ ر١ٙئخ اٌّش٠غ، ٚأٍ٘ٗ ٚئػذادُ٘ اإلػذاد األِضً ٌؼ١ٍّخ أزمبي اٌّش٠غ ِٓ اٌّغزشفٝ ئٌٝ 

األخشٜ، ٠ٚغت ػٍٝ األخظبئٟ االعزّبػٟ اٌزخط١ؾ ٚاٌزؼبْٚ ِغ  ِٕضٌٗ ِجبششح، أٚ ئٌٝ أؽذٜ ِإعغبد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ

 اٌفش٠ك اٌؼالعٟ ٌؼ١ٍّخ اٌخشٚط ٚاٌزؼذ٠ً ػٍٝ اٌخطخ ؽغت ِغزغذاد اٌؾبٌخ خالي فزشح ئلبِخ اٌّش٠غ ثبٌّغزشفٝ.

 

 أذكر بعض أخالقيات مهنية الخدمة االجتماعية الطبية:  .91
 .دوره االجتماعًوحقه فً ممارسة  اإلٌمان بكرامة وحرٌة اإلنسان .1
 اإلٌمان بحق اإلنسان فً المحافظة على أسراره الشخصٌة واألسرٌة. .2

 

 : العالج المرٌض رفض حال فً االجتماعً االخصائً بها ٌقوم التً اإلجراءات ماهً .21
 وتبصٌره العالج بمواصلة وإقناعه المرٌض مقابلة ٌتم التمرٌض أو المعالج الطبٌب قبل من الحالة تحوٌل بعد .1

 . ذلك فً أسرته وإشراك الطبً واإلجراء العالج رفضه بسب تحدث قد التً بالمضاعفات
 .لذلك المعد النموذج فً توقٌعه ٌتم الطبً األجراء ورفضه المرٌض إصرار حاله فً .2
 .المرٌض بملف وتوضع المعالج والطبٌب االجتماعً األخصائً قبل من النموذج فً البٌانات استكمال .3

 
 

 اٌٛعذا١ٔخ اٌّشبسوخ -ٗ ا١ٌّٕٙخ اٌؼاللخ -ٖ  اٌغش٠خ -ٕ  اٌزمجً  -ٔ : االعزّبػ١خ اٌخذِخ ِجبدا أروش .ٕٔ

 .اٌّظ١ش رمش٠ش ؽك -ٙ اٌزار١خ ٌّغبػذادا -٘

 

 ِبٟ٘ أسوبْ اٌخذِخ االعزّبػ١خ : .ٕٕ

 اٌجشٔبِظ اٌّمذَ -ٗاٌّإعغخ  -ٖاالخظبئٟ  -ٕاٌؼ١ًّ  -ٔ

  

 ِضً: عٍٛو١خ ِٚظب٘ش ِؼ١ٕخ ِٛالف خالي ِٓ ٠ىْٛو١ف ٠ىْٛ رمجً االخظبئٟ ٌٍّش٠غ:  .ٖٕ

 .ٌزارٗ اٌؼ١ًّ اؽزشاَ .ٔ

 .آساء ِٓ ػٕٗ ٠ظذس ِب اؽزشاَ .ٕ

 .األؽىبَ ئطذاس فٟ اٌزغشع ػذَ .ٖ
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 دور األخصائي االجتماعي في قسم الطوارئ. .1
 دور األخصائي االجتماعي مع مرضى السكر. .2
 المعدية. األمراضدور األخصائي االجتماعي مع حاالت  .3
 دور األخصائي االجتماعي مع مرضى القلب. .4
 األخصائي االجتماعي في العناية المركزة. دور .5
 دور األخصائي االجتماعي مع مرضى اإلقامة الطويلة. .6
 دور األخصائي االجتماعي مع حاالت العنف واإليذاء. .7
 دور األخصائي االجتماعي في فريق الطب المنزلي. .8
 دور األخصائي االجتماعي في قسم العيادات الخارجية. .9

 

 :قسى انطواسئ يفدوس األخصبئي االجزًبعي 
 األخصائي ووجود الطوارئ، قسم على يزداد الضغط فإف العطالت وأياـ ادلسائية الفًتة يف أبواهبا العيادات تغلق عندما

 يف العاملُت عدد وزلدودية احلاالت عدد كثرة نتيجة العالجي الفريق على الواقع العبء زبفيف يف يساعدفيها  االجتماعي
 والنفسية االجتماعية باجلوانب لالىتماـ الكايف الوقت جيد ال ؛عملو وطبيعة مشاغلو كثرة وبسبب الطبيب أف كما،  القسم

لذا ديكن تلخيص دور االخصائي االجتماعي بأقساـ الطوارئ يف  .واحد وقت يف وأسرتو بادلريض االىتماـ عن ناىيك للمرض،
 التايل:

 
 بقسم الطوارئ: وأسرتو المريض مع االجتماعي األخصائي دورأوال: 

 مع بالتنسيق بادلستشفى ادلوجودين األقارب القياـ بطمأنةو  ،أسرىم وأفراد ادلصابُت للمرضى وادلعنوي النفسي الدعم تقدمي .ٔ
 .ادلعاجلُت أطبائهم

 ، حسب وضع احلالة، بعد أخذ موافقة الطبيب ادلعاًف.واستفساراهتم تساؤالهتم على واإلجابة الالزمة ادلعلومات توفَت .ٕ

 مساعدة ذوي ادلريض يف االطمئناف على مريضهم. .ٖ
 .ادلناسبة ادلهنية األساليب باستخداـ معها للتعامل والتدخل ادلوقف أو ادلرض عن النامجة استجاباهتم معرفة .ٗ

 .عدمو من لو رؤيتهم وإمكانية ادلريض حالة عن معهم يتحدث .٘

 
 2015 بجدة عامبالتعاون مع الزمالء بقسم الخدمة االجتماعية الطبية بمستشفى الثغر العام  الدليل تم إعداد



22 
 

 : في حاالت الوفاة ال قدر اهلل االجتماعي األخصائي دورثانياً: 
 مجع ادلعلومات اخلاصة بادلتويف قبل ادلبادرة بإبالغ ذويو اخلرب. .ٔ
 عاىنيت ال ادلرض أو اإلصابة شدة على التأكيد خالؿ من وذلك الوفاة خرب إلبالغ التمهيد االجتماعي األخصائي ينبغي على .ٕ

وذلك بشكل تدرجيي منعًا لصدمة ملتقي اخلرب. )من خالؿ خطوات إيصاؿ  حياتو إنقاذ على القدرة وعدـ ادلريض امنه
 األخبار السيئة(*

 .معها للتعامل األسرة ومساعدة عنها للتعبَت الفرصة وإتاحة بادلوقف ادلرتبطة ادلؤدلة ادلشاعر مع والتعامل النفسي الدعم توفَت .ٖ
 وأ ،تولرؤي واصطحاهبم آخر، لوقت ذلك تأجيل أو مباشرة ادلتويف رؤية بشأف ادلناسب القرار ازباذ على األسرة مساعدة .ٗ

 .ادلتوىف الستالـ ادلتبعة اإلجراءات يف معو للتحدث األسرة أفراد أحد اختيار

 

 :)خطوات إيصال األخبار السيئة(* 

(. أخ -أبن  –أب  -عدـ إيصاؿ اخلرب ألي شخص إال بعد التأكد من ىويتو، حبيث يكوف من أقارب ادلتويف )االصوؿ: جد  .ٔ
 .ةاالستثنائيإال يف الظروؼ 

ذبنب إيصاؿ اخلرب للعنصر النسائي وطلب إحضار "رجل من أقارب ادلريض االصليُت" لتوصيل اخلرب لو. إال يف الظروؼ  .ٕ
 .ةاالستثنائي

 ادلناوب.خصائي االجتماعي أو مكتب ادلدير االزدحاـ والتوتر، ويفضل مكتب األاختيار مكاف ىادئ بعيد عن أجواء  .ٖ

يح خبطورة احلادثة أو ادلرض وبذؿ األطباء ما بوسعهم إلنقاذ حياة ادلتويف دوف التصريح بادئ ملالتدرج يف إيصاؿ اخلرب بالت .ٗ
 االمر.

