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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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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Abstract : 

 The study aimed to clarify whether the increasing of the government support for Ministry of Health 

hospitals leads to increase the economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia during the period 

(2007-2020)?. in order to investigate the relationships, a Multiple Regression Analysis model has been 

described, to express the relationship between the development of economic growth as a dependent 

variable -expressed in GDP-, and the independent variables associated with government support for 

Ministry of Health hospitals, which were selected based on previous studies and researchers’ judgments, 

which are the Ministry of Health (MOH) budget, number of hospitals, the number of beds, the number 

of doctors, and the number of nurses. 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 positive, statistically significant relationship 

between the dependent variable and the budget of the Ministry of Health, while, contrary to what was 

expected, there was a non-significant inverse relationship between the dependent variable and the 

number of hospitals, the number of beds, the number of doctors, and the number of nurses. , which 

means that there is no relationship between the dependent variable and these independent variables. 

Key words: Gross domestic product at current prices, Economic growth, Unemployment rate, State 

budget, Ministry of health budget, Privatization, Corporatization/Contracting. 

 االطار العام للدراسة  .1
 المقدمة  1-1

ي أي دولة، إذ    تعد الصحة      
ات الدالة عىل مستوى التقدم االقتصادي واالجتماغي فز الجيدة من أحد أهم المؤرسر

ي التقدم االقتصادي. وقد ازداد الطلب عىل خدمات الرعاية 
أن األشخاص األصحاء هم األكير إنتاجية وإسهاما فز

ات العالمية الراهنة وانتشار  الصحية حيث ازداد وغي المجتمع بأهميتها ومدى الحاجة إليها، خصوصا مع ال تغي 
المختلفة   إعادة تخصيص جزء كبي  من -COVID-19مثل وباء كورونا  -األوبئة واألمراض  ورة  أدى إىل ضز ، مما 

ي الدولة لمكافحة هذه األوبئة وتطوير خدمات الرعاية الصحية )عائشه، الزهراء،
(. وبناءا 2021الموارد المالية فز

ز عىل   كي 
الي  المملكة إىل  النفطية، عليه، فقد سعت حكومة  الموارد  تنوي    ع االقتصاد وعدم االعتماد عىل  ورة  ضز

ي  باإلضاف
الوطتز التحول  برنامج  من  ي كل 

فز جاء  الخاص كما  القطاع  مساهمة  زيادة  ورة  ضز إىل   Nationalة 
Transformation Program (2020)   ورؤية المملكةVision (2030) . 

من الدستور السعودي، تقوم الحكومة السعودية بتقديم خدمات الرعاية الصحية مجانا   31وبناءا عىل المادة        
،  لجميع ال ي  والحجاج )العتيتر

ز ز والمقيمي  (، من خالل العديد من مرافق الرعاية الصحية كالخدمات 2017مواطني 
مستشفيات   ، ي

الوطتز للحرس  الصحية  الشئون  الداخلية،  بوزارة  الطبية  الخدمات  المسلحة،  للقوات  الطبية 
ل الملكية  الهيئة  مستشفيات  وجدة،  بالرياض  التخصصي  فيصل  الملك  مستشفز  وينبع، جامعية،  لجبيل 
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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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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    

 

بية والتعليم ووزارة الشؤون االجتماعية. إال أن  كة أرامكو السعودية، والمرافق الصحية بوزارة الي  مستشفيات رسر
ي تقدم الخدمات الصحية المجانية  

  35لما يقارب  هذه الدراسة سوف تقترص عىل مستشفيات وزارة الصحة والت 
ي خالل المواسم الدينية )إمكان العربية، قطاع الرعاية الصحية، مليون زائر وبشكل سنو   18مليون نسمة وما يقارب  

ق األوسط وشمال افريقيا من   (. 2021 ووفقا لالحصائيات، تعتير المملكة من أوائل الدول عىل مستوى دول الرسر
انية ز ، إذ بلغت المي   ، أي ما يعادل ريال 79,846,364  المخصصة لوزارة الصحة  حيث إهتمامها بالقطاع الصخي

ي عام 7.82%
انية العامة للدولة فز ز  (. 2020)وزارة الصحة،  2021من المي 

، تعد وزارة الصحة هي المسؤولة الوحيدة عن توفي  ما يقرب من         ي الوقت الحاىلي
ي المائة من الخدمات 60فز

% فز
ي ذلك أكير من  

ي المملكة، بما فز
مركًزا    2257ىل  رسيًرا، باإلضافة إ  45180مستشفز بسعة تتجاوز    287الصحية فز

اخيص واللوائح الالزمة ألكير من   للرعاية الصحية األولية. عالوة عىل ذلك، فإن وزارة الصحة مسؤولة عن منح الي 
ي القطاع الخاص )وزارة الصحة،    8720مستشفز خاص و  167مستوصف وعيادة و   3005

ب(.   2020صيدلية فز
ي تحكم هذه  كما تتعاون وزارة الصحة مع هيئات حكومية لمراقبة أحد 

ز الت  ث التطورات الطبية وتطوير القواني 
والدواء  للغذاء  السعودية  والهيئة  الصخي  ز  التأمي  ومجلس  الصحية  الرعاية  خدمات  مجلس  مثل  المجاالت، 

 (. 2002)العتيق، 

المقدم        الحكومي  بالدعم  المملكة  ي 
فز االقتصادي  النمو  تأثر  قياس مدى  الدراسة إىل  تهدف هذه  وعىل ذلك 

الصحة  ل وزارة  ي  ( 2020-2007) مستشفيات 
اإلحصائ  نامج  الير وباستخدام   .E-views    البيانات عن تحليل  يتم 
 طريق االنحدار الخطي المتعدد، ومن ثم عرض أهم النتائج واالستنتاجات. 

