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املشكالت التي تواجه املرىض السعوديني املنتقلني من مناطق اململكة إىل مدينة 

 الرياض للعالج يف املستشفيات احلكومية

 عيل أمحد السامل

 ,بجامعة امللك سعود , واستشاري اجتامعي يف املدينة الطبية ,علم اجتامع الصحة أستاذ مساعد يف

 اململكة العربية السعودية ,الرياض 

 
 

 (ـه1/1/1438يف  للنرش وقبل   ,هـ19/7/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .املستشفيات احلكومية ,االنتقال ,املرىض ,املشكالت:  املفتاحية الكلامت

هدفت هذه الدراسة إىل حماولة حتديد حجم املشكالت التي تواجه املرىض السعوديني البحث: ملخص

لسعودية إىل مدينة الرياض لتلقي العالج يف املستشفيات املنتقلني من خمتلف مناطق اململكة العربية ا

ومن َثمَّ املقارنة بني نوع املنطقة التي ينتمي إليها املرىض واملشكالت التي تواجههم. وُتَعدُّ هذه  ,احلكومية

ومن الدراسات االستطالعية  ,الدراسة األوىل من نوعها يف املجتمع السعودي حسب علم الباحث

 ملسح االجتامعي باحلرص الشامل.  مستخدمة منهج ا

 ,اإلنسانية املعاناة يف متثلت املرىض هؤالء تواجه مشكالت هناك أنَّ  – عام بوجه –وبينت نتائج الدراسة 

 ,٪( عند مستوى املعاناة العالية30,1و) ,٪( عند مستوى املعاناة املتوسطة49,8حيث بلغت نسبتها )

ا اخلسائر االقتصادية فقد بلغت نسبتها )٪( عند مستوى املعاناة امل18,7و) ٪( عند 46,4نخفضة. أمَّ

٪( عند مستوى اخلسائر 22,6و) ,٪( عند مستوى اخلسائر العالية29,9و) ,مستوى اخلسائر املتوسطة

٪( 37,9و) ,٪( عند مستوى املعوقات العالية44,4املنخفضة. يف حني بلغت نسبة املعوقات التنظيمية )

٪( عند مستوى املعوقات املنخفضة. كام أنَّ هناك نسبة ضئيلة من 22,6و) ,املتوسطة عند مستوى املعوقات

وقد جاءت منطقة عسري كأعىل منطقة بني مناطق اململكة  ,٪( مل تواجه أّي مشكالت4املبحوثني ال تتجاوز )

ا اخلسائر االقتصادية فجاءت يف منط ويف  ,قة اجلوفالعربية السعودية يواجه مرضاها معاناة إنسانية. أمَّ

املعوقات التنظيمية جاءت منطقة الباحة. وفيام خيصُّ احللول واملقرتحات فقد نال خيار وجود مجعية أو إدارة 

 __________________  .هتتم وترعى شؤون املرىض املرتبة األوىل من حيث األمهية
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Abstract: This study aims at trying to determine the size of the challenges facing Saudi patients who 

are compelled move from different regions of Saudi Arabia to Riyadh for treatment at government 

hospitals, and then to investigate the link between the areas from which patients come   and the type 

of challenges they face during their medical trip to Riyadh. To the knowledge of the researcher, this 

study is the first of its kind in Saudi society. 

The results have revealed that that among the challenges these patients encounter is the human 

suffering: (49.8%) of respondents classify the level of this suffering as medium, (30.1%) as high, and 

(18.7%) as low. As for the economic losses, (46.4%) of the respondents classify them as medium 

level losses, (29.9%) as high level losses, and (22.6%) as low level losses. As for the organizational 

challenges, (44.4%) of respondents said they had faced high-level challenges, (37.9%) said that the 

challenges were medium, (22.6%) said they had faced low-level challenges and (4%) of the 

respondents had not faced any challenges. The data has revealed that the patients who endured most 

in terms of human suffering are those coming from the region of Asir. The patients from the Jouf 

region suffered most economic losses while Al Baha region patients suffered most is terms of 

organizational challenges. Regarding the solutions and recommendations, the overall majority of 

respondents suggested the founding of an association to manage the affairs and to take care of these 

patients when they move to Riyadh for medical treatments.  
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 متهيد

ات يف الدولة احلديثة البيئة الطبيعية متثل املستشفي

وهي املعاجلة التي تعتمد  ,املناسبة ملعاجلة األمراض

عىل تضافر عدة عنارص من بينها التقنية واملعاجلة 

باألدوية واجلراحة. ومل تصل املستشفيات احلديثة إىل 

تطورات تارخيية تعود جذورها إىل ب ما وصلت إليه إالَّ 

جسدت حماوالت اإلنسان  احلضارات القديمة التي

 لتوفري أماكن لعالج املرىض وإنقاذ املصابني.   ,املستمرة

هتم النظام اويف اململكة العربية السعودية 

الصحي بضامن توفري الرعاية الصحية الشاملة 

واملتكاملة الوقائية والعالجية والتأهيلية والتعزيزية 

ة اخلدمات العالجي لكافة أفراد املجتمع. كام أنَّ 

يف القطاع احلكومي أو  هتامم كبري سواء  احظيت ب

ويبدو ذلك يف املستشفيات الثانوية  ,اخلاص

 ,اوكيف   والعمل عىل تطويرها كام   ,والتخصصية

واهلدف  ,لريتفع معها مستوى اخلدمات العالجية

من هذا االهتامم هو تلبية احتياجات املواطن من 

وذلك  ,كافةالرعاية الصحية يف أرجاء اململكة 

نرش مراكز الرعاية الصحية وسط بواسطة 

لتقديم  ,التجمعات السكانية الكثرية واملتناثرة

ونرش  ,اخلدمات العالجية الشاملة جلميع املواطنني

احلزام )املستشفيات التخصصية يف مجيع املناطق 

لتوفر عىل املواطنني عناء السفر ملراجعة  ,(الصحي

 ئيسة. املستشفيات احلكومية يف املدن الر

وبالرغم من تلك اجلهود تواجه وزارة الصحة 

مشكلة زيادة الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية 

العربية السعودية  مناطق اململكةيف  ةمطرد بصورة

عدة عوامل ديموغرافية واجتامعية ل وذلك ,كافة

من أبرزها زيادة حجم و ,واقتصادية وجغرافية

ديرات إْذ تشري التق ,السكان بمعدالت مرتفعة

اإلحصائية للسكان إىل أنَّه حتى عام 

سوف تستمر الزيادة  ,م(2024) ,هـ1444/1445

وذلك بسبب  ,السكانية باململكة بمعدل نمو مرتفع

 ,ارتفاع معدل اخلصوبة وانخفاض معدالت الوفيات

وستتطلب هذه الزيادة متطلبات إضافية من مرافق 

 ,نيةوقوى برشية صحية تتواءم مع االحتياجات السكا

كام أنَّ نسبة  ,وبام حيافظ عىل معدالت اخلدمة الصحية

( سنة 60عدد السكان من الذين تزيد أعامرهم عن )

سرتتفع يف إمجايل عدد السكان بحلول عام 

وأنَّ متوسط العمر  ,م(2020هـ )1440/1441

سنة بنهاية املدة  ,( 77إىل  71,9املتوقع قد يرتفع )من 

خريطة احلالة الصحية يضاف إىل ذلك أنَّ  ,نفسها

ومعدالت اإلصابة باألمراض تستمر يف التغري 

مما أدَّى إىل حتسن مستمر يف  ,باململكة العربية السعودية

خفض معدالت اإلصابة باألمراض السارية نتيجة 

لربامج الوقاية والتوعية الصحية التي جرى تنفيذها 

ومن َثمَّ تتجه نسبتها  ,ضمن نشاطات الرعاية الصحية 

 يف إمجايل عبء املراضة إىل االنخفاض.
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ا يف جمال األمراض غري السارية وإصابات   أمَّ

احلوادث فإنَّ نسبتها يف إمجايل عبء املراضة يتجه إىل 

االرتفاع بسبب ظهور أنامط جديدة من األمراض 

واإلصابات املصاحبة للنمو احلرضي والتطور 

 ,احلياة الصناعي مع زيادة الكثافة السكانية وتغري نمط

إذ سيؤدِّي ذلك إىل التطور يف نوعية االحتياجات من 

ومن َثمَّ  ,اخلدمة الصحية التي تتطلبها هذه التغريات

رضورة التوسع يف توفريها ملقابلة الطلب املتزايد عليها 

 م.(.2005 ,)وزارة االقتصاد والتخطيط

 

 مشكلة الدراسة

لعالية متركز املستشفيات احلكومية ذات التقنية ا نَّ إ

مدينة والكوادر الطبية والصحية واإلدارية املتميزة يف 

عىل مستوى الفرد  ال عبئ  شكَّ الرياض العاصمة 

الضغط املتزايد عىل  نتيجةوذلك  ,واألرسة واملجتمع

وانتقال املرىض من حمل إقامتهم  ,تلك املستشفيات

وابتعادهم عن أرسهم وانقطاعهم عن أعامهلم 

تكاليف اإلقامة واإلعاشة وحتملهم مشقة السفر و

ففي آخر إحصائية لوزارة الصحة بلغ  ,واملواصالت

 ,( حالة58545م )2014إمجايل عدد املحولني عام 

(حالة )وزارة 11804كان نصيب مدينة الرياض )

ا من املرىض مل 2014 ,الصحة م.( لكن هناك أعداد 

م تلقوا عالجهم من  ,تشملهم اإلحصائية بسبب أَّنَّ

 طريقة غري رسمية(.غري حتويل )

ال شك أنَّ انتقال املرىض من خمتلف مناطق اململكة 

العربية السعودية لتلقي العالج يف املستشفيات الكربى 

واملتخصصة يف مدينة الرياض صاحبه العديد من 

وعليه؛ فإنَّ مشكلة هذه الدراسة تسعى إىل  ,املشكالت

واإلجابة عن بعض  ,حتقيق بعض األهداف

 التساؤالت.

 

   أهداف الدراسة

التعرف عىل اخلصائص السكانية للمرىض  -1

السعوديني املنتقلني من خمتلف مناطق اململكة العربية 

السعودية إىل مدينة الرياض للعالج يف املستشفيات 

 احلكومية.

حتديد حجم املشكالت التي تواجه املرىض  -2

السعوديني املنتقلني من خمتلف مناطق اململكة العربية 

إىل مدنية الرياض للعالج يف املستشفيات السعودية 

واملتمثلة يف املعاناة اإلنسانية واخلسائر  ,احلكومية

 االقتصادية واملعوقات التنظيمية. 

املقارنة بني نوع املنطقة التي ينتمي إليها  -3

 املرىض واملشكالت التي تواجههم. 

تقديم بعض احللول والتوصيات التي يمكن  -4

 املشكالت. أْن تسهم يف معاجلة تلك 

 تساؤالت الدراسة: 

السعوديني  مرىضللسكانية ما اخلصائص ال -1

املنتقلني من خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية إىل 
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 ؟ مدنية الرياض للعالج يف املستشفيات احلكومية

ما حجم املعاناة اإلنسانية التي تواجه هؤالء  -2

 وهل ختتلف باختالف نوع املنطقة؟   ,املرىض

اخلسائر االقتصادية التي تواجه ما حجم  -3

 وهل ختتلف باختالف نوع املنطقة؟   ,هؤالء املرىض

ما حجم املعوقات التنظيمية التي تواجه  -4

 نوع املنطقة؟   الفوهل ختتلف باخت ,هؤالء املرىض

ما احللول واالقرتاحات والتوصيات التي  -5

يف  م بني يدي صانعي السياسات الصحيةقدَّ تُ  يمكن أنْ 

 العربية السعودية؟اململكة 

 

 مفاهيم الدراسة 

 لغًة واصطالًحا:  املشكالتمفهوم  -1

ورد يف معجم لسان العرب : املفهوم اللغوي

 ,(العضل وأصل العضل املنع والشدة"املشكلة بمعنى 

 "إذا ضاقت عليك فيه احليل ,ويقال: أعضل يب األمر

 (.186 ص .م2004 ,بن منظورا)

املشكلة يف جاء مفهوم املفهوم االصطالحي: 

ظاهرة تتكون من "بأنـَّها مصطلح العلوم االجتامعية 

عدة أحداث أو وقائع متشابكة وممتزجة بعضها 

بالبعض لفرتة من الوقت ويكتنفها الغموض واللبس 

تواجه الفرد أو اجلامعة ويصعب حلها قبل معرفة 

أسباهبا والظروف املحيطة هبا وحتليلها للوصول إىل 

ا(. 327: م1986,)بدوي "اختاذ قرار بشأَّنا منظمة  أمَّ

اعتالل الصحة  املشكلة عىل أنـَّها رتىفالصحة العاملية 

حالة من " اأَّنَّ بف الصحة عرَّ لذلك تُ  ,داخل املجتمع

ال جمرد  ,اواجتامعي   اونفسي   ااملعافاة الكاملة جسمي  

 ,منظمة الصحة العاملية) "انتفاء املرض أو العجز

 .(م.2015

ا اختلفت  التعريفات السابقة يف نقاط عموم 

وهذا يبدو أساسي ا يف معاجلة  ,واتفقت يف نقاط

فمن جهة االختالف فهناك  ,الظاهرة موضع الدراسة

 ,من عدَّ املشكلة عىل أنـَّها حالة من الشدة تواجه الفرد

ها عىل أنـَّها ظاهرة غري واضحة ومنهم  ,ومنهم من عدَّ

ها عىل أنـَّها علة ا من ,من عدَّ جهة االتفاق فإنَّ مجيع  أمَّ

التعريفات السابقة تتفق عىل أنَّ مفهوم املشكلة هو 

وضٌع حيتاج إىل اإلدراك والفهم واحلل أو العالج من 

 أجل فائدة ورفاهية اإلنسان. 

قصد باملشكالت يف يُ  مفهوم املشكالت إجرائًيا:

جمموعة من املعاناة اإلنسانية بأنـَّها: هذه الدراسة 

قتصادية واملعوقات التنظيمية التي تواجه واخلسائر اال

املريض السعودي املنتقل من حمل إقامته بمنطقته إىل 

 مدينة الرياض للعالج يف املستشفيات احلكومية.

