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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 ملخص الدراسة:  

العربية  المملكة  ي 
فز ز  التأمي  بقطاع  الخاص  الصخي  القطاع  تأثر  مدى  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 

ة  )  ي سبيل تحري العالقات، تم توصيف نموذج تحليل االنحدار الخطي  2021-2005السعودية خالل الفي 
(، وفز

ز تطور القطا Multiple Regression Analysis المتعدد   ع الصخي الخاص كمتغي  تابع  ، للتعبي  عن العالقة بي 
، هما عدد االرسة وعدد المستشفيات- ز ا عنه  بمقياسي  ، -معير ز الصخي ات المستقلة المرتبطة بالتأمي  ز المتغي  ، وبي 

ز الصخي  ي إجماىلي أقساط التأمي 
، والمتمثلة فز ز  عىل الدراسات السابقة واجتهادات الباحثي 

ً
ي تم اختيارها استنادا

والت 
المطلوب المكتتبة، متوسط دخ والفرضيات  ات  المتغي  وبتحديد  السكان.  نمو  البطالة، ومعدل  معدل  الفرد،  ل 

نامج  الير بواسطة  ات،  للمتغي  العام  االتجاه  عىل  التعرف  تم  الوصفية، كما  االختبارات  إجراء  تم  لقد  اختبارها، 
ي  
ز المتغE-viewsاالحصائ  ي  التابع وكال من إجماىلي . وكما هو متوقع، فقد أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بي 

ز أظهرت   ي حي 
ز الصخي المكتتبة ومعدل نمو السكان، فز وجود عالقة طردية    -بعكس ما هو متوقع -أقساط التأمي 
ز المتغي  التابع ومعدل البطالة. كما أظهرت النتائج   ز المتغي    -عىل خالف المتوقع-بي  وجود عكسية غي  معنوية بي 

ين. التابع ومتوسط دخل الفرد، مما ي ز هذين المتغي  ي عدم وجود عالقة بي 
 عتز

ز الصخي المكتتبة، معدل البطالة   مصطلحات الدراسة:  ، الخدمات الصحية، إجماىلي أقساط التأمي  ز الصخي التأمي 
 . ي
 ، متوسط دخول االفراد ، النمو السكائز
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]THE EXTENT TO WHICH THE PRIVATE HEALTH SECTOR IS AFFECTED 

BY THE INSURANCE SECTOR IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA [ 

Abstract : 

The study aimed to identify the extent to which the private health sector was affected by the 

insurance sector in the Kingdom of Saudi Arabia during the period (2005-2021), and in order to 

investigate the relationships, a Multiple Regression Analysis model was described, to express the 

relationship between the development of the private health sector as a dependent variable -expressed by 

two measures, namely the number of beds and the number of hospitals- and the independent variables 

related to health insurance, which were selected based on previous studies and researchers' judgments, 

represented in the gross written health insurance premiums, per capita income, unemployment rate, and 

population growth rate. By identifying the variables and hypotheses to be tested, descriptive tests were 

conducted, and the general trend of the variables was identified, by the statistical program E-views. As 

expected, the results showed a direct relationship between the dependent variable and both the total 

written health insurance premiums and the population growth rate, while it showed -contrary to what 

was expected- a direct relationship between the dependent variable and the unemployment rate. The 

results also showed -contrary to what was expected- the existence of a non-significant inverse between 

the dependent variable and the average income of individuals, which means that there is no relationship 

between these two variables. 

Keyword: Health insurance, Health services, Gross written health insurance premiums, 

Unemployment rate , Average income of individuals, Population growth .  

 مقدمة البحث: 

ي المملكة العربية السعودية، حيث بدأ تطبيقه           
ز الصخي بمفهومه المتكامل تجربة حديثة نسبيا فز يعد التأمي 
بمرسوم ملكي رقم   ي 

التعاوئز الصخي  ز  التأمي  نظام  بداية ظهور  بعد موافقة  1/ 5/ 1420بتاري    خ    10مع  ـه، وذلك 
ي للمحفوظات والسجالت،  ـه )المر 1420/ 4/ 27( وتاري    خ  71مجلس الوزراء بالقرار رقم ) 

(. وقد 1420كز الوطتز
ي كان من 

ي المملكة، والت 
ي أثرت عىل القطاع الصخي فز

ات الهامة الت  أدى إىل تطبيقه العديد من المعطيات والمتغي 
ز عىل حد سواء، فقد كان   ز والمقيمي  : أوال، ازدياد الطلب عىل الخدمات الصحية من قبل المواطني  أبرزها، ما يىلي

ز مقيم عىل أرض المملكة دون نظام صخي واضح يوفر الرعاية الصحية لهم وألفراد هناك ما ال   يقل عن سبعة ماليي 
  ، ز ي المملكة، إذ يبلغ عدد سكانها حاليا  2020أرسهم )أمي 

ي فز
مليون نسمة   30.8(. ثانيا، زيادة معدل النمو السكائز

، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان مليون من غي  ال  10( منهم حواىلي  2021)الهيئة العامة لإلحصاء،   ز سعوديي 
ي عام    45إىل  

ي   -كضغط الدم والسكري - (. ثالثا، إنتشار األمراض المزمنة  2017)األمم المتحدة،    2025مليون فز
والت 

ي  تزايد العبء 
ي رفع تكلفة الخدمات الطبية عىل المدى البعيد. ومؤخرا، فقد ساعدت جائحة كورونا فز

تسهم فز
ي المملكة، لتوفي   عىل القطاع الصخي 

ز الصخي فز ي تطبيق برنامج للتأمي 
، مما استدغ معه إعادة التفكي  فز  الحكومي

ي وصل حجم اإلنفاق منها عىل قطاع الصحة إىل   
انية الدولة، والت  ز ي تخفيف العبء عن مي 

ي يسهم فز
تمويل إضافز

ي عام  175
ي السعودي،  2021مليار ريال فز  (. 2021)مؤسسة النقد العرئر

الحكومي         اإلنفاق  تمويل  يتم  ما  غالبا  السعودية،  العربية  المملكة  ي 
االجتماعية  -وفز والخدمات  الصحة  عىل 
من   67.9%من صادرات البالد وما يقرب من    %78.7من خالل عائدات النفط، إذ يمثل النفط أكير من    -األخرى

ي السعودي،   ي أسعار النفط العالمية إىل  (. ولقد أدت  2019اإليرادات الحكومية )مؤسسة النقد العرئر
التقلبات فز
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 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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ورة تنوي    ع االقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وقد كان ذلك محور إهتمامات الدولة االقتصادية والمالية  ضز
ي  
التحول الوطتز ي برنامج 

 فز
ً
المملكة، ومؤخرا ي 

التنمية الخمسية فز التطورات طويلة   2020ضمن خطط  وأحدث 
ي رؤية المملكة 

 . 2030األجل فز

ي المملكة )       
ز فز - 2005وعىل ذلك تهدف هذه الدراسة إىل قياس مدى تأثر القطاع الصخي الخاص بقطاع التأمي 

ي  2021
نامج اإلحصائ  يتم تحليل البيانات عن طريق االنحدار الخطي المتعدد، ومن    E-views(. وباستخدام الير
 ثم عرض أهم النتائج واالستنتاجات. 

 االطار النظري والدراسات السابقة: 

التحديات        من  العديد  تواجه  أنها  إذ  الصحية،  المنظمات  رأسها  الخدمية وعىل  بالمؤسسات  االهتمام  تزايد 
ي 
اتباع األساليب الحديثة فز التحديات كان البد من  المتتالية. ولمواجهة هذه  البيئية  ات  نتيجة للتطورات والتغي 

مع تحقيق  أهمية  ز عىل  كي 
الي  ورة  مع ضز والتشغيل  نظرية اإلدارة  تدعمه  التنافسية كما  ة  ز المي  ومبدأ  الجودة  يار 

ح باومول  Contestable Markets Theoryاألسواق المتنافسة   ي   1982)وآخرون )   Baumol، حيث يقي 
بأنه فز

كات القائمة   لجعل الرسر
ً
كات جديدة كافيا حالة انخفاض حواجز الدخول، قد يكون التهديد المحتمل لدخول رسر

ز الجدد. إال أنه يجب عدم تجاهل الكيفية تحافظ عىل الجودة ا ي السوق وردع الداخلي 
لعالية للحفاظ عىل مكانتها فز

ي سيتم بها تطبيق هذه المعايي  والمفاهيم االقتصادية، وذلك الرتباط الخدمات الصحية بحياة اإلنسان وتعافيه  
الت 

ورة إعا ي ضز
ائها، مما يعتز دة النظر والتفكي  بشكل أساسي حول وليس بأي سلعة مادية أخرى يمكن بيعها أو رسر

ي سيتم استخدامها لمواجهة كل هذه التحديات )دره 
كيفية إدارة المنظمات الصحية وحول األدوات والتقنيات الت 

 (. 2018وأخرون، 

(، ومقدم الخدمات ا       ز كة التأمي  ن له )المستفيد(، الُمؤِمن )رسر ي مكون من الُمؤمَّ
ي إطار ثالئر

ز فز لصحية  ويتم التأمي 
الشخص  إما من خالل  الصخي  ز  التأمي  تمويل  يتم  المملكة  ي 

وفز والمستوصفات(.  الصحية  والمراكز  )المستشفز 
ائب،   ز من خالل الضز ي تغطي تكاليف التأمي 

ي شكل أقساط، أو من خالل الحكومة والت 
نفسه بسحب المبلغ منه فز

عات حيث تقوم الحكومة بتحمل تكاليف الفقراء الذين ال يملكون تأمين ا صحيا، هذا باإلضافة إىل المساعدات والتير
ي يتم تقديمها من قبل من األفراد أو المؤسسات. كما تقوم بعض المؤسسات الخاصة بتقسيم التكاليف بينها  

الت 
ز منسوبيها من أجل توفي  الرعاية الصحية لهم )رحيمة،   (. 2019وبي 

       
ً
، فقد زخرت األ   ونظرا ز الصخي ي تتناول المكاسب االقتصادية الناجمة ألهمية قطاع التأمي 