 مشكلة الدراسة 2-1

الجيدة         الصحة  تعزيز  ي 
فز فعال  دور  لها  ي كان 

والت  المبادرات  من  العديد  تطوير  إىل  المملكة  لجميع   سعت 
إذ   السكان إحتياجاتها  ،  بكل  الصحية  مرافقها  عدد  زيادة  عىل  جاهدة  أرسة، -عملت   ، ز ممرضي  أطباء،  من 

ز -مستشفيات، ومراكز رعاية الصحية األولية ايد عىل خدمات الرعاية الصحية، حيث ، وذلك لتغطية الطلب المي 
ازداد وغي المجتمع السعودي بمدى أهمية الصحة بجميع جوانبها المختلفة، وخصوصا مع إنتشار جائحة كورونا 
ي هذا السياق، لقد أشارت 

ي المجتمع ككل. وفز
ي فز
ي ترسي    ع عملية التوعية الصحية والتثقيف الوقائ 

ي ساعدت فز
والت 

ي المملكة من حيث تزايد االنفاق 2016لجارس ) بعض الدراسات مثل دراسة ا
( إىل إستمرارية نمو القطاع الصخي فز

، إذ أنه من المتوقع  2025الحكومي عىل الرعاية الصحية، باإلضافة إىل تزايد حجم االنفاق الخاص عليها حت  عام  
ز   واح بي 

مليار    220ليتجاوز    %،7-%5أن ينمو االنفاق عىل الرعاية الصحية بشكل عام بمعدل سنوي مركب يي 
 (. 2021ريال )إمكان،

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

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

ي المملكة بالدعم الحكومي المقدم به، وم
نها موضوع هذه الدراسة والخاص بتحليل مدى تأثر النمو االقتصادي فز

لمستشفيات وزارة الصحة، وبناءا عليه فهل من األفضل زيادة مستوى هذا الدعم، أم اللجوء إىل إتباع سياسات 
 . -كالخصخصة مثال-أخرى بديلة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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    

 

 أهداف الدراسة  3-1

أساسي إىل تحليل أثر الدعم الحكومي المقدم لمستشفيات وزارة الصحة عىل تطور النمو   تهدف الدراسة بشكل
ة  ي المملكة، خالل الفي 

.  Privatize، كمفتاح لخصخة ( 2020-2007) االقتصادي فز  القطاع الصخي

 أهمية الدراسة  4-1

ه عىل كل        ، من حيث تأثي  ي الوقت الحاضز
ز عىل القطاع الصخي فز كي 

تستمد الدراسة أهميتها من مدى أهمية الي 
ي تنمية الجانب االقتصادي 

من مستوى الفرد والمجتمع والدولة ككل، إذ يتضح دور الخدمات الصحية الجيدة فز
دة إنتاجيتهم. باإلضافة إىلي ذلك، نجد أن هذه الدراسة  واالجتماغي للدولة، حيث أنها تؤدي إىل طمأنة االفراد وزيا

 
ً
المرتبطة بقطاع الصحة عالميا الدراسات  أهميتها من خالل استعراضها ألهم  . هذا إضافة إىل  ًومحليا   تكتسب 

ي المملكة، 
تحديدها لمدى تأثي  الدعم الحكومي المقدم لمستشفيات وزارة الصحة عىل تطور النمو االقتصادي فز

 . 2030دعم تطويره أهداف رؤية المملكة والذي ي

 منهجية الدراسة  5-1

، حيث تعرض ماهية النمو االقتصادي ومدى عالقته         ي والقياسي
ز الوصفز استندت هذه الدراسة إىل المنهجي 

، وذلك من واقع االستعراض تطور الخدمات الصحية من خالل زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع من قبل الدولةب
ي  ز تطور النمو االقتصادي كمتغي  تابع  األدئر ، فيستخدم لتقدير العالقة بي  ا عنه بواسطة - . أما المنهج القياسي معير

الجارية باألسعار  اإلجماىلي  المحىلي  نموذج -الناتج  توصيف  يتم  حيث  العالقة،  ذات  المستقلة  ات  المتغي  ز  وبي   ،
 .  Multiple Regression Analysisتحليل االنحدار الخطي المتعدد 

 اهم مصطلحات الدراسة    6-1

الناتج المحل  اإلجماىل  باألسعار الجارية 
1 Gross domestic product at current prices  والذي يعير عن

ي تم إنتاجها محليا، باستخدام   -مقاسة بأسعار السنة الجارية- إجماىلي القيم النقدية  
للسلع والخدمات النهائية الت 

ي -عناض إنتاج محلية  
ة زمنية معينة  - متواجدة داخل المحيط الجغرافز ي الغالب-، خالل في 

)السلمان والبكر،   -سنة فز
2016 .) 

 Simonتعددت التعريفات حول النمو االقتصادي ولكن أبرزها تعريف   Economic growthالنمو االقتصادي 
Kuznets    ي قدرة الدولة عىل تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع

الذي عرفه عىل أنه "ارتفاع طويل األجل فز
والتعدال  ي 

التقتز التقدم  عىل  المتنامية  القدرة  هذة  وتستند  لسكانها،  ايد  ز مي  وبشكل  المؤسسية  االقتصادية  ت 
ي يحتاج األمر إليها" )ملواح، 

 (. 127، ص2020واأليديولوجية الت 

ز عن العمل    Unemployment rateمعدل البطالة   وهو المعدل الذي يعير عن النسبة المئوية لعدد العاطلي 
اقتصاديات   أداء  قياس  ي 

فز المستخدمة  المعايي   أهم  أحد  ويعتير  العاملة.  القوى  إجماىلي  ، إىل  ي
)الخمسر الدول 

 (. 2016والخليف، 

 
 .في السوق السائدة/ بضرب الكميات المنتجة في األسعار الجارية تم حسابهوي 1
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 
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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
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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) 
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الدولة   انية  معتمد    Government Budgetمي   بيان  عن  عبارة  الدولة- وهي  ي 
فز يعية  الترسر السلطة  قبل   - من 