 مفهوم االنتقال لغًة واصطالًحا: -2

جاء يف املعجم الوسيط مفهوم  املفهوم اللغوي:

ا: تباعد"االنتقال بمعنى  ويقال: هجر  ,َهَجَر َهجر 

ويقال هجر  ,واملريض: َهَذى ,الفحُل: ترك الرضاَب 

م. ص 1973 ,وآخرون ,)أنيس "يف مرضه ويف نومه
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(. ويف معجم العلوم االجتامعية جاءت اهلجرة 972

وهي  ,ظاهرة رافقت البرشية منُذ نشأهتا"عىل أنـَّها 

تعني انتقال فرد أو جمموعة برشية معينة من إطار 

 (.233م. ص 2001 ,)معتوق "جغرايف إىل آخر

ف األمم املتحدة اهلجرة  املفهوم االصطالحي: ُتعرِّ

 ,انتقال السكان من منطقة جغرافية إىل أخرى"بأنـَّها 

تغري يف حمل اإلقامة ولو لفرتة  ,وتكون عادة مصاحبة

 (.142م. ص 2008 ,)ابراهيم "حمدودة

ا يمكن أن ُتصنَّف التعريفات السابقة إىل:  عموم 

دي: وذلك بوصفه انتقال تفسري ذو بعٍد عد .أ 

أو انتقال مجاعي ومن مكان  ,فردي يقوم به أفراد

 آلخر. كام ورد يف معجم العلوم االجتامعية.

تفسري ذو بعد زمني: وذلك بوصفه االنتقال  .ب 

وقتي؛ أي: ملدة حمددة من الزمن أو انتقال دائم من 

 كام جاء يف مفهوم األمم املتحدة. ,منطقة ألخرى

عريفات السابقة اتفقت عىل أنَّ ونالحظ َأنَّ الت

 ,االنتقال اصطالح للداللة عىل التحركات اجلغرافية

وأنَّ املنتقل هو الشخص الذي ينتقل ويقيم يف حمل غري 

 إقامته.

ُيقصد باالنتقال يف هذه  مفهوم االنتقال إجرائًيا:

بأنَّه: انتقال املريض السعودي داخل حدود  الدراسة

سواء كانت مدينة  ,ن إقامتهاململكة السياسية من مكا

أو قرية أو هجرة أو بادية إىل مدينة الرياض واإلقامة 

 فيها لتلقي العالج يف املستشفيات احلكومية. 

 ثانيًّا: اإلطار النظري

 متهيد: 

ا أساسي ا ألي علٍم من العلوم  ,ُتَعدُّ النظرية حمور 

وتتضح أمهيتها يف كوَّنا عىل مستوى عاٍل من العمومية 

جريد للعديد من املبادئ والقوانني اخلاصة والعامة والت

التي تعدُّ بمنزلة تلخيص للوقائع والعالقات بني 

ا  ,األشياء والظواهر املختلفة إضافة إىل أنـَّها ُتقدم إطار 

ا يسرتشد به الباحثون عند مجع احلقائق  تصوري 

وتساعدهم يف التنبؤ بام يمكن أْن حيدث من  ,وحتليلها

وحتديد أوجه النقص يف املعرفة  ,جتمعظواهر يف امل

ا سليام   احلالية وترشدهم يف تطبيق هذه املعرفة تطبيق 

و من هذا املنطلق  ,(36م. ص 1982 ,)تيامشيف

نالحظ أنَّ هناك العديد من املداخل واالجتاهات 

النظرية التي يمكن أْن ُتسهَم يف تفسري مشكلة الدراسة 

 و أبرزها ما يأيت:   ,احلاليةـ

 املدخل االجتامعي -1

املجتمع يعمل بطريقة  ترى النظرية الوظيفية أنَّ 

من اخللل الذي  اواملرض ُيمثل نوع   ,اسلسة اجتامعي  

ي إىل اضطراب انسياب هذه احلالة االجتامعية يؤدِّ 

 َي يؤدِّ  والفرد يف حالة مرضه ال يستطيع أنْ  ,االعتيادية

ا ُعهد فيه من ال يكون أداؤه عىل م   أو  ,أدواره املُتوقعة

املرىض ال يستطيعون القيام  ألنَّ  ا؛كفاءة. ونظر  

حياة من حوهلم يعرتهيا  فإنَّ  ,بأدوارهم امُلعتادة

فُمهامت العمل خارج البيت  ,االضطراب واالرتباك
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هيا والواجبات واملسؤوليات تظل تبحث عمن يؤدِّ 

وقد طرح عامل االجتامع  ,داخل املنزل تظل غري مكتملة

 (دور املريض)فكرة  (تالكوت بارسونز) األمريكي

لتفسري أنامط السلوك التي يسلكها املريض لتخفيف 

حيث يرى  ,اآلثار الضارة املُربكة التي خُيلفها املرض

تنشئتهم االجتامعية  يفالناس يتعلمون دور املريض  أنَّ 

ثم يامرسونه بمساعدة اآلخرين عندما ُيصيبهم  ,األوىل

 وهي:  ,ارص أساسية هلذا الدوروهناك ثالثة عن ,املرض

بصفة شخصية عن  ال  ؤواملريض ليس مس إنَّ  - أ

فهو نتيجة ألسباب بدنية  ,حالة املرض التي يعانيها

وال عالقة بني بدايات املرض وسلوك  ,فوق طاقته

 اإلنسان وأفعاله الشخصية.

منها  ,وامتيازات معينة اللمريض حقوق   إنَّ  - ب

يستحق  ومن ثمَّ  ,التخيل عن مسؤولياته االعتيادية

 اإلعفاء من واجبات أو أدوار أو أنامط سلوك معينة. 

يعمل املريض عىل استعادة صحته باستشارة  - ت

ُيعطي مرضه طابع الرشعية بشهادة أو  وأنْ  ,خبري طبي

تقرير ُيعطيه له خبري طبي مهني بعد الكشف عليه 

 (. 241م. ص. 2005 ,)غندنز

املدخل  مكن تفسري الظاهرة املدروسة من هذاي

 ,اإلصابة باملرض تؤثر عىل دور املريضإْذ  ,االجتامعي

حيث تتضاءل قدرته يف الوفاء بواجباته والتزاماته 

فعندما يصاب أحد أفراد األرسة  ,األرسية واملجتمعية

إىل  حمل إقامتهعىل سبيل املثال بمرض وينتقل من 

سوف يتعطل داخل  دوره فإنَّ  ,لعالجى لأخرمنطقة 

لألدوار التي كان  اويرتك فراغ   ,عه املحيلتمجماألرسة و

البديل  يففوظيفة األرسة واتزاَّنا تتوقف  ,يقوم هبا

األدوار التي كان املريض يقوم  يؤدِّي الذي جيب أنْ 

ي إىل مزيد من املال املرض يؤدِّ  إضافة إىل أنَّ  ,هبا

وقد  ,ملستشفىالنتقال إىل ابسبب تكاليف العالج وا

 مرصوفات إضافية إلنفاقها عىل تكون هناك حاجة إىل

األجهزة الطبية أو األغذية اخلاصة أو املالبس أو 

أكثر من حيس باخلسائر املادية  أنَّ  لذا نجد ,غريها

 ,االناجتة عن املرض هو املريض والقريبون منه اجتامعي  

حيث يفقد  ,تأثريها يصل إىل املجتمع ككل  أنَّ إالَّ 

والوظائف التي كان يقوم  ,امنتج   عامال   ااملجتمع عضو  

هبا قد حتتاج عىل شخص آخر األمر الذي قد حيتاج إىل 

 ترتيبات خاصة.  

 املدخل الصحي -2

املدخل الصحي يف حتديد أولويات أمهية  تتضح

 ,االحتياجات واملطالب الصحية داخل املجتمع

فمعظم الناس قد ال يكونوا عىل دراية باحلاجة 

لعيان متمثال  يف ولكنَّه يبدو ل ,للخدمات الصحية

 إنَّ  ,أعداد املراجعني للعيادات واألقسام اخلارجية

االحتياجات الصحية ال تؤثر يف األشخاص املعنيني 

يف الذين يرتبطون هبم  اها تؤثر أيض  ولكنَّ  ,فقط

فاملريض وعائلته واملجتمع واخلدمات  ,ااجتامعي  

 يف احلسبان عند دراسة ايؤخذوا مجيع   أنَّ  الصحية البدَّ 
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ويمكن التعبري عن حجم  ,حجم االحتياجات الصحية

االحتياجات الصحية وفق النموذج الذي وضعه 

( عىل شكل 155م. ص 2001 ,)بينيت (شوراتز)

  .)ق س + ق ص(× ح = ت  :اآلتية املعادلة

)ق - )ت( تكرار املشكلة-)ح( حجم املشكلة 

 .)ق ص( القيمة االقتصادية - س( القيمة اإلنسانية

تكرار إصابة األشخاص  نَّ أ (راتزشو) يرى

ه يبدو أنَّ  ,باملرض واملدة التي يقضوَّنا وهم مرىض

القيمة اإلنسانية  كام أنَّ  ,أفضل مقياس لتكرار املشكلة

وتكون  ,تؤثر يف االحتياجات الصحية داخل املجتمع

 ,واألرسة ,مستويات خمتلفة هي: املريض ةعىل ثالث

 فال ,القيمة اإلنسانيةه عند حساب وهلذا فإنَّ  ,واملجتمع

 من اعتبار أربعة جوانب هي:   بدَّ 

 ,األمل ,املعاناة اجلسمية )عدم االرتياح - أ

 وتشمل املريض بمفرده. ,واالنزعاج واالرتباك(

الوصمة  ,القلق ,املعاناة النفسية )اخلوف - ب

 وتشمل املريض واألرسة. ,االجتامعية(

خطر العجز الدائم ويشمل املريض واألرسة  - ت

 ع. واملجتم

التمزق االجتامعي ويكون عىل مستوى  - ث

 جمتمعي(.  ,أرسي ,)شخيص

 ةهذه اجلوانب األربعة تقييم قوة كل ميزة عىل ثالث

املعاناة  نعدُّ بإعطاء ثالث نقاط عندما  ,مستويات

ونقطة واحدة  ,متوسطة دُّ عندما تعَ  انونقطت ,عالية

ا وعندما ال تنطبق امليزة فإَّنَّ  ,منخفضة َعدُّ عندما ت

. فالقيمة اإلنسانية تساوي جمموع نقاط اصفر   يعطتُ 

)املعاناة اجلسمية + املعاناة النفسية + العجز + التمزق 

القيمة االقتصادية فلها تأثري عىل  ااالجتامعي(. أيض  

األمراض  ألنَّ  ؛االحتياجات الصحية داخل املجتمع

يان إىل مزيد من احلاجة للامل بسبب والعجز يؤدِّ 

وقد تكون هناك  ,ج والنقل للمستشفىتكاليف العال

حاجة إىل مرصوفات إضافية إلنفاقها عىل األغذية 

فالقيمة  ,اخلاصة أو املالبس أو املريض يف املنزل

االقتصادية لالحتياجات الصحية تعتمد عىل اخلسائر 

هذه  وقد ختصُّ   ,االتي ربام وازنتها املكاسب جزئي  

دمات اخلسائر املريض وأرسته واملجتمع واخل

املكاسب  فإنَّ  ,ولتقليل القيمة االقتصادية ,الصحية

 م باستخدام نظام النقاط املبسطتقيَّ  واخلسائر يمكن أنْ 

 ,)بينيت الذي استعمل للقيمة اإلنسانية نفسه

 (. 159م.ص. 2001

الصحي عند تفسري  املدخليمكن النظر إىل 

املشكالت التي تواجه املرىض  الظاهرة املدروسة بأنَّ 

نتقلني من مناطقهم وحمل إقامتهم لتلقي العالج يف امل

عدة عوامل تؤثر يف طلب بواسطة  ينة الرياضدم

م من قدَّ  يُ وتعتمد هذه املعلومات عامَّ  ,اخلدمة العالجية

 ,خدمات وأين وكيف ومتى ومن الذي يقوم بتقدهيام

طلب اخلدمة ال يعتمد عىل معرفة  كام أنَّ  ؟وما تكلفتها

ه يعتمد عىل آراء املجتمع وموقفهم كنَّ ول ,املجتمع فقط
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واملدخل الصحي يفرس حاجة  ,وجتارهبم السابقة

 عن طريقاملريض إىل اخلدمات العالجية يف حمل إقامته 

يف ه هاملعاناة اإلنسانية واخلسائر االقتصادية التي تواج

ستشفيات الكربى أثناء انتقاله لتلقي العالج يف امل

 .   بمدنية الرياض

 اإلداري املدخل  -3

منظمة  املنهج البيئي يف دراسة اإلدارة إىل أيِّ  عتمدي

ها جزء من ذلك املجتمع ـَّأنوعىل  ,جمتمع يف أيِّ 

تتفاعل مع مكوناته السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

بمعنى  ,واجلغرافية واملناخية والثقافية املحيطة باملنظمة

 قمته من املنهج البيئي ينطلق من قاع املجتمع إىل إنَّ 

عنارص املناخ واملوقع إىل األفراد الذين يعيشون فيه من 

حيث حجم السكان وعالقاهتم ومعلوماهتم 

وتوزيعهم اجلغرايف وطرق التعامل االجتامعي 

بعض الصفات  (فريد جيز)وأساليب حياهتم. وقد ذكر 

التي يتصف هبا النظام اإلداري يف املجتمعات النامية 

 منها: و ,االنتقالية

صلة القرابة عىل القرارات تؤثر  إذ :املحسوبية - أ

وذلك عندما يقدم املوظف لقريبه مميزات ال  ؛اإلدارية

ويتجاوز األنظمة واللوائح  ,يقدمها للشخص العادي

ويعطي أولوية يف منح اخلدمة  ,أو تكييفها لصالح قريبه

ممن يرتبط هبم بروابط  ؛التي يتوالها للمستفيدين

هلذه  و ,ة أو روابط جغرافيةأرسية أو روابط صداق

العالقات أثر واضح يف سري العمل اإلداري ويف صنع 

 القرارات واختاذها ويف مستوى اخلدمة املقدمة. 

