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   :قدمةامل

 إلى وتهدف من خالله    ،تسعى إليه جميع الدول   البشري الذي على القطاع الصحي من أهم أوجه االستثمار في رأس املال    الحكومي    اإلنفاق  صبحأ 

يعد تقديم الخدمات الصحية    ، كماالنمو االقتصادي   ومعدالت،  اإلجمالي  املحليينعكس إيجابا على الناتج    مما،  األفراد  يةتحقيق زيادة وكفاءة في إنتاج

الدولة ميزانيات كبيرة في   لها  التي تخصص  التنمية  أهم قضايا  السعودية من  العربية  الصحي؛ لخدمة ،  اململكة  للقطاع  املتواصل  الدعم  وتحرص على 

  .
ً
صحيا ورعايتهم  املعداتو مواطنيها  تكاليف  ارتفاع  بسبب  تكلفة؛  الخدمات  أنواع  أكثر  من  الخدمات  والتكنولوجيا   ،واألدوية  ،والتجهيزات  ،هذه 

 وندرة الكوادر البشرية املؤهلة.  ،املستخدمة

  السعودية العربية اململكة في الصحية الخدمات قطاع يحتلو 
ً
  موقعا

ً
الخدمية باقي بين متميزا   ؛األخرى  القطاعات 

ً
 تفرضها التي لألهمية نظرا

 التي تحظى الخدمات هذه  إحدى  الصحية الرعاية توفير ويعد ،وحياتهم  املجتمع أفراد بصحة تصالها املباشر ال القطاع هذا  يقدمها التي الخدمات طبيعة

  الحكومة من كبرى  بعناية
ً
 .  والجماعة للفرد الصحية الحالة تحسين أهمية من انطالقا

وتمكنت   السعودية،  العربية  اململكة  نفذتها  التي  الخمسية  الخطط  سنوات  مدى  على  الصحية  الخدمات  تطورت  طريق  لقد  عن  اململكة 

الصحية الخدمات  مستوى  تطوير  من  وفرتها  التي  الضخمة  املالية  القطاع    ،املخصصات  في  والعاملين  واملستوصفات  املستشفيات  عدد  زادت  حيث 

الطموح  ،الصحي ملستوى  الصحي  القطاع  بلوغ  التي حدت من  املعوقات  بعض  أن هناك  ع  ،غير  والبحث  املشكالت  تلك   دراسة 
ً
حلول  وبات ضروريا ن 

 املستويات القياسية في الدول املتقدمة.  إلىجذرية وواقعية يمكن االستعانة بها في تطوير القطاع الصحي في اململكة والوصول به 
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 :لخصامل

م 2015-م 1985) على محددات اإلنفاق الحكومي على القطاع الصحي في اململكة العربية السعودية خالل الفترة: التعرف إلى تهدف الدراسة 

الصحي يتحدد بمجموعة من  (   القطاع  الحكومي على  اإلنفاق  أن  الدراسة  الخطأ. تفترض  املشترك، ونموذج تصحيح  التكامل  باستخدام تقنيات 

سعر املستهلك. تشير النتائج إلى أن عدد األطباء ومؤشر  د السكان، وعدد األطباء، وعدد السكان بالحضر،العوامل منها: متوسط دخل الفرد، وعد

زيادة    من املتوقع أن تؤدي إلى  % 1الحكومي على القطاع الصحي في اململكة؛ فزيادة عدد االطباء بـــ  وعدد السكان من أكثر العوامل تأثيًرا على اإلنفاق  

الحكومي   اإلنفاق  بـــ  في  الصحي  القطاع  أخيًرا %2.7على  على   :.   الحكومي  اإلنفاق  زيادة  أهمها:  من  التوصيات  من  مجموعة  إلى  الدراسة  توصلت 

 القطاع الصحي ملقابلة الزيادة في السكان بزيادة عدد املستشفيات العامة واملتخصصة وتشجيع البحوث العلمية في الحقل  الطبي.

 .نموذج تصحيح الخطأ ؛اإلنفاق الحكومي ؛اختبار السكون والتكامل املشترك ؛قطاع الصحيمحددات ال  :الكلمات املفتاحية
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و و  خـقد  مـن  اململكة  في  الصحة  وزارة  الوطنـي  الضعـت  التحـول  برنامج  تطويـر    2020ل  فـي  تسـاهم  التـي  املبادرات  مـن  التحتيـة العديد  البنيـة 

للصحـة االستيعابية  والقدرة  التحتية  بالبنيـة  )االرتقاء  االستراتيجية  الركائـز  علـى  ذلـك  فـي  معتمـدة  الصحيـة  متنـاول   -للمرافـق  فـي  صحيـة  وخدمـات 

 : (م 2018ومن أهم هذه املبادرات )وزارة الصحة .   )الجميع

 . ألوليةإصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية ا  .1

 . تحسين أداء املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة بوزارة الصحة .2

 .طويــر أقســام العنايــة املركــزة والطــوارئ لضمــان ســرعة وجــودة تلــك الخدمــات• .3

 . التوســع فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة املمتــدة  .4

 .التوسع في تغطية الخدمات التخصصية .5

الدراسة و  على    إلى  تهدف  تؤثر  التي  العوامل  على  الزمنية  الحكومي    اإلنفاق التعرف  الفترة  خالل  اململكة  في  الصحي  القطاع  -م  1985)على 