مالية  سنة  خطة  مضمونه  ي 
فز يعكس  نقدية،  وحدات  هيئة  عىل  ومرصوفاتها  الدولة  إيرادات  لتقدير  ومفصل 

 . )2016جديدة/مقبلة للدولة )ربه، 

 

انية وزارة الصحة  انية العامة للدولة  Ministry of Health budgetمي   ز تعد مخصصات وزارة الصحة من المي 
تعويضات   -بحسب الموقع الرسىمي لوزارة الصحة-هي الدعامة األساسية للموارد الصحية السنوية، وهي تتضمن  

ام ، السلع والخدمات، المنافع االجتماعية، اإلنفاق عىل الير ز ج، اإلنفاق عىل المشاري    ع، ومرصوفات أخرى العاملي 
 (. 1442)وزارة الصحة، 

ي تهدف إىل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية والعدالة   privatizationالخصخصة  
وهي مجموعة السياسات الت 

ي أو كىلي -االجتماعية، من خالل التحول  
إنتاجية أو من ملكية الدولة إىل الملكية الخاصة لمؤسسات    -بشكل جزئ 

 (. 439، ص2011خدمية، بهدف االستفادة من مزايا القطاع الخاص وتفعيل آليات السوق )صابر،

ي دراسة    Contractingالتعاقد  
اتيجية التعاقد عىل أنها حركة نحو Nasrulddin   (2020وكما جاء فز ( تعرف اسي 

ية و  ز آداء الموارد البرسر رفع الكفاءة اإلنتاجية والتوزيعة، باإلضافة الخصخصة الكاملة أو الجزئية، تهدف إىل تحسي 
 (. Harding and Preker ،2000)  2إىل الكفاءة الديناميكية 

 األدبيات والدراسات السابقة .2
ا من التحديات والعقبات  تزايد االهتمام بالمنظمات الخدمية ومن أهمها المؤسسات       ي تواجه كثي 

الصحية الت 
ي األ

ات المتتالية فز ي الوقت الراهن، نتيجة للتغي 
وضاع الصحية، خصوصا مع إنتشار العديد من األمراض واألوبئة فز

التحديات كان البد من زيادة القطاع الصخي بجميع جوانبها.   ولمواجهة هذه  ي تناول قضايا 
االهتمام والتوسع فز

  Arrowينما تناول  ومنذ أواخر الخمسينات وبداية الستينيات، بدأ االهتمام بتناول قضايا اقتصاديات الصحة ح
ي وسبيتان،  -(  1963) 

ي دراسة )صافز
ي   -( 2019كما جاء فز

أهمية صناعة الرعاية الصحية، حيث ناقش الطريقة الت 
ي احتياجات المجتمع، كما وضح الدور الفعال آلليات السوق

ي تستوفز
ي هذه الصناعة. مما    3تعمل بها والفعالية الت 

فز
السوق  منطق  من  ء  ي

سر إدخال  تم  إذا  أكير كفاءة  الصحية  الخدمات  تقديم  يكون  أن  الممكن  من  أنه  ي 
يعتز

Marketplace ي يجب
اف بأن إطار عمل الصحة العامة له العديد من الخصائص الجذابة الت  ورة االعي  ، مع ضز

ستخدم كأداة إلدارة الخدمات غي  الطبية   Contracting  االحتفاظ بها. يرى العديد من األشخاص أن آلية التعاقد 
 
ت

ي نظام الرعاية الصحية  
ي المستشفيات- فز

، إال أن قد تكون استخداماته -مثل خدمات التنظيف أو تقديم الطعام فز
، فعىل سبيل المثال، لقد تم استخدامه لتشجيع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص عىل  المحتملة أوسع بكثي 

ي عالج مرض السل ) المشارك
 (. Evans, 2006ة فز

ي بداية       
وعىل الرغم من أن الصحة عبارة عن مخزون دائم من رأس المال، حيث يكون لألفراد مخزون صخي فز

ي السن بمرور الوقت، مما يؤدي إىل زيادة الطلب عىل الخدمات الصحية، ومن ثم 
العمر ثم ينخفض مع التقدم فز

 
ي إنتاج تعير الكفاءة اإلنتاجية عن مدى جودة تحويل المدخالت إىل مخرجات من الناحية المادية، أما الكفاءة التوزيعية فتعير عن االستخدام األ  2

مثل للموارد فز
ي الظروف االقتصادية وتفضيالت السكان تشي  ال

ات فز  بأقل تكلفة ممكنة. وكإستجابة للتغي 
ً
كفاءة الديناميكية إىل مدى إمكانية  السلع والخدمات األكير طلبا

ي زيادة وتطوير اإلنتاج برسعة وبأقل تكلفة متوسطة ممكنة. 
 استخدام الموارد فز

ي سيتم ع 3
ي الخدمات الصحية، أي اليكون هناك تأثي  لقرارات األفراد عىل هذه الخدمات الت 

ائها  ال يكون هناك قيود مفروضه عىل العرض والطلب فز رضها ورسر
ي سيتم دفعها مقابل الحصول عليها. ، وال عىل 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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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  
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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
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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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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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 يقدمها ) زيادة العبء عىل القطاع ا
ومن المؤكد أن االهتمام  (.  Grossman  ،1972لصخي وجودة الخدمات الت 

ها من السلع والخدمات، إذ أن األمر يتعلق بحياة اإلنسان وصحته. وقد  بجودة الخدمات الصحية يفوق عن غي 
 The Centralإهتمت المملكة بإدخال مبادرات الجودة وذلك بإنشاء المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية

Board of Accreditation for the Healthcare Institute    عام ي 
الرعاية 2006فز مؤسسات  العتماد   ،