توجد مركزية إدارية شديدة يف : املركزية - ب

الدول النامية يف اجلهاز اإلداري عىل اختالف مستوياته 

دور يف وللنظام االجتامعي والقبيلة والعائلة  ,وتنظيامته

فتمركز اخلدمات الصحية يف املدن الرئيسة يشل  ,ذلك

ا قدرة املناطق النائية يف تقديم اخلدمات لألفراد ممَّ 

 ,جيعلهم عاجزين يف التعامل مع احلاالت املرضية

وينتظرون موافقة من السلطات املركزية يف نقل أو 

فكلَّام جتاهلت املنظمة  ,حتويل املرىض إىل تلك املدن

 ,)ساعايت واجهت أزمات وصعوبات ؛البيئية العوامل

 (.  38ص  ,م2000

املدخل  بواسطةيمكن تفسري الظاهرة احلالية 

إذا كان يف العمل اإلداري داخل املنظامت  اإلداري

الصحية حمسوبية )واسطة( يف التعامل مع احلاالت 

وتقديم مريض عىل حساب مريض آخر يف  ,املرضية

الجية أو التحويل إىل أمس احلاجة إىل الرعاية الع

ي إىل ذلك سوف يؤدِّ  فإنَّ  ,املستشفيات التخصصية

ا تفاقم مشكالت املرىض  ال  اكلَّام كان التنسيق فعَّ   ,أيض 

بني املرافق الصحية وإجراءات التحويل واضحة لدى 

انسيابية العمل داخل املستشفيات  ؛ زادتاملرىض

لصحية ا إذا اتسمت اإلدارة اأمَّ  ,واملنظامت الصحية

من  باملركزية الشديدة يف اختاذ قرارات حتويل املرىض

عىل ذلك سيكون ف حمل إقامتهم إىل مدينة الرياض

 . الصحية هلمحساب حالة 
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   الدراسات السابقة

مشكالت املرىض السعوديني املنتقلني من مناطق 

اململكة إىل مدينة الرياض للعالج يف املستشفيات 

مل تلَق اهتامم الباحثني يف  احلكومية من املشكالت التي

مع أنـَّها من املوضوعات البالغة  ,املجتمع السعودي

ويتضح ذلك من عدم وجود دراسات سابقة  ,األمهية

 هلا يف حدود علم الباحث.

حاول الباحث استعراض بعض  من هذا املنطلق 

وقد صنَّفها  ,الدراسات املتاحة يف العقدين املاضيني

ويف َّناية عرض تلك  ,اليةحسب حماور الدراسة احل

ا هلا لتوضيح  م الباحث تعقيب ا نقدي  الدراسات قدَّ

وما يمكن أْن تقدمه الدراسة  ,جوانب القوة والضعف

وتسدُّ فجوة علمية  ,احلالية من معاجلة بعض القصور

قدر املستطاع يف هذا اجلانب وفيام ييل عرض هلذه 

 الدراسات: 

 كانيةسالدراسات التي اهتمت باخلصائص ال -1

 للمرىض

م.( إذ هدفت إىل 1993دراسة اخلليفة وآخرون )

حتديد العوامل االجتامعية والشخصية املؤثرة 

لالستفادة من خدمات املؤسسات العالجية اخلاصة 

باملقارنة باملؤسسات العالجية احلكومية يف اململكة 

وقد اعتمدت عىل بيانات من عينة  ,العربية السعودية

عني باملستشفيات احلكومية مسح للمرىض واملراج

ومسح  ,واملستشفيات واملستوصفات اخلاصة

مديري تلك املستشفيات واملستوصفات يف ثامن 

وعينة املسح األرسي ملدينة الرياض.  ,عرشة مدينة

وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنَّ نسبة الذين يتجهون 

للعالج يف املستشفيات احلكومية تزداد مع انخفاض 

والعكس صحيح  ,يمي للمبحوثنياملستوى التعل

 ,لدى املستشفيات ومستوصفات القطاع اخلاص

وأنَّ املبحوثني الذين يستفيدون من خدمات القطاع 

الصحي احلكومي ويعملون يف املهن الزراعية تفوق 

 ,نسبتهم من يعملون يف قطاع اإلنتاج واخلدمات

وكلَّام  ,وعىل العكس يف القطاع الصحي اخلاص

لدخل الشهري للمبحوث ومتوسط ارتفعت كمية ا

كان ,الدخل الشهري ألفراد أرسته التي ينتمي إليها 

أكثر ميال  لطلب اخلدمة العالجية يف املستشفيات 

واملستوصفات اخلاصة والعكس صحيح لدى 

وأشارت نتائج البحث إىل أنَّ  ,القطاع احلكومي

ا كمنطقة الرياض  املولودين يف املناطق األكثر حترض 

والرشقية واملدينة املنورة ومكة املكرمة  والقصيم

واملولودين خارج اململكة أكثر  ,وتبوك والقريات

يف حني  ,استفادة من اخلدمات العالجية اخلاصة

املولودين يف مناطق اجلوف واحلدود الشاملية 

والباحة ونجران وحائل وجيزان وعسري أكثر إقباال  

أظهرت كام  ,عىل العالج يف املستشفيات احلكومية

النتائج أنَّ املستفيدين من اخلدمات العالجية 

 ,احلكومية يأتون إليها يف الغالب من مسافات بعيدة
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يف حني تستقطب املستشفيات اخلاصة املرىض 

 واملراجعني من األحياء املجاورة. 

م.( التي استهدفت 2005 ,ويف دراسة )املهنا    

حية تقييم رضا املستفيدين عن برنامج الرعاية الص

املنزلية املقدمة لكلٍّ من مستشفى امللك فيصل 

التخصيص ومستشفى امللك فهد للحرس الوطني 

بمدينة الرياض. فقد كان إجراء هذه الدراسة يف منازل 

وشملت العينة كل  ,املرىض التابعني لكال املستشفيني

املستفيدين )املرىض وذوهيم( من هذه اخلدمة ممن 

وقد وصل عدد العينة  ,ةتنطبق عليهم معايري الدراس

ا )330إىل ) ا و)64( فرد  ( مقدم للرعاية 266( مريض 

لت نتائج تلك الدراسة إىل  ,من ذوي املرىض( وتوصَّ

حيث إنَّ أكثر من نصف العينة  ,خصائص املستفيدين

ا بقية العينة )57,9) ا. أمَّ ٪( 43,1٪( كانوا إناث 

ا انوا ٪( ك65,8وأكثر من ثلثي العينة ) ,فكانوا ذكور 

٪( 39,4يف حني نجد أنَّ أكثر من ثلث العينة ) ,ُأميني

٪( ال 96,1واتضح أنَّ غالبية العينة ) ,كانوا متزوجني

٪( دخلها الشهري 85,8وأنَّ غالبية العينة )  ,يعملون

وقد ساد نمط  ,كاٍف ويغطي االحتياجات األساسية

حيث إنَّ أكثر من  ,األرسة املمتدة عىل أفراد العينة

٪( كانوا من األرس التي تراوح عدد أفرادها ما 62,7)

 ( أفراد.6( إىل )3بني )

م.( عن العوامل 1996ويف دراسة أبو زنط ) 

االجتامعية وتأثريها عىل مرىض الرسطان يف املجتمع 

إذ اعتمدت عىل عينة عشوائية من مرىض  ,الفلسطيني

الرسطان شملت مجيع فئات مرىض الرسطان الذين 

وهو  ,ستشفى الوطني بمدينة نابلسترددوا عىل امل

املستشفى الوحيد يف حمافظة نابلس الذي يعالج مرض 

كذلك شملت العينة بعض مرىض الرسطان  ,الرسطان

الواردين إىل مركز فحص األنسجة التابع جلمعية 

وتوصلت نتائج  ,تنظيم ومحاية األرسة الفلسطينية

حيث  ,الدراسة إىل بعض اخلصائص ملرىض الرسطان

ا مع تقدم  ,ه يصيب مجيع الفئاتإنَّ  إالَّ أنَّه أكثر انتشار 

 ,٪(42,4حيث بلغت النسبة ) ,عمر اإلنسان

 ,سنة(60-40للمرىض التي ترتاوح أعامرهم بني) 

حيث بلغت  ,وتزداد اإلصابة بالرسطان لدى اإلناث

٪( من 37,1٪( مقابل )62,9النسبة ثلثي العينة )

بة تقلُّ تدرجيي ا كلَّام وأنَّ نسبة اإلصا ,املرىض الذكور

حيث ُيوجد  ,ارتفع املستوى التعليمي للشخص

ثم  ,٪( من جمموع العينة من املرىض األميني30,1)

٪( من املرىض 1,5تنخفض حتى تصل إىل )

 اجلامعيني.

ا دراسة الراوي ) م( فبعنوان )املشكالت 2002أمَّ

حيث استعرض الواقع  ,الديمغرافية يف الوطن العريب(

يف الوطن العريب ومقدار ما حتقق من تقّدم الصحي 

ومقارنة ذلك بدول العامل األخرى النامية واملتقدمة 

 ,منها عىل السواء من يف عرض إحصائي حتلييل

واعتمدت تلك الدراسة عىل بيانات املسح الدويل 
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وكان من أهم نتائجها أنَّ أكثر من ثلث  ,والعريب

الصحية  سكان الوطن العريب حمرومون من اخلدمات

وأكثر من نصف سكان الوطن العريب هم من  ,العامة

وهي نسب تفوق  ,دون خدمات للرصف الصحي

ا  ,السائد يف عموم الدول النامية كام أنَّ هناك تفاوت 

ا يف الفجوة التنموية بني األقطار العربية النفطية  واتساع 

 وغري النفطية وبني سكان األرياف واملدن.

ة دراسة )براون وبوترل ومن الدراسات األجنبي

م.( عن نواحي الالمساواة الصحية يف عدة 1999عام 

فقد توصلت نتائج تلك الدراسة إىل أنَّ  ,جمتمعات

العامل اليدويني غري املهرة يف الفئات االجتامعية املهنية 

وتكون نسبة الوفيات بينهم قبل سن التقاعد  ,الدنيا

ات البيضاء ضعفي النسبة لدى فئة املهنيني ذوي الياق

وكانت نسبة  ,يف الطبقة املهنية االجتامعية العليا

األطفال الذين يولدون موتى أو يف األسبوع األول من 

والدهتم يف العائالت التي تكون أرباب البيت فيها من 

العامل غري املهرة تعادل ضعف أمثاهلم يف عائالت كبار 

من  و عمر أبناء الطبقة االجتامعية الُعليا ,املهنيني

املهنيني يزيد بمعدل سبع سنوات عن أمثاهلم يف الطبقة 

كام يمثل نحو  ,الدنيا من العامل اليدويني غري املهرة

ية إىل املوت كانت أكثر 90) ٪( من األسباب املؤدِّ

ا عىل ما هي  ا يف الطبقة االجتامعية الدنيا قياس  انتشار 

 وكان أفراد الطبقة العاملة ,عليه يف الطبقات األخرى

ُيراجعون األطباء ملعاجلة جمموعة من األمراض أوسع 

بكثري مما يشكو منه أفراد الفئات املهنية الُعليا؛ إضافة 

إىل أنَّ األمراض املزمنة أو الطويل األمد يف الفئة األوىل 

 م.( 2005 ,٪( عام هي يف الثانية )غندنز50تزيد )

الدراسات التي اهتمت بالعالقة بني املرىض  -2

 اإلنسانية واملعاناة

إنَّ املرض ليس جمرد إحساس فردي باألمل واخلوف 

بل إنَّه يؤثر يف اآلخرين  ,والنكد واحلرية واالرتباك

حوله. كام أنَّ الناس الذين حول املريض أو يتعاملون 

معه يواجهون احلالة املرضية بالتعاطف أو بمد يد 

وهم يبذلون  ,املساعدة أو تقديم الرعاية واملساندة

لفهم مشاعر املريض وحياولون استيعاب هذه  اجلهد

كام أنَّ ردود الفعل  ,املشاعر وترتيب آثارها عىل حياهتم

التي تصدر جتاه املريض من الذين يتعاملون أو 

يتفاعلون معه ُتسهم يف التأثري عىل تصور الفرد لنفسه 

 وألمهيته بالنسبة إىل اآلخرين. 

ان م.( بعنو2000لقد أشارت دراسة البنيان )

وهدفت إىل  ,)املشكالت االجتامعية ملريضات الرصع(

 ,التعرف عىل املشكالت األرسية والتعليمية واملهنية

وقد ُطبقت الدراسة عىل مجيع املريضات بالرصع 

العضوي املرتددات عىل عيادات املستشفيات احلكومية 

فأهم   ,مبحوثة 139وقد بلغ عددهن  ,بمدينة الرياض

خوف املريضة من رؤية أفراد  املشكالت األرسية هي

األرسة هلا يف أثناء النوبة الرصعية؛ وذلك ملا تسببه 

النوبة من قلق وفزع أفراد العائلة؛ لذلك فاملريضة 
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 ,ترغب أن تكون يف مكان معزول إىل أن تنتهي النوبة

كام أنَّ غالبية املريضات يرفضن اخلروج من املنزل 

ن حيملن وشعورهن بالذنب  ,خشية تكرار النوبة ألَّنَّ

واإلحساس بالوصمة  ,أهلُهنَّ وذوهيِنَّ مشاق املرض

نتيجة املرض جتاه األرس األخرى بسبب أنَّ املجتمع 

 ,يربط مرض الرصع باملعتقدات واألفكار اخلاطئة

ون مريضة الرصع إنسانة غري عادية. كذلك من  ويعدُّ

ا  ,املشكالت اخلوف من الطالق لدى املتزوجات أمَّ

ن خيفن من عدم الزواج عند معرفة غري املتز وجات فإَّنَّ

واخلوف من اإلنجاب خشية أن حيمل  ,الزوج باملرض

ا املشكالت التعليمية فهي قلة  األبناء املرض نفسه. أمَّ

وكثرة الغياب عن  ,تكوين الصداقات يف املدرسة

وفيام خيصُّ  ,واإلقالل من التحصيل العلمي ,املدرسة

باألمل واحلرسة من نظرات املشكالت املهنية الشعور 

الزميالت يف العمل واحلساسية الزائدة يف تعاملها 

 والتفكري يف االنسحاب عن العمل.  ,معُهنَّ 

م.( عن 2003وكشفت نتائج دراسة درويش )

وهي دراسة مسحية ُأجريْت عىل  ,املسنني ومشكالهتم

مجيع املسنني املقيمني يف دور الرعاية يف دولة اإلمارات 

حالة مل يكن باإلمكان  66املتحدة )باستثناء  العربية

وهدفت إىل  ,مقابلتهم بسبب سوء حالتهم الصحية(

التعرف عىل األسباب التي تؤدِّي إىل حتويل املسنني إىل 

دور الرعاية وعىل املشكالت التي يعانون منها من 

مْت استبانة مكونة ) ,وجهة نظرهم ( فقرة 37وقد ُصمِّ

لْت أنَّ عجز املسنني عن وتو ,ومقياسني متدرجني صَّ

خدمة أنفسهم بأنفسهم وعزلتهم عن اآلخرين هو من 

ية إىل حتويلهم إىل دور الرعاية  ,أقوى األسباب املؤدِّ

ا شعور  وأنَّ املشكالت النفسية واالجتامعية وخصوص 

املسنني باحلزن والكآبة الناجم عن تفكريهم بأحفادهم 

تهم يف األرسة وعن فقداَّنم ملكان ,واالشتياق إليهم

واملجتمع من أشد املشكالت التي تبعث عىل األمل 

تليها من حيث األمهية  ,واملعاناة يف دور الرعاية

املشكالت الصحية وخاصة األمراض التي تصحب 

 الشيخوخة.