دبيات بالدراسات الت 
عنه سواء عىل مستوى األفراد والمؤسسات، أو عىل مستوى الدولة بقطاعيها العام والخاص. وتماشيا مع رؤية 

ي هذا   2030المملكة  
ي تقديم الرعاية الصحية. وفز

ي يعد أحد أهم أهدافها هو أهمية مشاركة القطاع الخاص فز
والت 

ي تقوم بتحليل اآلثار المحتملة   Principal-Agent Theoryسياق، سوف نتطرق إىل  نظرية الوكيل الرئيس  ال
والت 

ز إهتمامات ومصالح كال من الرؤساء )عىل سبيل المثال، الحكومة( والوكالء )عىل سبيل المثال، مقدمو   لالختالف بي 
ي هذه الحالة، يمكن للوكالء الخدمات الصحية( عندما يكون من الصعب عىل الرئيس مراقبة  

تضفات الوكيل. فز
ي  
األخالف  الخطر  إحتماالت  إىل  يؤدي  مما  ملحوظة،  غي   إجراءات  اتخاذ  وراء moral hazardبسهولة   

ً
سعيا  ،

(. كما تش  ي  المخاطر األخالقية فز سوق McColgan, 2001, p.4مصالحهم الذاتية، عىل حساب مصالح الرئيس ) 
ز الصخي إىل ال ،  حيث يقوموا التأمي  ز الصخي حالة الت  يغي  فيها األفراد من سلوكهم بعد حصولهم عىل وثائق التأمي 

اؤه من قبل، ويدفعهم إىل هذا السلوك عدم   ياتهم من خدمات الرعاية الصحية عما كانوا يقومون برسر بزيادة مشي 
 تحملهم لكامل تكاليف الرعاية الطبية الت  يستهلكونها. 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 
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أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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تنوًعا        المحتملة   وهناك  والنتائج  المحتملة  والتحديات  المنطق  ح  رسر إىل  تسغ  ي 
الت  النظرية  المواقف  ي 

فز
ز اكتفت نظرية األسواق المتنافسة بالتنظيم وتخفيض حواجز الدخول   ي حي 

 entry barriersللخصخصة، ففز
ي قد تحسن الكفاءة، نجد أن نموذج الهيكل والسلوك واألداء  

-Structure-Conductكوسيلة لزيادة المنافسة الت 
Performance paradigm   ( جاء لصالح الخصخصة وتفكيك احتكارات الدولةreviewed by Boru and 

Kuhil, 2018  ومن ناحية أخرى، فقد تنبأت نظريات األسواق والتسلسالت الهرمية .)theories of Markets 
and Hierarchies   (Coase   ،1937  ؛Williamson  ،2005  ؛Ouchi   ،1980)   بأن الخصخصة الفعالة ستواجه

 . ز ا وصعًبا عىل الهيئات الحكومية والمسؤولي 
ً
ا يتطلب دوًرا معقد

ً
 صعوبات، إذ أنها تتطلب إصالًحا مؤسسًيا مكثف

 الخدمات الصحية:  

بالرغم من إختالف نظام الرعاية الصحية من دولة إىل أخرى، وذلك بحسب تطورها، ظروفها االقتصادية،        
(، إال 121، ص  2010خصائصها الجغرافية والديموغرافية، وإمكانات المعلومات واالتصاالت فيها )وزارة الصحة،  

(، حيث  1أ، ص    2006لصحة العالمية،  أنه يجب عىل الحكومات أن تتحمل مسؤولية صحة شعوب  ها )منظمة ا 
تنص منظمة الصحة العالمية عىل أن النظام الصخي الجيد يجب أن يوفر الخدمات ذات الجودة العالية للجميع، 

م بتقديم خدمات Regmi, 2012, p.1عند الحاجة إليها. )  ز ي هذا السياق، نجد أن الحكومة السعودية تلي 
(. وفز

ز )المادة  الرعاية الصحية المجانية لجمي من الدستور السعودي(، مطبقة بذلك هدف "الصحة    31ع السعوديي 
ز  والمقيمي  ز  المواطني  لجميع  المجانية  الطبية  الرعاية  توفي   إىل  السعودية  الحكومة  تهدف  حيث  للجميع"، 

ي ،   (. 2017والحجاج )العتيتر

ي الدولة، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إجماىلي نصيب الفرد من اإلنفاق عىل الصح      
ة إىل ازدياد النمو االقتصادي فز

ي إنتاجية الفرد، والذي يعد أحد أهم مدخالت العملية اإلنتاجية. وهذا ما أثبتته 
 لما للصحة الجيدة من دور كبي  فز

 ( إسماعيل  ورة   ( 2018دراسة  بذلك ضز مؤكدة  المتعدد  االنحدار  نموذج  باستخدام  العربية  مض  جمهورية  ي 
فز

ي رأس  
ز عىل تغطية أكير قدر ممكن من السكان، االستثمار فز كي 

ي، من حيث توفي  الصحة الجيدة مع الي  المال البرسر
ي، تجدر  ي رأس المال البرسر

ي سياق االستثمار فز
وخصوصا هؤالء الذين ال يمكنهم تحمل نفقات الرعاية الصحية. وفز

بتوظيف ا مقارنة  ز  السعوديي  توظيف  عند  العمالة  تكاليف  إختالف  إىل  أرباب اإلشارة  السابق كان  ي 
ففز ألجانب، 

ي عام  
- قد تم فرض رسوم عىل ذوي    2016األعمال يفضلون توظيف األجانب ألنهم يقبلون أجوًرا أقل، إال أنه فز

ز األجانب، مما أدى إىل رحيل جماغي لألجانب من المملكة، ومع ذلك لم يستوعب سوق العمل    -ابغي ت الموظفي 
(. SAMA, 2019ل استبدالها بالقوى العاملة األجنبية الخارجة من السوق ) فائض القوى العاملة السعودية من خال

إىل أنه إذا كانت الحكومة السعودية   The International Monetary Fundوقد أشار صندوق النقد الدوىلي  
، فقد تساعد الرسوم المرتفعة أو  ز ز السعوديي  ي تقييد توظيف العمال األجانب وتقليل معدل البطالة بي 

ترغب فز
 ، الدوىلي النقد  )صندوق  والسعوديون  األجانب  ز  بي  الرواتب  فجوة  تضييق  ي 

فز ات  التأشي  عىل  المفروضة  القيود 
2016  .) 

هتمام بقياس كفاءة المؤسسات الصحية، من حيث تقديمها للخدمات الصحية ليس فقط كميا  وقد إزداد اال      
quantitatively  وإنما نوعياqualitatively  أيضا، خاصة مع تزايد أعداد السكان وإحتياجاتهم.  ومن المؤكد أن

ي كثي  من دول الع
الم، إذ أن األمر يتعلق بحياة االهتمام بكفاءة الخدمات الصحية يفوق االهتمام بجودة السلع فز

ي  2018اإلنسان وصحته )دره وأخرون،  
ي المملكة قدًما، حيث بدأت بإدخال مبادرات الجودة فز

(. وكالمعتاد، تمضز
 The Central Board of Accreditation، مع إنشاء المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية2003عام  

for the Healthcare Institute (CBAHI)    عام ي 
لإلدارة 2006فز استجابة  بمثابة  المبادرة  هذه  وقد كانت   ،
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عام    The General Directorate of Quality Assuranceالعامة لضمان الجودة  
ي تم إنشاؤها فز

  2000الت 
رقم   الوزير  )مذكرة  الصحة  وزارة  ،  2000يوليو    1بتاري    خ    11/ 1523داخل  ي )المصعتر أهداف 2013(  وتدعم   .)

ي جودة تقديم المركز السعو 
دي العتماد المنشآت الصحية مؤسسات الرعاية الصحية نحو التحسينات المستمرة فز

 (.       CBAHI, 2015الخدمات الصحية، مما يؤدي إىل نتائج أفضل للمرضز ورضاهم ) 

عكروش        هدف  الخاص،  القطاع  مستشفيات  بعض  ي 
فز مريض  ز  وتسعي  لتسع  تحليلية  ميدانية  دراسة  ي 

وفز
ي المستشفيات محل الدراسة، من 2009) وأخرون  

(، إىل قياس درجة رضا المرضز عن الخدمات المقدمة إليهم فز
الفنية  الخدمات  والقانونية،  واإلدارية  واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  الطبية،  التخصصات  تعدد  حيث 

. وقد توصل الباحثون إىل وجود إنخفاض ز ي للموظفي 
ي مستوى الرضا لدى   والهندسية، والعامل الديموغرافز

شديد فز
حت الدراسة   المرض ى، مما يستوجب بذل المزيد من الجهد لكسب المزيد من الرضا، وبناءا عىل ذلك فقد إقي 
ورة  ي كان من أهمها ضز

ي هذه المستشفيات، والت 
ي تهدف إىل تعزيز الخدمات المقدمة فز

العديد من التوصيات الت 
ي أسعار الخدمات الصحية 

 بحيث تكون مناسبة لكل فئة من فئات المجتمع. إعادة النظر فز

، مزايا وعيوب :    التأمي   الصح 

ز الصخي عبارة عن عملية بمقتضاها يتعهد          ن له  كما ذكرنا سابقا، فالتأمي  بأن يعوضه عن الُمؤِمن تجاه الُمؤمَّ
ز الصخي   ي حالة تحقق الخطر، مقابل قسط/أقساط متفق عليها. وللتأمي 

العديد من األهداف كتوفي   الخسارة فز
الظروف   الرعاية بسبب  قلة  الفرد من  الصحية، حماية  للرعاية  المادية  التكاليف  ز  تأمي  الصحية لألفراد،  الرعاية 
المادية السيئة، توزي    ع تكاليف الرعاية الصحية عىل األفراد، وعىل ذلك فاألفراد األصحاء يقومون بتغطية تكاليف 

