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الملخص:

هتدؼ ىذه الورقة إذل التعرؼ على ادلتغَتات السوسيو-اقتصادية كالسن واجلنس وادلستوى التعليمي ومستواىم

االقتصادي وبعض العوامل األخرى ،واليت يعتربىا العديد من الباحثُت سببا يف التحكم باجتاىات الرضا عن اخلدمات وىذا
ما سنحاوؿ التعرؼ عليو من خالؿ حبث ميداين يف اجملاؿ الصحي وعينة خاصة ىي فئة ادلرضى ادلزمنُت ورضاىم عن
اخلدمات ادلقدمة يف ادلركز الصحي.

Résumé :
Cet article a pour but identifier les facteurs socio-économiques qui ont un
retentissement sur le degré de la satisfaction du malade Algérien vis-à-vis des
prestations de services au sein des établissements de santé et de connaitre les facteurs
qui l’influence telle que : l’âge, le sexe du malade, le niveau intellectuel, la situation
socio-économique, ainsi que d’autres facteurs.
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مقدمة:

نتجت فك رة علم االجتماع لتناوؿ موضوع الصحة من حاجة اجملتمع للتفكَت فيما ؽلكن لو من االرتقاء بصحة ال تتناوؿ

البعد الفيزيقي أو البيولوجي فقط بل يشرؾ يف البحث الصحي اجلوانب االجتماعية اليت تأثر يف التوازف الصحي العاـ ،لقد
صنف علماء االجتماع األمراض حبسب الفصوؿ ،وحبسب الطبقات االجتماعية ،وطرؽ انتشارىا وكيفية استجابة األفراد
للصحة وادلرض ،وأعراض وعالمات تدىور احلالة العامة وكذلك ادلعاين اليت تفسر هبا ،كما يعرض علم االجتماع قضية
الصحة يف تطورىا عرب التاريخ مصاحبة بذلك التغَت االجتماعي يف التفكَت ونظرة الثقافات للصحة وادلرض وادلريض ،كما
عرض علم االجتماع موضوع رعاية الفئات احملتاجة للخدمات الصحية وعوف اجملتمع حىت يعاد تأىيلهم وإدماجهم يف
أوساطهم الطبيعية اليت ينتموف إليها من منطلق التكافل االجتماعي.
تلك الرعاية دتاشت يف تطورىا مع التغَتات والتطورات البشرية وادلعرفية ،التقنية والتنظيمية ،وتكونت تكتالت رلتمعية
يًتأسها القائموف والقادروف على القيادة والتفكَت يف سد احلاجة الصحية وأصبح احلديث عما ؽلكن أف تقدمو العلوـ الطبية
أكثر طرحا وإثارة للجدؿ العلمي ،ومدى استعداد اجملتمعات بأف تدفع من ذتن لقاءىا وما نوع االستثمارات اليت ؽلكن
حتقيقها ،فادلوارد ادلتاحة سواء دتيزت بندرهتا أو وفرهتا تصبح مؤشرا نقيس عليو ونقارف على إثره تكلفة تقدمي أو كفاية
االحتياجات العامة والالزمة لصحة الفرد واجملتمع ،وحبسب ادلوارد ادلادية كالتجهيزات ،والعتاد الطيب وادلوارد البشرية كالفاعلُت
الصحيُت يتم حتديد اال ختيارات واألولويات وأيها أكثر فاعلية للنات الصحي ادلعقد ،وبذلك يتنبأ العلماء دلا ؽلكن أف ينت
من عبء وأي اسًتاتيجية معينة من السياسة العامة ؽلكن إتباعها وما ستكلفو والبدائل ادلتاحة للتخفيف من حدة ادلرض
وتقليص عدد الوفيات الذي ال يعترب مؤشرا للباحثُت يف ع لم االجتماع والطب وحدعلا بل وعادل االقتصاد أيضا ،فهو يعرب
عن مدى مصداقية الفكرة العامة ادلعلنة بضماف الصحة للجميع.
وعلى ادلستوى احمللي الوزارات ومؤسساهتا الصحية اليت تطبق وتنفد ادلخططات العالجية والوقائية ،للوزارات الصحية
قوانُت حتكمها وأنظمة تسَت عليها وت نظيم يعطي لنشاطها وخدماهتا معانيها ودالئلها ،ودتيزىا يف توزيع وتأمُت احلاجات يف
مصاحل عامة ومتخصصة للفئات ادلصابة بأمراض حادة أو مزمنة ،ىنا يدخل ادلتلقوف للخدمة وادلؤسسة ادلمثلة يف
مستخدميها والفريق العالجي يف تفاعل مستمر تتشكل لدى كل منهم رلموعة من الرموز حتددىا وحتكمها اعتبارات
اجتماعية تنت عن خربة ادلعايشة الدائمة كادلعتقدات والتصورات وادلواقف واآلراء إضافة إذل خصوصية كل فئة أو كل فرد
تباعا حملددات تتدخل يف تكوين فكره الصحي كتدخلها يف تكوين الفكر االقتصادي ،أو الديٍت ،أو الفلسفي.
وظلط العالقة بُت ادلؤسس ة واجملتمع أثناء التفاعل الناشئ عند تلقي وعرض اخلدمة يكوف سببا ونتيجة يف الرضا عن
اخلدمات الصحية خاصة إذا علمنا أف الفئات االجتماعية ال تستشعر ما يقدـ ذلا من خدمات بالطريقة نفسها فيعرب عن
ذلك يف مظاىر عديدة من السلوكيات ذلدؼ التعريف باجتاىاهتم.
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االشكالية:
التزمت احلكومات على تأمُت الصحة للجميع وكاف معها أمل التغلب على ادلرض شلكنا وخاصة بعد التغَت االجتماعي
نتيجة التقدـ الذي حققو العلم يف رتيع اجملاالت :كعلوـ الطبيعة ،والعلوـ الدقيقة ،والتطور التكنولوجي...اخل ،ومبساعدة
بعض اخلرباء يف التخطيط ،انتهجت كذلك الدوؿ حديثة االستقالؿ سياسة مواكبة دولة الرفاىة كنموذج للتنمية حتاوؿ
الوصوؿ إليو بعدما ورثت منها ادلنشئات واخلطوط العريضة للتنظيم لكن سرعاف ما قننت وثبتت تلك اإلجراءات من التنظيم
ادلعموؿ هبا واستمرت يف تطبيقها إذل حد اآلف.
توفر ادلؤسسة جلميع الفئات االجتماعية خدمات سلتلفة كالتحليل وادلعاينة وادلتابعة والتأمُت االجتماعي الذي يضمن ذلم
اجملانية ،وعلى إثر التفاعل الذي ػلدث بُت ادلؤسسة وادلرضى ادلختلفُت يف سنهم وجنسهم ومستواىم التعليمي وانتمائهم
الديٍت وأصلهم اجلغرايف وحالتهم األسرية ومدة إصابتهم وما يتلقونو من اجملتمع كرموز ومعاين تتشكل لديهم اجتاىات اغلابية
أو سلبية يعرب هبا عن الرضا للخدمات ادلقدمة وتتدخل الرموز وادلعاين أي ادلدركات يف حتديد مسار التفاعل ،لذلك سنطرح
التساؤؿ ادلركزي التارل:
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية %95ونسبة خطأ  ...5بين العوامل الشخصية والرضا
عن الخدمة الصحية؟
أوال :تحديد المفاىيم:
ض" :مرضا :تغَتت صحتو واضطربت بعد اعتداذلا1".مزمن[ ":زمن] :فا //ادلاضي عليو زمن ،القدمي
-1ادلريض :لغةَ :م ِر َ