ز جودة الخدمات الصحية المقدمة بشكل مستمر )  ها نحو تحسي  ز      (. CBAHI, 2015الصحية وتحفي 

، فهناك أه       ى لتطور هذا القطاع وباإلضافة إىل أهمية تطور القطاع الصخي عىل المستوى االجتماغي مية كير
ي إىل   ي رأس المال بشقيه المادي والبرسر

عىل مستوى الدولة ومستوى النمو االقتصادي فيها، حيث يؤدي التطور فز
ي الدولة ومن ثم نصيب الفرد منها، كما أكد ذلك  

( والذي وضح وجود 1994)   Fogelزيادة  مستوى اإلنتاجية فز
ز النمو     4عالقة ثنائية االتجاه  ي هذا السياق، سوف   بي 

االقتصادي من جهة والتطور الصخي من جهة أخرى. وفز
ي التأثي  عىل Growth Theoryنتطرق إىل نظرية النمو  

ى فز ي تركز عىل مدى أهمية عنرص رأس المال البرسر
، والت 

ي النمو االقتصادي
ي يساهم بشكل كبي  فز ي عنرص رأس المال البرسر

، وذلك من النمو االقتصادي، إذ أن االستثمار فز
ز صحة األفراد Barro   (1991خالل جودة التعليم الخدمات الصحية المقدمة. وقد وضح   ( التفاعل المتبادل بي 

ي المستقبل. 
ي يقاس بها متوسط العمر عىل النمو االقتصادي فز

والنمو االقتصادي، من خالل تأثي  الحالة الصحية الت 
أشار   اال  Barroكما  للنمو  ات  المؤرسر أفضل  أن  األولية إىل  الصحية  الرعاية  ي 

فز يكمن  ي وسبيتان،   5قتصادي 
)صافز

2019  .) 

       
ً
ي تتناول المكاسب االقتصادية الناتجة   ونظرا

، فقد ازداد عدد األدبيات والدراسات الت  ألهمية القطاع الصخي
ي تؤيد إبقاء القطاع 

عن هذا القطاع سواء كان قطاعا خاصا أم حكوميا/عاما، فنجد أن هناك العديد من الدراسات الت 
ي المقابل، توجد هناك أيضا العديد    (، إال e.g., Wynne, 2004; Rama, et al., 2010الصخي حكوميا ) 

أنه وفز
 ( الصخي  القطاع  تشجع عىل خصخصة  ي 

الت  األخرى  الدراسات   ,e.g., Sheshinski and López-Calvaمن 
2003, p.440 .) 

 التطور الصح  والنمو االقتصادي 1-2
ي اقتصاد الدولة، إذ ي      

نعكس هذا التطور عىل يعد تطور القطاع الصخي بمفهومه المتكامل من العوامل المهمة فز
صحة األفراد ومن ثم عىل مستوى انتاجيتهم، وعليه فإنه يجب الحرص عىل أن تتم عملية دعم القطاع الصخي 

ي من المتوقع أن تصل إىل  
ي أعداد السكان، والت 

ي عام    45بما يتناسب مع الزيادة المستمرة فز
،   2025مليون فز )الصقي 

، تعد وزارة الصحة هي المسؤولة الوحيدة عن توفي  ما يقرب من -سابقا  وكما ذكرنا -(. باإلضافة إىل ذلك  2016
ي المملكة، حيث تقوم بتقديم الخدمات الصحية المجانية لما يقارب  60

مليون   35% من الخدمات الصحية فز
 مليون زائر وبشكل سنوي خالل المواسم الدينية.   18نسمة وما يقارب 

ي المملكةومن المتوقع أن يتأثر        
ه من القطاعات األخرى  إيجابيا بتطور القطاع الصخي   النمو االقتصادي فز وغي 

الدولة   ي 
الصناعة-فز ) -كقطاع  باسالمه  دراسة  أن  إال  بطريقة 2013،  المقدر  القياسي  نموذجها  ي 

فز أثبتت  قد   ،)

 
ي اال   4

ي الدولة، وبالتاىلي زيادة النمو االقتصادي. وفز
ي الدولة يؤدي إىل زيادة إنتاجية االأراد فز

ي بمعتز تطور الخدمات الصحية المقدمة فز
تجاه المعاكس، الدول الت 

النامي الدول  النمو االقتصادي )عىل خالف  بارتفاع معدالت  ز  التغذية، تتمي  ي تساعد عىل االرتقاء بصحة األفرد، مثل مستوى 
الت  الحياة  فيها أنماط  ة( تتوفر 

 ... ، ز  التمارين الرياضية، انخفاض نسبة المدخني 
 أي توفي  الرعاية الصحية الشاملة للفرد مدى الحياة، من بداية التوعية والوقاية، إىل نهاية العالج وإعادة التأهيل.     5
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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    

 

-تأثي  قطاع التعليم عىل النمو االقتصادي  عدم    S)Ordinary Least Squares (OL  6المربعات الصغرى العادية
ي  م

ا عنه بمعدالت الزيادة السنوية فز ة )   -باألسعار الثابتة  الناتج المحىلي اإلجماىلي عير (. وقد 2012-1981خالل الفي 
ي ذلك إىل إنخفاض مستوى االنفاق عىل التعليم ومن ثم إنخفاض جودة مخرجاته، إرتفاع معدالت  

يرجع السبب فز
ز عنها-لة  البطا ، -، أو إرتفاع معدالت البطالة المقنعة  -عدم وجود وظائف للباحثي  ز ز الفعليي  عدم إنتاجية الموظفيي 

ي وآخرون ) - نتيجة لزيادة عددهم عم الحاجة
( إىل أن االنفاق 2009. وبعكس ما سبق،  فقد توصلت دراسة الهيت 

ي االقتصادي
ة ) عىل التعليم يؤثر إيجابيا عىل النمو االقتصادي فز ي والسعودي خالل الفي 