م.( بعنوان 2005وبينْت نتائج دراسة بومدين )

)التصورات االجتامعية للصحة واملرض يف اجلزائر 

يكدة(. وقد استهدفت حتديد حالة مدينة سك

العالقة بني ممارسات الرتاث الشعبي يف جمال 

الصحة واملرض وبني البيانات الديموغرافية 

وحماولة الكشف عن عالقة نظام القيم  ,للمبحوثني

والتصورات واملامرسات املتعلقة بالصحة واملرض 

يف ضوء إدراك األفراد ومواقفهم واستجابتهم يف 

لت إىل أنَّ نسبة ) ,احلياة اليومية ٪( 46,64وتوصَّ

من أفراد العينة يرون أنَّ التعب النفيس واملعنوي 

ا ما مريض كام  ,أهم العالمات التي تشري أنَّ شخص 

وا االرتياح النفيس واجلسدي أفضل تعريف  عدَّ

لذا نجد أنَّ  ,٪(52,23للصحة وذلك بنسبة )

أفضل طريقة للمحافظة عىل الصحة هي مراقبتها 
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٪( 32,68حيث أقرَّ بذلك ما نسبته ) ,رارباستم

 من أفراد العينة. 

ومن الدراسات األجنبية دراسة )نيكي بريتن عام 

حيُث  ,م.( بعنوان )رؤية املرىض لالستشاريني(1991

ا من استشاري 24ُأخذت الباحثة عينة من ) ( فرد 

كام ُأجريْت معهم مقابالت عن آرائهم يف  ,املستشفى

وقد  ,لدخول مرضاهم إىل املستشفىالطريقة املحتملة 

وُأجريت  ,جرى حتليل بيانات هذه السجالت

( مريض ملعرفة آرائهم يف 20مقابالت أخرى مع )

وقد ُحلِّلْت بيانات تلك  ,هؤالء االستشاريني

واستخلصت الباحثة أنَّ هناك نموذجني  ,املقابالت

فاالستشاريون ينظرون  ,خمتلفني لكال الفريقني

واملرىض  ,نموذج بيولوجي لالعتاللملرضاهم عرب 

ينظرون لالستشاريني عرب نموذج اجتامعي نفيس 

 ,ويريدون منهم االمتثال هلم )عبدالعزير ,لالعتالل

 (. 43م.ص. 2009
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 واخلسائر االقتصادية

توقف استجابة الفرد نحو املرض بدرجة كبرية ت

قدرته عىل التخطيط ملواجهة  فإنَّ  ,عىل مركزه املايل

وال يوجد شخص يستطيع  ,املرض من األمور العسرية

أو نوعه أو مدى استمراره أو  ,يتنبأ بموعد املرض أنْ 

اخلسائر االقتصادية التي تنتج من  كام أنَّ  ,نتائجه

بل تصل إىل األرس  ,املرض ال تلحق باملريض وحده

ببحث  وقد اهتمت بعض الدراسات ,وجمتمع ككل

 العالقة بني املريض واخلسائر االقتصادية. 

األبعاد )( بعنوان م.1993ففي دراسة الدلقان )

املكانية خلدمات مراكز الرعاية الصحية األولية 

 أنَّ  بينت نتائج الدراسة .(احلكومية يف مدينة الرياض

عامل الدخل الشهري له تأثري كبري عىل مدى تردد 

حيث  ,اية الصحية األوليةاملستفيدين عىل مراكز الرع

( وبمستوى داللة 0,97 -بلغت قيمة املتغري )

(0,01 .) 

تأثري )( بعنوان م.1995ا دراسة استنبويل )أمَّ 

املشكالت االجتامعية واالقتصادية يف التوازن 

وهدفت إىل التعرف عىل تأثري غياب األب  ,(األرسي

 ,انخفاض الدخل وما يرتبط بذلك من انقطاع أو

ومدى  , أداء األرسة لوظائفها املفرتضةكذلك عىل

معاناة هذه األرس من احلاجة وطلبها للمساعدات من 

 ,رسميةالاملؤسسات االجتامعية الرسمية وغري 

األرس التي يتغيب  نتائج الدراسة إىل أنَّ  وتوصلت

عنها األب تعاين من اختالل التوازن أكثر من األرس 

الل التوازن من صور اختو ,التي يتواجد فيها األب

 لديون.لاألرسي البطالة واالنحراف والرتاكم 

م.( التي 1996وأكدت نتائج دراسة أبو زنط )

سبق اإلشارة إليها بظهور مشكالت مادية بالغة 

حيث إنَّ حوايل ثلثي  ,الصعوبة تواجه مرىض الرسطان

العينة أشاروا أنـَّهم ال يستطيعون توفري مصاريف 
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ا. إضافة إىل عدم القدرة عىل العالج كلي ا أو حتى جزئي  

توفري مصاريف األرسة وأشار إىل ذلك ما نسبته 

ا تكاليف السفر22,2) حيث إنَّه  ,٪( من املرىض. أيض 

ال يوجد يف الضفة الغربية أو قطاع غزة أي مستشفى 

لذلك يضطر املريض إىل السفر  ,إلجراء عمليات دقيقة

ا إىل خارج الوطن أو إىل مستشفيات إرس  ائيل.إمَّ

م.( عن 2009ويف دراسة أبو لييل والعموش )

 ,مظاهر السلوك الصحي يف جمتمع اإلمارات املتحدة

وذلك عرب حماولة رصد وحتليل جمموعة من املؤرشات 

عىل مدى اإلدراك والوعي الصحي املتجسدة  ,الدالة

يف جمموعة من القضايا املتعلقة باملامرسات 

تها بمجموعة واإلجراءات السلوكية الصحية وعالق

لْت نتائج  ,من املتغريات السكانية وغريها حيث توصَّ

الدراسة إىل وجود عالقة بني األزمة املالية التي عاشتها 

حيث كان ذلك  ,دولة اإلمارات يف إحداث املرض

ا لدى فئات الدخل املنخفض ممـَّا هو لدى  أكثر انتشار 

 فئات الدخل املرتفع.   

جيفري روبن عام ويف بحث )فرجيينا ولكوكس و

م.( بعنوان )التأمني الصحي لدى املسنني(. 1994

الذي أوضحا فيه إنَّ برامج الرعاية الطبية يف الواليات 

م تأمين ا صحي ا أساسي ا يعطي ما نسبته  املتحدة ُتقدِّ

٪( 20وتستهلك ما نسبته ) ,٪( من مجلة السكان10)

 ,من مجلة ما ُيرصف عىل الصحة يف الواليات املتحدة

ا من تكلفة هذه  يف مقابل ذلك يدفع املستهلكون بعض 

سواء  يف شكل رضائب أو يف صورة أقساط  ,اخلدمة

 ,واستفادهتم منها رغم أَّنا ضعيفة ,شهرية أو سنوية

وهلذا رأى الباحثان رضورة البحث يف هذا النظام 

ا للفئات االجتامعية  ,التأميني املدفوع األجر خصوص 

وكيفية اختاذ  ,ور عالجها فيهاالتي ال تستطيع دفع أج

القرار يف االنتقال من اخلدمة املجانية أو الزهيدة األجر 

وقد استعانا بمتغريي املكانة  ,للخدمة املدفوعة األجر

وبعض املتغريات األخرى  ,الصحية واحلدود الوظيفية

وعدد أفراد  ,والتعليم ,والدخل ,والعرق ,كالعمر

رار االستعانة األرسة يف توضيح كيفية اختاذ ق

 م.( 2009 ,باملستشفيات التأمينية )عبدالعزير

الدراسات التي اهتمت بالعالقة بني املرىض  -4

 واملعوقات التنظيمية

م.( 1993كشفت نتائج دراسة اخلليفة وآخرون )

التي سبق إشارة إليها أنَّ هناك معوقات تنظيمية 

لالستفادة من خدمات الصحية يف املستشفيات 

ث ظهر من مسح مديرو املستوصفات حي ,احلكومية

واملستشفيات؛ أنَّ مديري املستشفيات اخلاصة أكثر 

ا بتفيش مشكلة املحسوبية )الواسطة( يف  اعتقاد 

ومن جانب   ,املستشفيات القطاع الصحي احلكومي

املبحوث إذ إنَّه كلَّام اعتقد أنَّ بعض املرىض واملراجعني 

وبية يعاملون معاملة خاصة حتت تأثري املحس

كان أكثر ميال   ,)الواسطة( يف املستشفيات احلكومية

يف  ,للعالج يف املستشفيات واملستوصفات اخلاصة
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حني يميل املبحوثون الذين يعرفون أحد العاملني من 

غري األطباء يف املستشفيات احلكومية إىل العالج فيها 

ويقلُّ ميلهم للعالج يف املستشفيات واملستوصفات 

ملعوقات التنظيمية يف املستشفيات ومن ا ,اخلاصة

 ,احلكومية مقارنة باملستشفيات اخلاصة بُعد املسافة

وعدم كفاءة  ,وطول مدة املواعيد ,وكثرة املراجعني

وتأخر تقديم اخلدمة  ,األطباء واجلهاز اإلداري

 ,وكثرة املشكالت اإلدارية والتنظيمية ,العالجية

 وكثرة املشكالت مع املستفيدين.

مت  املديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة وقدَّ

عسري يف اململكة العربية السعودية )دراسة عام 

عن املشكالت واملعوقات التي تواجه نظام  ,م.(1994

وكانت أبرز النتائج  ,اإلحالة ووضع احللول املناسبة هلا

 ,٪(17أنَّ متوسط الردود الراجعة من املستشفيات )

 ,٪(12واضحة كانت )وتقارير اإلحالة املكتملة وال

ا اإلحالة بناء  عىل طلب املريض فكانت )  ,٪(16إمَّ

ا 4وتقارير املستشفيات غري املكتملة كانت ) ٪(. أمَّ

أبرز املشكالت يف نظام اإلحالة التي أظهرهتا الدراسة 

وقلة اللقاءات  ,فهي تأخري الردود من املستشفيات

أطباء وعدم معرفة  ,والندوات ملناقشة برنامج اإلحالة

املستشفيات بربنامج الرعاية الصحية األولية وأهدافه 

وعدم الثقة املتبادلة بني  ,وأمهية نظام اإلحالة

األخصائيني يف املستشفى وأطباء الرعاية الصحية يف 

ل من مقابلة  ,املراكز الصحية وعدم متكن املريض املحوَّ

وعدم توافر أيَّة معلومات  ,االستشاري يف املستشفى

مون باملستشفى  للمركز الصحي عن املرىض الذين ينوَّ

لني وإرصار بعض املراجعني عىل اإلحالة إىل  ,من املحوَّ

 م.(. 2008 ,املستشفى )وزارة الصحة

م.( عن فعالية خدمات 2003ويف دراسة اخلميش )

التي  ,الرعاية الصحية يف القطاعني احلكومي واخلاص

لقطاعني هدفت إىل حتديد مدى قدرة املستشفيات يف ا

احلكومي واخلاص عىل مواجهة احتياجات املستفيدين 

ومدى  ,من اخلدمات التي تقدمها هذه املستشفيات

توافق اخلدمات التي تقدمها املستشفيات يف القطاعني 

احلكومي واخلاص مع توقعات املستفيدين من 

وقد ُطبقت الدراسة عىل  ,خدمات تلك املستشفيات

 ,خلاصة بمدينة الرياضبعض املستشفيات احلكومية وا

٪( من املرىض 30وشملت عينة الدراسة عىل )

مني يف تلك املستشفيات يف أثناء مجع البيانات:  املنوَّ

رؤساء األقسام يف كل من املستشفيات احلكومية 

ومن أهم النتائج التي توصلْت إليها  ,واخلاصة

الدراسة وجود فروق ذات دالالت إحصائية بني 

مني باملستشفيات احلكوميةمتوسطي املرىض امل  ,نوَّ

مني بمستشفيات القطاع اخلاص عن  واملرىض املنوَّ

قدرة املستشفيات عىل مواجهة احتياجات املستفيدين 

وذلك لصالح متوسط  ,من خدمات هذه املستشفيات

مني بمستشفيات القطاع اخلاص كام  ,املرىض املنوَّ

 ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي املرىض
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مني باملستشفيات احلكومية مني  ,املنوَّ واملرىض املنوَّ

بمستشفيات القطاع اخلاص عن مدى توافق اخلدمات 

التي تقدمها املستشفيات مع توقعات املستفيدين من 

مني  هذه اخلدمات وذلك لصالح متوسط املرىض املنوَّ

 بمستشفيات القطاع اخلاص. 

ا دراسة الرشيف ) رضا م.( بعنوان )مدى 2008أمَّ

املرىض عن اخلدمات يف املستشفيات احلكومية 

واخلاصة بنابلس يف فلسطني(. فقد هدفْت لقياس رضا 

وحتديد العوامل املؤثر فيه بام يف  ,املرىض عن اخلدمات

والنواحي الفنية  ,ذلك خدمات غرف املرىض

واملهارات الذاتية للقائمني عىل تقديم اخلدمات 

 ,وسهولة تواجدها إضافة إىل مدى توافرها ,الصحية

ا365وقد أجريْت مقابالت مع ) ا منوم  جرى  ,( مريض 

حيث  ,اختيارهم عشوائي ا بالعينة الطبقية العشوائية

ُاستخدمت استبانة شاملة لقياس مستوى الرضا 

 ,املتعلق باخلدمات وفق تدريج )ليكرت اخلاميس(

لت النتائج إىل أنَّ املرىض يف املستشفيات غري  وتوصَّ

 ,ة أكثر رضا منهم يف املستشفيات احلكوميةاحلكومي

٪( من املرىض كانوا راضني عن 90حيث إنَّ )

يف املقابل أنَّ  ,اخلدمات يف املستشفيات غري احلكومية

٪( من املرىض كانوا راضني عن اخلدمات يف 70)

 املستشفيات احلكومية.  