' //مرض مزمن' :عتق وأتت عليو أزمنة".

2

اصطالحا :ىناؾ من يعرؼ األمراض ادلزمنة على أهنا أمراض العصر وىي" رلموع األمراض ادلستحدثة اليت ارتبطت
بظاىرة القلق اليت انتشرت يف كافة أضلاء العادل ادلعاصر ...والسمة ذلذه األمراض أهنا ليست أمراضا عرفها اإلنساف منذ القدـ
ولكنها نتاج معاصر وخلق جديد لعوامل مستحدثة بعضها عوامل بيئية كتلوث اذلواء ،وأخرى سلوكية ونفسية واجتماعية،
اضلرفت بسلوؾ اإلنساف لتصيبو بادلرض .وقد عدد تقرير ىيئة الصحة العادلية ومنظمة الفاو ىذه األمراض ما يلي :مرض
اإليدز ،تصلب الشرايُت ،ضغط الدـ ،القولوف العصيب ...قرحة ادلعدة ،الشلل االرتعاشي ،األنيميا ،السكر ،البدانة،
3
االضطرابات العصبية".
-2اخلدمة :لغة" :خدمة :جِ .خ َدـ وخدمات :ادلساعدة اليت تقدـ للغَت".

4

اصطالحا :ذكرت اخلدمة متالزمة مع اخلدمة االجتماعية فهي" :اصطالح يصف الطرؽ النظامية اليت تستعمل يف تقدمي
العوف وادلساعدة للمحتاجُت الذين ال يستطيعوف بأنفسهم التغلب على ادلشاكل واألزمات اجلانبية اليت تواجههم".5
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-3الصحة :لغة" :صحة[ -:صح] :مص//عدـ اعتالؿ اجلسم وسالمتو //كوف الشيء مقبوال من ناحية القانوف ،التثبيت
و-العامة :ادلصاحل اإلدارية ادلكلفة باحملافظة على احلالة الصحية يف البالد وحتسينها6".اصطالحا " :يستعمل ىذا االصطالح
يف وصف حالة الرفاىية والصحة االجتماعية اليت يتمتع هبا اجملتمع" ،7وقد عرفتها منظمة الصحة العادلية على أهنا "تلك
احلالة الكلية من الرفاه الفيزيقي ،العقلي ،االجتماعي وال تعٍت فقط خلو اجلسم من اإلصابة أو العجز".
الخدمة الصحية :اخلدمة الصحية يف التفكَت االجتماعي ىي ذلك النشاط الذي ؽلارسو رلموعة من الفاعلُت يف قطاع

معُت ،ويكوف اذلدؼ منو خدمة اجملتمع ،بتوفَت الوسائل وال يسعى ذلك القطاع إذل حتقيق الربح طادلا دل يتم التخلي عن
فكرة ضماف اخلدمات من طرؼ الدولة فوازع تقدمي ىذه اخلدمات غَت رحبي بل تتكفل بو الدولة شلثلة يف مؤسساهتا اخلدمية.
إجرا ئيا :يوجد تداخل يف تعريف اخلدمات الصحية على أهنا رعاية صحية كما أف مصطلح الصحة يدلوف عليو مبصطلح
الطب ،نعرؼ اخلدمة الصحية على أهنا كل اجلهود ادلبذولة من طرؼ الفاعلُت االجتماعيُت ادلمثلُت يف مستخدمي الصحة
وحتكمهم قوانُت ويتقاضوف مقابال على خدماهتم اليت يؤذوهنا ويقدموهنا ،ورغم ذلك ؼلتلفوف يف طريقة تقدؽلها ،من أجل
ذلك يُكوف ادلتلقوف ذلذه اخلدمات آراء واجتاىات ضلو اخلدمة ونوعيتها واليت تؤثر يف الطلب العالجي حبسب متغَتات السن
واجلنس واالنتماء الثقايف والقناعات اليت ػلملوهنا الظاىرة يف سلوكياهتم تلك ادلعرب عنها أو اخلفية.
وجعِ َل ذلذه اخلدمة أماكن أكثر تنظيما يف نسق صغَت جزئي يعترب من أشكاؿ النسق الكبَت الكلي شلثال يف الشخص
ُ
ادلعنوي للدولة اليت حتافظ على احلقوؽ وتؤدي الواجبات ،وإف استدعت الضرورة تفرض العقوبات ،فاخلدمة الصحية إذا هبذا
ادلعٌت تطورت عرب الزمن من اخلدم ة االجتماعية ادلتخصصة يف رلاالت كمجاؿ الصحة لتأخذ شكال أكثر تنظيم سواء يف
الفكرة أو الوسائل أو اإلمكانيات.
-4ادلؤسسة" :رلموعة األحكاـ والقوانُت الثابتة اليت حتدد السلوؾ والعالقات االجتماعية يف اجملتمع"