 إيصاؿ اخلرب )بصوت واضح وبشكل صريح( دوف التصريح بعبارات ربمل أكثر من معٌت. .٘

 عن مشاعره. الصمت التاـ بعد إيصاؿ اخلرب وذلك لًتؾ مساحة للتعبَت .ٙ

ادلشاركة الوجدانية دلتلقي اخلرب ومواساتو وعزائو وتذكَته بفضيلة الصرب واالحتساب يف الصدمة األوىل، واالستشهاد بقولو تعاىل:  .ٚ
َا} ُهم ِإَذا المِذينَ  }وقولو:  .{الصماِبرِينَ  َمعَ  اهلل ِإفم }. وكذلك قولو تعاىل: {ِحَسابٍ  ِبَغَْتِ  َأْجَرُىمْ  الصماِبُروفَ  يُػَوىفم  ِإَّنم  مُِّصيَبةٌ  َأَصابَػتػْ

مْ  مِّن َصَلَواتٌ  َعَلْيِهمْ  أُولَػِئكَ { ٙ٘ٔ}رَاِجعوفَ  إِلَْيوِ  َوِإنمػا لِّلوِ  ِإنما قَاُلواْ  . وغَتىا من اآليات {اْلُمْهَتُدوفَ  ُىمُ  َوأُولَػِئكَ  َوَرْْحَةٌ  رمهبِِّ
 ىذه ادلواقف.واألحاديث النبوية اليت تقوي من إدياف الشخص يف 

 مث االجابة على اسئلتو واستفساراتو حوؿ اإلجراءات الالحقة. .ٛ

 

 مع إدارة قسم الطوارئ: االجتماعي األخصائي دورثالثاً: 
 .مساندة إدارة قسم الطوارئ يف ضبط انفعاالت ادلرضى وذويهم .ٔ

حالة، مثل: ادلسامهة يف تقدمي االستشارات االجتماعية والنفسية للفريق العالجي بقسم الطوارئ دبا يتوافق مع وضع كل  .ٕ
 إقناع بعض ادلرضى الرافضُت التنومي أو إجراء جراحي معُت بعد طلب من الطبيب ادلعاًف.

 فيذ ادلهاـ ادلطلوبة حسب النداء.حضور األخصائي االجتماعي لقسم الطوارئ يف حاالت النداءات الطارئة وتن .ٖ
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 :يشظى انسكشاألخصبئي االجزًبعي يع دوس 

 :أدواره مع المريض: أوال
وليس التقبل ىو رلرد التسليم بوجود ادلرض بل ىو التفكَت يف ادلرض وزلاولة  مساعدة مريض السكر على تفهم مرضو وتقبلو، .ٔ

، حىت يستطيع معايشة واجلديدة اليت يفرضها ادلرض علي وتقبل الظروؼ ،عالجو أو زبفيف آثاره اجلسمية والنفسية واالجتماعية
 ىذا ادلرض دوف سلاوؼ وقلق .

مساعدة مريض السكر على االستقرار النفسي واالجتماعي خالؿ فًتة العالج الطويلة وبعدىا تذليل الصعوبات والعراقيل اليت  .ٕ
 مريض وأسرتو.ل، وتقدمي ادلساعدات لىا الطبيب لعالجوقرّ أتعًتض سبيل ذباوبو مع اخلطة اليت 

الًتكيز على شخصية ادلريض ، وخاصة ضغوطو النفسية ومساعدتو يف زبفيفها أو إزالتها إف أمكن، وكذلك إزالة الضغوط  .ٖ
 .إجيابيةاخلارجية حىت يزيل سلاوفو ويعدؿ اذباىاتو ويستبدؿ مشاعره السلبية دبشاعر 

 لة اتصاال مباشرا بادلريض .عالج مشكلة ادلريض الذاتية وخاصة ادلتص .ٗ
 السكر، ربليلمادية مثل توفَت أجهزة  الرعاية ادلتاحة سواء كانت أوجومساعدة مريض السكر على االستفادة من اكرب قدر من  .٘

 .واالشرطة اخلاصة هبا، أو توفَت غذاء خايل من السكر )أنشور(
هتا وتتبعها، وكذلك تتبع احلاالت للتأكد من االستمرار حبث حاالت ادلرضى من اجلهة االجتماعية حبثا مفصال وعالج مشكال .ٙ

 يف النظاـ الغذائي، وكذلك اخلطة العالجية .
تاج إىل االتصاؿ هجهة العمل الزباذ اإلجراءات اليت تساعد على استمرار ربقد جيد األخصائي االجتماعي أف ظروؼ احلالة  .ٚ

 .ادلريض يف العالج وعدـ تعرضو لألخطار ادلهنية
حيث أف سوء احلالة النفسية دلريض السكر  ،كيف يتحكم يف انفعاالتو  ووتعليم ،احلالة النفسية دلريض السكر ومساعدتوتدعيم  .ٛ

كما أهنا تضعف القدرة على التحكم يف كمية السكر يف الدـ ولذلك جيب على مريض   ،تؤثر على سَت العالج تأثَتا سيئاً 
 السكر أف يعاًف عند األطباء النفسيُت. 

 ح اجلوانب االجتماعية الطبية اليت تؤثر يف حالة ادلريض وللقائمُت بعالجو وإلفراد أسرتو وللمريض نفسو .توضي .ٜ
 .باستخداـ ادلنهج العلمي ادلناسبادلعونة النفسية لكل حالة على حده  .ٓٔ

 

 ض السكر :يمر  ةثانيا :دور األخصائي االجتماعي الطبي مع اسر 

 .واالجتماعية األسرية اليت ربيط بادلريض عالج ادلشكالت ادلاديةادلساعدة على  .ٔ
 شبكة العالقات األسرية بادلريض دلا ذلا تأثَت قوي على حالتو النفسية واليت تؤثر بدورىا على تطور ادلرض . ةتقوي .ٕ
 .لتصدعوالعمل على حفظ سباسك األسرة اليت قد يعرضها ادلرض لالهنيار وا ادلريض،االذباىات األسرية الغَت مرغوبة ضلو  تغيَت .ٖ
الذي سببو ادلرض وتوعية األسرة بطريقة التعامل مع ادلريض لرفع روحة ادلعنوية  ادلريضهتيئة اجلو العائلي لألسرة لتقبل وضع  .ٗ