ومن الدراسات األجنبية دراسة )لويس جلسن     

حيث  ,نطقة )موروجو( يف تنزانيام.( يف م1994عام 

ا مهام  لنوعية الرعاية  ت التدرج االجتامعي عنرص  عدَّ

فعادة ما حيدد حصول املريض عىل  ,الصحية املقدمة

إْذ ترى  ,وتؤثر عىل مدى فعالية الرعاية ,العالج

الباحثة أنَّ الدول النامية عادة  ما تأخذ القليل من 

وقد ال هتتم  ,دالالت التدرج االجتامعي ملرضاها

وهذا ما ينتج  ,بذلك يف التخطيط العالجي والوقائي

عنه جمموعة مشكالت كالتي تنتج عن انخفاض جودة 

وهذا يرجع لفشل التنظيم  ,الرعاية الطبية املقدمة

الطبي والعاملني فيه يف فهم طبيعة املرىض االجتامعية 

وترى )لويس  ,طبيعة األدوية التي جيب أنَّ ترصف هلم

أنَّ الرعاية الصحية التي تقدمها الكنائس عرب  جلسن(

املراكز الصحية امللحقة هبا أفضل من الرعاية الصحية 

واملراكز الصحية أفضل قليال  عن  ,احلكومية

مع الوضع يف االعتبار االختالف  ,املستوصفات الطبية

يف األحكام املجتمعية والدالالت الواضحة للنوعية 

تقدمها هذه املراكز الصحية الفقرية من الرعاية التي 

هلذا ترى الباحثة أنَّ استخدام  ,امللحقة بالكنائس

وخرباهتم سيضعنا إزاء بؤرة  ,كلامت القرويني ذاهتم

 ,اهتامم باملشكالت واخلربات املتصلة بالرعاية الصحية

وحيدد لنا الدروس التي جيب تعلمها والتخطيط يف 

 .  م.(2009 ,ضوئها هلذه املراكز )عبدالعزير

  مناقشة الدراسات السابقة

اتفقت هذه الدراسات عىل التأثريات املتبادلة بني 

أثناء تلقي يف املرىض واملشكالت التي تواجههم 
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كل دراسة عاجلت موضوعها بطريقة  غري أنَّ  ,العالج

 تلك مع احلالية واتفقت الدراسة ,ختدم هدفها

 ,الدراسات يف جوانب واختلفت يف جوانب أخرى

 :   ما يأيتنذكر منها  نْ يمكن أ

زت عىل طبيعة معظم هذه الدراسات ركَّ  -1

 املشكالت والعوامل املؤثرة فيها.  

مل تربط الظاهرة املدروسة  بعض الدراسات -2

 بسياقها الثقايف واالجتامعي يف جمتمعات الدراسة. 

عىل دراسة مدينة  تزمعظم الدراسات ركَّ  -3

 فإنَّ  من ثمَّ و ,وعىل عينة من املجتمع املدروس ,بعينها

حماولة قياس حجم املشكالت قد ال يعطي القدرة عىل 

ا قد يقلل من أمهية النتائج التي تعميم نتائج البحث؛ ممَّ 

 لت إليها هذه الدراسات. توصَّ 

 دراسة اخلليفة وآخرون أقرب الدراسات  -4

ها ختتلف يف نواحي ـّ أنَ إالَّ  ,إىل الدراسة احلالية السابقة

نَّـها ركزت عىل املعوقات التنظيمية عن أ فضال   ,كثرية

يف االستفادة من اخلدمات الصحية دون النظر إىل 

املعاناة اإلنسانية واخلسائر االقتصادية التي تواجه 

 املرىض.

االستفادة من الدراسات حتاول الدراسة احلالية 

بعض النقص ومعاجلة  ,السابقة يف بعض جوانبها

ية املوضوع مل فمن ناح ,والقصور يف تلك الدراسات

إىل  امتدَّ بل  ,قترص عىل التعرف بطبيعة املشكالتت

واملقارنة بني هذه املشكالت ونوع  ,حتديد حجمها

ا ,املنطقة التي ينتمي إليها املرىض حاولت الدراسة  أيض 

 الظاهرةاملداخل العلمية والدراسات السابقة ب ربط

مل تقترص عىل جزء من املجتمع أو كذلك  ,املدروسة

اململكة العربية ام عىل مجيع املناطق ـَّوإن ,دينةامل

استخدمت احلرص الشامل  السعودية. إضافة إىل أنـَّها

 يف مجع البيانات من املجتمع املدروس.  

     

 ثالًثا: اإلطار املنهجي

 نوع الدراسة  -1

دراسة استطالعية وصفية  نوع الدراسة احلالية

حتليلية تقوم عىل التكامل املنهجي مستفيدة من 

مجعها عن  جرىالتي  ,كافة املعطيات واملعلومات

املرىض السعوديني املنتقلني من مناطق اململكة إىل 

 مدينة الرياض للعالج يف املستشفيات احلكومية.

 منهج الدراسة  -2

التي  لطبيعة البحث يف العلوم االجتامعية انظر  

 ,استخدام أكثر من منهج واحد للبحث اتقتيض غالب  

فقد قامت  ,لطبيعة وخصوصية جمتمع الدراسة اونظر  

هذه الدراسة عىل املزاوجة بني املناهج الكيفية والكمية 

يف حتديد حجم املشكالت التي تواجه املرىض 

السعوديني املنتقلني من مناطق اململكة إىل مدينة 

قارنة وامل ,ملستشفيات احلكوميةالرياض للعالج يف ا

بني املشكالت ونوع املنطقة التي ينتمي إليها 

ل اجلانب الكيفي يف تلك قد متثَّ و ,املبحوثون
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 يفمجعها من مالحظات الباحث  جرىاملعلومات التي 

لت أوهلا يف الدراسة االستطالعية التي متثَّ  ,أزمنةعدة 

من  حيث رصد مجلة ,قبل عام ونصف الباحث قام هبا

 ,املشكالت اإلنسانية واالقتصادية والتنظيمية وغريها

ا اجلانب الكمي فقد قامت الدراسة عىل استخدام أمَّ 

الشامل  املنهج الوصفي بطريقة املسح االجتامعي

هبدف الوصول إىل تعميامت  ,جلميع مفردات الدراسة

عىل الواقع املادي امللموس وهو أنسب املناهج لتحقيق 

 دة للدراسة.  األهداف املنشو

 جمتمع الدراسة  -3

جمتمع الدراسة مجيع املرىض السعوديني املنتقلني 

من مناطق اململكة واملنومني للعالج يف املستشفيات 

احلكومية بمدينة الرياض كام هو مبني يف جدول رقم 

( وقد اعتمدت هذه الدراسة عىل احلرص الشامل 1)

ت ثالثة مجع البيانات التي امتدمدة  يفجلميع املرىض 

وقد  ,السنة يفكعينة ممثلة جلميع املرىض  ,شهور

عد مرىض األمراض العقلية والنفسية ومرىض بِ ستُ اُ 

قسم األطفال واعتذر  ,النساء والتوليد ومرىض العزل

يف مستشفى امللك فيصل التخصيص بسبب أوضاعهم 

ولقد ُاختريت  ,اخلاصة وصعوبة إجراء الدراسة معهم

ا ملجتمع املستشفيات احلكومية  بمدينة الرياض إطار 

منها: أنَّ مدينة الرياض هي  ,الدراسة لعدة اعتبارات

وُيوجد هبا مستشفيات حكومية ثانوية  ,العاصمة

وختصصية ذات تقنية عالية وبكوادر طبية وإدارية 

وواحدة من أهم املدن الرئيسة التي  حيول  ,متميزة

 السعودية. املرىض إليها من مجيع مناطق اململكة العربية 

 

 .جمتمع الدراسة حسب نوع املستشفى . ( 1جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار اسم املستشفى

جممع امللك سعود 

 الطبي

37 9,0 

امللك خالد 

 التخصيص للعيون

43 10,4 

 6,3 26 قوى األمن

امللك فيصل 

 التخصيص 

66 16,0 

مدينة امللك فهد 

 الطبية

62 15,0 

مدينة امللك 

 العزيز الطبيةعبد

69 16,7 

امللك خالد 

 اجلامعي

44 10,7 

امللك عبدالعزيز 

 اجلامعي

23 5,6 

 10,2 42 القوات املسلحة

 100,0 412 املجموع

 

 طريقة اختيار عينة الدراسة -4

ا لعدم وجود قوائم خمّصصة لدى مجيع  نظر 

املستشفيات احلكومية بمدينة الرياض حترص هؤالء 
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مراجعة هؤالء املرىض لتلك  املرىض؛ وألنَّ طريقة

املستشفيات تكون بصورة غري منتظمة؛ أْي: حسب 

لذا ُاعتمدْت هذه الدراسة عىل احلرص  ,خطة العالج

الشامل جلميع املرىض السعوديني املنتقلني من مناطق 

اململكة إىل مدينة الرياض للعالج يف املستشفيات 

ع احلكومية يف مدة مجع البيانات كعينة ممثلة جلمي

ا لتعدد التخصصات واألقسام  ,املرىض يف السنة ونظر 

فقد  ,داخل املستشفيات احلكومية بمدينة الرياض

منَي لسببني مها:  اقترص الباحث عىل املرىض املنوَّ

املريض املنوم قد مرَّ بمراحل متعددة منذ  - أ

مَ  لذا فإنَّ الصورة لديه  ,انتقاله من منطقته إىل أنَّ ُنوِّ

 ميع املشكالت التي واجهته. مكتملة وواضحة بج

ضعف اإلمكانات املادية والبرشية املتوافرة  - ب

 لدى الباحث.

  داة الدراسة أ  -5

فقد  ,من أجل حتقيق اهلدف العام من الدراسة

 اوفق   ,قياس حجم املشكالت التي تواجه املرىض جرى

 إىلظر ( وذلك بالنشوراتز)الذي وضعه  للمقياس

د حتديد حجم عن املدخل الصحي اإلطار النظري

تطوير هذا  حصله  أنَّ االحتياجات الصحية. إالَّ 

وذلك  ,تناسب مع طبيعة هذه الدراسةيل املقياس

إضافة املعوقات التنظيمية إىل املعاناة اإلنسانية ب

وبنفس حساب النقاط عىل  ,واخلسائر االقتصادية

 وهي: ,مستويات ةأربع

ثالث نقاط عندما يكون مستوى حجم  - أ

 (. 3( إىل )2وتكون ما بني أكثر من ) ,املشكالت عال

ن عندما يكون مستوى حجم املشكالت انقطت - ب

 (. 2( إىل )1وتكون ما بني أكثر من ) ,متوسط

نقطة واحدة عندما يكون مستوى حجم  - ت

( إىل 0وتكون ما بني أكثر من ) ,املشكالت منخفض

(1 .) 

عندما يكون مستوى حجم املشكالت  اصفر   - ث

 ت(.  )ال توجد مشكال ال ينطبق

ا ُبعد   نيَ وثالث تةاختيار س جرىوقد  - ج

بام  ,بعضها ةوقام الباحث بإعادة صياغ ,للمشكالت

وكذلك مالحظات  ,يتالءم مع طبيعة جمتمع الدراسة

 توزيع جرىوقد  ,جتريب املقياس جرىاملحكمني و

انة لعدم بستا (45)ستبعد منها اُ و,ستبانةا (457)

  انة.  بستا (412 )وتبقى ,اكتامهلا

نتائج اختبار ثبات مقياس الدراسة  -6

 )املشكالت(.

( نتائج اختبار ثبات 2توضح بيانات جدول رقم )

واخلسائر  ,مقياس املشكالت )املعاناة اإلنسانية

إذ مجيع املتغريات  ,واملعوقات التنظيمية( ,االقتصادية

 ,بصفة عامة قد حصلت عىل درجات عالية نسبي ا

عاناة اإلنسانية ) حيث بلغت قيمة )معامل ألفا( للم

( 0,813( وللخسائر االقتصادية ) 0,835

( ويبدو من هذه  0,848وللمعوقات التنظيمية) 
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النتائج أنَّ درجة الثبات عالية جلميع متغريات 

 الدراسة.  

 
 .نتائج ثبات مقياس املشكالت .(2جدول رقم )

 (1)درجة الثبات املحور

 0,835 املعاناة اإلنسانية

 0,813 صاديةاخلسائر االقت

 0,848 املعوقات التنظيمية

 

 التحليل اإلحصائي -7

ستخدم برنامج احلَُزم اإلحصائية للعلوم اُ  

استخدام األساليب  كام جرى ,SPSSاالجتامعية 

اإلحصائية الوصفية لعرض خصائص جمتمع البحث 

ستخدم كام اُ  ,كرارات والنسب املئويةتاستخدام الب

ابات أفراد جمتمع الوسط احلسايب لقياس متوسط إج

 وغريها من املقاييس اإلحصائية.  ,البحث

 

 رابًعا: نتائج الدراسة ومناقشتها

نتائج التساؤل األول: ما اخلصائص السكانية  -1

للمرىض السعوديني املنتقلني من مناطق اململكة 

 للعالج يف املستشفيات احلكومية بمدينة الرياض؟ 

 اخلصائص االجتامعية:  - أ

بحوثني من الذكور وبلغت أغلبية امل ,اجلنس

 ,٪(32,5ونسبة اإلناث بلغت ) ,٪(67,5نسبتهم )

                                                 

 درجة الثبات للمتغريات, وهي ألفا بعد حذف العبارة.  (1)

ذلك عائد ملقدرة الذكور عىل االنتقال من مكان  ولعلَّ 

ويمكن  إىل آخر بحث ا عن العالج أكثر من اإلناث.

تفسري هذه النتيجة بأنَّ االبتعاد عن األرسة واإلقامة يف 

ا إذا وخصوص   ,مدينة أخرى يصاحبه مشكالت أرسية

إالَّ  ,كان الشخص البعيد زوج أو زوجة ولدهيام أبناء

ا عىل األرسة من الرجل كام  ,أنَّ غياب املرأة أكثر تأثري 

وبدال  من أن يكون  ,أنَّ املرأة حتتاج إىل مرافق يف السفر

الغياب لشخص واحد يكون لشخصني ممَّا يؤدِّي إىل 

دته نظرية  ,اضطراب داخل األرسة دور وهذا ما أكَّ

انظر إىل اإلطار النظري  ,املريض )لتالكوت بارسونز(

بأنَّ املرىض ال يستطيعون القيام  ,املدخل االجتامعي

لذا نجد أنَّ حياة من حوهلم من  ,بأدوارهم امُلعتادة

الناس يعرتهيا االضطراب واالرتباك: فأمهات العمل 

ْن يؤدِّهيا والواجبات  خارج البيت تظل تبحث عمَّ

 ,ت داخل املنزل تظل ناقصة غري مكتملةواملسؤوليا

إىل تأثري  ,م.(1995,وقد أشارت دراسة )استنبويل 

غياب األب يف التوازن األرسي وما يرتبط بذلك من 

  معاناة األرسة.