8

ادلؤسسة الصحية" :ادلؤسسات الصحية يف كل رلتمع مكوف أساسي لو طبيعة البنائية والوظيفية اليت تنعكس على منظومة
العالقات اليت تنشأ داخلها وعلى عالقتها باجملتمع ككل ،وينظر إذل ادلؤسسات الصحية على أساس أهنا بناءً اجتماعيا عبارة
عن رلموعة قادرة بشكل نسيب من العالقات ادلهنية بُت الطبيُت من أطباء وشلرضُت وغَتىم من أعضاء اذليئة الطبية وبُت
ادلرضى ،وادلؤسسة الصحية اليت تتميز بنوع من التنظيم ػلدد نشاط العاملُت فيها من أطباء وشلرضُت ػلدد واجباهتم
9
ومسؤولياهتم وصالحياهتم سعيا لتحقيق ىدؼ ادلؤسسة الصحية".
ثانيا :الدراسات السابقة :العوامل ادلرتبطة بتحقيق الرضا عن اخلدمات ادلقدمة للمريض يف ادلستشفيات األردنية:10
جذب انتباه الباحثا ف قلة الدراسات واألحباث اليت تتناوؿ ارتفاع أو اطلفاض مستوى الرضا لدى ادلرضى يف رلاؿ تقييمهم
للخدمات الطبية واخلدمية ادلقدمة يف ادلستشفيات األردنية ،وىدفت الدراسة أساسا إذل التعرؼ على أىم العوامل ادلرتبطة
بتحقيق الرضا لدى ادلرضى بنوعيها العاـ (احلكومي) واخلاص ،صاغ الباحثاف رلموعة من األسئلة ىي على التوارل :ما ىو
مستوى الرضا عن اخلدمات ادلقدمة يف ادلستشفيات احلكومية واخلاصة يف سلتلف زلافظات ادلملكة ،ىل ىناؾ أية عالقة
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ذات داللة إحصائية بُت مستوى الرضا عن اخلدمات وبُت ادلتغَتات الشخصية للمريض كالعمر ،اجلنس ،الدخل الشهري،
ادلستوى التعليمي ،وجود تأمُت صحي ،نوع ادلستشفى ،موقع ادلستشفى وبعده عن الضوضاء ،واخلدمات الفندقية ادلقدمة فيو
مثل األكل ،نظافة األسرة ،ووجود وسائل الًتفيو ،ىل توجد مساعلة ذات داللة إحصائية لنوع ادلستشفى وادلتغَتات ادلذكورة
سابقا يف شرح التباين بُت مستوى الرضا عن اخلدمات يف ادلستشفيات األردنية لدى ادلرضى.
أظهرت نتائ الدراسة أف مستوى الرضا عن اخلدمات ادلقدمة يتباين بُت سلتلف احملافظات حيث وجد بأف ىناؾ اختالفا
يف قيمة متوسط الرضا عن اخلدمات ادلقدم ة داخل احملافظة نفسها ،وتبُت كذلك أف مستوى الرضا عن ادلستشفيات اخلاصة
أعلى بكثَت من الرضا عن اخلدمة يف ادلستشفيات العمومية ،دلّت نتائ الدراسة أف مستوى الرضا مرتبط بعدة متغَتات
مستقلة ىي النظافة ،نوع ادلستشفى ،اىتماـ الطبيب أثناء ادلعاجلة ،ووجود تأمُت صحي يكفل تغطية تكاليف العالج،
ومعاملة موظفي وشلرضي ادلستشفى ،ومناسبة كمية الكل باإلضافة إذل طوؿ فًتة االنتظار بُت ادلوعد احملدد وبُت وقت
الكشف األصلي.
كما وجدا بأف مستوى الرضا عن اخلدمات يرتبط بعالقة ثنائية اغلابية مع كل من وجود تأمُت صحي ،واىتماـ الطبيب
أثناء ادلعاجلة ،ومناسبة كمية األكل باإلضافة إذل اىتماـ موظفي وشلرضي ادلستشفيات وتعزي العالقة القوية تلك إذل شعور
ادلريض بالرضا االغلايب ضلو الطبيب الذي يهتم مبريضو والرعاية الطبية والنفسية اليت يتلقاىا من العاملُت يف اخلدمة أما وجود
تأمُت صحي فهو عامل مشجع وإغل ايب ألنو يساعد ادلريض على دفع نفقات ادلعاجلة يف ادلستشفى دوف اضطراره لبذؿ
خدمة أخرى ،بينما يرتبط بعالقة ثنائية سلبية مع طوؿ فًتة االنتظار بُت ادلوعد احملقق وبُت وقت الكشف الفعلي ،وىذا أمر
طبيعي حيث أنو كلما طالت فًتة االنتظار كلما زاد تذمر ادلراجعُت واستيائهم وبالتارل يقل رضاىم عن اخلدمات
االستشفائية.
رابعا :المقاربة النظرية:
تناوؿ عدي ٌد من علماء االجتماع مثل تالكوت بارسونز ،إؽليل دوركامي ،روبرت مَتتوف ،وغَتىم ظاىرة الصحة وعند
اطالعنا على النظريات وجدنا أننا لن ندرس العالقات أو األدوار أو التنظيم بل سندرس موضوع الرضا كعملية اجتماعية
ديناميكية ػلدد على أساسها ادلريض ادلزمن تفاعلو مع ادلؤسسة الصحية على الفعل اخلدمايت باعتباره حدثا يف ادلؤسسة
الصحية ،وىو ما تأمنو لنا التفاعلية الرمزية ،وقد كانت أوذل تطبيقاهتا يف علم النفس ،حيث يدخل الفرد يف عالقة تفاعل مع
فرد آخر ،وظهرت نظرية التفاعل الرمزي كمصطلح جديد يشَت إذل مدخل خاص ومتميز يف دراسة احلياة اجلماعية والسلوؾ
الشخصي لإلنساف من منطلق النقد اجلماعي" ،كما يشَت مصطلح التفاعل الرمزي إذل عملية التفاعل اليت يكوف فيها الفرد
على اتصاؿ بعقوؿ اآلخرين ،ومع حاجاهتم ورغباهتم الكامنة وكذا وسائلهم يف حتقيق أىدافهم".11
وقد ظهرت التفاعلية الرمزية ألوؿ مرة يف اجملتمع األمريكي ،وكاف ذلك هناية القرف19ـ ،وتركز على الوحدات الصغرى
(ادليكرو) على اختالؼ ادلدارس الفكرية األخرى اليت تركز على الوحدات الكربى (ادلاكرو) ،تأثرت ىذه النظرية بالفلسفة
الرباغماتية "ولياـ جيمس" كذلك تأثرىا بالداروينية االجتماعية "ىربرت ميد" ،وكذا السلوكية "واطسن" ،كما ارتبطت بعدد
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من ادلداخل مثل الوجودية ،واليت جاءت معربة عن ذلك االجتاه الكيفي يف رلاؿ البحث االجتماعي ،أي سرعاف ما طوع
علم االجتماع أساسات النظرية على اعت بار أف العالقة ال تكوف بُت فرد وفرد فقط بل عالقة فرد مع رتاعة أو عالقة بُت
رتاعتُت.
"ترجع ىذه الفكرة النظرية إذل أعماؿ تشارلز كورل وىربرت ميد وىي دتثل وجهة نظر معارضة لنظرية فرويد يف التحليل
النفسي ،فكورل يرى أف تطور اإلنساف وادلطالب االجتماعية ال يتعارضاف بل علا جانباف لعملة واحدة ذلك أف طبيعة
اإلنسانية واحلاجات االجتماعية قد صيغا يف قالب واحد واستمرا يف تفاعل دائم من خالؿ النمو النفسي والعالقات مع
اآلخرين".