ي المرضز وإدارة الموارد الم
ز الصخي بشكل يضمن االستمرارية لألجيال القادمة، وقد يشمل استثمارها فز الية للتأمي 

ي تؤدي إىل تحقيق االستقرار النفسي 
ي الجانب الصخي كالعوامل االجتماعية والت 

مشاري    ع مختلفة قد ال تكون فز
ي 18، ص  2019. كما تنص وزارة الصحة ) ( 2019واالجتماغي )رحيمة،  

 جودة الخدمات ( عىل أن التحسينات فز
قاعدة  توسيع  عىل  العمل  للتخصيص،  ا 

ً
استعداد حكومية  كات  رسر عدة  خالل  من  تقديمها  سيتم  الصحية 

ات االنتظار للوصول إىل   ، تسهيل الوصول الرسي    ع إىل الخدمات، تقليل في  ز الصخي المستفيدين من نظام التأمي 
، وتدريب األطباء لرفع قدرتهم عىل  ز ز واالستشاريي   معالجة األمراض المزمنة. األخصائيي 

الدولة        وتديره  تنشئه   ، /إجباري/اجتماغي  حكومي
ز تأمي  نظام  أوال،  من:  إىل كل  الصخي  ز  التأمي  تقسيم  يمكن 

ائب تضمن لدافعيها الحصول  ي وزارة الصحة أو أحد الوزارات األخرى، بحيث يتم تمويله غالبا من خالل ضز
ممثلة فز

ي   عىل الرعاية الصحية. ويطبق هذا 
اكية سابقا، المملكة المتحدة، وفز ي معظم الدول النامية والدول االشي 

النظام فز
، وينقسم بدوره إىل  ز صخي غي  حكومي ي الواليات المتحدة األمريكية. ثانيا، نظام تأمي 

ز فز ز والمحتاجي  ز المسني  تأمي 
الم الرب  ح  يكون  بحيث  التجارية،  ز  التأمي  كات  وتديره رسر تنشئه  تجاري  نظام   ، ز الرئيسية.  نوعي  أهدافها  أحد  ادي 

/إختياري ينشأ ويدار بواسطة مؤسسات أو جمعيات أهلية ال تسغ للرب  ح وال تتبع الجهاز اإلداري  ونظام تطوغي
ي معظم الدول الصناعية المتقدمة خاصة الواليات المتحدة األمريكية 

للدولة. وينترسر بشقيه التجاري والتطوغي فز
، وكذلك بعض دول العالم النامية  ز  (. 2020)أمي 

ي الجزائر،        
ز الصخي وتخصيص 2016دراسة براهيىمي وبراهيىمي )   وضحتوفز ورة دعم وتطوير برامج التأمي  (، ضز

التكامل  بآلية  يعرف  ما  وباستخدام  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  ي 
فز دور  من  له  لما  الالزمة،  المالية  الموارد 

ي   ز بعض المناهج العلمي-المنهخر ي الحفاظ عىل صحة فئة    -ةالدمج بي 
ز الصخي فز ركزت الدراسة عىل أهمية التأمي 

ي القطاع العام، وذلك بسبب إنخفاض مستوى دخولهم مقارنة بتكاليف العالج 
ز وخاصة موظفز العمالة والموظفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أدت إىل إرتفاع أسعار الخ
دمات بمختلف أنواعه، وخاصة بعد ظهور التقنيات الطبية الحديثة الباهظة الثمن والت 

 الصحية وخاصة العمليات الجراحية. 

، فعىل        ز الصخي وبالرغم من المزايا السابق ذكرها، إال أنه البد من أخذ الحيطة والحذر عند تطبيق نظام التأمي 
المثال   الحض-سبيل  األمريكية هو    -ال  المتحدة  بالواليات  الصحية  الرعاية  من قطاع  األكير  المستفيد  أن  نجد 
كات التأم ي تعاونت مع المرافق الصحية الجيدة حول كيفية تغطية مرضاهم، مما أدى رسر

ز الصخي الخاصة والت  ي 
٪( بالوصول فقط إىل عدد قليل من المرافق الحكومية الجيدة    15إىل السماح لألشخاص غي  المؤمن عليهم ) 

 (Jaqua  وJaqua  ،2019  ح ( بأن تكون الرعاية الصحية الخاصة مكملة 2017وآخرون )   Wadge(. وبالمثل اقي 
ز الصخي -للخدمات العامة وليست بديلة عنها   ، وذلك بالسماح -أي أنه يجب عدم االعتماد كلًيا عىل نظام التأمي 

ي الرعاي 
ز صخي تكميىلي خاص لتلبية الطلب عىل مرافق الرعاية وتقليل قوائم االنتظار فز اء تأمي  ة وإتاحة الفرصة لرسر

 األولية. 

تطبيقه         أن  نجد   ، الصخي ز  التأمي  عيوب  سياق  ي 
عىل وفز الحصول  تكاليف  ارتفاع  إىل  أدى  قد  السودان  ي 

فز
ي مستوى جودتها، وهذا ما أوضحته دراسة عىلي ) 

ي كبي  فز
ي هدفت إىل التعرف 2013الخدمات الصحية مع تدئز

( الت 
ز جودة الخدمات الطبية   ي تحسي 

ي فز  الطتر
ز ي عىل دور التأمي 

والقطاع الصخي ككل، باإلضافة إىل دوره المحتمل فز
ي  ي السودان، لوحظ ضعف الدور الرقائر

ز الصخي فز ي ظل نظام التأمي 
إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. وفز

، هذا باإلضافة إىل عدم مالئمة مكان وزمان  ز كات التأمي  ي تقدم الرعاية الصحية من قبل رسر
عىل المؤسسات الت 

ز العملية العالجية من خالل كوادر طبية وطنية تقديم ال خدمات الطبية. وأوصت هذه الدراسة بالعمل عىل توطي 
اف   لالرسر يعات صارمة  ترسر بوضع  أوصت  الجوده. كما  معايي   تحقيق  عىل  ز  كي 

الي  ورة  مع ضز عالية،  ذات كفاءة 
ز عىل حد سواء، مم كات التامي  ي  والرقابة عىل كل من مقدمي الرعاية الصحية ورسر

ا يؤول إىل تخفيض األقساط الت 
 . ز كات التأمي   تطالب بها رسر

  المملكة العربية السعودية : 
 
 التأمي   الصح  ف

)م/   13طبقا للمادة             الملك رقم  بالمرسم  بالمملكة الصادر  النظام الصخي  بتارخ  11من  ـه   24/ 3/ 1423( 
ي أقل من سنة، صدر قرار مجلس 

، وفز ز ي لغي  السعوديي 
صدرت الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصخي التعاوئز

ي    206الوزراء رقم  
ي القطاع الخاص ـه بتطبيق هذا النظام عىل المو 15/ 8/ 1423فز

ز فز ز العاملي  ز السعوديي  اطني 
ي 
،    (1) وأرسهم. وقد تم إنشاء مجلس الضمان الصخي التعاوئز ي

اف عىل تطبيق نظام الضمان الصخي التعاوئز لإلرسر
كما تقوم وزارة الصحة بمراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من هذا الضمان. وحرصا 
ي  
ز فز ي ممارسة أعمال التأمي 

ي عدم البدء  فز
ز التعاوئز كات التأمي  عىل صحة االفراد، ألزمت الحكومة السعودية رسر

ز )المادة  المملكة إال بع من   41د أن تؤهل لذلك من خالل التقدم بطلب للمجلس، كما فرضت غرامات للمخالفي 
ز الصخي لم يكن هناك إال مجرد تطبيق محدود  الالئحة التنفيذية(.  وتجدر اإلشارة إىل أنه عند بداية تطبيق التأمي 

ي  
ز الصخي الجزئ  ، وهما التأمي  ز الصخي ز من التأمي  العمل واألمراض المهنية، من خالل   الذي يغطي إصابات-لنوعي 

كات األعمال الخ اصة لتوفي  الرعاية الصحية -مؤسسة التأمينات االجتماعية ز الصخي الذي تتبناه بعض رسر ، والتأمي 
)برغ،  الخاصة  المستشفيات  مع  ة  مبارسر التعاقد  خ الل  م ن  أو  ل ه ا  مملوكة  مستشفيات  خ الل  م ن  لمنسوبيها، 

2016 .) 

 
م/   (1) أنشئت بموجب مرسوم ملكي )رقم  ي هيئة حكومية مستقلة، 

التعاوئز الصخي  الضمان  بتاري    خ  ١٠مجلس  تطبيق نظام ١٤٣٠/ ٥/ ١،  اف عىل  ـه(، لإلرسر
 . ي
 الضمان الصخي التعاوئز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز )أكير من  ي             ي المملكة الجانب األكير من إجماىلي سوق التأمي 
ز الصخي فز %(، وهذا ما 50مثل قطاع التأمي 

ات، 2016توصلت إليه دراسة برغ )  ي المملكة من خالل سبع مؤرسر
ز الصخي فز ( عن طريق تحليل أداء سوق التأمي 
، إجماىلي م ز الصخي التأمي  أقساط  ، إجماىلي  ز الصخي التأمي  أقساط  ي 

المدفوعة، وهي صافز ز الصخي  التأمي  طالبات 
ز  التأمي  ز وكثافة  التأمي  ، عمق  الصخي ز  التأمي  ي سوق 

المدفوعة فز العموالت  إجماىلي 
، معدل االحتفاظ، ومؤرسر (2(

أنه يتعلق   اكمة. وكما ذكرنا سابقا فالقطاع الصخي بشكل عام ليس كأي قطاع، إذ  بصحة الفوائض الجارية والمي 
وليس   وحياته  ى،اإلنسان  وتشي  تباع  أخرى  سلعة  الكم    كأي  عىل  االعتماد  يجب  ال  الصخي  ز  التأمي  مجال  ي 

ففز
Quantity    الجودة  -فقط وإنما عىل الكيف أيضاQuality- أبعاد جودة الخدمات ، بحيث يجب مراعاة جميع 
ي   (3(المقدمة  الصحية

وفز المستفيدين.  نظر  وجهة  من  والفعىلي  المتوقع   
ز بي  الفجوة  تخفيض  عىل  هذا والعمل   

ي )  ز الصخي المقدمة من قبل  2019السياق، توصلت دراسة العتيتر ( إىل إنخفاض مستوى جودة خدمات التأمي 
، وذلك من خالل استخدام استبانة تضمنت جميع أبعاد جودة الخدمات الصحية تم توزيعها عىل  ز كات التأمي  رسر

. وأوصت الدراسة ب 96عينة تتكون من )  ز كات التأمي  ورة تقييم أداء الخدمات الصحية  ( شخص من عمالء رسر ضز
ذات داللة  قوية  الدراسة وجود عالقة  أثبتت  ، حيث  الصخي ز  التأمي  كات  ي رسر

فز الجودة  معايي   بتطبيق  ام  ز
وااللي 

ز جودة الخدمات الصحية المقدمة من جهة وأبعاد جودة الخدمات الصحية    -%98معامل ارتباط  - إحصائية   بي 
 من جهة أخرى. 