أعىل نسبة حسب الفئات العمرية كبار السن  ,العمر

وقد ُيعزى ذلك إلصابتهم بأمراض  ,ستني سنة فأكثر

تليها من  ,٪(25,7)حيث بلغُت  ,الشيخوخة

أعامرهم ما بني مخسة عرش سنة إىل أقل من ثالثني سنة 

وقد يدل ذلك كثرة تعرض تلك الفئة  ,وهم الشباب

حيث بلغت النسبة  ,للحوادث املرورية واألخطار
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وكال املرحلتني حتتاج إىل عناية ورعاية  ,٪(24,8)

حيث إنَّ الشباب يف مقتبل العمر وتعتمد األمة  ,طبية

ا  ,جيل الشبابعىل  فكلَّام كان شباب املجتمع صحيح 

ا لبناء املجتمع ا قويًّ ا كان ذلك دافع  ا مرحلة  ,وقويًّ أمَّ

ا  ا عرفان  الشيخوخة فهي حتتاج إىل عناية طبية خصوص 

وهم  ,من املجتمع بدور الذي قاموا به اجتاه جمتمعهم

يف أمس احلاجة لتخفيف عليهم معاناة املرض فالسفر 

من مكان إىل آخر بحث ا عن العالج فيه مشقة واالنتقال 

ا بلغت نسبة من كان  ,بالغة عليهم يف هذا السن أيض 

وهي األقل بني مجيع  ,٪(14,3سنة )15أعامرهم أقل 

وقد ُيعزى ذلك إىل أنَّ هذه الفئة أقل الفئات  ,النسب

وقد يكون السبب اعتذار  ,العمرية عرضة لألمراض

فيصل التخصيص قسم األطفال بمستشفى امللك 

عندما أجرى الدراسة عىل تلك الفئة انظر إىل صفحة 

 . 17رقم 

نسبة املتزوجني بلغْت  ,احلالة االجتامعية

وهذا  ,٪( وهي أعىل نسبة من بني املبحوثني53,6)

يشري إىل أنَّ املتزوجني غالب ا ما تكون مسؤوليات اجتاه 

ا إذا كان  ,أرسهم أكثر من الفئات األخرى وخصوص 

ا الذين مل يسبق هلم الزواج فقد بلغت  ,م أطفاللدهي أمَّ

٪(. تليهم فئة األرامل وبلغت نسبتهم 22,6نسبتهم )

٪( وهم 3,4٪(. ثم املطلقني وبلغت نسبتهم )5,8)

يف أمس احلاجة إىل املساعدة وختفيف مشقة السفر 

ا الذين ال  ,وخاصة إذا كانوا نساء ,واالنتقال عليهم أمَّ

 ,٪(14,6ال فقد بلغت نسبتهم )ينطبق عليهم السؤ

 وكانوا أطفاال  دون سن الزواج.  

عدد أفراد األرسة الذين يقيمون  ,عدد أفراد األرسة

وبلغت  ,مع املبحوث تراوح ما بني ستة إىل عرشة أفراد

وهي أعىل من بني الفئات  ,٪(45,1النسبة )

وهذا العدد كبري بنسبة للمجتمعات  ,األخرى

للمجتمع السعودي فهو عدد ولكن بنسبة  ,األخرى

ا أرس ممتدة  ,طبيعي؛ ألَنَّ األرس السعودية تتميز بأَّنَّ

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )املهنا 

كذلك يمكن تفسري هذه النتيجة بأنَّ ُبعد ,م.(2005,

املرىض عن حمل إقامتهم يشعرهم بالعزلة والوحدة 

ا إذا كانت عدد أفراد  ,واملعاناة اإلنسانية وخصوص 

هذا ما أشار إليه املدخل الصحي يف  ,رسة كبرياأل

اإلطار النظري عند حتديد القيمة اإلنسانية بحساب 

التمزق االجتامعي كعامل أسايس يف حتديد 

دته دراسة  ,االحتياجات الصحية وما أكَّ

م.( بأنَّ العزلة من أهم األسباب 2003,)درويش

ية عىل سوء احلالة الصحية.   املؤدِّ

أعىل نسبة دخل للمبحوثني بلغْت  ,الدخل الشهري

وقد تراوحت ما بني ألفني إىل أقل من  ,٪(27,4)

وهذا يعني ضعف الدخل الشهري  ,أربعة آالف

وال تستطيع حتمل أعباء السفر ومصاريف  ,لألرسة

اإلقامة واإلعاشة يف املدن الرئيسة من أجل تلقي 

إىل  ,م.(1996,وقد أشارت دراسة )أبو زنط  ,العالج
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لقدرة املالية للمرىض عىل حتمل مصاريف السفر عدم ا

يف حني نجد أنَّ من كان دخل أرسته أقل من  ,للعالج

ومن كان دخل  ,٪(59,5ستة آالف بلغت نسبة )

٪(. 31,6أرسته أكثر من ست آالف بلغت نسبة )

ا هناك تقارب يف النسب بني من دخل األرسة أقل  أيض 

ة أكثر ومن دخل األرس ,٪(14,6من ألفني بنسبة )

وقد ُيعزى هذا إىل  ,٪(15,8من عرشة آالف وبنسبة )

أنَّ جمتمع البحث قد شمل خمتلف الطبقات 

كذلك من املالحظ أنَّ َمْن مل جيب عىل هذا  ,االجتامعية

السؤال بلغ سبعة وثالثني مبحوث ا وهذا العدد كبري إىل 

وقد يعود السبب إىل حتفظ بعض املبحوثني  ,حدٍّ ما

 خل الشهري لألرسة.  عىل ذكر الد

 نوع منطقة الشؤون الصحية  - ب

منطقة الرياض حصلت عىل أعىل نسبة ينتسب 

وقد ُيعزى  ,٪(27,7حيث بلغْت ) ,إليها املبحوثون

ذلك إىل الكثافة السكانية وكثرة عدد املحافظات 

وقد يكون السبب الُقرب املكاين  ,بمنطقة الرياض

مدينة حيث إنَّ الدراسة طبقت ب ,ملجتمع البحث

يف حني نجد أنَّ منطقة القصيم جاءت يف  ,الرياض

وقد ُيعزى  ,٪(9,2وبلغت النسبة ) ,املرتبة الثانية

ا للقرب املكاين بني منطقة القصيم ومنطقة  ذلك أيض 

نا نجد أنَّ نسبة منطقة عسري بلغْت  ,الرياض إالَّ أنَّ

٪( ومنطقة 7,5بلغْت ) ,٪( ومنطقة جيزان8,0)

بنسب مرتفعة إذا مجعت مقارنة ٪( هي 6,3نجران )

وتقع جنوب اململكة وتبعد آالف  ,باملناطق األخرى

 ,وهذا مؤرش خطري ,الكيلومرتات عن مدينة الرياض

حيث يوضح حاجة تلك املناطق إىل مستشفيات 

ومراكز متخصصة للتخفيف عىل املرىض االنتقال 

كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة )اخلليفة ,ومشقة السفر

بأنَّ منطقة عسري ومنطقة جيزان  ,م.(1993,نوآخرو

ومنطقة نجران أكثر مناطق اململكة إقباال  عىل العالج 

وأنـَّهم يأتون من مسافات  ,يف املستشفيات احلكومية

ومن املالحظ أنَّ منطقة الشؤون الصحية  ,بعيدة

بالقنفذة مل تدخل ضمن القائمة ويعود السبب إىل عدم 

نطقة يف أثناء مدة مجع وجود مبحوثني من هذه امل

 البيانات. 

 نوع املرض - ت

وجاء يف  ,٪(17,7مرض األورام بلغ نسبة )

ويدل ذلك أنَّ  ,املرتبة األوىل بني األمراض أخرى

مرض األورام من األمراض احلديثة والتي حتتاج إىل 

مستشفيات متخصصة التي تفتقر إليها مستشفيات 

ا املرتبة الثانية فنجد نسبتني متقاربتني  املناطق النائية. أمَّ

٪( والعيون بنسبة 14,8مها: اجلراحة وبنسبة )

ويف املرتبة الثالثة الباطنة وبنسبة  ,٪(14,1)

٪(. يف حني جاءت أمراض أخرى يف املرتبة 13,6)

والتي تشمل عدة أمراض منها: الكبد واملخ  ,الرابعة

واألعصاب والشلل وغريها من األمراض التي ذكرها 

٪(. واملرتبة اخلامسة نجد 12,6بنسبة )املبحوثون و



 ...املشكالت التي تواجه املرىض السعوديني املنتقلني من مناطق اململكة إىل مدينة الرياض  :عيل أمحد السامل 238

ا مها: القلب وبنسبة ) ٪( 10,4نسبتني متقاربتني أيض 

ا مرض الكىل  ,٪(10,2والعظام وبنسبة ) وخري 

٪( كأقل نسبة بني األمراض. بصورة 5,8وبنسبة )

 ,عامة نالحظ جتانس بني جمتمع البحث يف نوع املرض

راجعة ممَّا يعني أنَّ األمراض التي جيري منها م

 ,املستشفيات احلكومية يف مدينة الرياض من األمراض

كام  ,التي حتتاج إىل تقنية عالية وبكوادر طبية متميزة

نودُّ اإلشارة هنا إىل أنَّ ذكر هذه األمراض بعينها يف 

استبانة البحث جاء برصد التقرير الصحي السنوي 

لألمراض التي تقوم اهليئات الطبية بتحويل املرىض 

 يف املدن الرئيسة يف العرشين سنة املاضية. للعالج

 احلالة املرضية  - ث

أكثر من النصف بقليل من املبحوثني كانْت حالتهم 

٪(. يف حني نجد أنَّ 56,6املرضية طارئة وبنسبة )

البقية كانت حالتهم املرضية غري طارئة )عادية( وبنسبة 

وقد يعني ذلك أنَّ املرىض يف املناطق  ,٪(42,0)

ل  ,وضاعهم الصحية سيئةالنائية أ وينتظرون حتى حُتوَّ

من مستشفيات مناطقهم إىل املدن الرئيسة لتلقي 

أو أنـَّهم ينتقلون بدون حتويل لتدارك حالتهم  ,العالج

وقد أشار املدخل اإلداري هلذه الدراسة إىل  ,املرضية

وجود مركزية إدارية شديدة يف الدول النامية. فتمركز 

ملدن الرئيسة يشل قدرة املناطق اخلدمات الصحية يف ا

النائية يف تقديم اخلدمات لألفراد ممَّا جيعلهم ينتظرون 

موافقة السلطات املركزية يف نقل أو حتويل املرىض إىل 

تلك املدن. كام تتفق هذه النتيجة مع الدراسة التي 

قامت هبا املديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة 

إىل أنَّ أبرز  والتي أشارْت  ,م.(1994عسري )

مشكالت نظام اإلحالة بني املرافق الصحية هي تأخري 

 الردود من املستشفيات. 

 

 التحويل من املستشفى أو اهليئة الطبية

املرىض الذين جرى حتويلهم من مستشفى أو هيئة 

طبية من مناطقهم إىل مدنية الرياض لتلقي العالج يف 

أكثر  ,٪(58,0املستشفيات احلكومية بلغْت نسبتهم )

يف حني الذين مل جيِر حتويله بطريقة  ,من نصف بقليل

٪( وهي نسبة عالية 42,0رسمية بلغْت نسبتهم )

ويدل ذلك عىل أنَّ اإلحصائية السنوية  ,ومؤرش خطري

لوزارة الصحة ال مُتثل واقع املرىض املنتقلني من مناطق 

اململكة إىل املدن الرئيسة لتلقي العالج يف املستشفيات 

ا يتطلب إعادة النظر يف تلك احلك ومية. ممَـّ

  وآلية التحويل بني املرافق الصحية. ,اإلحصائيات

مدى وجود مرافق مع املريض يف أثناء  - ج

 التحويل

من  ,٪(85,2الغالبية العظمى وبنسبة بلغت ) 

 ,املبحوثني يوجد مرافق مع املريض يف أثناء التحويل

فق بلغت يف حني املبحوثني الذين ال يوجد معهم مرا

وهذا يدل عىل أنَّ وجود مرافق أو  ,٪(14,6نسبتهم )

أكثر مع املريض ملساعدته وتسهيل شؤونه يشء مهم 
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إالَّ أنَّ ذلك قد  ,ويرفع من احلالة املعنوية للمريض

يؤدِّي إىل خسائر اقتصادية عىل املريض واألرسة 

فبدال  من أنَّ يرصف مالي ا عىل شخص  ,واملجتمع

وبدال  من  ,عىل شخصني أو أكثرواحد سوف يرصف 

ا سوف تفقد  ا واحد  أنَّ تفقد األرسة واملجتمع شخص 

ا إذا كان املريض واملرافق بعيدين  شخصني خصوص 

كام تتفق هذه النتيجة مع نتيجة حتليل  ,عن حمل إقامتهام

 متغري اجلنس.  

 نوع وسيلة النقل يف أثناء التحويل - ح

دموا ٪( استخ49,0نصف املبحوثني تقريب ا )

السيارة كوسيلة نقل للوصول إىل مدينة الرياض لتلقي 

وقد ُيعزى ذلك إىل  ,العالج يف املستشفيات احلكومية

صعوبة دفع قيمة أجرة الطائرة أو عدم وجود 

حجوزات عىل الطريان أو القرب املكاين من مدينة 

من  ,٪(27,7حيث بلغت النسبة ) ,الرياض

الذي دفعهم إىل املبحوثني من منطقة الرياض األمر 

غري أنَّ مساحة اململكة شاسعة  ,استخدام السيارة

ومرتامية األطراف وتتباعد املدن والقرى آالف 

واستخدام سيارة فيه مشقة عىل املريض  ,الكيلومرتات

يف حني نجد املبحوثني الذين استخدموا  ,واملرافقني

٪( وجاءْت يف املرتبة 34,5الطائرة بلغْت نسبة )

ا املبحوثني الذين جرى نقلهم عن طريق أمَّ  ,الثانية

اف فقد ة أو سيارة اإلسعاإلخالء الطبي سواء بالطائر

٪( وهي نسبة ضئيلة مقارنة  14,3بلغت النسبة )

وهذا مؤرش مهم يتطلب  ,بنتيجة بنوع احلالة املرضية

إعادة النظر يف إجراءات تأمني وسيلة نقل اإلخالء 

ا من استخدم نقل اجلام عي كوسيلة نقل فقد الطبي. أمَّ

وهي نسبة ضئيلة وقد يعود  ,٪(1,5بلغْت نسبة )

السبب يف ذلك لوجود بدائل أخرى أسهل لدى 

 املبحوثني.   

 مدى تأمني وسيلة النقل - خ

أكثر من النصف بقليل من جمتمع الدراسة وبنسبة 

نتمل  ,٪(59,0بلغت ) يف حني  ,وسيلة النقل هلم ؤمَّ

هلم بلغت نسبتهم  الذين جرى تأمني وسيلة النقل

إذا أخذنا يف  ,٪( وهي نسبة ال بأس هبا40,5)

ا من املبحوثني مل جيِر حتويلهم عن  احلسبان أنَّ عدد 

إالَّ أنَّ  ,طريق هيئة طبية أو مستشفى من مناطقهم

نوا هلم وسيلة نقل  لوا وُأمِّ الفارق بني نسبة الذين ُحوِّ

ر يف وهي نسبة حتتاج إىل إعادة النظ ,٪(17,5ناقص )

آلية رصف التذاكر للمحولني من مناطقهم إىل املدن 

الرئيسة لتلقي العالج يف املستشفيات احلكومية عن 

 طريق اهليئات الطبية.  