12

وقد استخدـ مفهوـ التفاعلية يف البداية لتمييز ظلط العالقات االجتماعية وكذلك لتفسَت بعض ادلالحظات اخلاصة
باإلنساف وسلوكو أثناء احتكاكو مع غَته من أعضاء رتاعتو واجملتمع الذي ػليا فيو يف بعض الرموز ،وتركز النظرية على
التفاعل ادلتضمن "الفعل" أي فعل الكائن اإلنساين يف عالقتو باآلخرين اليت تنطوي على اإلدراؾ والتفسَت ورد الفعل أو
االستجابات ،وقد حدد بلومر وىو من أنصار ىذه النظرية ،األفكار األساسية اليت تنهض عليها التفاعلية الرمزية يف ثالثة
قضايا" :أف الكائنات اإلنسانية تتفاعل جتاه األشياء والوحدات يف ضوء ما تنطوي عليو من معاين ظاىرة ذلم ،إف ىذه ادلعاين
ىي زلطة الفاعل االجتماعي يف اجملتمع اإلنساين ،وىي تتغَت من خالؿ عملية التأويل أو التفسَت اليت يستخدمها كل فرد مع

الرموز".13

نظر ىربرت بلومر إذل التفاعلية الرمزية على أهنا تعرب عن ذلك التفاعل الذي ػلدث بُت سلتلف العقوؿ وادلعاين اليت دتيز
اجملتمعات اإلنسانية ،وىذه احملاور األساسية للتفاعلية الرمزية استدؿ هبا كل من "كورل" يف نظريتو عن اجملتمع واجلماعة،
واتضحت فكرة "ولياـ توماس" عن حتديد ادلوقف ،وعند "ىاربرت ميد" يف تناولو لنشأة وتطور الذات ،أف اإلنساف وحده
ؽلتلك نظاـ رمزي ولو القدرة على ابتكاره ،فالبشر قادروف "على التمثيل الرمزي لبعضهم البعض ولألشياء واألفكار ،وبالتارل
ألية مرحلة من مراحل خرباهتم".14
فالكائن البشري ال يُلقى للوجود من العدـ وال ػليا يف فراغ ،بل ىو زلصلة جتمع ىيكلي منظم يتأثر ويؤثر يف زليطو
ويتحوؿ من خالذلا الوليد البشري إذل كائن اجتماعي ،يكوف اجملتمع انعكاسا لو وأثرا يف وجوده واستمراره يدخل معهم يف
عملية تفاعل قد يكوف متقطع على فًتات حبسب امتداد شعور احلاجة وقد يكوف دائم بدواـ طلب وإدراؾ احلاجة وادلريض
حتكمو القاعدة نفسها ألنو يطلب ويدرؾ حاجتو لتأمُت استقراره الصحي ،يتلقى خدمات تعٌت بو ػلدث التفاعل يف زماف
ومكاف تقدؽلها ،ويكوف ادلريض يف الوقت نفسو كتلة مشحونة دلا لقنو إياه اجملتمع عن تلك اخلدمة" ،فجورج ىاربرت ميد
يطور تصور اإلنساف الذي يستمد شخصيتو من خالؿ تفاعل االتصاالت الرمزية ...وبوسع اإلنساف أف ؼللق بيئات رمزية
جديدة ورلتمعات زللية ترعى ادلريض وتنمي مهاراتو وحتفز مشاركتو ادلتزايدة على صعيد احلياة االجتماعية".15
ىؤالء األفراد من اجملتمع ىم ادلنتفعوف (ادلرضى ادلزمنُت) من اخلدمات ادلقدمة يف ادلؤسسات الصحية على اختالؼ
اختصاصاهتا تتشكل لديهم رلموعة من الرموز اليت كونوىا عن طريق تفاعلهم ودلدة زمنية ليست بالقصَتة يف زليط يقدـ ذلم
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يكوف ىؤالء ادلرضى رموزا تتدخل يف حتديد درجة الرضا عن اخلدمات ادلقدمة ،وكذا ارتباطها مبا
خدمات تتكفل بصحتهمِّ ،
توفره ىذه ادلؤسسات الصحية من شروط فيزيقية ،أو من سرعة االستجابة للطلبات العالجية" ،فالسلوؾ اإلنساين يعترب
انعكاسا لعمليات التفسَت والتقييم والتعريف والتخطيط ،لدى األفراد يف بيئات تفاعل متباينة ،فإف التنظيم االجتماعي ؽلثل
مواءمة نشطة للسلوؾ بُت من يتفاعلوف سويا .وىكذا ينبغي أف ينظر إذل التنظيم االجتماعي باعتباره عملية أكثر شلا ينظر
إليو باعتباره بناء" ،16فبيئة التفاعل ىنا ىي احمليط الصحي يتضمن ثالثة أطراؼ مهمة ىي ادلريض ،مستخدمو الصحة،
اجملاؿ الذي تتم فيو عملية التفاعل.
ستسمح لنا النظرية التفاعلية الرمزية بالتعرؼ على ماذا يرى ادلريض ادلزمن يف اخلدمة الصحية بعد تفاعلو معها وتكوينو
لرموز حتدد سلوكو واجتاه رضاه ضلو مؤشرات اخلدمة الصحية ،تتميز النظرية التفاعلية الرمزية مبالئمة موضوع دراستنا يف
تركيزىا على أساسات عديدة ألف التفاعل ػلتاج ويستهلك مدة زمنية طويلة حىت تتكوف االجتاىات والرموز ،والتأثر
بادلدركات أو ادلعلومات اليت يلقنها اجملتمع ألفراده وقد تكوف صحيحة أو مضللة ،وتتدخل كذلك يف حتديد االجتاىات
والرموز.
خامسا :البحث الميداني:
:1-5اجملاؿ ادلكاين :بعد التنظيم اجلديد للمنظومة الوطنية للصحة مع مطلع  2008منح التقسيم اجلديد للتغطية
الصحية يف والية عنابة نفسا تنظيميا جديدا حيث خرج قطاع الصحة برحاؿ ،وعُت الباردة ،والقطاع الصحي احلجار من
اخلريطة الصحية للوالية وجتلت معاين التقسيم اجلديد يف االستقاللية ادلالية ذلذه القطاعات عن القطاع الصحي عنابة والذي