ي  2006-1981ن األردئز
(، فز

ة الدراسة.  ز االنفاق عىل الصحة والنمو االقتصادي خالل في  ز استنتجت هذه الدراسة عدم معنوية العالقة بي  حي 
الصحة   االنفاق عىل  عدم كفاية  إىل  ذلك  ي 

فز السبب  يرجع  الدراسة-وقد  ة  في  االقتصادي،   -خالل  النمو  لتعزيز 
ط غتز باإلضافة إ ورة أخالقية وليست اقتصادية فقط، حيث أنه ال يشي  ىل أن االنفاق الحكومي عىل الصحة ضز

 الدولة/فقرها حت  يكون الوضع الصخي فيها بمستوى جيد. 
ي وسبيتان )       

ق األوسط وشمال افريقيا، أكدت دراسة صافز ي لكل  2019وعىل مستوى دول الرسر ( األثر اإليجائر
العمرية7اية الصحية، االنفتاح االقتصادي، األزمة المالية العالميةمن اإلنفاق عىل الرع عىل متوسط   8، واإلعالة 

ي    الناتج المحىلي اإلجماىلي نصيب الفرد من  
ي -كمقياس للنمو االقتصادي-الحقيف  . كما أثبتت الدراسة وجود تأثي  سلتر

من   الفرد  نصيب  متوسط  الرضع عىل  وفيات  اإلجماىلي لمعدل  المحىلي  فقد   الناتج  ذلك  إىل  باإلضافة   . ي
الحقيف 

ي  ي لظروف الربيع العرئر ي المدى الطويل.   9وضحت الدراسة األثر السلتر
 عىل النمو االقتصادي فز

       ( محمد  دراسة  أثبتت  السودان،  ي 
الحالة-(  2018وفز دراسة  ومنهج  ي 

الوصفز المنهج  انخفاض   -باستخدام 
ي مجال ت 

ي إنتاجية السكان، معدالت النمو االقتصادي بسبب القصور فز
قديم خدمات الرعاية الصحية ومن ثم تدئز

ي الناتج المحىلي اإلجماىلي مما أدى إىل إنخفاض مستوى نصيب الفرد من  
. وقد أرجع الباحث سبب هذا القصور فز

ي السودان. 
  تقديم الخدمات الصحية إىل هجرة الكوادر الطبية لخارج البالد باإلضافة إىل قلة عدد المرافق الصحية فز

ز مستوى  ورة تحسي  ي الدولة، باإلضافة إىل ضز
انية القطاع الصخي فز ز ورة توسعة مي  وعليه، فقد أوىص الباحث برصز

ي فيها، ألن ذلك يعتير من أحد أهم األسباب الرتقاء مستوى التنمية  ي البالد وتأهيل الكادر الطتر
المرافق الصحية فز

 االقتصادية بمختلف مجاالتها. 

 الصح  والنمو االقتصادي  االنفاق عل القطاع 2-2

ي الوقت الحاضز إىل زيادة الدعم واالنفاق عىل القطاع الصخي وتقديم خدمات الرعاية       
تلجأ العديد من الدول فز

ي زيادة  
ي زيادة وتنمية الناتج المحىلي اإلجماىلي الصحية لما له من أهمية بالغة فز

، حيث يسهم االنفاق عىل الصحة فز
،إنتاجية راس المال الب ي، مما يؤثر بدون شك إيجابيا عىل معدالت النمو االقتصادي )عقيىلي
ي هذا 2021رسر

(. وفز
ز بتطبيق تحليل التكلفة عىل االستثمار   Benefit Analysis-Cost 10المنفعة -السياق، قام العديد من االقتصاديي 

ي المشاري    ع الصحية، وذلك بهدف تحديد هوية االنفاق عىل الخدمات الصحية كونه إستثمارا متبوع بزيادة حجم  
فز

 
ز المتغي  التابع وواحد أو أكير من ال  تعتير طريقة  6 ، لوصف العالقة بي  ات المربعات الصغرى أسلوب أسلوبا شائعا لتقدیر معامالت معادالت االنحدار الخطي متغي 

 المستقلة. 
انخفاض معدالت  7 إىل  وبالتاىلي  األساسية،  الغذائية  النفطية والسلع  المشتقات  انخفاض أسعار  إىل  االقتصادي  الركود  أدى  إىل تراجع   إذ  التضخم، ومن ثم 

ي الدول محل الدراسة. 
 معدالت عجز الموازنة العامة فز

ز  8 ز إىل زيادة إنتاجيته  -65سنة أو أكير من  15أقل من -حيث تؤدي زيادة نسبة المعالي  سعيا لكفاية  -عن طريق زيادة ساعات عمله مثال -من قبل شخص معي 
 دة النمو االقتصادي. من يعولهم، مما يؤدي بنهاية المطاف إىل زيا

ي أواخر  9
ي بعض الدول العربية فز

ي انطلقت فز
ي أدت اىل زيادة معدالت البطالة ومستويات الفقر )شكر، 2011وبداية    2010االحتجاجات الت 

 (. 2013، والت 
10  (CBAكات ي يجب التخىلي عنها،   ( عملية منهجية تستخدم من قبل الرسر

ي يجب اتخاذها أوالت 
بعد تحديد الفوائد والتكاليف لهذا القرار  لتحليل القرارات الت 

(UK Health Security Agenc, 2020). 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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  . وقد توصل هؤالء االقتصاديي   االستهالكي واالستثماري(، أم أنه مجرد إنفاق استهالكي
ز ي القطاعي 

الطلب الكىلي )فز
ي مقدمتهم االقتصادي  

 إعتبار االنفاق عىل الصحة إنفاقا استثماريا، حيث أن تراكم راس إىل  H.E. Klarmanوفز
يؤكد  لديهم. كما  الصحية  الحالة  عىل  أيضا  وإنما  لألفراد،  التعليمية  العملية  عىل  فقط  اليقترص  ى  البرسر المال 