 وربسُت حالتو النفسية.
توضيح تطور ادلرض ومضاعفاتو ألسرة ادلريض وحثها على االىتماـ بادلريض من حيث االلتزاـ بالعالج الطيب وطرؽ غذاءه  .٘

 تابعة كل إرشادات الطبيب ادلعاًف. وم
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ادلريض بضرورة مداومة زيارتو إذا دخل ادلستشفى أو تكوف على صلة دائمة بو وخاصة إذا طاؿ بقاؤه بادلستشفى  ةتوعية أسر  .ٙ
 واحتياجاتو. ووتلبية مطالب

يف نفس الوقت لتسَت عليها بعد  ،وإَّنائية ،ورسم خطة لألسرة وقائية ،هتيئة األسرة الستقبالو بعد خروجو من ادلستشفى .ٚ
 .يف عجز معُت أو عاىة أو أية مضاعفات خطَتة من مضاعفات ىذا ادلرض ادلرضوخاصة إذا تسبب  ،خروجو

 اجتماعية أو طبية كانت سواء العالجية اخلطة إصلاح يف بدوره كال معو يتعاونوا حىت ادلريض أسرة أفراد مع مهنية عالقة تكوين .ٛ
  .نفسية أو

 
 :املعذيخ األيشاضيع حبالد  األخصبئي االجزًبعيدوس 

رضى وعمل دراسة مقابلة ادلااللتزاـ بإجراءات الوقاية من العدوى من خالؿ إتباع تعليمات دخوؿ "غرؼ العزؿ" وذلك قبل  .ٔ
وعمل التشخيص  ،التاريخ االجتماعي والصحي والظروؼ االجتماعية والنفسية ادلؤثرة على حالة ادلريضحالة للتعرؼ على 

 .الجتماعيةاالعالج  ةاالجتماعي ووضع خط
تقدمي الدعم  –القلق  –لتنومي مثل اخلوؼ امساعدة ادلريض على التكيف مع الظروؼ اجلديدة والسلوكيات الناذبة عن عملية  .ٕ

 .النفسي للمريض
اءات الوقاية من العدوى من خالؿ إتباع االلتزاـ بإجر مع " متابعو التطورات االجتماعية والنفسية خالؿ فًتات ادلرور اليومي .ٖ

 .وتقدمي ادلشورة للمريض فيما خيص حالتو تعليمات دخوؿ غرؼ العزؿ" 
 .العالج ةمساعدة ادلريض يف تقبل خط .ٗ
 .حلاالت خالؿ وجودىا بادلستشفىاإبالغ ذوي ادلرضى دبا يطرأ على ىذه  .٘
 .ادلرضى ادلنقطعُت عن زيارة مرضاىم بالتواصل وزيارهتم واالىتماـ هبم أقاربحث  .ٙ
 .بعد تقييمو اجتماعياً واقتصادياً تقدمي التجهيزات الطبية اليت حيتاجها ادلريض  .ٚ

 
 دوس األخصبئي االجزًبعي يع يشظى انقهت:

عوبات واآلثار ادلًتتبة على عملية التنومي مساعدة ادلريض وأسرتو للتكيف مع مرحلة الّتنومي وذلك من خالؿ الّتعرؼ على الص .ٔ
وزلاولة مساعدهتم للتغلب على ىذه الصعوبات، فمن ادلالحظ أف رلرد تنومي ادلريض حىت ولو كاف ألسباب بسيطة يهدد حياة 

 الفرد، فالتغَت ادلفاجئ نتيجة دخوؿ ادلستشفى قد يؤدي إىل ردود فعل نفسية وجسمية غَت متوقعة.
 سرتو للتعامل مع ادلشكالت النفسية واالجتماعية والسلوكية ادلًتتبة على اإلصابة بادلرض. مساعدة ادلريض وأ .ٕ
تنفيذىا والتقيد هبا، وىذه اخلطة ينبغي أف تعكس حاجات  واحلث علىمساعدة ادلريض وأسرتو لوضع خطة الرعاية الالحقة  .ٖ

 دلعاًف.ادلريض الطبية والنفسية واالجتماعية، وأف يشًتؾ يف وضعها الفريق ا
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 :يف انعُبيخ املشكزحدوس األخصبئي االجزًبعي 

 .ادلرور اليومي على ادلرضى .ٔ
 حاجتو دلرافق.ومدى االتصاؿ بذوي ادلرضى يف حالة ربويل ادلريض إىل االقساـ الداخلية  .ٕ
 مساعدة ذوي ادلرضى يف التواصل ادلستمر مع ادلريض والطبيب. .ٖ
 رلهوؿ اذلوية وزلاولة التواصل مع ذويهم. االىتماـ بادلساعدة يف ربديد ىوية ادلريض .ٗ
 مساعدة الفريق العالجي يف إبالغ الوفاة. .٘
 ."حاالت االنعاش" ةاالستثنائيمساعدة الطاقم الطيب يف تنظيم الزيارات يف األوقات  .ٙ
 التنسيق مع مركز زراعة األعضاء وتسهيل مهامو يف احلاالت ادلتوفاة دماغياً. .ٚ
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  يشظى اإلقبيخ انطويهخ: االجزًبعي يع دوس األخصبئي
   

إف دور األخصائي االجتماعي الطيب يف تفصيالتو خيتلف باختالؼ طبيعة ادلرض وطبيعة ظروؼ ادلريض، وغالباً ما يكوف  
ىاماً يف األمراض ادلزمنة الطويلة، وىذا يؤكد أنو إذا كانت كل جهود الطبيب ادلعاًف تركز على ادلرض، فإف كل تفصيالت دور 

األخصائي االجتماعي الطيب تركز على ادلريض، ففي اخلطوات ادلتبعة يف مراحل األدوار الوظيفية مع مرضى اإلقامة صلدىا نفس 
 األدوار ادلتبعة مع ادلرضى العاديُت إال أف ىذه األدوار قد يطرأ عليها بعض اإلضافات يف ادلرحلة الثالثة وىي مرحلة رفض اخلروج.

 لوظيفية لألخصائي االجتماعي الطيب مع مرضى اإلقامة الطويلة وفقاً للمراحل الثالث التالية:وديكن عرض األدوار ا 
 العيادات الخارجية(. -مرحلة دخول المستشفى ) الطوارئ  -أ 
 مرحلة إقامة المريض بالمستشفى )التنويم(. -ب 
 مرحلة رفض الخروج. -ج 

 
 :(اخلبسجيخ ادانعيبد -دخول املسزشفى ) انطواسئ يشحهخ  -د 

هبا الفًتة اليت يتوجو فيها ادلريض إىل الطوارئ أو العيادة اخلارجية بادلستشفى للكشف عليو، وتشخيص حالتو،  ويقصد 
 وتقدير خطورة مرضو، ومدى أحقيتو يف االلتحاؽ بادلستشفى واإلقامة هبا للعالج.