دتت إعادة تسميتو إذل ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية عنابة ،وتضم العيادات متعددة اخلدمات ادلتواجدة على ادلستوى
احلضري عنابة مركز ،ومن بُت ىذه العيادات عيادة متعددة اخلدمات العريب خروؼ وعيادة متعددة اخلدمات اإلخوة
لوسافنا ،وعلا رلاال دراستنا ادليدانية ،وتضم كل واحدة منهما مصلحة تعٌت بتقدمي اخلدمات الصحية للمرض ادلزمن.
 :2-5منه دراسة حالة :ىو الطريقة ادلنظمة اليت يتبعها الباحث يف دراسة ظاىرة معينة ،يسعى إذل دراسة حالة معينة
دوف غَتىا مثل دراسة حالة مصلحة األمراض ادلزمنة-مصلحة مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدـ -دوف غَتعلا من
ادلصاحل اليت تقدـ اخلدمات الصحية ودوف غَتعلا من ألمراض ادلزمنة وسوؼ نقدـ أسباب اختيار ادلرضُت الحقا ،ويعد منه
دراسة حالة من مناى الدراسة الوصفية.
 :3-5استمارة مقابلة :وىي أقل الوسائل تكلفة وتساعد الباحث احلصوؿ على بيانات كثَتة يف أقل وقت شلكن
ولنجنب ادلرضى عناء إرجاع االستبياف إضافة إذل أف استمارة ادلقابلة دتكننا من احلصوؿ على ادلعلومات دوف فهم خاطئ
ألسئلة البحث ،وقمنا بإعدادىا على مراحل ىي:
ادلرحلة األوذل :ومت فيها رتع ما جاد ت بو الدراسات السابقة والكتب ادلرجعية من معلومات ختص جوانب ادلوضوعحىت دتكنا من صياغة أولية لألسئلة وقمنا بعرضها على رلموعة من األساتذة يف علم االجتماع اللذين عمدوا لنا مبجموعة
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من النصائح والتعديالت واقًتاحات لبعض األسئلة ادلفتوحة واليت ؽلكن أف تكوف مفيدة وغفلنا عنها ،كانت الزيارة التمهيدية
من 09جواف إذل غاية 30جواف  2018فجربنا وتأكدنا من صدؽ وثبات االستمارة وتغطيتها للموضوع.
ادلرحلة الثانية :ويف ىذه ادلرحلة قمنا بتجريب االستمارة على عينة رلموعها 10مرضى رقمنا االستمارات من01إذل 10واستجوبنا ادلرضى كما قمنا بإلصاؽ رقم استمارة ادلبحوث على بطاقة مواعيد فحصو ،كما قمنا بتدوين وقت
معاينتو يف الفًتة الصباحية أـ الفًتة ادلسائية من اليوـ ادلوارل للتحاليل اليت غلريها يف ادلؤسسة ،ويف يوـ ادلعاينة قمنا بإعادة
التطبيق على ادلرضى لكننا دل صلد ادلريض رقم 01أي أصبح رلموع االستمارات ،09وقمنا حبساب درجة ثبات االستمارة
بناء على درجة ثبات احملور باستخداـ اختبار ستودنت (ت) 17وكانت النتائ كما ىو مبُت يف اجلدوؿ رقم ()01
جدوؿ رقم ( )01يبُت ثبات احملور األوؿ من االستمارة ،اجتاه الرضا عن اخلدمات الصحية:
المعالجة
االحصائية
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ومنو :ت= ()0.4-(= )0.54( / )0.22-
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية  8ومستوى ثقة  %0.05تساوي  2.306قيمة "ت" احملسوبة غَت دالة إحصائيا،
ألهنا أقل من "ت" اجلدولية وعليو فإنو ال يوجد فرؽ ذو داللة ويدؿ على ثبات االستمارة.
ادلرحلة الثالثة :بعد حساب الثبات عدلنا بعض األسئلة ادلفتوحة اليت تضمنتها االستمارة السابقة وتوصلنا بذلك إذلصياغتها هنائيا ومت تطبيقها على عينة البحث اليت ضمت  100مفردة وامتدت الدراسة ادليدانية من 07جويلية إذل
غاية22أوت ،2018وقد اشتملت االستمارة على البيانات الشخصية كالسن واجلنس وادلستوى التعليمي ...من 01إذل09
يف زلور البيانات الشخصية واجتاه الرضا عن مؤشرات اخلدمات من سؤاؿ 10إذل سؤاؿ.15
ادلرحلة الرابعة :بعد تفريغ البيانات وتبويبها وإجراء العمليات احلسابية والتقنيات اإلحصائية توصلنا إذل نتائ مغايرة نوعاما دلا ىي عليو النتائ يف الدراسات السابقة يف احتماالت تأثَت العوامل الشخصية على رضا ادلرضى عن اخلدمات الصحية
فقمنا بإجراء حبث ميداين ٍ
ثاف وامتدت فًتتو من 28سبتمرب إذل غاية28أكتوبر 2009للتأكد من صدؽ اإلجابات وعرضية
العينة ،كما قمنا حبساب الفرؽ بُت العينتُت باستخداـ اختبار ستودنت(ت) لعينتُت متساويتُت يف احلجم وسنعرض نتائ
االختبار فيما يلي:
جدوؿ رقم( )02يبُت الوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري للعينة األوذل:18
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االضلراؼ ادلعياري :ع=
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ومنو :ع= 12.64
جدوؿ رقم ( )03يبُت الوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري للعينة الثانية:
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1.8349