S.Mushkin   ي، لما له من مساهمة ف ي راس المال البرسر
ي بأن االنفاق عىل الصحة هو إستثمار هام للغاية فز

عالة فز
ي لإلنسان  

اىصز ، وبالتاىلي المحافظة عىل  -تفادي الموت المبكر-النمو االقتصادي، وذلك من خالل زيادة العمر االفي 
ي وآخرون،  

ي العمليات اإلنتاجية وزيادة الناتج القومي ) الهيت 
ة الزمنية لمشاركتها فز  (. 2009القوة العاملة وإطالة الفي 

الدر          من  العديد  أثبتت  النمو كما  ز  وبي  جهة  من  الصخي  القطاع  عىل  االنفاق  ز  بي  اإليجابية  العالقة  اسات 
ي أن زيادة االنفاق عىل القطاع الصخي يعتير محفزا للنمو االقتصادي. كما جاء 

االقتصادي من جهة أخرى، مما يعتز
دراسة ي 

)   فز االقتصادي كدراسة ح2021العصيىمي  النمو  الصخي عىل  اإلنفاق  أثر  تناولت  ي 
والت  لبعض دول (  الة 

ة )   -المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت-الخليج   (. ولقد 2014-  1995خالل الفي 
ز النمو االقتصادي   ا عنه بالناتج المحىلي اإلجماىلي - توصلت هذه الدراسة إىل وجود عالقة طردية بي  وكال من   -معير

ي المدى الطو -إجماىلي اإلنفاق الصخي  
ي كل من المدى الطويل -وإجماىلي إنفاق القطاع العائىلي عىل الصحة    - يلفز

فز
الوالدة  -والقصي   المتوقع عند  النمو االقتصادي والعمر  ز  الدراسة إىل وجود عالقة عكسية بي  ي -. كما توصلت 

فز
ي ظل إنتشار األمراض المعدية وا-المدى الطويل

لوراثية، األوبئة، ، وقد يعود السبب لهذه العالقة العكسية إىل أنه فز
، ... ، قد يؤدي زيادة العمر المتوقع إىل قضاء المزيد من السنوات باإلصابات، مما  ز عادات التغذية السيئة، التدخي 

ي اإلنتاجية- يجعلهم أقل إنتاجية وأكير حاجة للرعاية الصحية  
ي زيادة اإلنفاق دون أن يقابله زيادة فز

، ومن -مما يعتز
ي الدولة. باإلضافة إىل ذلك فقد توصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة  ثم إنخفاض مستوى النمو ا

القتصادي فز
ز  ي عدد السكان لم يصاحبها  الناتج المحىلي اإلجماىلي   بي 

ي ذلك إىل أن الزيادة فز
وعدد السكان، ويمكن إرجاع السبب فز

ي معد 
ية معطله لم تساهم فز ي مستوى إنتاجيتهم، بمعتز أن يكون هناك طاقة برسر

الت النمو االقتصادي  زيادة فز
ي فإن االنفاق الصخي والنمو االقتصادي  ا، فعىل مستوى دول مجلس التعاون الخليخر ة الدراسة. وأخي 

خالل في 
 ،  (. 2021عنرصان متكامالن يكمل أحدهما اآلخر )عقيىلي

ي دراسة      
،    وقد أشارت الباحثة )فز ، لما له من ( إىل مدى أهمية تطوير القطاع الصخي الحكومي 2021العصيىمي

ي كل من القطاع االستهالكي والقطاع االستثماري، باإلضافة 
ي زيادة حجم الطلب الكىلي الفعال فز

دور بالغ األهمية فز
ي البالد ومن ثم إنخفاض معدالت الفقر فيها. مما سبق، يوجد  

ي تخفيض معدالت البطالة فز
إىل الدور الذي يلعبه فز

ا االنفاق  ز  بي  معنوية  عالقة طردية  )محمد، هناك  للفرد  ي 
الحقيف  الدخل  ومتوسط  الصحة  قطاع  لحكومي عىل 

ي 2019(. كما أكدت دراسة محمد ) 2019
ي النمو االقتصادي فز

( بعنوان أثر اإلنفاق الحكومي عىل قطاع الصحة فز
ة )   االنفاق الحكومي عىل قطاع الصحة 1981–2016السودان خالل الفي 

ز ( عىل وجود عالقة طردية معنوية بي 
ز القطاع وعامل ا ا، لتحسي  ي زيادة االنفاق الحكومي مع زيادة عدد السنوات. وأخي 

ة الدراسة، مما يعتز لزمن خالل في 
ي دراسة أخرى للدمرداش ) 

ورة االستفادة من تجارب الدول األخرى. وفز ( عن 2017الصخي فقد أوىص الباحث برصز
ز االنفاق عىل الصحة ورة زيادة االنفاق الحكومي عىل الصحة  تم التأك الناتج المحىلي اإلجماىلي  العالقة بي 

يد عىل ضز
إيجابية عىل   أثار  من  له  اإلجماىلي لما  المحىلي  ة    الناتج  الفي  ي 

فز العربية  ي جمهورية مرص 
فز االقتصادي ككل  والنمو 

ز معدل االنفاق عىل الصحة 1995-2014)  ز  -(، حيث قامت هذه الدراسة بتحليل العالقة السببية بي  ي القطاعي 
فز

. وقد توصلت الدراسة إىلو   -كومي الخاص والح وجود عالقة طردية سببية تتجه من االنفاق   الناتج المحىلي اإلجماىلي
ز االنفاق الصخي الخاص الناتج المحىلي اإلجماىلي الحكومي عىل الصحة إىل   ، باإلضافة إىل عدم وجود عالقة سببية بي 
ي أي اتجاه، أي ال يعتير االنفاق الص  والناتج المحىلي اإلجماىلي 
ي تغي  الناتج المحىلي اإلجماىلي  فز