ي د      
ي مصدرا هاما للتدفقات االيجابية إىل الناتج 2002راسة العمي  ) وكما جاء فز

ز الصخي التعاوئز ( يعتير التأمي 
المحىلي اإلجماىلي مما يدعم االقتصاد السعودي، وعليه يجب زيادة فرص مشاركة القطاع الصخي الخاص لالستفادة 

ي المملكة. كما  
ي من قدراته التشغيلية لرفع  مستوى جودة الخدمات الصحية فز

ورة التوسع فز أوصت الدراسة بضز
ز   التأمي  االستفادة من مساهمات  ي 

فز تساهم  ي 
الت  امج  الير زيادة  ز عىل  للتحفي  التوعوية  الندوات  من  المزيد  تنفيذ 

. كما تناولت دراسة برغ )  ي الناتج المحىلي اإلجماىلي
ز 2016الصخي وزيادة مساهمته فز ( مدى أهمية تطبيق التأمي 
ي الممل

ي فز
، الصخي التعاوئز ي

اف مجلس الضمان الصخي التعاوئز ز المضح لها تحت إرسر كات التأمي  كة من خالل رسر
ز   ز المستهدفي  كي 

ي القطاع الخاص وأرسهم-بحيث يتم تطبيق هذا النظام عىل المشي 
ز فز بصوره إجبارية.    -العاملي 

ي ا
ي المملكة باتباع المنهج الوصفز

ز الصخي فز ، وتوصلت إىل كما استهدفت دراسة العمي  تحليل سوق التأمي  لتحليىلي
ز فيها.  ي المملكة يمثل الجانب األكير من إجماىلي سوق التأمي 

ز الصخي فز  أن قطاع التأمي 

ي ظل التحوالت االقتصادية       
، وخصوصا فز ي

ز الصخي التعاوئز ز الصخي الشامل أهمية عن التأمي  وال يقل التأمي 
ي المملكة واتجاهاتها نحو تنوي    ع مصادر الدخل. و 

ز الصخي الشامل عىل توفي  الرعاية  المعاضة فز يعمل نظام التأمي 
الصحية لجميع أفراد المجتمع، كما أوصت به منظمة الصحة العالمية، إضافة إىل كونه أحد أهم المحاور الرئيسية  

ز ) 2030لرؤية المملكة   ز الصخي مقارنة بمعدل  2020. وبناءا عىل دراسة أمي  ز تزايد معدل مطالبات التأمي  ( فقد تبي 
ي المملكة  ت

ز األخرى فز ، باإلضافة إىل إتاحته للمزيد -باالعتماد عىل نموذج الدالة التكعيبية- زايد مطالبات أنواع التأمي 
ي 
فز ز  التأمي  كات  لعمل رسر الالزم  المناخ  تهيئة  ورة  بضز الدراسة  هذه  أوصت  وعليه   ، ز للمواطني  العمل  فرص  من 

ي  
هذا القطاع والقطاع الصخي بشكل عام. كما أوصت الدراسة  المملكة وزيادة التمويالت الحكومية للمستثمرين فز

ز كافة افراد المجتمع، والعمل عىل تطبيق العدالة والشفافية  بأخذ اإلجراءات الالزمج لزيادة نرسر الوغي الصخي بي 
 ومقدمي الرعاية الصحية 

ز كات التأمي  ي تقديم خدمات الرعاية الصحية، ووضع معايي  عالية الجودة العتماد رسر
  فز

 عىل حد سواء. 

 
ي    (2)

ي إجماىلي الناتج الوطتز
ز فز ز عن نسبة إسهام التأمي  ز عGDPيعير مؤرسر عمق التأمي  من   Per-capitaن متوسط  نصيب الفرد  ، بينما يعير مؤرسر كثافة التأمي 

 . ي
ز داخل االقتصاد الوطتز  التأمي 

 ( تتضمن أبعاد جودة الخدمات الصحية كال من االعتمادية، الملموسية، االستجابة، األمان، والتعاطف. 3)
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ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي نرى أنه يتم توفي  خدمات صحية ممولة من القطاع العام من قبل مركز الخدمات       
وبالنظر إىل النموذج اإلسبائز

، بحيث يلعب القطاع الصخي الخاص دوًرا تكميلًيا فقط ويوفر National Health Serviceالصحية الوطنية  
الرسوم   دفع  أساس  عىل  أو  الخاص  الصخي  ز  التأمي  اء  رسر خالل  من  الخاصة    fee-paying basisالخدمات 

 (Rodriguez- Alvarez, et al., 2012 ز المواطني  جميع  تغطية  إىل  المملكة  لقد سعت  السياق،  هذا  ي 
وفز  .)

ي بموجب تغطية شاملة،  
ز إضافز للحصول عىل الخدمات الصحية األساسية، بينما يمكنهم الدفع للحصول عىل تأمي 

 ، الصخي  التحول  اتيجية  اسي   ، الصحة  )وزارة  التجميلية  العالجات  مثل  التكميلية  الصحية  للخدمات  اختياري 
2019 .) 

 مشكلة الدراسة وفرضياتها :  

، حيث  تم  سعت المملكة إىل تطوير سلسلة من المبادرات         ز الصخي ي تعزيز التأمي 
ي كان لها دور فعال فز

والت 
ي عام 

ي فز
ي  1999إنشاء مجلس الضمان الصخي التعاوئز

، وذلك من خالل التعاون مع البنك المركزي السعودي. ففز
األجانب    2002عام   ز  العاملي  لجميع  الصخي  ز  التأمي  بتوفي   الخاص  القطاع  ي 

فز العاملة  كات  الرسر إلزام كافة  تم 
ي من قبل وأرس 

ز التعاوئز كات التأمي  هم، وبعد ذلك بثالث سنوات صدر المرسوم الملكي المتعلق بنظام مراقبة رسر
ي عام 

ي المملكة. وفز
ي فز
ز التعاوئز ، وذلك بهدف تحديد اإلطار العام لممارسة التأمي  ي

ي التعاوئز مؤسسة النقد العرئر
، حيث ألزم مجلس الضمان ا  2010 ز الصخي كات القطاع الخاص ازداد االهتمام بالتأمي  ي جميع رسر

لصخي التعاوئز
ز الصخي عىل مكانته باعتباره  ز وأفراد أرسهم. ونتيجة لذلك فقد حافظ التأمي  ز السعوديي  ز عىل كافة العاملي  بالتأمي 
ز المكتتب بها لتصل إىل   ز الصخي من إجماىلي أقساط التأمي  ز حجما، حيث ارتفعت حصة التأمي  أكير أنشطة التأمي 

ي عام    59.3%
ي السعودي،    2019فز ي 2019)مؤسسة النقد العرئر

ا، فقد تم إطالق برنامج التحول الوطتز (. وأخي 
ز الصخي 2030ورؤية المملكة  2020 كات التأمي  ي عام  41، حيث بلغ عدد رسر

 .2021فز

ز الصخي بمثابة حافز للتنوي    ع االقتصادي والتنافسية الدولية والنمو االقتصادي        العتبار التأمي 
ً
المستدام،   ونظرا

ي الموضوعات المتعلقة  
فقد سعت المملكة إىل تعزيز هذا القطاع، األمر الذي يتطلب إجراء المزيد من الدراسات فز

 . ز  به، ومنها موضوع هذه الدراسة والخاص بتحليل مدى تأثر القطاع الصخي الخاص بقطاع التأمي 

ي المملكة العربية السعودية  تطرح الدراسة تساؤل أساسي وهو مدى تأثر القطاع الصخي الخاص ب
ز فز قطاع التأمي 

بالقطاع  الصحية  الخدمات  ز تطور  بي  الفروض وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية معنوية  ض  تفي  وعليه 
ي المملكة   

ز الصخي ،  و معدل نمو السكان ، ومتوسط دخول   –وهو المتغي  التابع  -الخاص  فز و كل من التأمي 
ز تطور الخدمات الصحية و البطالة  . االفراد . و عالقة عكسية   ذات داللة إحصائية بي 

 أهمية الدراسة: 

ه عىل كل من مستوى        ، من حيث تأثي  ي الوقت الحاضز
ز الصخي فز تستمد الدراسة أهميتها من مدى أهمية التأمي 

ي تنمية الجانب االقتصادي واالجتماغي 
ي ككل، إذ يتضح دور الخدمات الصحية الجيدة فز

الفرد واالقتصاد الوطتز
أنها تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واالحساس باالط مئنان بتواجد الخدمات الصحية الجيدة عند الحاجة للدولة، إذ 

اليها. باإلضافة إىلي ذلك، نجد أن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من خالل استعراضها ألهم الدراسات المرتبطة 

 
ً
ز الصخي عالميا ز الصخي عىل مدى تطور القطاع الصخي  ًومحليا   بالتأمي  . هذا إضافة إىل تحديدها لمدى تأثي  التأمي 