 مدى رصف مساعدة مالية  - د

 ,٪(91,0الغالبية العظمى من املبحوثني وبنسبة )

مل يرصف هلم مساعدة مالية من قبل شؤون الصحية 

بة ضئيلة من املبحوثني يف حني نجد نس ,بمناطقهم

وهذا يعني  ,٪( جرى رصف مساعدة مالية هلم8,7)

ا  أنَّ املبحوثني يف أمس احلاجة للمساعدة املالية نظر 
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لبعدهم من أرسهم وأماكن إقامتهم وغالء املعيشة يف 

إالَّ أنَّه قد  ,املدن الرئيسة وتدين مستوى دخل األرسة

البحث  ُيعزى عدم رصف املساعدة املالية بسبب أنَّ 

طبق عىل املرىض )املنومني( يف املستشفيات وليس 

هناك حاجة إىل املساعدة املالية أو أنَّ عدد من املرىض مل 

وبرصف النظر عن  ,جيِر حتويلهم بطريقة رسمية

السبب يف عدم رصف املساعدة املالية فإنَّ نسبة من مل 

ا حتتاج إىل إعادة  ترصف هلم مساعدة مالية عالية جد 

ر يف آلية رصف هذه املساعدة من قبل اهليئات النظ

 الطبية.   

 مراجعة مستشفى حكومي بمدنية الرياض  - ذ

٪( من املبحوثني مل يسبق هلم 57,5إنَّ نحو )

وهي نسبة  ,مراجعة مستشفى حكومي قبل هذه املرة

يف حني الذين سبق هلم  ,أعىل من النصف بقليل

قرتب وهي نسبة ت ,٪(42,2املراجعة بلغت النسبة )

ومؤرش مهم وُيعطي دالالت متعددة منها  ,من النصف

أنَّ كثرة املراجعة تتطلب مصاريف إضافية عىل 

وزيادة الضغط عىل  ,املبحوث وأرسته هذا من جانب

وقد  ,املستشفيات يف املدن الرئيسة من جانب آخر

أشار املدخل الصحي يف اإلطار النظري هلذه الدراسة 

النَّاس قد  أنَّ الصحية إىل  عند حتديد احلاجة للخدمات

ولكنَّه  ,ال يكون عىل دراية باحلاجة للخدمات الصحية

يبدو للعيان متمثال  يف أعداد املراجعني للعيادات 

 واألقسام اخلارجية.  

 االعتامد عىل الواسطة يف أثناء عملية التحويل - ر

٪( من املبحوثني مل تعتمد عىل 66,7وفيه نسبة )

ك إىل أنَّ أكثر من نصف وقد ُيْعَزى ذل ,واسطة

املبحوثني بقليل كانت حالتهم طارئة وال تستدعي 

( 7التأخري أو إجياد واسطة انظر إىل نتيجة جدول رقم )

كام أنَّ البعض ربام أخفوا  ,يف متغري احلالة املرضية

اإلجابة الصحيحة عن السؤال ظنًّا منهم أنَّ ذلك قد 

مَّ حرماَّنم ُيؤثر عىل وضعهم يف أهلية العالج ومن ث

ا الذين أجابوا  ,من اخلدمة؛ ألنـَّهم دخلوا بواسطة أمَّ

بأنـَّهم اعتمدوا عىل الواسطة لتلقي العالج يف 

وهذا  ,٪(32,5املستشفى احلكومي فبلغت النسبة )

حيث إنَّ ثلث جمتمع الدراسة  ,مؤرش خطري ورقم كبري

وتتفق هذه النتيجة مع املدخل  ,دخلوا بالواسطة

اإلطار النظري هلذه الدراسة بأنَّ  اإلداري يف

املجتمعات النامية تنترش هبا الواسطة وقائمة عىل 

كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة  ,عالقات القربى

م.( إشارة إىل تفيش الواسطة 1993اخلليفة وآخرون )

 يف املستشفيات احلكومية. 

حجم املعاناة : ما ثاينالتساؤل النتائج  -2

املنتقلني من مناطق  عودينيالس للمرىض اإلنسانية

اململكة للعالج يف املستشفيات احلكومية بمدينة 

 ؟وهل ختتلف باختالف نوع املنطقة ,الرياض
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التوزيع املبحوثني حسب حجم املعاناة  .(2جدول رقم )

 .اإلنسانية )التكرارات والنسب املئوية(

 النسبة املئوية التكرار حجم املعاناة اإلنسانية 

)املعاناة =  ال تنطبق

 صفر( 

6 1,5 

منخفض )أكثر من 

 (1صفر إىل 

77 18,7 

إىل  1متوسط )أكثر من 

2) 

205 49,8 

 30,1 124 ( 3إىل  2عايل )أكثر من 

 100,0 412 املجموع

 

( توزيع املبحوثني 2توضح بيانات جدول رقم )

إذ الغالبية العظمى من  ,حسب حجم املعاناة اإلنسانية

 ,معاناة إنسانية ترتاوح ما بني متوسطةاملبحوثني تواجه 

 ,٪( قرابة نصف جمتمع البحث49,8وبلغْت نسبة )

ومنخفضة  ,٪(30,1ومعاناة عالية بلغْت نسبة )

ا الذين ال ُتوجد لدهيم 18,7وبلغت نسبة ) ٪(. أمَّ

٪( وهي 1,5فقد بلغت النسبة ) ,معاناة من املبحوثني

ا ال تكاد تذكر مهم إذ  وهذا مؤرش ,نسبة ضئيلة جد 

يوضح أنَّ املرض ليس معاناته جسدية بيولوجية عىل 

بل إنَّ مداه يصل إىل نفسية املريض نتيجة  ,املريض فقط

كام يصيب األرسة لالرتباك  ,القلق وامللل والعزلة

بل إنَّ املجتمع بأكمله  ,واالضطراب الذي حيدث هلا

وقد  ,حيث يفقد عضو من أعضائه ,يصله أثر املرض

ل الصحي واملدخل االجتامعي يف اإلطار أشار املدخ

النظري هلذه الدراسة إىل التمزق االجتامعي الذي 

وأنَّ دور املريض يتعطل  ,حيصل عندما حيصل املرض

بل املجتمع بأكمله كام تتفق هذه  ,وتترضر األرسة

م.( ودراسة أبو زنط 2000النتيجة مع دراسة البنيان )

املعاناة  ( عن,م2003( ودراسة درويش ),م1996)

اإلنسانية التي تنتج عن املرض إالَّ أنَّ  يف هذه الدراسة 

تضاعفت املعاناة اإلنسانية نتيجة البعد عن أفراد 

األرسة وحمل اإلقامة والتمزق االجتامعي الذي حيدث 

 عىل مستوى الفرد واألرسة واملجتمع.

 

املقارنة بني نوع املنطقة واملعاناة اإلنسانية  .(3جدول رقم )

 .املتوسطات واالنحرافات املعيارية()

 املتوسط التكرار نوع املنطقة
االنحراف 

 املعياري

 0,70392 1,7640 114 الرياض

 0,63822 1,7197 11 مكة املكرمة

 0,86189 0,9156 7 جدة

 0,90438 1,4432 16 الطائف

 0,53153 1,5417 20 املدينة املنورة

 0,61502 1,4543 38 القصيم

 0,79400 1,4430 19 الرشقية

 0,60077 1,7566 8 األحساء

 0,67350 1,4571 7 حفر الباطن

 0,59465 1,8170 33 عسري

 0,72980 1,7604 8 بيشة
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   .(3جدول رقم )تابع 

 املتوسط التكرار نوع املنطقة
االنحراف 

 املعياري

 0,36570 1,7300 11 تبوك

 0,67409 1,6500 25 حائل

 0,63802 1,6439 11 احلدود الشاملية

 0,69683 1,6749 31 جازان

 0,73252 1,7488 26 نجران

 0,91591 1,4500 5 الباحة

 0,78871 1,7131 14 اجلوف

 0,57510 1,7611 6 القريات

 0,69175 1,6558 410 املجموع

 2مل جيب = *

 

( أنَّ أغلب متوسط 3تشري بيانات جدول رقم )

ق اململكة العربية إجابات املبحوثني عىل خمتلف مناط

ا يدل عىل  ,السعودية تقع يف املعاناة املتوسطة ممَـّ

 ,التجانس الواضح بني خمتلف أفراد جمتمع البحث

حيث جاء  ,وبالرغم ذلك يوجد اختالف بني املناطق

( إلجابات املبحوثني 1,82متوسط احلسايب وقدره ) 

تليها  ,بمنطقة عسري كأعىل منطقة تواجه معاناة إنسانية

نطقة الرياض عند متوسط إجابات املبحوثني قدره م

( ثم منطقة القريات عند متوسط إجابات 1,76)

تليها منطقة بيشة عند  ,(1,76املبحوثني قدره ) 

ثم منطقة  ,(1,76متوسط إجابات املبحوثني قدره) 

األحساء عند متوسط إجابات املبحوثني قدره 

ومراكز ( و قد ُيْعَزى ذلك إىل كثرة حمافظات 1,76)

حيث  ,وقد يكون كرب حجم أفراد األرس ,تلك املناطق

يغلب عىل تلك املناطق أهل القرى الذين يمتازون 

ا قد يكون سبب ذلك ضعف  ,باألرس املمتدة أيض 

 مستويات الرعاية الصحية يف تلك املناطق.   

حجم اخلسائر : ما ثالثالتساؤل النتائج  -3

 من مناطق املنتقلني السعوديني للمرىض االقتصادية

اململكة للعالج يف املستشفيات احلكومية بمدينة 

 ؟وهل ختتلف باختالف نوع املنطقة ,الرياض

 

التوزيع املبحوثني حسب حجم اخلسائر  .(4جدول رقم )

 .االقتصادية )التكرارات والنسب املئوية(

 النسبة املئوية التكرار حجم اخلسائر االقتصادية

ال تنطبق )اخلسائر = 

 صفر( 

5 1,2 

منخفض ) أكثر من صفر 

 (1إىل 

93 22,6 

إىل  1متوسط ) أكثر من 

2) 

191 46,4 

 29,9 123 ( 3إىل  2عايل ) أكثر من 

 100,0 412 املجموع

 

م بيانات جدول رقم ) ( توزيع املبحوثني 4ُتقدِّ

إذ الغالبية  ,حسب حجم اخلسائر االقتصادية

دية العظمى من املبحوثني واجهتهم خسائر اقتصا

وتتفاوت حجم هذه اخلسائر ما بني متوسطة وقد 
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٪( وعالية وبلغت نسبة 46,4بلغت نسبة )

يف  ,٪(22,6٪( ومنخفضة وبلغْت نسبة )29,9)

ا ) ٪( تكاد تكون 1,5حني نجد نسبة قليلة جد 

معدومة من املبحوثني مل يتعرضوا إىل خسائر 

وهذا يعني أنَّ اخلسائر تكون عىل  ,اقتصادية

حيث إنَّ املريض  ,د واألرسة واملجتمعمستوى الفر

قد يتحمل الدين من أجل السفر واالنتقال للعالج 

ا ومن ثمَّ تتأثر ميزانية  ,وقد يكون دخله ضعيف 

كام أنَّ رصف املساعدات املالية من قبل  ,أرسته

وزارة الصحة هلؤالء املرىض ُتزيد من مرصوفات 

ة وقد أشار املدخل الصحي هلذه الدراس ,الوزارة

لت إليها دراسة  ,إىل ذلك والنتائج التي توصَّ

م.( 1996م.( ودراسة استنبويل )1993الدلقان )

م.( بتأثري العامل 2002ودراسة باقديم )

إالَّ أنَّ هذه الدراسة  ,االقتصادي عىل معاناة املرىض

ختتلف من حيث أنَّ مدى اخلسائر االقتصادية 

آخر يتضاعف نتيجة انتقال املريض من مكان إىل 

وقد أشارت دراسة أبو زنط  ,بحث ا عن العالج

 ,م.( إىل صعوبة السفر من أجل العالج1996)

األمر الذي يتطلب إعادة النظر يف السياسية 

الصحية عند توزيع اخلدمات الصحية بني املناطق 

وإعادة النظر يف آلية  ,بدرجة متساوية هذا من جهة

 رصف املساعدات املالية للمرىض يف غري حمل

 إقامتهم من جهة أخرى.    

 

املقارنة بني نوع املنطقة واخلسائر االقتصادية  .(5جدول رقم )

 .)املتوسطات واالنحرافات املعيارية(

االنحراف  املتوسط التكرار نوع املنطقة

 املعياري

 0,78345 1,5012 114 الرياض

 0,77947 1,7424 11 مكة املكرمة

 0,64729 1,6667 7 جدة

 0,84912 1,4711 16 الطائف

 0,55698 1,7561 20 املدينة املنورة

 0,65229 1,2732 38 القصيم

 0,62354 1,0746 19 الرشقية

 0,56651 1,7708 8 األحساء

 0,82696 1,3452 7 حفر الباطن

 0,54195 1,8962 33 عسري

 0,65009 1,6667 8 بيشة

 0,64960 1,8337 11 تبوك

 0,68137 1,6473 25 حائل

 0,51920 1,5227 11 احلدود الشاملية

 0,74526 1,6232 31 جازان

 0,61458 1,8679 26 نجران

 0,76012 1,4333 5 الباحة

 0,59197 1,9167 14 اجلوف

 0,42339 1,6301 6 القريات

 0,71164 1,5846 410 املجموع

 2مل جيب = * 
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( أنَّ أغلب متوسط 5يتضح من بيانات جدول رقم )

املبحوثني عىل خمتلف مناطق اململكة العربية إجابات 

َـّا يدل  السعودية تقع يف اخلسائر االقتصادية املتوسطة. مم

 ,عىل التجانس الواضح بني خمتلف أفراد جمتمع البحث

حيث  ,وبالرغم من ذلك ُيوجد اختالف بني املناطق

جاءت منطقة اجلوف كأعىل منطقة تواجه خسائر 

 ,(1,92ملبحوثني قدره ) اقتصادية بمتوسط إجابات ا

تليها منطقة عسري بمتوسط إجابات املبحوثني قدره 

ثم منطقة نجران بمتوسط إجابات املبحوثني  ,(1,90)

تليها منطقة تبوك بمتوسط إجابات  ,(1,87قدره ) 

ثم منطقة األحساء بمتوسط  ,(1,83املبحوثني قدره ) 

عد .( وُيعزى ذلك إىل بُ 1,77إجابات املبحوثني قدره ) 

 ,املسافة بني تلك املناطق ومدنية الرياض هذا من جهة

ومن جهة أخرى قد يكون قِلة دخل األرسة أدَّى إىل 

 زيادة حجم اخلسائر االقتصادية لتلك املناطق.   