 فز
ً
-خي الخاص سببا

ه  اء المستلزمات الطبية واألدوية هو مجرد إنفاق إستهالكي ال يتعدى تأثي 
حيث أن إنفاق األفراد/القطاع العائىلي لرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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 االجل القصي 
ة إنفاقه )فز  ، عىل عكس االنفاق الحكومي والذي يكون طويل األجل وبالتاىلي يمكن إعتباره س-في 

ً
ببا

ي التأثي  عىل النمو االقتصادي. 
 فز

 

 النموذج القياس  والبيانات المستخدمة  .3
الخطي        االنحدار  تحليل  نموذج  توصيف  يتم  حيث   ، ي

التطبيف  للجانب  الدراسة  من  الجزء  هذا  يخصص 
ز تطور النمو االقتصادي كمتغي  تابعMultiple Regression Analysisالمتعدد ا  -   ، للتعبي  عن العالقة بي  معير

اإلجماىلي   المحىلي  بالناتج  الجارية   GDPعنه   الحكومي -باألسعار  بالدعم  المرتبطة  المستقلة  ات  المتغي   
ز وبي   ،

ي 
، والمتمثلة فز ز  عىل الدراسات السابقة واجتهادات الباحثي 

ً
ي تم اختيارها استنادا

لمستشفيات وزارة الصحة، والت 
انية وزارة الصحة، عدد المستشفيات، عدد األ  ز . مي  ز ي هذه   رسة، عدد األطباء، وعدد الممرضي 

وقد تم االعتماد فز
بيانات اإلحصاءات الرسمية، لكل الدوىلي  من    الدراسة عىل  المركزي  بيانات  -البنك  الناتج المحىلي  للحصول عىل 

انيتها-، وزارة الصحة  -باألسعار الجارية للعملة المحلية  اإلجماىلي  ز ، ومن البنك المركزي -للحصول عىل بيانات مي 
ز -السعودي   . وبتحديد -للحصول عىل بيانات كال من عدد المستشفيات، عدد األرسة، عدد األطباء، وعدد الممرضي 

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

 توصيف نموذج الدراسة  1-3

ي تحليل أثر       
ات المستقلة المرتبطة بالدعم الحكومي لمستشفيات وزارة   ستتبع الدراسة المنهج الكىمي فز المتغي 

باألسعار الجارية كمقياسا للنمو االقتصادي، ويأخذ نموذج الدراسة الصورة   ناتج المحىلي اإلجماىلي الصحة عىل ال
 :  العامة عىل النحو التاىلي

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 +  𝜀 

ي  (Yالمتغي  التابع    ويتمثل      
ات المستقلة،   الناتج المحىلي اإلجماىلي ( فز باألسعار الجارية للعملة المحلية، أما المتغي 

ي كل من:  
انية وزارة الصحة،  1X(فتتمثل فز ز ( 5X(( عدد األطباء، و 4X(( عدد األرسة،  3X(( عدد المستشفيات،  2X(( مي 

. ويعير  ز ض هذه الدراسة الفرضيات التالة:  ɛعدد الممرضي  ي للمعادلة. وتفي 
 عن حد الخطأ العشوائ 

ز  - انية وزارة الصحةوجود عالقة طردية بي  ز .  مي   والناتج المحىلي اإلجماىلي
ز  - .  وزارة الصحة  عدد مستشفياتوجود عالقة طردية بي   والناتج المحىلي اإلجماىلي
ز  - ي  عدد األرسةوجود عالقة طردية بي 

.  وزارة الصحة مستشفيات فز  والناتج المحىلي اإلجماىلي
ز  - ي  عدد األطباءوجود عالقة طردية بي 

.  وزارة الصحة مستشفيات فز  والناتج المحىلي اإلجماىلي
ز  - ز وجود عالقة طردية بي  ي  عدد الممرضي 

.  وزارة الصحة مستشفيات  فز  والناتج المحىلي اإلجماىلي

ات النموذج    2-3 ات  متغي  النموذج، نستعرض فيما يىلي الوصف واالتجاه العام للمتغي  التابع الممثل بتحديد متغي 
ي المملكة. 

ي القطاع الصخي فز
ات لتطور فز ات المستقلة كمؤرسر  لنمو االقتصادي، وكل متغي  من المتغي 

الجارية    -أوال  باألسعار  اإلجماىل   المحل   الناج  التابع:   Gross domestic product at currentالمتغي  
prices Y)) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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 هذه الدراسة سوف يتم قياسه من خالل        
ات، وفز الناتج المحىلي يقاس النمو االقتصادي بالعديد من المتغي 

ي   الناتج المحىلي اإلجماىلي ( أن  (1باألسعار الجارية. يتضح من الشكل التاىلي رقم    اإلجماىلي 
ي من انخفاض حاد فز

يعائز
ة الدراسة، إال أنه رس  ي واالرتفاع منذ عام    عان ما أخذ السنوات األوىل من في 

ي التعافز
. وبعد 2014وحت  عام    2009فز

ي عام  ذلك بعام واحد أخذ 
ي التذبذب صعودا وهبوطا إىل أن اتجه نحو االنخفاض االنخفاض فز

ومما سبق،    . 2019  فز
، رقم )  المتغي  ذو طبيعة متقلبة بشكل عاميمكن القول بأن هذا  ي  ، وقد يرجع( 1كما يوضح الشكل التاىلي

السبب فز
ي 
ة الدراسة، فقد يرتبط االنخفاض الحاد فيه فز ذلك إىل قوة تأثي  الدورات االقتصادية عىل هذا المتغي  خالل في 

ي عام  
(. كما يمكن أن  2011)البطاط،    2008سنوات الدراسة األوىل باألزمة اإلقتصادية العالمية كالكساد العظيم فز