س = 0.105 = 63
600

ومنو س= 0.105

2

االضلراؼ ادلعياري :ع=

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

√

]0/111[ * ])031(9 + )029(9 + )-000(9 + )-023(9 [ -)12010(9

ومنو :ع= 13.43
اختبار  -ت  -للعينتُت :19ف100 =1
س0.29=1
ع12.64 =1

ف100 =2
س0.105 =1
ع13.43 =2
[]9220 – 92090

ومنو :ت = ()0.42-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9

√

9

(])09211
(– )01211
ت=  0.42-مبا أف قيمة ت اجلدولية أكرب من قيمة ت احملسوبة [
إحصائية بُت العينتُت وىذا
فرؽ ذو داللة
فإنو ال يوجد
44
دليل على عرضية العينة.
 4-5تقدير حجم العينة :مت حتديد 100مفردة مقسومة بالتساوي بُت مرض السكري وارتفاع ضغط الدـ ،وكاف احلجم

نفسو عند إعادة التطبيق ادليداين لنتأكد من صحة النتائ وعرضية العينة ،فأصبح اجملموع الكلي  200مفردة.
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املتغريات السوسيو-اقتصادية وعالقتها بالرضا عن اخلدمات املقدمة باملؤسسة الصحية
وقد اعتمدنا على الطريقة غَت االحتمالية يف ادلعاينة ،وكانت العينة بالطريقة العرضية "وىي تلك ادلعاينة غَت االحتمالية
اليت تواجو صعوبات أقل أثناء انتقاء العناصر ،20"....مث طبقنا طريقة كا 2الستخالص التأثَت أو االختالؼ إف وجد بُت
ادلرضى تبعا لعواملهم الشخصية ،وحىت نعرؼ إف كاف ذلذه العوامل تأثَت يف اجتاه الرضا قارنا النتيجة ادلتحصل عليها مع
كا2اجلدولية ادلوافقة لدرجة احلرية ودرجة ثقة  %0.05ومستوى معنوية  ،% 95وأردنا التعرؼ على اجلنس والسن وادلستوى
التعليمي ومكاف اإلقامة ونوعها واحلالة ادلدنية وكذا الدخل الشهري والتمتع بالتأمُت االجتماعي عن ادلرض يف حتديد قيمة
الرضا عن اخلدمات وقد وحدنا ادلقياس يف حساب رتيع العوامل الشخصية حىت نعطي حظوظا جلميع ادلؤشرات بالظهور.
سادسا :عرض نتائج البحث الميداني:
 1-6اتجاه الرضا على مؤشر الوقت المخصص للمعاينة:
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نالحظ من خالؿ النتائ أف الرضا عن اخلدمة يف

مؤشر الوقت ادلخصص للمعاينة ؽليل إذل االجتاه ادلوجب للعينتُت.

جدوؿ ( )04يبُت اجتاه الرضا على مؤشر اخلدمة -وقت ادلعاينة -وجنس ادلرضى للعينة (:)01
مؤشر الوقت المخصص للمعاينة

ذكور

2

1

0

1-

2

26

2

1-

0,72

27,72

0

1,45-

50

17

3-

48,27

0

2,54-

76

19

4-

إناث

مج

2

مج
227

47

74

.
سؤاؿ رقم  1و 10من االستمارة
قمنا أوال بضرب التكرار يف الدرجة فتحصلنا على النتائ ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله ،ولن ضلسب نتائ الدرجة الصفرية ألف
التكرار الذي حصلنا عليو ضربناه يف الصفر وبالتارل النتيجة تساوي صفرا" ،1مث ضربنا رلموع التكرارات ادلشاىدة أفقيا يف

 -1سنعتمد على هذه ال طرٌقت فً حساب جمٍع الجداول لكاي مربع ،وسنعرض فٍما تبق النتٍجت مباشرة دون أن نعرض العملٍت الحسابٍت2
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الصف يف رلموع التكرارات ادلشاىدة اخلاصة بالعمود ،وقسمناىا على اجملموع العاـ ،فتحصلنا بذلك على التكرار ادلتوقع،
حيث رقم( )02أعاله يعٍت التكرار ادلشاىد و( )0.72يعٍت التكرار ادلتوقع .وعليو كػ=2
(+ 2)]1.45-[-1-( + 2)48.27-50( + 2)27.72-26( + 2)0.72-2
1.4548.27
27.72
0.72
2
()]2.45-[-3-
=(-( +)0.13-( +)0.06( +)0.1( +)2.27
2.542.22 =)0.08

حساب درجة احلرية4= 4 * 1 =) 1 – 5( ) 1- 2( :
22
كا 2اجلدولية عند درجة حرية  4ومستوى ثقة  0.05تساوي "9.488
مبا أف كا 2احملسوبة  2.22أقل من كا 2اجلدولية  9.488ىذا يدلنا على عدـ وجود اختالؼ بُت ادلرضى يف اجتاه
رضاىم عن مؤشر الوقت ادلخصص للمعاينة.
جدوؿ رقم ( )05يبُت اجتاه الرضا على مؤشر اخلدمة -وقت ادلعاينة -وجنس ادلرضى للعينة (:)02
مؤشر الوقت المخصص للمعاينة

ذكور

مج

2

1

0

1-

30

20

0

4-

31,05

24,7

246

8.62-

2
إناث

24

23

22,95

18,2

0

11-

2-

6,37-

0,85-

34

7
مج

54

43

15-

2-

8.

سؤاؿ رقم  1و 10من االستمارة
وكذلك العينة الثانية كػ 2احملسوبة تساوي  5.17-وكػ  2اجلدولية تساوي  9.488عند درجة حرية  04ومستوى
معنوية .0.05
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كاف اجتاه الرضا يف العينتُت موجب ،وتقدير كفاية الوقت ادلخصص للمعاينة دل يتأثر مبؤشر العوامل الشخصية ،فكنا
نعتقد بأف اختالؼ ادلرضى من حيث جنسهم يؤثر على ىذا ادلؤشر من فئة النساء أو من الذكور وىو عكس ما مت التوصل
إليو يف دراسة الرضا عن اخلدمات يف ادلستشفيات األردنية حيث وجدت الدراسة تأثَت عامل اجلنس يف الرضا عن اخلدمات
ولكن تتفق مع بعض الدراسات اليت عرضها الباحث نفسو يف دراساتو السابقة.
دل يتأثر اجتاه الرضا عن مؤشر الوقت ادلخصص للمعاينة بادلستوى التعليمي العينة األوذل  =23.76والعينة الثانية = -
 22.75أما كػ 2اجلدولية كانت  ،41.337وؽلكن أف نرجع النتيجة يف عدـ التأثر إذل اعتبار أف معظم ادلرضى من
ادلستوى التعليمي ادلتدين وبالتارل ال يستطيعوف أف يقرروا حجم الوقت الالزـ لكل معاينة خاصة إذا علمنا أف %24فقط
23
من ادلرضى ادلصابُت تتم معاجلتهم وفقا لقواعد منظمة الصحة العادلية"
دل يتأثر اجتاه الرضا ادلوجب مبكاف اإلقامة ألننا كنا نعتقد أف سكاف ادلدف أكثر تطلبا يف اخلدمات الصحية وأكثر اىتماما
حبالتهم ادلرضية ويتأملوف يف وقت أكثر للمعاينة شلا ىو عليو ونرجع عدـ التأثر ىذا إذل اعتياد ادلرضى اإلصابة واعتياد الوصفة
الطبية.
دل يتأثر اجتاه الرضا ادلوجب باحلالة ادلدنية ،إذ كنا نعتقد بأف فئة ادلتزوجُت أو ادلطلقُت ستشكل عناصر التأثَت لكن دل
يظهر ذلك يف نتائ الدراسة ونرجع ذلك إذل أف زمن ادلعاينة سلصص فقط للحالة العضوية ادلرضية وليس للتعرؼ على احلالة
االجتماعية اليت يعيشها ادلرضى إذ أننا وجدنا أف  %89من ادلرضى من فئة ادلتزوجُت ال يتحدثوف مع طبيبهم عن مشاكلهم
الزوجية سواء العامة احلياتية أو عالقاهتم اجلنسية مع أزواجهم.
دل تأثر مدة اإلصابة بادلرض على الرضا حيث كنا نعتقد بأهنا تتدخل يف حتديد اجتاه الرضا ألف ادلصاب منذ  25سنة
فأكثر ال ػلمل االجتاه نفسو عن الرضا من ذلك الذي أصيب منذ  05سنوات والنتيجة اليت توصلنا إليها ال تتوافق مع ما
عرضناه يف الدراسات السابقة حيث أف العدواف يف دراستو وجد تأثَت مدة اإلصابة على اجتاه الرضا العاـ ونرجع السبب يف
ذلك ىو وحدة ظلط العالج لكليهما فادلصاب مبرض السكري يُعٌت بو بطريقة سلتلفة يف غضوف السنة األوذل من ادلرض وىذا
العتباره مصابا جديدا ويتطلب فهم ادلرض واعتياد ادلواظبة على ادلعاينة وقتا من الزمن يكوف ختصيصو أكرب نوعا ما.
 2-6مؤشر االىتمام الذي يوليو الطبيب بمريضو أثناء المعاينة :كانت النتائ يف اجتاه الرضا موجبة ودل يتأثر