ي المملكة، والذي يدعم تطويره أهداف رؤية المملكة    الخاص
سواء من حيث التنوي    ع االقتصادي، تدفق    2030فز

ها من األهداف ذات العالقة.   االستثمارات، تعزيز سهولة األعمال، أو غي 

 محددات الدراسة: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المملكة العربية ال الحدود الموضوعية: 
ز فز  سعودية .  مدى تأثر القطاع الصخي الخاص بقطاع التأمي 

ة من  الحدود الزمانية:  ة.   ( 2021-2005) تغطي الدراسة الفي   ، العتبار توافر البيانات والمعلومات للفي 

ي المملكة العربية السعودية .   الحدود المكانية: 
ز الصخي و القطاع الصخي الخاص فز  قطاع التأمي 

 مصطلحات الدراسة  وتعريفاتها: 

، إذ تعرفه منظمة الصحه Health Insuranc التأمي   الصح     ز االجتماغي ز الصخي أحد فروع التأمي  يعتير التأمي 
الصحية   الرعاية  تكاليف  بعض/كل  لدفع  وسيلة  بأنه  )زيدان العالمية  الحاجة  عند  النظام  ي 

فز ك  المشي  للمريض 
ز إجباري تفرضه الحكومة بهدف توفي  الرعاية 2013(. ويعرف عىلي ) 2012وقطاب،   ز الصخي بأنه  تأمي  ( التأمي 

الصحية ضد المرض، الحوادث، والعجز لجميع أفراد المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم. كما يعرف 
ز )  ز الصخي بأنه" توزي    ع األعباء المالية للخطر الذي يتعرض له بعض أفراد المجموعة  ( التأم238، ص  2020أمي  ي 

يعية والفنية   ي إطار من التعاون المنظم بينهم، من خالل النظم الترسر
ز لنفس الخطر، فز عىل جميع افرادها المعرضي 

م ب ز ز الصخي بأنه " اتفاق يلي  ". وعّرف مجمع الفقه اإلسالمي التأمي 
ز موجبه شخص أو مؤسسة تتعهد لصناعة التأمي 

م تلك الجهة بتغطية العالج، أو تغطية  ز برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من األقساط لجهة معينة، عىل أن تلي 
 (. 38، ص 2013تكاليفه خالل مدة معينة") الحسون، 

ىلي يعرف إجما  Gross Written Health Insurance Premiumsإجمال  أقساط التأمي   الصح  المكتتبة  
يدفعها   ي 

الت  ي األقساط 
فز متمثلة  ز  التأمي  كة  ي تحصل عليها رسر

الت  اإليرادات  بأنه إجماىلي  المكتتبة   
ز التأمي  أقساط 

ي قد يتعرض إليها. ومن الممكن أن يكون هناك حساب مكرر  
ار والخسائر الت  ك، مقابل تعويضها له عن األضز المشي 
ك ز أو رسر كات التأمي  ز من قبل رسر ز ألقساط إعادة التأمي   (.  2017األخرى )البالد المالية،  (4) ات إعادة التأمي 

الصحية   والعيادات   Health Servicesالخدمات  المستشفيات  "جميع  الصحية  الرعاية  خدمات  وتشمل 
ي هذا 

ز وجميع من يعمل فز ز وباحثي  ز ومهندسي أجهزة طيبة وفنيي  ية من أطباء وممرضي  والصيدليات والموارد البرسر
الطبية المجال،   األبحاث  تشمل  ها كما  وغي  واألجهزة  األدوية  الطبية كصناعة  للخدمات  الداعمة  والصناعات 

الهالل  مثل  الدولية  الصفة  مايحمل  وهناك  القطاع،  هذا  دعم  عىل  المتعاقبة  لألجيال  الفرص  وتهيئة  والتعليم 
 ،  . ( 14، ص 2013والصليب األحمرين وأطباء بال حدود ومثلها من المنظمات" )عىلي

ز عن العمل بأنهم جميع "األفراد   Unemployment Rateمعدل البطالة   عرف مكتب العمل الدوىلي العاطلي 
ة مرجعيه" )مهدي،   ز وبدون عمل، والمستعدين للعمل ويبحثون عنه خالل في  (. 89، ص    2010فوق سن معي 

التداول بسبب   بأنها "تعرقل  البطالة  باتيست ساي  الفرنسي جان  العالم  لكمية وقد وصف  ين  عدم وجود مشي 
ي حالة بطالة" )منصور،  

ة عن العمل، ويصبح كثي  من العمال فز ، 2014البضائع المنتجة، وحينئذ تتوقف آالت كثي 
 (. 30ص 

 أداة الدراسة واإلجراءات والمنهجية  المتبع: 

ز الصخي        ، حيث تعرض ماهية التأمي  ي والقياسي
ز الوصفز  وأنواعه، وكذلك استندت هذه الدراسة إىل المنهجي 

، فيستخدم لتقدير   . أما المنهج القياسي ي ما هية الخدمات الصحية ومدى أهميتها، وذلك من واقع االستعراض األدئر
ز تطور القطاع الصخي الخاص كمتغي  تابع   ز -معير عنه  بكل من عدد االرسة وعدد المستشفيات- العالقة بي  ، وبي 

 
ز تأمينا من رسر  ( 4) كة التأمي  ي رسر ي إدارة المخاطر، بحيث تشي 

 فز
ً
 أساسيا

ً
ز دورا كات إعادة التأمي  ز أخرى، لتحىمي نفسها  تلعب رسر  عىل األقل-كة تأمي 

ً
من    -جزئيا
، مقابل ز كة إعادة التأمي  ز لرسر كي 

ي تحصل عليها من المشي 
ز الت   من أقساط التأمي 

ً
ز جزءا كة التأمي  ة. أي أن تدفع رسر   خطر المطالبات الكبي 

ً
أن تضمن لها جزءا

 . ز كتي  ز الرسر م بي   من الخسائر، وذلك بحسب االتفاق المير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  حيث  العالقة،  ذات  المستقلة  ات  المتعدد  المتغي  الخطي  االنحدار  تحليل  نموذج  توصيف   Multipleتم 
Regression Analysis  . 

 قسم النتائج و المناقشة: 

الخطي        االنحدار  تحليل  نموذج  توصيف  يتم  حيث   ، ي
التطبيف  للجانب  الدراسة  من  الجزء  هذا  يخصص 

ز  Multiple Regression Analysisالمتعدد بي  العالقة  يعير عن  والذي  القطاع ،  ي 
فز الصحية  الخدمات  تطور 

تابع   المستشفيات- الخاص كمتغي   وعدد  االرسة  عدد  هما   ، ز بمقياسي  عنه   المستقلة  -معير  ات  المتغي  ز  وبي   ،
ي  
، والمتمثلة فز ز  عىل الدراسات السابقة واجتهادات الباحثي 

ً
ي تم اختيارها استنادا

، والت  ز الصخي بالتأمي  المرتبطة 
ز الص  وقد تم االعتماد   خي المكتتبة، متوسط دخل الفرد، معدل البطالة، ومعدل نمو السكان. إجماىلي أقساط التأمي 

ي هذه الدراسة عىل بيانات اإلحصاءات الرسمية، لكل
ي )البنك المركزي السعودي،    فز (  2020من مؤسسة النقد العرئر
ع- وبيانات  البطالة،  بيانات  الفرد،  دخل  متوسط  بيانات   ، ز التأمي  بيانات  عىل  وعدد للحصول  االرسة  دد 

) -المستشفيات الدوىلي  المركزي  والبنك   ،The World Bank, 2021  )- ي
السكائز النمو  بيانات  عىل  .  - للحصول 

ات والفرضيات المطلوب اختبارها، لقد تم إجراء االختبارات الوصفية والتعرف عىل االتجاه العام  وبتحديد المتغي 
ي 
نامج االحصائ  ات، بواسطة الير  وذلك لتقدير العالقة محل الدراسة.  ،E-viewsللمتغي 

 توصيف نموذج الدراسة 

ي القطاع الخاص،       
ي تطوير الخدمات الصحية فز

ز الصخي فز ي تحليل دور التأمي 
ستتبع الدراسة المنهج الكىمي فز

: - عدد االرسة، وعدد المستشفيات-باستخدام مقياسان   ،  ويأخذ نموذج الدراسة الصورة العامة عىل النحو التاىلي

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + β4X4 +  ε 

التابع       المتغي   ي عدد األرسة   (Y) ويتمثل 
األول- فز النموذج  ي 

المستشفيات  -فز ي - ، وعدد 
الثائز النموذج  ي 

أما - فز  ،
ي كل من: 

ات المستقلة، فتتمثل فز ز الصخي المكتتبة )  المتغي  (، 2X(، متوسط دخل الفرد ) 1Xإجماىلي أقساط التأمي 
ض هذه الدراسة    ɛويعير    .( 4X(، معدل نمو السكان ) 3Xمعدل البطالة )  ي للمعادلة. وتفي 

عن حد الخطأ العشوائ 
ز الصخي المكتتبة، متوسط دخل الفرد، ومعدل   المتغي  التابع وكال من إجماىلي أقساط التأمي 

ز وجود عالقة طردية بي 
ز المتغي  التابع ومعدل ا ض وجود عالقة عكسية بي 

ز تفي  ي حي 
 لبطالة. نمو السكان، فز

ات النموذج   متغي 

ات النموذج، نستعرض فيما يىلي الوصف واالتجاه العام للمتغي  التابع الممثل لتطور الخدمات        بتحديد متغي 
 . ز الصخي ات لتطور التأمي  ات المستقلة كمؤرسر ي القطاع الخاص، وكل متغي  من المتغي 

 الصحية فز

  القطاع الخاص )المتغي  التابع:  -أوال 
 
 (Yتطور الخدمات الصحية ف

ي هذه الدراسة        
ات، وفز سوف يتم ذلك   -كما ذكرنا سابقا-يقاس تطور الخدمات الصحية بالعديد من المتغي 