حجم املعوقات : ما رابعالتساؤل النتائج  -4

املنتقلني من مناطق  السعوديني للمرىض التنظيمية

يات احلكومية بمدينة اململكة للعالج يف املستشف

 ؟وهل ختتلف باختالف نوع املنطقة ,الرياض

 

توزيع املبحوثني حسب حجم املعوقات  .(6جدول رقم )

 .التنظيمية )التكرارات والنسب املئوية(

 النسبة املئوية التكرار حجم املعوقات التنظيمية

 0,2 1 ال تنطبق )املعوقات = صفر( 

 17,5 72 (1منخفض ) أكثر من صفر إىل 

   .(6جدول رقم )تابع 

 النسبة املئوية التكرار حجم املعوقات التنظيمية

 37,9 156 (2إىل  1متوسط ) أكثر من 

 44,4 183 ( 3إىل  2عايل ) أكثر من 

 100,0 412 املجموع

 

( أنَّ غالبية 6يالحظ من بيانات جدول رقم )

 ,جمتمع الدراسة يواجه معوقات تنظيمية بنسبة عالية

بلغت نسبة حجم املعوقات التنظيمية عند  حيث

وبلغت النسبة عند مستوى  ,٪(44,4مستوى عايل )

وعند مستوى منخفض بلغْت  ,٪(37,9متوسط )

يف حني الذين ال توجد لدهيم  ,٪(17,5نسبة )

معوقات تنظيمية فهي نسبة تكاد تكون معدومة حيث 

ا يشري إىل ضخامة حجم املعوقات  ,٪(0,2بلغْت ) ممَـّ

وقد يفرس ذلك إىل  ,تنظيمية التي تواجه املبحوثنيال

املركزية الشديدة وتفيش الواسطة داخل املستشفيات 

حيث أشار املدخل اإلداري يف اإلطار  ,احلكومية

النظري هلذه الدراسة بأنَّ املجتمعات النامية ُيوجد هبا 

مركزية إدارية شديدة يف اجلهاز اإلداري عىل اختالف 

وقد يكون للنظام االجتامعي  ,تهمستوياته وتنظيام

وهيكل نظام القبيلة والعائلة وسلطة الرجل يف األرسة 

إضافة إىل أنَّ الصداقة والواسطة هلام أثر  ,دور يف ذلك

 ,يف سري العمل اإلداري ويف صنع القرارات اإلدارية

كام أنَّ نسبة الثلث من املبحوثني قد أجابوا بأنـَّهم 

وبالنظر إىل نتيجة  ,لقي العالجاعتمدوا عىل الواسطة لت
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وتتفق  ,( يف متغري وجود الواسطة10جدول رقم )

م.( 1993هذه النتيجة مع دراسة اخلليفة وآخرون )

م.( ودراسة املديرية 1994ودراسة لويس جلسن )

م.( 1994العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسري )

م.( ودراسة الرشيف 2004ودراسة اخلميش )

د معوقات تنظيمية يف عىل وجو ,م.(2008)

املستشفيات احلكومية إالَّ أنـَّها ختتلف نسبة هذه 

ا ا عالية جد  ممَّا تتطلب إعادة  ,املعوقات التنظيمية بأَّنَّ

 النظر يف السياسة الصحية يف اململكة.    

 

املقارنة بني نوع املنطقة واملعوقات التنظيمية  .(7جدول رقم )

 .)متوسطات وانحرافات معيارية(

 املتوسط التكرار وع املنطقةن
االنحراف 

 املعياري

 0,75157 1,9141 114 الرياض

 0,73090 2,0048 11 مكة املكرمة

 1,10625 1,6775 7 جدة

 0,80218 1,5365 16 الطائف

 0,66268 1,8317 20 املدينة املنورة

 0,71809 1,5481 38 القصيم

 0,79790 1,6192 19 الرشقية

 0,55324 1,8097 8 األحساء

 0,72205 1,4556 7 حفر الباطن

 0,69655 2,0750 33 عسري

 0,62537 1,6373 8 بيشة

 0,61804 2,0674 11 تبوك

   .(7جدول رقم )تابع    

 املتوسط التكرار نوع املنطقة
االنحراف 

 املعياري

 0,81738 1,8927 25 حائل

 0,60029 1,5758 11 احلدود الشاملية

 0,79146 1,8512 31 جازان

 0,66167 1,8973 26 نجران

 0,30277 2,1500 5 الباحة

 0,74346 2,1075 14 اجلوف

 0,67651 1,8535 6 القريات

 0,74094 1,8403 410 املجموع

 

أغلب متوسط  ( أنَّ 7جدول رقم ) تكشف بيانات

اململكة العربية  إجابات املبحوثني عىل خمتلف مناطق

واملعوقات  ,ت املتوسطةتقع ما بني املعوقا السعودية

حيث  ,ا يدل عىل التفاوت بني املناطقـَّمم ,العالية

منطقة الباحة كأعىل منطقة تواجه معوقات  جاءْت 

( 2,15تنظيمية بمتوسط إجابات املبحوثني قدره )

تليها منطقة اجلوف  ,عند مستوى املعوقات العالية

( عند 2,11بمتوسط إجابات املبحوثني قدره )

ثم منطقة عسري بمتوسط  ,قات العاليةمستوى املعو

( عند مستوى 2,07إجابات املبحوثني قدره )

تليها منطقة تبوك بمتوسط إجابات  ,املعوقات العالية

( عند مستوى املعوقات 2,06املبحوثني قدره )

ثم منطقة مكة املكرمة بمتوسط إجابات  ,العالية
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( عند مستوى املعوقات 2,00املبحوثني قدره )

ى ذلك لقلة الكفاءات اإلدارية عزَ وقد يُ  ,العالية

وقد يكون للعالقات القرابة  ,املتميزة يف تلك املناطق

 يف تلك املعوقات التنظيمية.     اسبب  

: ما احللول خلامسالتساؤل انتائج  -5

م بني يدي تقد   واالقرتاحات والتوصيات التي يمكن أن  

 ؟ةالعربية السعودي اململكةبصانعي السياسات الصحية 

: طلب من املبحوثني احللول واالقرتاحات - أ

ترتيب احللول واملقرتحات التي يرون بأنـَّها مناسبة 

ملعاجلة املشكالت التي تواجههم عند االنتقال من حمل 

إقامتهم إىل مدينة الرياض للعالج يف املستشفيات 

وقد ُطلب منهم ترتيبها من رقم واحد إىل  ,احلكومية

فعند اختيار رقم واحد عىل  ,رقم ثامنية حسب األمهية

أحد احللول أو املقرتحات فإنَّه ال يعني أنَّه أقل من رقم 

وإنـَّام يمثِّل اخليار األول  ,ثامنية عىل سبيل املثال

فكلَّام صغر  ,املناسب له ملعاجلة املشكلة التي تواجهه

 رقم املتوسط احلسايب كلَّام كان هو اخليار املناسب.  

 

توزيع إجابات املبحوثني حسب أمهية احلل  . (8جدول رقم )

أو املقرتح أو التوصية )التكرارات 

 واملتوسطات احلسابية(.

 الرتتيب املتوسط التكرار الفقرة 

وجود مجعية أو إدارة هتتم 

وترعى شؤون املرىض 

املحولني أو املنتقلني إىل 

 املدن الرئيسة. 

293 2,81 1 

   . (8جدول رقم )تابع 

 الرتتيب املتوسط كرارالت الفقرة 

تأمني نقل جماين حتت 

إرشاف فريق عالجي لنقل 

املرىض إىل املستشفيات يف 

 املدن الرئيسة.

292 3,47 2 

ختصيص عيادة استشارية 

متنقلة بني مدن وقرى 

 وهجر مناطق اململكة. 

280 3,50 3 

تفعيل الوقف الصحي 

اإلسالمي )بناء مساكن 

للمرىض املحولني للعالج 

 ملدن الرئيسة(.يف ا

295 3,71 4 

ال بني  التنسيق اجليد والفع 

وزارة الصحة واخلطوط 

اجلوية يف تسهيل 

 حجوزات املرىض.

288 4,10 5 

دعم مرشوعات بناء 

املستشفيات واملراكز 

املتخصصة عن طريق 

 رجال األعامل. 

272 4,39 6 

تشغيل املستشفيات العامة 

احلكومية تشغيل ذايت 

احلكومي  )حتويل القطاع

 إىل خاص(. 

254 5,94 7 

التأمني الصحي التعاوين )أخذ 

رسوم من الناس من أجل 

 حتسني الرعاية الصحية(. 

254 6,27 8 
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( إىل توزيع آراء 8ُتشري بيانات جدول رقم )

إىل  ,املبحوثني حسب أمهية احلل أو املقرتح أو التوصية

 أنَّ متوسط جمموع إجابات جمتمع البحث الذين يرون

( وقد نال املرتبة 2,81وجود مجعية أو إدارة بلغ ) 

يف حني نجد متوسط جمموع إجابات جمتمع  ,األوىل

( 3,47البحث الذين يرون تأمني نقل جماين بلغ ) 

وفيام يتعلق بتخصيص عيادة  ,وجاء يف املرتبة الثانية

استشارية متنقلة فقد بلغ متوسط جمموع إجابات 

وبنسبة  ,يف املرتبة الثالثة( وجاء 3,50جمتمع البحث ) 

ا ما خيص تفعيل  ,أقل بقليل عن تأمني النقل املجاين أمَّ

الوقف اإلسالمي فقد بلغ متوسط جمموع إجابات 

ممـَّا يدل  ,ونال املرتبة الرابعة ,(3,71جمتمع البحث ) 

عىل أنَّ احللول واملقرتحات التي نالت املرتبة الثانية 

املدخل اإلداري هلذه  والثالثة والرابعة تتوافق مع

وفيام يتعلق بخيار التنسيق اجليد والفعال بني  ,الدراسة

وزارة الصحة واخلطوط اجلوية فقد بلغ متوسط جمموع 

وجاء يف املرتبة  ,(4,10إجابات جمتمع البحث )

ا خيار دعم مرشوعات بناء املستشفيات  اخلامسة أمَّ

 ,واملركز املتخصصة فجاء قريب من اخليار اخلامس

حيُث بلغ جمموع متوسط إجابات جمتمع البحث 

ا من  ,ونال املرتبة السادسة 4,39 ونالحظ أيض 

( أنَّ جمتمع البحث 8البيانات الواردة يف اجلدول رقم )

ال يفضل خيار حتويل املستشفيات احلكومية إىل القطاع 

وقد ُيعزى ذلك لعدم مالحظة تغري واضح  ,اخلاص

 ,جرى تشغيلها ذاتي ايف املستشفيات احلكومية التي 

حيث بلغ جمموع متوسط إجابات جمتمع البحث 

ا جاء خيار التأمني  ,( نال املرتبة السابعة5,94) وأخري 

حيُث بلغ جمموع متوسط  ,الصحي يف املرتبة الثامنة

( ويدل ذلك عىل أنَّ جمتمع 6,27إجابات املبحوثني )

البحث قد تكون الرؤية غري واضحة لديه عن التأمني 

صحي التعاوين أو قد يكون لعدم الرغبة يف دفع ال

يغلب  ,الرسوم وزيادة األعباء املالية عليهم بوجه عام

ا تصبُّ يف خانة  عىل أمهية تلك احللول واملقرتحات أَّنَّ

اجلانب اإلداري والصحي واالجتامعي كوجود مجعية 

وتأمني  ,أو إدارة مستقلة ترعى وهتتم بمشكالهتم

 ,يص عيادات استشارية متنقلةوختص ,النقل املجاين

وهذا يعني أنـَّها تتفق مع  ,وتفعيل الوقف الصحي

 املداخل النظرية التي اعتمدت عليها الدراسة احلالية. 

ويف  ,يف ضوء نتائج هذه الدراسةالتوصيات:  - ب

ضوء ما ُعرض يف اإلطار النظري يمكن طرح بعض 

التوصيات التي هتدف بالدرجة األوىل إىل حماولة 

وفيام يأيت بعض  ,تفادة القصوى من هذه الدراسةاالس

 هذه التوصيات:   

  هناك حاجة علمية إلجراء مثل هذه الدراسة عىل

عينة أكرب بحيث تشمل مجيع مراكز وحمافظات 

ومدن اململكة العربية السعودية بواسطة جمهود 

 بحثي مجاعي مؤسيس. 
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  هناك حاجة علمية إلجراء دراسات تتبعية ملشكلة

قل من أجل العالج يف املشتشفيات الكربى التن

والتخصصية ملعرفة مدى التغري الذي يطرأ عليها 

ا وقوة.   ضعف 

  كشفت نتائج هذه الدراسة أنَّ منطقة الشؤون

الصحية بعسري أعىل مناطق اململكة يواجه مرضاها 

ثم منطقة  ,تلتها منطقة الرياض ,معاناة إنسانية

 ,منطقة األحساءثم  ,تلتهم منطقة بيشة ,القريات

احلكومية  تاألمر الذي تطلب عىل مجيع املستشفيا

بمدينة الرياض مراعاة تلك املناطق عىل وجه 

 اخلصوص عند اخلطة العالجية املقدمة هلم. 

  أوضحت نتائج هذه الدراسة إىل أنَّ منطقة اجلوف

أعىل مناطق اململكة يواجه مرضاها خسائر 

 ,نطقة نجرانثم م ,تلتها منطقة عسري ,اقتصادية

األمر الذي  ,ثم منطقة األحساء ,تلتهم منطقة تبوك

يتطلب إعادة النظر يف آلية رصف املساعدات املالية 

للمرىض يف غري حمل إقامتهم ومراعاة ألوضاع تلك 

 املناطق عىل وجه التحديد. 

  بيَّنت نتائج هذه الدراسة إىل أنَّ منطقة الباحة أعىل

 ,معوقات تنظيمية مناطق اململكة يواجه مرضاها

تلتهم منطقة  ,ثم منطقة عسري ,تلتها منطقة اجلوف

األمر الذي يتطلب  ,ثم منطقة مكة املكرمة ,تبوك

 مراجعة الكفاءة اإلدارية يف تلك املناطق.

  إنشاء مجعية أو إدارة هتتم وترعى شؤون املرىض يف

املناطق النائية من اململكة العربية السعودية ترتبط 

رشة أو باجلمعية الوطنية حلقوق بالوزير مبا

 اإلنسان. 

  تفعيل الوقف الصحي اإلسالمي عن طريق

وذلك ببناء مساكن وقفية للمرىض الذي  ,املحسنني

يأتون من املناطق النائية لتلقي عالج يف املستشفيات 

 احلكومية باملدن الرئيسة. 
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