 ا يلي:وتتمثل أىم األدوار الوظيفية لألخصائي االجتماعي الطيب مع ادلرضى يف ىذه ادلرحلة م
 عمل التقييم الالـز للمريض لتحديد احتياجاتو الذاتية والبيئية. .ٔ
 تعريف ادلريض حبقوقو وواجباتو داخل ادلستشفى. .ٕ
 مساعدة ادلريض وأسرتو على تقبل توجيو الطبيب. .ٖ
 التدخل للمساعدة يف إزالة اآلثار ادلًتتبة على دخوؿ ادلريض ادلستشفى. .ٗ
 خدمات معينة وخاصة للمرضى من أماكن بعيدة عن ادلستشفى.توضيح اخلطوات الالزمة للحصوؿ على  .٘
 ربويل احلاالت ادلرضية اليت ال تنطبق عليها شروط ادلستشفى إىل مستشفى أخرى ذلا أقساـ متخصصة يف عالج مرضهم. .ٙ

 
 : ثبملسزشفى ) انزُويى(يشحهخ إقبيخ املشيط  -ه 

االجتماعي الواعي من معطيات احلالة وتعامل أسرتو عن مدى وتأيت ىذه ادلرحلة كمرحلة مهمة قد يتضح لألخصائي  
خروجها أو بقائها مدة طويلة وربوذلا من مريض عادي إىل مريض إقامة طويلة، شلا يدخل ادلؤسسة واألخصائي االجتماعي يف 

 إشكاليات كثَتة مع ىذه احلالة وأسرهتا، ومن ىذه األدوار يف ىذه ادلرحلة:
 ادلقدمة للمرضى ذوي األمراض ادلزمنة وذوي االحتياجات اخلاصة من ادلعاقُت والكبار من ادلسنُت. اإلدلاـ بألواف الرعاية .ٔ
 ربديد احتياجات ادلريض من خدمات وأجهزة تعويضية وتوفَت أساليب حصوذلم عليها. .ٕ
 إزالة أو زبفيف مدى ما يعانيو ادلريض من القلق أو اخلوؼ الناتج من جو ادلستشفى. .ٖ
 تقرار ادلريض داخل ادلستشفى وذلك بالعمل على حل ادلشاكل اليت تشغل تفكَته.ادلسامهة يف اس .ٗ
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 مساعدة التمريض على فهم العوامل النفسية واالجتماعية للمريض وكيفية التعامل مع ألواف السلوؾ اليت يبديها ادلريض. .٘
 عية بعد شفائو وإسباـ العالج.توحيد سلوؾ ادلرضى يف ضوء اخلربات اجلديدة واالستعداد للعودة إىل احلياة الطبي .ٙ
 ذلك. مالقياـ خبطوات التأىيل للمرضى اليت تتطلب حالته .ٚ
توجيو ادلرضى للمشاركة يف برامج العالج بالعمل أو االنضماـ إىل أحد ادلراكز التأىيلية للعمل يف حالة فقده لعملو األصلي  .ٛ

 نتيجة ادلرض.
التوعية الدينية إلكساب ادلريض التوجيهات الدينية اليت تزيد من عمق إديانو االشًتاؾ مع ادلختصُت بالربامج الدينية يف أعماؿ  .ٜ

 وتعديل سلوكو الديٍت بعد عملية العالج ليمارس الشعائر والفروض الدينية بأسلوب صحيح.
سلوؾ، يف حالة رفض ادلريض استمرار العالج وطلبو مغادرة ادلستشفى قبل إسباـ العالج، يبحث األخصائي عن دوافع ىذا ال .ٓٔ

 إلقناع ادلريض دبواصلة العالج وتبصَته بادلضاعفات اليت قد ربدث بسبب خروجو ادلبكر.
االتصاؿ بأسرة ادلريض بعد موافقتو، لالستفسار عن أسباب عدـ مداومتها على زيارتو، والتدخل الستمرار االتصاؿ بُت  .ٔٔ

 لق حىت يتم عالجو من جانب آخر.ادلريض وأسرتو حىت يطمئن ادلريض من جانب ، وديكث يف ادلؤسسة دوف ق
ادلريض بادلستشفى، حىت ال تتخذ جهة العمل أو الدراسة  واإلفادة بوجوداالتصاؿ بعمل ادلريض، أو مدرستو، أو أسرتو،  .ٕٔ

 إجراءات تضر بادلريض، وحىت ال تتحَت األسرة من أمر غياب أو انقطاع أحد أفرادىا يف الرجوع إليها.
 

 : سفط اخلشوجيشحهخ  -و 
ومن ىذه ادلرحلة قد تبدأ تسمية ادلريض دبريض إقامة طويلة يف حالة كتابة خروجو من قبل الطبيب ادلعاًف واستمر بقائو  

، فيبدأ األخصائي االجتماعي بالتعامل مع  احلالة كمريض إقامة طويلة، وكلما طالت مدة العالج واإلقامة يف  ٘ٔألكثر من  يـو
ريض للرعاية االجتماعية. فالقلق يزيد، وعالقات ادلريض االجتماعية قد تتأثر، ومصاحلو خارج ادلستشفى كلما زادت احتياجات ادل

ادلستشفى قد تتعطل، ومشكالتو اليت تتعلق دبسئوليتو قبل رعاية أسرتو واإلنفاؽ عليها قد تتفاقم. ومن ناحية أخرى قد يعًتيو 
من نوع آخر داخل ادلؤسسة العالجية، كسوء عالقتو باحمليطُت بو،  االكتئاب، واليأس من العالج والشفاء، ومن مث تظهر مشكالت

وبالقائمُت على عالجو، وقد يضرب عن تناوؿ العقاقَت الطبية، ومن ىذه ادلنطلق ديكن التعامل مع مرضى اإلقامة الطويلة من 
 خالؿ األدوار التالية نظراً لرفضهم اخلروج : 

 
 لة للمريض ويتم ذلك على مرحلتُت: يقـو األخصائي االجتماعي بعمل دراسة حا .ٔ

 : دراسة أولية للتعرؼ على ادلريض وسبب دخولو للمستشفى.  األولى
: دراسة تفصيلية عن مجيع الظروؼ احمليطة بادلريض للتعرؼ على أسباب تأخر خروجو، وتتم يف حالة بقاء ادلريض لفًتة  الثانية

 يـو بعد كتابة خروجو من قبل الطبيب ادلعاًف. ٘ٔتزيد عن 
 صحية( .  –اقتصادية  –نفسية  –ربديد نوع ادلشكلة والعائق الذي دينع خروج ادلريض وتصنيفها ) مشكالت اجتماعية  .ٕ
 . وستالماليتم سلاطبة الشرطة إلجبار األىل بة يف اخلروج لرفض ذويو استالمو، يف حالة كاف ادلريض سعودي ويواجو صعو  .ٖ
يف حالة كاف ادلريض سعودي وليس لو عائل يتم سلاطبة اجلهات الرمسية لنقلو وإيوائو يف دور الرعاية االجتماعية اخلاصة بادلسنُت  .ٗ

 أو دار النقاىة. 
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يف حالة كاف ادلريض سعودي ويواجو صعوبة يف اخلروج لعدـ توفر بعض األجهزة ، يقـو األخصائي االجتماعي دبساعدة  .٘
 ادلريض يف توفَت ادلستلزمات واألجهزة الطبية ادلطلوبة عن طريق الرعاية الصحية ادلنزلية أو إحدى اجلمعيات ادلتخصصة .