النموذج األول- من خالل عدد األرسة   ي 
ي - ، وعدد المستشفيات  -فز

الثائز النموذج  ي 
الرغم من االنخفاض -فز . وعىل 

ة الدراسة، إال أنه رس  ي السنوات األوىل من في 
، واالرتفاع منذ عام  الواضح لعدد األرسة فز ي

ي التعافز
  2009عان ما أخذ فز

ي السنوات األوىل 
ي القطاع الخاص فز

ة الدراسة. وقد يعود سبب إنخفاض تطور الخدمات الصحية فز حت  نهاية في 
كات القطاع الخاص بتوفي  الرعاية الصحية    2010من الدراسة إىل أنه قبل عام   لم يبدأ االهتمام بإلزام جميع رسر

ي السعودي، لجميع  ز وأفراد أرسهم )مؤسسة النقد العرئر (. ومما سبق، يمكن القول بأن هذا المتغي  2019العاملي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ، ة، كما يوضح الشكل التاىلي
ي بداية الفي 

ة الدراسة، وإن كان هناك انخفاض فز ايد طول في  ز قد إتخذ إتجاه عام بالي 
 (. 1رقم ) 

ي       
، ومن ثم    وعىل الرغم من االنخفاض لعدد المستشفيات فز ي

ي التعافز
ة الدراسة، إال أنه رسعان ما أخذ فز بداية في 

ة الدراسة. ومما سبق، يمكن القول بأن هذا المتغي  قد إتخذ إتجاه عام   2009االرتفاع منذ عام  
وحت  نهاية في 

، رقم )  ة، كما يوضح الشكل التاىلي
ي بداية الفي 

ة الدراسة، وإن كان هناك انخفاض فز ايد طول في  ز  (. 2بالي 

ات المستقلة،  -ثانيا : المتغي   وتتضمن ما يىلي

وكما ذكرنا gross written health insurance premiums  (1X  )إجمال  أقساط التأمي   الصح  المكتتبة    -1
يدفعها   سابقا، ي 

الت  األقساط  ي 
فز متمثلة  ز  التأمي  كة  رسر عليها  تحصل  ي 

الت  اإليرادات  إجماىلي  المتغي   هذا  يعكس 
ي قد يتعرض إليها.  

ار الت  ك مقابل تعويضها له عن األضز  المشي 

ز الصخي المكتتبة  تأخذ االتجاه التصاعدي بشكل عام من بداية 3ويالحظ من الشكل رقم )        ( أن أقساط التأمي 
ي عام    25539ة الدراسة وحت  نهايتها، إذ وصلت إىل  في  

ي    وذلك بسبب ،2021مليون فز  الطتر
ز إرتفاع رسوم التأمي 

نتيجة   السعودية،  ي 
) فز الخاصة  الطبية  والمراكز  المستشفيات  ي 

فز العالج  تكاليف  ي 
فز ايد  ز المي  ، لالرتفاع  القديخي

2001 .) 

هذا المتغي  إجماىلي الدخل القومي عىل مجموع عدد يعكس   income capita per  (2X)متوسط دخل الفرد    -2
ز وأجانب(.  ي الدولة )مواطني 

 السكان فز

ي عام 4ويالحظ من الشكل رقم )         
ي متوسط دخل الفرد مع وجود إنخفاض حاد فز

ة فز ( وجود اختالفات كبي 
ات الطفيفة صعودا مع وجود بعض  -، إال أنه بعد هذا التاري    خ قد أخذ االتجاه التصاعدي بشكل عام  2008 التغي 
ي عام   93298 حت  وصل إىل  -وهبوطا

ي متوسط دخل الفرد بالناتج  2021مليون، فز
. وقد ترتبط هذه التقلبات فز

، إذ أن "نموا أعىل ينتج دخال أعىل" المحىلي اإلجماىلي
ي (5) 

ي   . كما قد يعزى االنخفاض الحاد فز
متوسط دخل الفرد فز

ي ذلك العام  2008عام  
ي   ، باإلضافة إىل(6) إىل إنخفاض أسعار النفط فز

تأثي  الدورات االقتصادية كالكساد العظيم فز
 (. 2011)البطاط، 2008عام 

يعكس هذا المتغي  النسبة المئوّية لجميع   وكما ذكرنا سابقا،  unemployment rate  (3X)معدل البطالة    -3
ز وبدون عمل، عىل     .الرغم من استعدادهم للعمل وبحثهم عنهاألفراد فوق سن معي 

ي ذلك 5ويوضح الشكل رقم )       
ة الدراسة، وقد يعود السبب فز ( إتجاه هذا المعدل لالرتفاع المتذبذب خالل في 

ي الوظائف ذات األجور 
ي المملكة، باإلضافة إىل عزوف بعض األفراد عن العمل فز

إىل تقلبات الدورة االقتصادية فز
مهدي،    المتدنية ز (. 106:2015)المرشد،  بي  االتساق  وعدم   ، ز الخريجي  أعداد  تزايد  إىل  السبب  يعود  قد  كما 

 (. 138:2019)االحمدي، حورية،  تخصصاتهم ومتطلبات سوق العمل

ي عدد السكان خالل  population growth rate  (4X)معدل نمو السكان  -4
يعكس هذا المتغي  نسبة التغي  فز

ة   ة  6وكما يتضح من الشكل رقم )  زمنية معينة. في  ي معدل نمو السكان من بداية في 
( فإنه بالرغم من االرتفاع فز

ي هذا المعدل حت  عام 2012الدراسة وحت  عام 
 .2020، إال أننا بعد هذا التاري    خ نالحظ إنخفاض مستمر فز

 
ز نمو االقتصاد وخفض الفقر | صحيفة االقتصادية (5)   (aleqt.com)العالقة بي 
اجع بمتوسط دخل الفرد السعودي  (6)    https://www.aleqt.com/2010/10/02/article_449473.html  2010.، %22النفط يي 

https://www.aleqt.com/2020/02/17/article_1763971.html
https://www.aleqt.com/2010/10/02/article_449473.html
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بشكل عام بالعديد من األ       
مثل  -سباب، فقد تكون األسباب إجتماعية  وقد يرتبط إنخفاض معدل النمو السكائز

المجتمع،...  ي 
فز الطالق  نسبة  ارتفاع  الزواج،  سن  تأخر  النسل،  تحديد  بأهمية  الوغي  إقتصادية  -زيادة  مثل -،  

 ... المعيشة،  تكاليف  ارتفاع  البطالة،  ارتفاع معدالت  الدخول،  ي   . - إنخفاض 
فز المستمر  اإلنخفاض  يعزى  قد  كما 

ي م
وس   2020عام وحت  عام  2012نذ معدل النمو السكائز ة الزمنية، مثل في 

ي هذه الفي 
إىل إنتشار بعض األوبئة فز

ق األوسط التنفسية )  ضحية    850( والذي بلغ عدد ضحاياه،  "أكير من  MERS-CoVكورونا المرتبط بمتالزمة الرسر
ز   (7) وفقا لمنظمة الصحة العالمية".  2020و 2012بي 

ة )االتجاه العام  ات الدراسة خالل الفير  ( 2021- 2005لمتغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تائج تقدير نموذج االنحدارن

ها بما يخدم الهدف الرئيسي من الدراسة، فقد تم تقدير معادلة االنحدار الخطي            للوصول إىل النتائج وتفسي 
، ومن ثم تم إجراء  Ordinary Least Squares (OLS)(8)االعتيادية المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى  

ية.   االختبارات الالزمة للتأكد من جودة النموذج وقوته التفسي 

  القطاع الخاص بعدد األرسة( النموذج األول لالنحدار الخط  المتعدد
 
 )قياس تطور الخدمات الصحية ف

النتائج )الجدول رقم          1بتقدير معادلة االنحدار السابق ذكرها عىل الصورة الخطية، أظهرت 
ً
من   ( داللة كل

ز الصخي المكتتبة )  %، وعدم  5( عند مستوى معنوية أقل من  4X(، ومعدل نمو السكان ) 1Xإجماىلي أقساط التأمي 

 
ً
ي  (  3X(، ومعدل البطالة ) 2Xمتوسط دخل الفرد )    منداللة كل

 فز
ً
(. وتوضح tلمعنوية    تفسي  المتغي  التابع )وفقا

ية  92.77المرتفعة )    Fقيمة إختبار ( المعنوية اإلجمالية العالية للنموذج. كما توضح النتائج ارتفاع القدرة التفسي 
ي المتغي  التابع 

ات الحاصلة فز ات المستقلة التغي  للنموذج من خالل معامل التحديد المعدل، حيث تفرس المتغي 

   95.8%نسبة ب
ً
 . تقريبا

 
ات المست (8)  من المتغي 

ز واحد أو أكير ي تصف العالقة بي 
، الت  ي تقدیر معامالت معادالت االنحدار الخطي

 فز
ً
 قلة والمتغي  التابع. باعتبارھا األسلوب األكير شیوعا

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 11880.74 3801.625 3.125174 0.0088 

X1 0.254363 0.048211 5.276078 0.0002 

X2 0.013892 0.010791 1.287357 0.2222 

X3 550.0904 410.5220 1.339978 0.2051 

X4 -1686.662 699.4198 -2.411515 0.0328 

     
     R-squared 0.968676 Mean dependent var 15223.29 

Adjusted R-squared 0.958235 S.D. dependent var 3039.303 

S.E. of regression 621.1296 Akaike info criterion 15.94089 

Sum squared resid 4629624. Schwarz criterion 16.18595 

Log likelihood -130.4975 Hannan-Quinn criter. 15.96524 

F-statistic 92.77311 Durbin-Watson stat 1.575881 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نتائج تقدير نموذج االنحدار المتعدد  )1) جدول

ي تؤثر عىل مدى صحة نتائج التقدير، لقد  تم إجراء       
وللتأكد من جودة النموذج وخلوه من مشاكل القياس الت 