بالعوامل الشخصية كاف اجملموع يف العينة األوذل  119ويف العينة الثانية  ،108كنا نعتقد بتأثَت اجلنس على اجتاه الرضا لكن
دل تكن النتائ متوافقة مع ما توقعناه وىذا يدلنا على تساوي اىتماـ الطبيب مبرضاه سواء كانوا ذكورا أو اناثا ،ويعود عدـ
التأثَت إذل طبيعة ادلرضُت فاالىتماـ موزع على رتيع الفئات على اختالفها سواء كانت فئة الذكور أو االناث أو حبسب متغَت
السن كذلك سواء كانت فئة شابة أو كهلة أو فئة ادلسنُت ونرجع ذلك إذل أف االىتماـ يكوف بادلرض واحلالة الصحية العامة
فادلضاعفات ختص رتيع ادلرضى على اختالؼ متغَتاهتم وعواملهم الشخصية.
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يف نتائ االىتماـ الذي يوليو الطبيب بادلرضى كنا نعتقد أف ادلستوى التعليمي للمرضى يؤثر على اجتاه الرضا ألف فئة
ادلتعلمُت بإمكاهنا االطالع عما يستجد من حبوث ودراسات علمية ختص ادلرض وبإمكاهنم تقييم أداء الطبيب أو اىتمامو
هبم لكن دلتنا النتائ على عدـ صحة اعتقادنا حيث أف كػ 2احملسوبة للعينة األوذل=  2.07والعينة الثانية= 6.385 -
ونرجع السبب يف ذلك إذل أف ادلستوى التعليمي للعينة متدف ودل يؤثر البعض شلن مستواىم التعليمي العارل على اجتاه الرضا
العاـ ،وىذا بعكس ما قدمو أزتد العدواف يف دراستو للرضا يف ادلستشفيات األردنية.
كما دل يؤثر ال مدة االصابة وال مكاف اإلقامة على اجتاه الرضا إذ كنا نعتقد أنو سيوجد اختالؼ بُت سكاف احلضر
والريف على اعتبار أف إحدى الدراسات السابقة يف دراسة أزتد العدواف أثبتت أف فئة سكاف الريف لديهم مستوى عاؿ يف
الرضا ألف سكاف ادلدف يكونوف أكثر استشعار دلا يستجد يف ادليداف العلمي الصحي ويستطيعوف دتييز اىتماـ الطبيب هبم
ولكن ىذا ما دل تثبتو دراستنا إذ ال يوجد اختالؼ ذو داللة إحصائية.
 3-6مؤشر الفرؽ الزمٍت بُت موعد ادلعاينة والوقت احلقيقي للمعاينة :كانت اجتاه رضا العينتُت سالبا :العينة األوذل= -
 92والعينة الثانية=  ،117-ودل يؤثر أي من العوامل الشخصية على رضا ادلرضى إذ كنا نعتقد بوجود عالقة ذات داللة
إحصائية بُت السن والرضا ونرجع ذلك إذل أف مدة االنتظار طويلة جدا حسب تعبَت ادلرضى وقدرىا بعضهم من ساعة إذل
 03ساعات فلم يسمح طوؿ االنتظار جلميع أفراد العينة بظهور الفرؽ بُت الفئات العمرية الشابة ،الكهلة وادلسنُت وتعود
مدة االنتظار إذل تأثَتات تنظيمية شخصية على اعتبار أف الطبيب ىو من ؽللك حق تقدير وحتديد زمن وصولو ،إضافة إذل
استقبالو للمندوبُت الطبيُت ادلمثلُت للمخابر الصيدالنية اخلاصة واللذين يقوموف بالًتوي دلنتجاهتم وما استجد من عالجات
دوائية ختص ادلرض فيزيد ىذا من مدة انتظارىم وقلقهم.
كما اعتقدنا بتأثَت ادلستوى التعليمي أو مكاف االقامة على الرضا دلا ؽليز سكاف الريف من خصائص نفسية مغايرة
لسكاف احلضر وأف سكاف الريف يتميزوف بالصرب لتأثَت البيئة الريفية اليت يعيشوف فيها ،على عكس سكاف ادلدف أو ادلناطق
احلضرية اللذين يتصفوف بأهنم شديدي التوتر والعصبية وظلط احلياة السريعة اليت تأثر عليهم.
كما كنا نعتد بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلرضى يف مستوى دخلهم واجتاه الرضا على ادلؤشر ألننا كنا نتوقع
أف ذوي الدخل الضعيف أو النعداـ دخلهم ال يتذمروف من االنتظار لالستفادة من ادلعاينة طادلا أهنا رلانية ،لكن دلت
النتائ على عدـ ثبات ذلك وطوؿ االنتظار كبَت يقلق رتيع الفئات االجتماعية مهما كاف دخلها.
 3-6العوامل السوسيو-اقتصادية ومؤشر اتجاه الرضا عن نوعية التحاليل:
سجلنا أف االجتاه موجب يف العينة األوذل=  25والعينة الثانية=  ،44كنا نعتقد بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
ادلرضى خاصة يف عامل ادلستوى التعليمي والدخل واالشًتاؾ لدى صندوؽ الضماف االجتماعي ومدة اإلصابة وقد دلت
النتائ على ثبات بعض منها دوف األخرى ،فلم تتأثر النتائ بادلستوى التعليمي ونرجع السبب يف ذلك أيضا إذل أف
مفردات العينة ال ؽلكنهم تقييم أداء التقٍت أدلخربي الفتقارىم إذل معلومات حوؿ شلارسة مهنية ادلخربي وتشغيل األجهزة
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وطرؽ التحليل ونزع الدـ –وىم غَت رلربين على العلم هبا -ودل يثبت التأثَت حسب عامل االشًتاؾ لدى صندوؽ الضماف
االجتماعي ،فكنا نعتقد بوجود عالقة ذات داللة إحصائية على أساس أف التمتع بتأمُت اجتماعي يسمح بتكوين اجتاه رضا
على نوعية اخلدمات وىذا للراحة النفسية اليت يشكلها التكفل بالتحاليل الطبية يف كمها و نوعها ،وختتلف نتائجنا عن نتائ
دراسة أزتد العدواف الذي وجد تأثَت واضح للضماف االجتماعي على الرضا عن اخلدمات.
بينما كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بُت عامل مدة اإلصابة ومؤشر نوعية التحاليل بالنسبة للعينة األوذل وكانت
النتائ كػ 2احملسوبة للعينة األوذل=  34.64وكػ 2اجلدولية=  31.410وأرجعنا السبب يف ذلك إذل أف طوؿ مدة ادلتابعة
يف ادلصلحة يسمح بتكوين اجتاىات ومن مت رضا معُت عن اخلدمات وىذا ما يثبت انطالقنا من مبدأ أف الزمن لو أثر يف
تشكيل الرضا وىذا ما يتفق مع ما عرضناه يف ادلقاربة النظرية الدراسة السابقة.
أتثبتت دراستنا تأثَت الدخل الشهري على اجتاه الرضا ضلو نوعية التحاليل ادلقدمة يف ادلؤسسة الصحية حيث كانت كػ2
احملسوبة للعينة الثانية=  26.87وكػ 2اجلدولية=  21.026وىذا يدلنا على أعلية الوضعية االقتصادية اليت يعيشها أفراد
العينة ودليل ذلك أف عامل الدخل الشهري تدخل يف حتديد اجتاه الرضا.
 4-6العوامل السوسيو-اقتصادية وشروط الرفاه العالجي في قاعة االنتظار :وجدنا أف االجتاه منعدـ يف العينة