ة   ي نهاية في 
ي عام  يعزى إنخفاض هذا المتغي  فز

، باإلضافة إىل إنتشار جائحة 2019الدراسة إىل تراجع أسعار النفط فز
 ،  (. 2019كورونا )البنك الدوىلي

ات المستقلة،  -ثانيا :  وتتضمنالمتغي   ما يىلي

انية وزارة الصحة  -1  MOH budget (1X )مي  

انية العامة         ز للدولة. يالحظ من الشكل التاىلي رقم يعكس هذا المتغي  إجماىلي مخصصات وزارة الصحة من المي 
انية وزارة الصحة تأخذ االتجاه التصاعدي بشكل عام، بسبب تزايد الدعم الحكومي دعم لوزارة الصحة، 2)  ز ( أن مي 

ي المملكة. 
 وذلك بحسب خطط التنمية الخمسية فز

 Number of MOHS’ Hospitals (2X)عدد مستشفيات وزارة الصحة  -2

ة الدراسة، وقد يرجع السبب 3تاىلي رقم ) يوضح الشكل ال       ايد طوال في  ز ( أن هذا المتغي  يأخذ إتجاها عاما بالي 
ايد المستمر لمخصصات وزارة الصحة   ز ي ذلك إىل الي 

ي المتغي  السابق -فز
، مما يزيد قدرة الوزارة عىل بناء -كما ذكرنا فز

ها.  ز  العديد من المستشفيات وتجهي 

  مستشفيات وز  -3
 
 Number of Beds (3X )ارة الصحة عدد األرسة ف

ة الدراسة، كما يوضح الشكل التاىلي رقم ) ،  بشكل عام      
(. وقد 4يأخذ هذا المتغي  االتجاه التصاعدي طول في 
انية المخصصة لوزارة الصحة   ز ي المتغي  السابق -يرجع ذلك إىل زيادة حجم المي 

، ومن ثم زيادة قدرة الوزارة -كما فز
ي مستشفياتها، كتلبية للزيادة عىل رفع  

الطاقة االستيعابية الستقبال المرىصز وعالجهم من خالل زيادة عدد األرسة فز
ي المملكة. 

 السكانية السنوية فز

  مستشفيات وزارة الصحة   -4
 
 Number of Doctors (4X )عدد األطباء العاملي   ف

ي ذلك ( أن هذا المتغي  يأخذ إتجاها عاما ب5يوضح الشكل رقم )       
ة الدراسة، وقد يرجع السبب فز ايد طوال في  ز الي 

ايد المستمر لمخصصات وزارة الصحة   ز ز -إىل الي  ين السابقي  ي المتغي 
، مما يزيد قدرة الوزارة عىل توظيف  -كما ذكرنا فز

ز   ين السابقي  ي مستشفياتها. وبناءا عىل تزايد المتغي 
قد  ، ف-عدد المستشفيات وعدد األرسة-المزيد من األطباء فز

ي وزارة الصحة  
،   -كقطاع حكومي - تتولد الحاجة إىل المزيد من األطباء، باإلضافة إىل أن العمل فز ي

ز باألمان الوظيفز يتمي 
ي قد 

ي مستشفيات وزارة الصحة بحثا عن االمتيازات األخرى الت 
مما يجعل األطباء يقبلون بشكل أكير عىل العمل فز

ي القطاع الخاص )الفوزان، 
 (. 2010ال تتوفر فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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    

 

 

 

  وزارة الصحة  -5
 
 Number of Nurses (5X)عدد الممرضي   العاملي   ف

ة الدراسة، وقد ترجع أسباب هذا 6يتضح من الشكل التاىلي رقم )        ( االتجاه التصاعدي لهذا المتغي  طول في 
ايد لنفس أسباب إرتفاع عدد األطباء.  ز  الي 

ة  ات الدراسة خالل الفير  ( 2020-2007)االتجاه العام لمتغي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للناتج المحىلي اإلجماىلي باألسعار الجارية ( االتجاه العام 1الشكل )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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

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

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

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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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 تؤثر عىل مدى صحة نتائج التقدير، تم إجراء اختبار وللتأكد من        
جودة النموذج وخلوه من مشاكل القياس الت 

Jarque-Bera    وباستخدام اختبار . ، Breusch-Paganوالذي يوضح أن األخطاء العشوائية تتبع التوزي    ع الطبيغي
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 LM Test  Breusch-Godfrey، مما يعتز
Serial Correlation   التباين معامل تضخم  اختبار  إجراء  تم  ا،  وأخي  ي لألخطاء. 

ذائ  ارتباط  عدم وجود مشكلة 
Variance Inflation Factors   (VIF  ز جميع %95( والذي وضح وجود مشكلة ارتباط متعدد قوي )أكير من ( بي 

ات المستقلة.   المتغي 

ي سبيل الحصول        
ات المستقلة، لقد تمت وفز ز المتغي  عىل تقديرات أفضل وحل مشكلة االرتباط المتعدد بي 

 :  إعادة صياغة نموذج االنحدار بالصيغة اللوغاريتمية، لتصبح العالقة عىل النحو التاىلي

𝑙𝑛 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑋1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑋2 + 𝛽3𝑙𝑛𝑋3 + 𝛽4𝑙𝑛𝑋4 + 𝛽5𝑙𝑛𝑋5 

 نموذج االنحدار المتعدد )الصيغة اللوغاريتمية(( نتائج تقدير 2جدول )

Dependent Variable: LOG(Y)   

Method: Least Squares   

Included observations: 14   
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nt Std. Error t-Statistic Prob.   
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 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
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ِصماٌم ِدَماغز
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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
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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) 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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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) 
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ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 لمستشفيات وزارة الصحة عىل النمو االقتصادي، بهدف التوصل إىل أفضل النتائج. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

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

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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% 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
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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) 
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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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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
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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 الطب                    . 
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 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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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

خزِ ثاٌر م 
 
% 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
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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 
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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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