 فيتم سلاطبة كفيلو للحضور واستالـ ادلريض.  يف حالة كاف ادلريض غَت سعودي ولديو كفيل .ٙ
 .وجوخر  لتنسيقالشرطة قامة فيتم سلاطبة إدارة الوافدين و يف حالة كاف ادلريض غَت سعودي ورلهوؿ اذلوية أو سلالف ألنظمة اإل .ٚ
استمرارية  وعلى األخصائي مقابلة ذوي ادلرضى عند زيارهتم ذلم، والعمل على إقناعهم باستالـ مرضاىم، شلا يساعد على .ٛ

ربسنهم بعد خروجهم لبيئتهم الطبيعية، وتوجيههم إىل أسس معاملتهم، ويكرر ذلك يف حاؿ رفض استالمهم مريضهم مرتُت 
 خالؿ شهر من ربسن ادلريض وتقرير خروجو.
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 :يع حبالد انعُف  واإليزاءدوس األخصبئي االجزًبعي 

 واإليذاء:أوال: تنبيهات ىامة للتعامل مع حاالت العنف 
 اشتباه او للعنف ادلتعرض احلالة عن أو باجلواؿ اتصاؿ أو صحفية جهة كانت سواء كانت جهة ألي معلومات إعطاء عدـ .ٔ

 .التحقيق إجراءات مثل رمسية إجراءات بعد إال وادلعارؼ األقارب ذلك ويشمل اإليذاء عليو وقع أو اإليذاء
 .القسم رئيس أو اإلدارة مدير أو الفريق أعضاء قبل من رمسي بشكل ويفتح خاص ظرؼ يف التقارير ترسل .ٕ
 .معلوماتو وسرية ادلريض خصوصية على احلفاظ يتم أف جيب احلاالت كل يف .ٖ
وعدـ توجيو أصابع االهتاـ إىل أي طرؼ دوف أخر حوؿ ادلتسبب يف التعنيف، إال  القضية اؼحوؿ أطر  ذبنب إصدار األحكاـ .ٗ

 بعد انتهاء الكشف الطيب ودراسة احلالة من قبل األخصائي االجتماعي والتحقيق من اجلهات ادلختصة.
 احلالة. عدـ دخوؿ أي متدرب أو متطوع مع االخصائي أثناء مقابلة احلالة وإجراء الدراسة؛ حفاظاً على خصوصية .٘
 يف الطبيب كتابةإال بعد   ْحاية أو اجتماعية أو أمنية جهة أي إىل االجتماعي األخصائي من اإليذاء حالةعن  التبليغال يتم  .ٙ

 . الطوارئ يف أو التنومي جناح يف عالية االشتباه حالة أو بأنواعو لإليذاء تعرضت احلالة فأب الطيب ادللف
 

 

 الطبي مع حاالت العنف واإليذاء: ثانياً: دور األخصائي االجتماعي
 ، حسب ظروؼ احلالة.ادللف الطيب(أو ادلرافق،  أو ، وأخذ ادلعلومات من خالؿ )ادلريض،اوالتعرؼ على حيثياهت احلالةمقابلة  .ٔ
 دراسة حالة للمعّنف بعد تنوديو. إجراء .ٕ
 ذوي احلالة كمحاولة للمقارنة بُت ادلعلومات اليت حصل عليها من احلالة وادلعلومات اليت حصل عليها من ذويو.  مقابلة .ٖ
 )الشئوف االجتماعية(. للجنة باإلبالغ عن احلالة للجهات ادلختصة. (ادلنسق)يقـو األخصائي االجتماعي  .ٗ
 ٕٗقشة احلالة وعلى األعضاء التجاوب لالجتماع دبا ال يتجاوز يقـو األخصائي االجتماعي )ادلنسق( بإبالغ أعضاء الفريق دلنا .٘

 ساعة من بعد انتهاء اإلجراءات الطبية من قبل الطبيب ادلعاًف .
وذلك بعد  ،يقـو األخصائي االجتماعي )ادلنسق( بتوثيق وحفظ احملاضر والنماذج ادلعدة من قبل الطبيب ادلعاًف وفريق اللجنة .ٙ

اجلهات ذات العالقة خارج ادلستشفى خالؿ  على واالتصاؿ ،ا للجهة ادلختصة بالشئوف الصحيةمناقشتها وإرساؿ صورة منه
 . لذلك ادلعدة النماذج حسب وتعدادىا احلاالت لتصنيف الالزمة اإلحصائيات إعداد مع احلالة عالج انتهاء من ساعة ٖٙ
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 :يع فشيق انطت املُزيلدوس األخصبئي االجزًبعي 
 

 برنامج الطب المنزلي : أىداف: أوالً 
دوف احلاجة للتواجد يف يف زليط أسرىم  واالطمئنافتقدمي رعاية صحية للمرضى يف منازذلم وتعزيز شعورىم باألماف  .ٔ

 .ادلستشفى
 االجتماعية ( . –التأىيلية  –النفسية  –مساعدة ادلرضى على استعادة عافيتهم بشكل أفضل من النواحي )اجلسمية  .ٕ
 ة ادلرضى للمستشفيات وأقساـ الطوارئ للحصوؿ على خدمة طبية شلكن تنفيذىا يف منزؿ ادلريض .اإلقالؿ من مراجع .ٖ
تسهيل حصوؿ احملتاجُت من ادلرضى على أجهزة طبية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف القطاعات احلكومية واخلاصة  .ٗ

 وادلؤسسات اخلَتية .
 ُت وذوي األمراض ادلزمنة.السيطرة على تكرار دخوؿ ادلستشفى للمرضى ادلسن .٘
 ادلسامهة يف نشر الوعي واإلرشادات الصحية للمريض وأسرتو من خالؿ الفريق الطيب أثناء تقدمي اخلدمة . .ٙ
 توفَت األجهزة ادلساعدة حسب احلاالت ادلرضية مثل أجهزة األكسجُت والكراسي واألسرة الطبية . .ٚ
 مواعيد زيارة الطبيب واخذ عينات ادلخترب عند اللزـو .توفَت اخلدمات ادلساندة للمرضى وأسرىم مثل تسهيل  .ٛ

 

 : الفئات التي تقدم لها الرعاية الطبية المنزلية:ثانياً 
 .مرضى الضغط .ٔ
 .مرضى التقرحات السريرية واجلروح .ٕ
 .أمراض القلب ادلزمنة .ٖ
 .رباليل ( –حقن  –قدـ سكرية  –مرضى السكري ) مضاعفات  .ٗ
 اضطرابات التنفس أثناء النـو ( –تليف الرئة  –ربو  -رئويمرضى الرعاية التنفسية ) فشل  .٘
 (I.Vزلتاجي األدوية عن طريق الوريد ) .ٙ
 ( NGزلتاجي التغذية عن طريق أنبوب ادلعدة )  .ٚ
 استبداؿ ( –رعاية زلتاجي القسطرة البولية ) تثبيت  .ٛ
 اصابات الرأس واجلهاز العصيب احلركي دبا فيها اجللطات الدماغية .ٜ

 منها والتخفيف من آالمهم وتوعية ذويهم بكيفية التعامل معهم ادليؤوسواحلاالت ادلرضية ادلتقدمة أو  مرضى السرطاف .ٓٔ
 