األوذل وموجب يف العينة الثانية بنتيجة  ،32وكنا نعتقد بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت مكاف اإلقامة ،نوعها،
الدخل ،وبُت الرضا ع ما ىو متوفر يف القاعة لكن دل يظهر أي فرؽ جوىري ويعود االجتاه ادلوجب إذل السعي ادلستمر من
ادلؤسسة للتوفَت أحسن الظروؼ للمرضى عند تلقي اخلدمة الصحية ولكن ظهر تأثَت االشًتاؾ لدى صندوؽ الضماف
االجتماعي على اجتاه الرضا وىذا يعٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلرضى يف رضاىم على ما ىو متوفر يف قاعة
االنتظار ،ونرجع ىذه النتيجة للشعور الذي ؽلنحو التأمُت على العالجات ،األدوية والتحاليل ورلمل ادلستلزمات حلالة صحية
جيدة ففسح اجملاؿ لظهور التأثَت على ما ىو متوفر يف القاعة وادلطالبة بأكثر رفاىية مىت كاف ادلرضى يشًتكوف مببالغ تقتطع
من أجورىم لتشكل مصدر من مصادر دتويل صندوؽ الضماف االجتماعي وىذا األخَت يقوـ بتمويل ادلنظومة الوطنية
للصحة.

616

املتغريات السوسيو-اقتصادية وعالقتها بالرضا عن اخلدمات املقدمة باملؤسسة الصحية
خاتمة الدراسة:
يتعرض الفرد تقريبا وبصفة يومية لضغوطات نفسية يف زليط العمل أو يف احمليط األسري ،اليت تتحد وتَتهتا مع عمليات
التحديث وتغَت ظلط ادلعيشة لتربز معها عديد األمراض خاصة السكري وارتفاع ضغط الدـ الشرياين ،وأمراض القلب
والشرايُت ،واليت تتسارع وتَتة اإلصابة هبا لتفوؽ بعض األمراض خطورة خاصة وأف الوفاة حتدث نتيجة مضاعفاهتا ،ودل يعد
الفكر االجتماعي للخدمة الصحية ينحصر يف اخلدمة االجتماعية كما كاف يضطلع هبا يف احلضارات القدؽلة من التفكَت
الالىويت إذل التفكَت ادليتافيزيقي ،وصوال إذل التفكَت الوضعي الذي يرى يف اخلدمات الصحية عبء اجتماعي ثقيل بعدما
كاف فكرا يسعى إذل االرتقاء باجملتمع إذل ادلدف الفاضلة ،إذل فكر اجتماعي وسيط يبحث عن قهر ادلرض ،وبياف مسبباتو،
إذل الفكر احلديث الذي يسعى إذل إغلاد كيفية التمويل للمصاريف الصحية ،فأصبحت الدوؿ تبحث فيما ؽلكن أف تدفع
من ذتن لتغطية النفقات.
وظاىرة الصحة من منظور علم االجتماع يف دراستنا جتلت يف الرضا كعملية اجتماعية حاولنا التعرؼ على اجتاىو وتأثره
بالعوامل الشخصية ووجدنا أنو غَت ثابت ؼلتلف من منطقة إذل أخرى ومن شخص آلخر ومن عامل آلخر وىناؾ مفاضلة
غلريها ادلريض يف رضاه عن اخلدمات بُت الطبيب وادلؤسسة فهو يرى يف ادلؤسسة مكاف تقدمي اخلدمة ولكن الطبيب مالك
العالج ألنو من يقيم حالتو ومالك مفاتيح عالجو ،فالطبيب شخصية كارزمية وادلريض مرتبط بو وباخلدمات اجملانية وليس
بادلؤسسة أي ؽلكنو أف يتخلى عن ادلؤسسة إذا ما وجد مكانا آخر يقدـ اخلدمة اجملانية كذلك.
ف اخلدمة الصحية تأخذ ادلعٌت ادلادي ادللموس من أجل الشفاء الذي ال ؽلكن لغَت الطبيب تقدؽلو ،وىو أكثر اخلدمات
استقطابا يف ادلؤسسة الصحية وأقلها تأثرا بالعوامل الشخصية ،والعالقات اليت تنشأ أثناء التفاعل مع ادلؤسسة ىي عالقة
الطبيب بادلريض أكثر من ادلعٌت ادلعنوي األخالقي جملموع الفاعلُت ،والتفاعل مع ادلؤسسة نفعي يتمثل يف إشباع احلاجات
بأقل تكلفة وأكثرىا تأثرا بالعوامل الشخصية خاصة الدخل ومدة اإلصابة.
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