. وباستخدام إختبار  Jarque-Beraاختبار   ، تم white، والذي وضح أن األخطاء العشوائية تتبع التوزي    ع الطبيغي
 Square-Chi، والذي وضح أن قيمة  yHeteroscedasticit (9)إجراء اختبار عدم التجانس/عدم ثبات التباين  

ي ثبات تباين األخطاء. كما وضحت القيمة االحتمالية الختبار   %5أكير من  
 Breusch-Godfrey Serial، مما يعتز

Correlation LM Test    ا، تم إجراء اختبار ي لألخطاء. وأخي 
/ذائ   Varianceعدم وجود مشكلة ارتباط تسلسىلي

Inflation Factors   (VIF ( ز الصخي المكتتبة  إجماىلي أقساط التأمي 
ز (  1X(، والذي وضح وجود إرتباط متعدد بي 

 (. 4Xومعدل نمو السكان ) 

االرتباط         مشكلة  وحل  أفضل  تقديرات  عىل  الحصول  سبيل  ي 
نموذج وفز صياغة  إعادة  تمت  لقد  المتعدد، 

 :  االنحدار بالصيغة اللوغاريتمية، لتصبح العالقة عىل النحو التاىلي

ln Y =  β0 + β1lnX1 +  β2lnX2 + β3lnX3 + β4lnX4 

       
ً
من حيث حل مشكلة االرتباط   وبالفعل، لقد أظهرت نتائج تقدير العالقة من خالل الصورة اللوغاريتمية تحسنا

ي المتغي  التابع بنسبة
ات الحاصلة فز ات المستقلة أصبحت تفرس التغي      %86المتعدد، إال أن المتغي 

ً
)بدال   تقريبا

 (، مع عدم تغي  النتائج األخرى. 26.57( إىل ) 92.77المعنوية اإلجمالية للنموذج من )   ، كما انخفضت( 95.8%من

 ج االنحدار المتعدد ) الصيغة اللوغاريتمية(تقدير نموذ ( نتائج 2جدول )

 
ض أن    (9) ي تفي 

أخطاء النمذجة جميعها لها نفس التباين، وبذلك تصبح طريقة المربعات الصغرى غي  فعالة، للتأكد من عدم بطالن االختبارات االحصائية الت 
ة.  ز  لعدم تحقيق أي تباين، عىل الرغم من كونها غي  متحي 

 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Dependent Variable: LOG(Y)   

Method: Least Squares   

Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 7.851052 0.796741 9.853955 0.0000 

LOG(X1) 0.110259 0.034528 3.193340 0.0077 

LOG(X2) 0.056866 0.039409 1.442978 0.1746 

LOG(X3) 0.268207 0.349319 0.767799 0.4574 

LOG(X4) -0.397454 0.151671 -2.620512 0.0224 

     
     R-squared 0.898556 Mean dependent var 9.611788 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 

 

  النموذج  
المتعدد  الثان  الخط   بعدد  لالنحدار  الخاص  القطاع    

 
ف الصحية  الخدمات  تطور  )قياس 

 المستشفيات( 

 من 3بتقدير معادلة االنحدار السابق ذكرها عىل الصورة الخطية، أظهرت النتائج )الجدول رقم        
ً
(  داللة كل

ز الصخي المكتتبة )  %(، وعدم  5(. )عند مستوى معنوية أقل من  4X(، ومعدل نمو السكان ) 1Xإجماىلي أقساط التأمي 
 من متوسط دخل الفرد ) 

ً
 لمعنوية  3X(، ومعدل البطالة ) 2Xداللة كل

ً
ي تفسي  المتغي  التابع )وفقا

(. وتوضح t( فز
ية  105.45المرتفعة )    Fقيمة إختبار ( المعنوية اإلجمالية العالية للنموذج. كما توضح النتائج إرتفاع القدرة التفسي 

ي المتغي   
ات الحاصلة فز ات المستقلة التغي  التابع للنموذج من خالل معامل التحديد المعدل، حيث تفرس المتغي 

.   96.3%بنسبة 
ً
 تقريبا

 نتائج تقدير النموذج القياس  باالنحدار المتعدد  3)جدول )

Adjusted R-squared 0.864742 S.D. dependent var 0.199949 

S.E. of regression 0.073536 Akaike info criterion -2.142153 

Sum squared resid 0.064891 Schwarz criterion -1.897090 

Log likelihood 23.20830 Hannan-Quinn criter. -2.117793 

F-statistic 26.57309 Durbin-Watson stat 1.503123 

Prob(F-statistic) 0.000007    

          

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/22   Time: 22:17   

Sample: 2005 2021   

Included observations: 17   

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C 131.3118 18.96208 6.924968 0.0000 

X1 0.001243 0.000240 5.167651 0.0002 

X2 6.35E-05 5.38E-05 1.179094 0.2612 

X3 2.865692 2.047638 1.399511 0.1870 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

        

ي تؤثر عىل مدى صحة نتائج التقدير، لقد  تم إجراء اختبار 
وللتأكد من جودة النموذج وخلوه من مشاكل القياس الت 
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 Prob(F-statistic) 0.000000     Durbin-Watson stat 2.433220 

     

          

Dependent Variable: LOG(Y)  

Method: Least Squares  

Date: 05/19/22   Time: 22:21  

Sample: 2005 2021  

Included observations: 17  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 

 

 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات

ز          ي -بتقدير كال من النموذجي 
ز أنه يمكن االعتماد عىل نتائج   -األول والثائز ز الخطية واللوغاريتمية، تبي  بالصيغتي 

اللوغاريتىمي   ي - النموذج 
والثائز ز األول  النموذجي  ي 

ين  -فز المتغي  ز  بي  المتعدد  االرتباط  ، وذلك بسبب حلها لمشكلة 
ز )  ي الجدول التاىلي )الجدول رقم  4Xو 1Xالمعنويي 

ي توصلت إليها هذه الدراسة فز
 (: 5(. ويمكن حض النتائج الت 

 نماذج االنحدار المتعدد المربعات الصغرى -( ملخص 5جدول )

ات  المتغي 
 المستقلة 

نوع  
 العالقة

 التطابق
ين التابع والمستقل  ز المتغي   تفسي  إتجاه العالقة بي 

 

 

 (1X ) 

 

معنوية 
+ 

 

 يطابق التوقعات

ي القطاع 
ز فز ض أن وجود أعداد هائلة من الموظفي 

من المفي 
ي  
الت  الصحية  الخدمات  عىل  الطلب  يزيد  سوف  الخاص 

يقدمها القطاع الخاص، مما يؤدي إىل نمو وتطور هذا القطاع 
ز   التأمي  نظام  تطبيق  بدء  مع  وخصوصا  متسارع،  بشكل 

يتلقون   والذين  الصخي الصخي  القطاع  عير  الصحية  الرعاية 
 الخاص. 

 

 (2X ) 

غي   
معنوية 

+ 

 

 يطابق التوقعات

عىل   الطلب  زيادة  إىل  تؤدي  الدخل  زيادة  أن  ض  المفي  من 
من  أنه  كما  بالصحة.  لالهتمام  كزيادة   ، الصخي ز  التأمي 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.127641 0.363692 11.34927 0.0000 

LOG(X1) 0.061314 0.015761 3.890195 0.0021 

LOG(X2) 0.020180 0.017989 1.121764 0.2839 

LOG(X3) 0.146734 0.159455 0.920224 0.3756 

LOG(X4) -0.257810 0.069234 -3.723763 0.0029 

     
     R-squared 0.933559     Mean dependent var 4.941879 

Adjusted R-squared 0.911412     S.D. dependent var 0.112780 

S.E. of regression 0.033567     Akaike info criterion -3.710597 

Sum squared resid 0.013521     Schwarz criterion -3.465534 

Log likelihood 36.54008     Hannan-Quinn criter. -3.686237 

F-statistic 42.15300     Durbin-Watson stat 1.786684 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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ي ساهمت فز
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ض أن إنخفاض الدخل يؤدي إىل التوجه نحو الرعاية   المفي 
 )المجانية(. الصحية العامة 

 

 (3X ) 

غي   
معنوية 

+ 

 

 يخالف التوقعات 

ي القطاع 
قد ينتج إنخفاض معدل البطالة من زيادة التوظيف فز

ز اىل زيادة الطلب  ي توجه هؤالء الموظفي 
، مما قد يعتز الحكومي

تأثر  وبالتاىلي عدم  العام،  القطاع  عىل الخدمات الصحية من 
 القطاع الصخي الخاص. 

 (4X ) 
معنوية 

- 
 لتوقعات يخالف ا

ي عدد السكان إىل إنخفاض الطلب 
قد يؤدي النمو المتسارع فز

عىل الخدمات الصحية الخاصة بسبب تمتع القطاع الصخي 
 العام بكفاءة أفضل من القطاع الصخي الخاص. 