 : شروط دخول المريض في برنامج الطب المنزلي :ثالثاً 
 ربويل الطبيب ادلعاًف للحالة باألقساـ الداخلية، أو وجود توجيو من جهة عليا. .ٔ
 الطبيب ادلعاًف أو طبيب فريق الطب ادلنزيل، مشتمالً احتياجات ادلريض الطبية.عمل تقرير طيب عن حالة ادلريض من قبل  .ٕ
 .ادلنزيل الطب لربنامج ادلستهدفة الفئات من ادلريض يكوف أف .ٖ
 .بالسيارة دقيقة ٖٓ عن الوصوؿ فًتة تزيد وأال ( كمٓ٘) حدود يف وادلستشفى ادلريض منزؿ بُت ادلسافة تكوف أف .ٗ
 .دائمة بصفة أسرتو من ادلريض برعاية يقـو من وجود .٘
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 : بعد تحويل الحالة إلى الخدمة االجتماعية الطبية بالمستشفى يقوم االخصائي االجتماعي بالتالي :رابعاً 
 إجراء دراسة حالة للمريض لتحديد نوع التدخل االجتماعي . .ٔ
 خرائط ادلوقع ( –ادلريض بيانات  –تعبئة النماذج اخلاصة بربنامج الطب ادلنزيل. ) تعهد تقدمي خدمة  .ٕ
واختيار الغرفة ادلناسبة ، لتحديد مدى مالئمتو لوضعو الصحيدلريض ية دلقر إقامة ايقـو األخصائي االجتماعي بزيارة منزل .ٖ

مع رسم كروكي للموقع عن طريق برنامج خرائط  فيها، االضاءة والتهوية، ومدى مالئمة قرهبا من دورة ادلياه حيثمن 
(Googleلتسهي ،).ًل وصوؿ أعضاء فريق الطب ادلنزيل دلتابعة احلالة الحقا 

يقـو األخصائي االجتماعي بإرساؿ تقرير احتياجات ادلريض مع "دراسة احلالة" إىل اجلهات اخلَتية أو الشئوف الصحية يف  .ٗ
 حاؿ عدـ توفرىا بادلستشفى.

 يتم تسليم الوثائق بُت االخصائي االجتماعي والطب ادلنزيل بشكل رمسي. .٘
 توثيق كافة اخلطوات من إجراءات واتصاالت وغَتىا بنموذج الزيارات. .ٙ
 .اً ونفسي اً جتماعيا ادلريض وذويو تثقيفباإلضافة إىل  .ٚ
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 :يف قسى انعيبداددوس األخصبئي االجزًبعي 
 .السابقة البحوث خالؿ من االجتماعية مشاكلها عالج يف مت ما حوؿ والنظر التنومي اقساـ يف عالجها انتهى اليت احلاالت متابعة .ٔ

 .العيادة يف االجتماعي البحث مع ادلرفق للنموذج وفقاً  العيادة على ادلًتددة احلاالت تتبع .ٕ
من قبل الطبيب ادلعاًف وإجراء دراسة حالة لتقييم وضعها االجتماعي والنفسي  إليو احملالُت ادلرضى حاالت تسجيل .ٖ

 وادلؤسسات الداعمة. اجلمعيات اىل ربويلها وأ ذلا احللوؿ بعض واجياد واالقتصادي
 لألخصائي االجتماعي. اجتماعي عالج ربتاج اليت احلاالت بتحويل اخلارجية العيادات اطباء مع التنسيق .ٗ

 .غَتىا أو ادلهٍت التأىيل أو االجتماعي كالضماف أخرى مؤسسات مساعدة إىل ربتاج اليت احلاالت ربويل .٘
 وادلعلومات للمريض أو أقاربو كانت سبب يف سوء فهم بُت الطبيب وادلريض.ادلسامهة يف تقريب بعض ادلفاىيم  .ٙ
 طبقاً  العيادة على ادلًتددين ادلرضى عن الشهري اإلحصائي البياف لكوكذ الشهري، االجتماعية اخلدمة نشاطات تقرير إعداد .ٚ

 .بذلك اخلاصة للنماذج
 بادلستشفى، االجتماعية اخلدمة قسم رئيس مع ومناقشتها بالعيادة االجتماعي العمل وتطوير بتحسُت اخلاصة ادلقًتحات تقدمي .ٛ

 .فيها الرأي إلبداء ادلستشفى مدير على وعرضها بدراستها يقـو والذي

 
 أخزرب يعهويبرك !!:

 أذكر ثالث مؤسسات من مؤسسات المجتمع الداعمة لبرامج الخدمة االجتماعية الطبية؟ .1
 الطب لمنزلي؟ أذكر ثالث حاالت يمكن تحويلها لبرنامج .2
 ماىي الحاالت التي يتعامل معها األخصائي االجتماعي بالمستشفى؟ .3
 أذكر ثالث صفات من صفات األخصائي االجتماعي الطبي  ؟ .4
 ما ىو دور األخصائي االجتماعي الطبي مع حاالت العنف واإليذاء؟ .5
 ما ىي مسئوليات األخصائي االجتماعي في المجال الطبي ؟ .6
 لدى العميل؟ماىي عوامل المشكلة  .7
 ماىي أساليب العالج االجتماعي النفسي في الخدمة االجتماعية؟ .8
 ماىي أنواع الخدمات المباشرة المقدمة للمريض؟ .9

 تحدث عن االثار النفسية واالجتماعية عن مرض الزىايمر؟ .10
 تحدث عن االثار النفسية واالجتماعية عن  مرض الفشل الكلوي؟ .11
 الحاالت الُمعّنفة ؟ما ىو دور األخصائي االجتماعي مع  .12
 ما ىو دور االخصائي االجتماعي مع المرضى النفسيين ؟ .13
 ماىي اثار مرض اإليدز على أسرة المريض وعلى عالقاتو االجتماعية وعلى وضعو االقتصادي؟ .14
 ما ىو االثار النفسية لشخص تم بتر احد أعضاءه، وما ىو دور االخصائي في عالج مشكلتو؟ .15

 ( ali.alzhrane@gmail.comيدي التالي : أنتظر اجاباتكم ) على بر 
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 أىم المصطلحات الطبية

 التي يحتاجها االخصائي االجتماعي داخل المستشفى 
 

 

 مصطلحات عامــة باملستشفى
 معناها الكلمة معناها الكلمة
 Pain أٌُ Social Worker االخصبئٟ االعزّبػٟ

 SECURITY   االِٓ dietitian أخصبئٟ رغز٠خ

 Medical referral رح٠ًٛ غجٟ management اداسح

 Medical report رمش٠ش غجٟ Reception االعزمجبي

 inflammation اٌزٙبة X-RAY اشؼخ اوظ

 Surgeons عشاػ CT االشؼخ اٌّمطؼ١خ

 Surgery خاٌغشاح CT scan أشؼخ ِمطؼ١خ

 ward عٕبػ DISEASES االِشاض

 Dizziness دٚخخ Test رح١ًٍ

 Medical Records عغالد صح١خ anesthesia رخذ٠ش

 Health صحخ  Autism رٛحذ 

 PHARMACY ص١ذ١ٌخ Vertigo دٚخخ

 PEDIATRIC غت االغفبي  Asthma سثٛ 

 PSYCHOLOGIST اٌطت إٌفغٟ  Hypertension ظغػ اٌذَ

 DENTIST اعٕبْغج١ت  Infection ػذٜٚ

 Outpatient اٌؼ١بداد اٌخبسع١خ Medicine ػالط / دٚاء

 Clinic ػ١بدح  Birth defect ػ١ت خٍمٟ

 DENTAL CLINIC ػ١بدح اعٕبْ  Biopsy ػ١ٕخ 

 Check- up فحص ػبَ Hemodialysis غغ١ً و١ٍخ

 TECHNICIAN فٕٟ Blood Group فص١ٍخ اٌذَ

 DEPARTMENT لغُ Anorexia   فمذ اٌش١ٙخ

  Emergency لغُ اٌطٛاسا Throw up/ Vomit لٟء / غشاػ  

 lab اٌّخزجش لغُ anesthetics ِخذس

 antipyretic ٌٍحشاسح ِخفّط  Chronic ِضِٓ 

 PATIENTS ِشظٝ Antibiotic ِعبد ح١ٛٞ

  NURSE ِّشض/ ِّشظخ   Antihistamine ِعبد ٌٍحغبع١خ 

 INPATIENT ا١ٌِّٕٛٓ Appointment ِٛػذ 

 diagnose ٠شخص Pulse ٔجط

 examine  ٠فحص Blood transfusion ٔمً دَ

 Prescription ٚصفخ غج١خ vein ٚس٠ذ

 chest صذس cut عشػ

 Flu أٔفٍٛٔضا Bone ػظُ

 Pharmacist ص١ذٌٟ Gallbladder ِشاسح

 Tablet قرص اخزصبساد األلغبَ

 pill حجخ Mmw  سعبي ثبغ١ٕٗ لغُ

 surgical ward خ اٌغشاح لغُ  Mfw ٔغبء ثبغ١ٕٗ لغُ

 medical ward خاٌجبغٕ لغُ  Sfw ٔغبء عشاحٗ لغُ

 OR اٌؼ١ٍّبد لغُ Dr  اٌٛالدح غشف

   ER اٌطٛاسا لغُ Nefro اٌىٍٝ ػ١بدح

 aku اٌىٍٝ لغُ Cardo  اٌمٍت ػ١بدح

 I.C.U اٌؼٕب٠خ لغُ Dm  اٌغىش ػ١بدح

 O.P.D اٌؼ١بداد لغُ dietician اٌزغز٠خ

 lab اٌّخزجش physician اٌطج١ت اٌّؼبٌظ

 psychiatric ward خإٌفغ١ لغُ physiotherapy اٌؼالط اٌطج١ؼٟ

 x-ray ward خاألشؼ لغُ  

 E.N.T لغُ األٔف ٚاألرْ ٚاٌحٕغشح  

 urology لغُ اٌّغبٌه ا١ٌٌٛخ  
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 pediatric لغُ غت االغفبي  

 Derma لغُ اٌغذ١ٌخ  

 Ortho لغُ اٌؼظبَ  

 Dental لغُ االعٕبْ  

 psychiatry لغُ االِشاض إٌفغ١خ  
 

 ( Obgynقسم ) النساء ووالدة  ER(   Emergencyالقسم ) الطوارئ  
 معناها الكلمة معناها الكلمة

  Abortion إعٙبض   Diarrhea اعٙبي

 Fetus ع١ٕٓ Gun Shot ٔبس اغالق

 Umbilical cord  عشٞ حجً Fever حّٝ

 Pregnancy ؽًّ Cough  عؼبي

 Tubal pregnancy اٌشحُ خبسط حًّ Ambulance ع١بسح اعؼبف

 Uterus سحُ Stab Wound  غؼٕخ

 Breast feeding سظبػخ غج١ؼ١خ  Sank bite ٌذغخ صؼجبْ

  Breast cancer عشغبْ اٌضذٜ   Scorpion sting ٌغؼخ ػمشة

  Cervical cancer عشغبْ ػٕك اٌشحُ  Colic ِغص

  Cervix ػٕك اٌشحُ             Bleeding ٔض٠ف

  Contraception ِٕغ اٌحًّ   Gastroenteritis  ٔضٌخ ِؼ٠ٛخ

 Vagina ِٙجً  
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 ( Surgeryقسى ) اجلشاحخ  ( Medicalقسى ) انجبطُخ 
 يعُبْب انكهًخ يعُبْب انكهًخ

  Appendectomy اعزئصبي اٌضائذح اٌذٚد٠خ  Myocardial infarction ػعٍخ اٌمٍتاحزشبء 

  Spleenectomy اعزئصبي اٌطحبي   Acs اػزالي ثبٌشش٠بْ اٌزبعٟ

   Intestinal Obstruetion أغذاد االِؼبء  Coronry heart Disease اِشاض اٌمٍت اٌزبع١خ

  Amputation ثزش   Constipation إِغبن 

 Haemorrhoids ثٛاع١ش Sickle cell anemia (SCA) أ١ّ١ٔب ِٕغ١ٍخ

  Appendicitis اٌزٙبة اٌضائذح اٌذٚد٠خ  HIV   إ٠ذص

  Arthritis اٌزٙبة اٌّفصً   Bradycardia ثػء ظشثبد اٌمٍت 

 Kidney stone اٌىٍٝ حصٛح Sputum ثٍغُ

  Call stone حصٛح ثبٌّشاسح  Blood clot رغٍػ دِٜٛ 

 Abscess  اطخشّ  Convulsion رشٕظ

   Perl anal abscess حٛي اٌششط  اطخشّ   Arteriosclerosis رصٍت اٌششا١٠ٓ 

  Appendix صائذح دٚد٠خ  Hepatomegaly رعخُ اٌىجذ

 operation ػ١ٍّخ عشاح١خ  Cirrhosis liver ر١ٍف اٌىجذ

  Hernia  فزبق  Cirrhosis ر١ٍف ثبٌىجذ

  Anus  فزحخ اٌششط  Bronchitis اٌزٙبة اٌشؼت اٌٙٛائ١خ 

  Cornea لش١ٔخ   Chronic bronchitis اٌزٙبة اٌشؼت اٌٙٛائ١خ اٌّضِٓ 

  Bone density وضبفخ اٌؼظبَ  Gastritis اٌزٙبة اٌّؼذح 

   Fracture وغش Pneumonia اٌزٙبة سئٛٞ

 Glaucoma  صسلبء ١ِبٖ Bronchopneumonia اٌزٙبة سئٛٞ شؼجٟ

  Anal fistula ٔبعٛس ثبٌششط  Chickenpox ُعذ٠شٜ ِبئٟ

 Hemorrhage ٔض٠ف Srtock عٍطخ

   C.V.A عٍطخ ثبٌّخ

    Acidosis حّٛظخ ثبٌذَ

   Meningitis حّٝ شٛو١خ 

     Brucellosis حّٝ ِبٌط١خ

    Angina رثحخ صذس٠خ 

   Appendix دٚد٠خ صائذح 

   Cancer  عشغبْ

   Leukemia اٌذَ عشغبْ

   Obesity  عّٕخ

    Artery شش٠بْ 

    Paralysis شًٍ

   Epilepsy صشع

    Chemotherapy ػالط و١ّ١بئٟ 

   Nausea  غض١بْ

    Coma غ١جٛثخ

   COPD فشً فٟ ٚظبئف اٌغٙبص اٌزٕفغٟ 

    Ranal Failure فشً وٍٛٞ

    Anemia فمش اٌذَ )أ١ّ١ٔب( 

    Adenovirus ف١شٚعبد اٌغذد 

    Bed sore لشحخ اٌفشاػ 

   Duodenal ulCer لشحخ ثبالصٕٟ ػشش

   IHD لصٛس ثششا١٠ٓ اٌمٍت

    Biochemistry و١ّ١بء ح٠ٛ١خ 

   Diabetes اٌغىشٞ ِشض

    LVF ٘جٛغ ثط١ٕٟ ا٠غش

   RVF ٘جٛغ ثط١ٕٟ ا٠ّٓ

   CCF ٘جٛغ فشً ثبٌمٍت 

    Benign tumor ٚسَ ح١ّذ 

   Malignant  tumor ٚسَ خج١ش 
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 أْى املصطهحبد يف اخلذيخ االجزًبعيخ انطجيخ
 معناها الكلمة معناها الكلمة