  

 توصيات الدراسة  واالستنتاجات: 

ي المملكة            
ز فز ي التعرف عىل مدى تأثر القطاع الصخي الخاص بقطاع التأمي 

لتحقيق هدف الدراسة المتمثل فز
ة )  ي سبيل التأصيل النظري لموضوع  2021-2005خالل الفي 

(، تم استعراض أهم الدراسات السابقة ذات العالقة فز
بناء علي اته  القياسي وتحديد متغي  النموذج  ي يستحوذ عليها  الدراسة، ووضع 

الت  األدبيات األهمية  اتضح من  ها. 
ي الوقت الراهن، إذ ال يقتض أثره عىل مستوى األفراد فقط وإنما يمتد ليؤثر عىل الدولة واالقتصاد 

ز الصخي فز التأمي 
ي القطاع الصخي الخاص، تم إختبار أرب  ع

ز الصخي عىل تطور الخدمات الصحية فز   بأكمله. ولتحديد مدى تأثي  التأمي 
الفرد،  المكتتبة، متوسط دخل  الصخي  ز  التأمي  أقساط  لكل من إجماىلي  ي  اإليجائر التأثي   تتمحور حول  فرضيات، 

ي يقدمها القطاع الخاص  
ي إجماىلي عدد األرسة،  -ومعدل نمو السكان، عىل تطوير الخدمات الصحية الت 

 فز
ً
متمثل

ي لمعد-وإجماىلي عدد المستشفيات   ل البطالة.  . كما تتمحور حول التأثي  السلتر

 كل من إجماىلي       
ز بي  الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية معنوية  أظهرت  وكما هو متوقع، فقد 

التابع   المكتتبة والمتغي   ز الصخي  التأمي  بالقطاع الخاص-أقساط  يشجع    ، األمر الذي-تطور الخدمات الصحية 
ي المشاري    ع الصحية المختلفة. كما يحفز الحكومة السعودية عىل فتح األبواب 

المستثمرين عىل استثمار أموالهم فز
بهدف   القطاع،  ي هذا 

الفرص لالستثمار فز االقتصادي. ومن وزيادة  النمو  ي ورفع معدالت 
الوطتز االقتصاد  تنوي    ع 

ز كل ناحية أخرى وبعكس ما هو متوقع، فقد أظهرت الدراسة وج ود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية معنوية بي 
ي 
ي القطاع الخاص فز

من معدل نمو السكان والمتغي  التابع، مما قد يشي  إىل إنخفاض مستوى الرعاية الصحية فز
ي عدد السكان، حيث أنه من المتوقع  

. باإلضافة إىل ذلك فإن هناك نمو متسارع فز المملكة مقارنة بالقطاع الحكومي
ي عام أن يرتف 

يد العبء عىل القطاع الصخي  39.4إىل   2030ع إجماىلي عدد سكان المملكة فز ز مليون نسمة، مما سي 
ا، لقد أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية غي  معنوية لكل من متوسط دخل الفرد .  (10)  بأكمله وأخي 

هما  ي عدم تأتي 
 ور القطاع الصخي الخاص.  عىل تط -بحسب هذه الدراسة-ومعدل البطالة، مما يعتز

العوائد         وتعظيم  المكاسب  ي 
جتز فإن  واستنتاجات،  نتائج  من  الدراسة  هذه  إليه  توصلت  ما  خالل  ومن 

 : ي المملكة، يتطلب التاىلي
ز الصخي فز  االقتصادية من قطاع التأمي 

 
 (alwatan.com.saجريدة الوطن السعودية ) -تحديات تواجه نظام الرعاية الصحية  8 (10)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عية، من خالل تطوير السياسات والمعايي  واإلجر  - اءات الالزمة حماية صحة األفراد كحق من حقوقهم الرسر
ي دراسة 

، كما جاء فز لتقييم وتطوير قطاع الصحة من جميع الجوانب، سعيا للوصول إىل مستوى رضا المرضز
 (. 2003الصانع ) 

أفضل  - تقديم  من  قطاعاتها  بكافة  الدولة  تتمكن  حت    ، ي
السكائز النمو  معدل  لتنظيم  الجهد  من  المزيد  بذل 

ي دراسة عىلي ) 
 (. 2013الخدمات ألفرادها، كما جاء فز

ز الصخي والعمل عىل زيادة معدل انتشاره عىل نطاق واسع،  - ي نرسر الوغي بنظام التأمي 
استمرار جهود الدولة فز

 ( وبراهيىمي  براهيىمي  دراسة  ي 
فز جاء  ز 2017كما  التأمي  نظام  تطبيق  عند  والحذر  الحيطة  أخذ  ورة  مع ضز  ،)

ي دراسة 
، كما ورد فز  (. 2017خرون ) وآ Wadge(، ودراسة 2019)   Jaquaو Jaquaالصخي

إلزام القطاع الصخي الخاص بتوظيف الكوادر الوطنية ذات الكفاءات المهنية، بهدف تقليل معدل البطالة  -
، كما أشار صندوق النقد الدوىلي )  ي أعداد الطاقم الصخي

 (. 2019( والبنك المركزي السعودي ) 2016خاصة فز

ز بإجراء المزيد من الدراسات الم - ا، فقد أوض الباحثي  ي تفتقر  وأخي 
ز الصخي وآثاره الت  ي مجال التأمي 

تخصصة فز
اتها االقتصادية واالجتماعية.    إليها األدبيات وتأثي 

 : المراجع

 المراجع العربية: 

 ( روان  الدولية 2019االحمدي،  بوية  الي  المجلة  السعودية،  العربية  المملكه  ي 
فز ز  المتعلمي  بطالة  ات  مؤرسر  ،)

 للدراسات واألبحاث. المتخصصة، دار سمات 

(، "تحليل تداعيات األزمة المالية العالمية األسباب واألثار"، مجلة االقتصادي 2011البطاط، منتظر وآخرون )
 . ي  الخليخر

 ( أحمد  مجلة  2018إسماعيل،  بمض،  االقتصادي  النمو  عىل  الصحية  الخدمات  قطاع  ي 
فز االنفاق  أثر  قياس   ،)

 . 501-529(:  4، ) 38كلية التجارة،   -نهاالدراسات والبحوث التجارية، جامعة ب 

، رجب )  ز ي ظل التحوالت االقتصادية المعاضة بالتطبيق 2020أمي 
ز الصخي الشامل فز ايدة للتأمي  ز

(، األهمية المي 
ي سويف، مجلة البحوث المالية والتجارية، 

 (. 3، ) 21عىل المملكة العربية السعودية، جامعة بتز

، عبدهللا،)  اجع بمتوسط دخل الفرد السعودي( ، النفط 2010البصيىلي  %. 22يي 

https://www.aleqt.com/2010/10/02/article_449473.html 

ي السوق السعودية، أبحاث القطاعات، 2017البالد المالية ) 
ز فز  . 22(، قطاع التأمي 

http://www.albilad-capital.com/Research_ArabicReport/InsuranceSectorQ416AR.pdf 

 (. اإلحصاءات السنوية. 2020البنك المركزي السعودي ) 

 https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx 

ز السعودي،  . تقرير سوق التأمي  ز  .2019البنك المركزي السعودي ، اإلدارة العامة للرقابة عىل التأمي 

http://www.albilad-capital.com/Research_ArabicReport/InsuranceSectorQ416AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: 2018وغريب، معاذ، وبيت سعيد، سالم )   دره، عمر، (، تقييم جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر المرضز
ز المستشفيات الحكومية والخاصة، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية،    . 367-352(:  24، ) 105دراسة مقارنة بي 

 ( وأثره عىل جودة2019رحيمة، حوالف  ي  العرئر الوطن  ي 
فز الصخي  ز  التأمي  مستقبل  الصحية، كلية    (،  الخدمات 
، جامعة تلمسان   ي العلوم اإلنسانية واألجتماعية،  -الجزائر -العلوم االقتصادية وعلوم التيسي 

، 2، مجلة دراسات فز
 (23 :)2617-9857 . 

 الدوىلي السابع حول 2012زيدان، فاطمة، وقطاب، فالحة ) 
ز الصخي بالجزائر، ملتف  (، واقع تسويق خدمات التأمي 

 " جامعة حسيبة بن بوعىلي بالشلف. -تجارب دول -أمينية الواقع العمىلي وآفاق التطوير"الصناعة الت

ي المملكة العربية  2015سالوي، حسينة ) 
ز مستوى الخدمات الصحية فز ي الية لتحسي 

ز الصخي التعاوئز (، التأمي 
 . 2السعودية، مجلة االبداع ، جامعهة البليدة 

ار، احمد، والعدل، محمد )  ز شمس  (، قياس ال2016ضز ز المضي، جامعة عي    - طاقة االستيعابية لسوق التأمي 
 كلية التجارة.  

(، الرضا عن خدمات 2009عكروش، لبتز جودة ومزاهرة، أيمن سليمان والفرح، يعقوب فريد والزغموري، بسام ) 
بية   ، مجلة بحوث الي  ي االردن من قبل المرضز

ي المستشفيات القطاع الخاص فز
النوعية، جامعة  الصحية المقدمة فز

 (. 15المنصورة، ) 

 ( المبارك  الكريم  ، محمد عوض  السودان 2013عىلي ، جامعة  الصخي القطاع  ز  تحسي  ي 
فز ي ودوره  الطتر  

ز التأمي   ،)
 للعلوم والتكنولوجيا. 

(، البطالة وأثرها عىل التنمية االجتماعية )دراسة ميدانية لمحافظة الالذقية(، جامعة  2014منصور، فاتن عىلي ) 
ين، س   وريا. ترسر

 ( القادسية  2010مهدي، صائب حسن  ، مجلة  ي ظل عالم متغي 
الواقع واألسباب فز العربية  الدول  ي 

البطالة فز  ،)
 (. 3، ) 12للعلوم اإلدارية واالقتصادية، 

 : المراجع األجنبية

Al Otaibi, A. (2017). An overview of health care system in Saudi Arabia. International Journal    

Management and Administrative Sciences, 4(12), 1-12.  

Almasabi, M. H. (2013). An overview of health system in Saudi Arabia. Research Journal of Medial 

Sciences, 7(3), 70-74. 

Baumol, W.J. (1982). Contestable markets: An uprising in the theory of industry structure. The   

American Economic Review, 72(1), 1-15 . 

Boru, T. & Kuhil, A.M. (2018). The structure conduct performance model and competing hypothesis- 

A review of literature,Journal of Financial Management and Analysis, 8(2), 11-25. 

CBAHI (2015), National hospital standards, Hospital Accreditation Program, 3rd Edition.  

https://portal.cbahi.gov.sa/english/accreditation- programs/hospital-accreditation-program Coase, R. H. 

(1937). The nature of the firm. Economica, new series, 4(16), 386-405.   



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
   العدد  –  رابع عشر الالمجلد 

 
 م2022 –  آب   – 15                                                                          ( 89 - 110ص)  لرابعالبحث ا  –  الثان

 

110 
  وعبدهلل وبن جيالن            

  والشهران 
 
  المملكة العربية السعودية                  نرصالدين والمطرف

 
 مدى تأثر القطاع الصح  الخاص بقطاع التأمي   ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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