  Acceptance ِجذأ اٌزمجً Social Work اٌخذِخ االعزّبػ١خ

 Addiction اإلدِبْ Medical Social Work اٌخذِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ

 Intervene اٌزذخً Social Worker االعزّبػٟاالخصبئٟ 

 Admission اٌذخٛي Medical Social Worker االخصبئٟ االعزّبػٟ اٌطجٟ

 Analysis اٌزح١ًٍ Follow up Cases  اٌحبالد ِزبثؼخ

 Reports اٌزمبس٠ش Abuse and Neglect Cases  ٚاإل٠زاء اٌؼٕف حبالد

 Charitable  Association عّؼ١خ خ١ش٠خ Children with Special Cases االطفال ذوي الظروف الخاصة

 family violence اٌؼٕف االعشٞ Recording System  إٌّٟٙ اٌزٛص١ك

 handicapped ِؼبق crises and Disasters  ٚاٌىٛاسس األصِبد

 Old peoples welfare سػب٠خ وجبس اٌغٓ Programs and social events اٌجشاِظ ٚاالٔشطخ

 Social skills اٌّٙبساد االعزّبػ١خ Referral to Social worker  االعزّبػٟ ٌألخصبئٟ اٌزح٠ًٛ

 Social Therapy اٌؼالعٟ االعزّبػٟ Initial Social assessment form  اٌّجذئٟ االعزّبػٟ اٌزمذ٠ش

 Social Work Methods غشق اٌخذِخ االعزّبػ١خ Social report  اعزّبػٟ رمش٠ش

ٔفغٟ ِش٠ط Case Finding اوزشبف اٌحبالد  psychotic 

 Anger اٌغعت Cognitive Behavioral Therapy اٌؼالط اٌّؼشف١خ اٌغٍٛو١خ

 Antisocial Personality اٌشخص١خ غ١ش االعزّبػ١خ Collective Responsibility اٌّغؤ١ٌٚخ اٌغّبػ١خ

 Anxiety اٌمٍك Communication االرصبي

 Denial اإلٔىــــــــبس Confidentiality ِجذأ اٌغش٠خ

 Appointment  ِٛػذ Consciousness اٌشؼٛس/اٌٛػٟ

 Behavior اٌغٍٛن Consultation االعزشبسح

 Assessment اٌزمذ٠ش Continuous Reinforcement اٌزذػ١ُ/اٌزؼض٠ض اٌّغزّش

 practice ِّبسعخ Contracting اٌزؼبلــــــذ

 Autism اٌزٛحذ Counseling اإلسشبد

 Home-Care اٌشػب٠خ إٌّض١ٌخ Cultural اٌضمبفخ

 Health Education   اٌصحٟ اٌزضم١ف Cultural Shock اٌصذِخ اٌضمبف١خ

 Behavioral Theory اٌّذسعخ اٌغٍٛو١خ Depression االوزئبة

 Behavioral Therapy اٌؼالط اٌغٍٛوٟ Deprivation اٌحشِـــبْ

 Body Language ٌغخ اٌغغُ Deviance أحشاف/شزٚر

 Brief Therapy اٌؼالط اٌمص١ش Diagnosis اٌزشخ١ص

اٌخشٚط خطخ Discharge اٌخشٚط   Discharge Planning 

 Case حبٌخ  Disengagement االٔغحبة

 Case Conference ِؤرّش اٌحبٌخ Disposition اإلٔٙــــبء

 Case History ربس٠خ اٌحبٌخ Empathy اٌزؼبغف/اٌزمّص اٌٛعذأٟ

 Case Record عغً اٌحبٌخ Environmental Treatment اٌؼالط اٌج١ئٟ

 Case Study دساعخ اٌحبٌخ Family Therapy اٌؼالط األعشٞ

 Case-Work خذِخ اٌفشد Feedback اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ

 Community Organization خذِخ اٌّغزّغ Fear اٌخــــٛف

اٌغٓوجبس   Frail  Elderly ِِٓض Chronic 

 Client اٌؼ١ًّ Frustration اإلحجبغ

 Field Study اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ Roles األدٚاس

 General Systems Theory ٔظش٠خ األٔغبق اٌؼبِخ Gerontological Social Work اٌخذِخ االعزّبػ١خ ِغ اٌّغ١ٕٓ

 Relationships اٌؼاللبد Group Therapy اٌغّبػخ اٌؼالع١خ

 Generalization اٌزؼ١ُّ Handicap اإلػبلخ

 Group Work خذِخ اٌغّبػخ Homogeneous اٌزشبثٗ/اٌزغبٔظ

 Helping Process ػ١ٍّبد اٌّغبػذح sex إٌٛع

خبسع١خ ٌغٙبد اإلحبالد   Referral to outside Facilities ٞسأط اٌّبي اٌجشش Human Capital 
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 يشاجع املصطهحبد االجنهيزيخ : 
 َ . داس إٌّٙبطٌٕٗٔٓذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ اٌذخ١ً   ِؼغُ ِظطٍؾبد اٌخذِخ االعزّبػ١خ .ٔ

 ٘ـ. ٕٗٔٓد١ًٌ اٌخذِخ االعزّبػ١خ اٌطج١خ  .ٕ

 ٘ـ.ٖٗٗٔوزبة اٌذوزٛس ػبئغ اٌشٙشأٟ، اٌخذِخ االعزّبػ١خ ،  .ٖ

 . OXFORD PICTURE DICTIONARYلبِٛط  .ٗ

 أػؼبء اٌفش٠ك اٌؼالعٟ فٟ اٌّغبي اٌطجٟ. ِٓثؼغ اٌّظطٍؾبد ِٓ اعؼخ ٚاٌزأوذ ثبإلػبفخ ئٌٝ ِش .٘

 
 طهت أخري يٍ أخوكى عهي انزْشاَي

بتجاربكم المهنية مع حاالت سبق التعامل معها ونجحتم في عالجها اجتماعياً وذلك لتضمينها بأسمائكم تزويدي 
في حال وجود أي مالحظات مهنية أو أخطاء في ، كما أطمع وأطمح بإفاداتكم في الطبعة التالية من ىذه الملزمة

 : لتعديلها مستقبالً  مراسلتي على بريديب أو في ترجمة بعض المصطلحات اإلجابات أو الخطوات
ali.alzhrane@gmail.com 