 وتحليل النتائج بما قد يسهم في خدمة صناع السياسة ومتخذي القرار في املستقبل. ،(م2015

 على القطاع الصحي في اململكة: العام  اإلنفاق

اململكة من حيث حجم   في  التعليمي  القطاع  الثاني بعد  املركز  في  الصحي  القطاع  العامة  اإلنفاق يأتي  امليزانية  )و .  في  رقم  الجدول    نأ   (1يوضح 

الصحية1435/1436مليار ريال خالل عام    160خصصت    الدولة   الرعاية  املراكز،  هـ لإلنفاق على تقديم  الصحية بنسبة تصل  ،  وبناء   إلى واملجمعات 

 1في امليزانية  اإلنفاقمن إجمالي مخصصات  18.6%

 م  (  )مليار ريال(                                                                           2015-م   2011تقديرات اإلنفاق الحكومي على القطاع الصحي في اململكة ) :(1جدول )

 . السنوية حصاءات اإل  : املصدر: وزارة الصحة

 القطاعات: املؤشرات األساسية للرعاية الصحية على مستوى كافة 

  كما يتضح أن  .م(2010م( مقارنة بعام  )2014هنالك تحسن في املؤشرات األساسية للرعاية الصحية في اململكة عام  )أن  (  2)الجدول    يوضح 

ا فيما يتعلق بأسّرة املستشفيات كان محدودً   هذا التحسن  نسبة التحسن عالية في مؤشري الصيادلة والفئات الطبية املساعدة وأطباء األسنان، إال أن

 . الحكومية
 ( 2014-- 2010املؤشرات األساسية للرعاية الصحية  ): (2جدول )

 التغير % نسبة  (2014) (2010) آالف نسمة  10املؤشرات لكل 

 9.1 26.5 24.3 األطباء )شامال أطباء األسنان( 

 % 20.9 4.11 3.4 أطباء األسنان 

 % 31.5 7.23 5.5 الصيادلة

 % 11.9 53.73 48 التمريض 

 % 23.4 30.86 25 الفئات الطبية املساعدة 

 % 3.3 22.1 21.4 أسّرة املستشفيات باململكة)كل القطاعات(

 % 1.9 17.01 16.7 الحكومية أسرة املستشفيات 

 %8 5.1 4.72 أسرة مستشفيات القطاع الخاص 

 املصدر: وزارة الصحة، اإلحصائية السنوية.                

 الدراسات السابقة:

 الخدمات علىللطلب   األول  النموذج استخدم جدة الصحية في مدينة   الخدمات على للطلب نموذجين  هذه الدراسة  تناولت:  (1996) دراسة نائلة •

 األسرة، أفراد وعدد األسرة، رب ودخل املريض، عمر فهي تم استخدامها التي املستقلة املتغيرات أما تابع، كمتغير الطبيب زيارة  مرات عدد الصحية

 املتغيرات ونفس  كمتغير تابع، للمستشفى  الدخول  مرات  عدد الثاني استخدم   النموذج أما في   .والجنس الصحية، التعليم، والحالة سنوات وعدد

 ، والدخل ،العمر  :هي جدة  بمدينة الصحية على الخدمات للطلب املحددة  العوامل أهم  أن  النتائج أظهرتو   األول. النموذج في املستخدمة املستقلة

 
 (. 2014املالية  )بيانات امليزانيات العامة للدولة: وزارة  1

 

       

 السنة

 هـ 1432/1433

 م(2011)

 هـ 1433/1434

 م(2012)

 هـ 1434/1435

 م(2013)

 هـ 1435/1436

 م(2014)

 هـ 1436/1437

 م(2015)

 160 108 100 86.5 68.7 اإلنفاق الحكومي     
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والدراسات  االقتصادية النظرية توقعات مع املقدرة  املعامالت إشارات تطابقت حيث والجنس،  ،الصحية والحالة ،والتعليم  ،األسرة  أفراد وعدد

 في منخفضة الداخلية املرونة أن النتائج أظهرت فقد كذلك مرتفعة، معنوية بمستويات السابقة
ً
 .النموذجين كال جدا

علي)  دراسة   • دراسته  فقد    :(1996بن    )م2006 -م1970) الفترة  خالل ةالسعوديفي    الصحي اإلنتاج دالة لتقدير  نموذج صياغة إلىهدفت 

الصحة كمؤشر الوالدة  عند للفرد املتوقع العمر باستخدام  واالجتماعية االقتصادية العوامل تمثل تفسيرية متغيرات وبثالثة اململكة في ملستوى 

 العاملة الطبية البشرية القوى  االجتماعية بأعداد العوامل تمثيل وتم  باململكة، الفرد دخل بمتوسط االقتصادية العوامل تمثيل تم  حيث والبيئية،

 الصحي اإلنتاج دالة لتقدير قياس ي منهج على الدراسة اعتمدت  وقد    ،للفرد الكربون  ثاني أكسيد غاز البيئية بانبعاثات العوامل وتمثيل اململكة، في

باستخدام في التكامل اململكة  أظهرت بطريقة الخطأ  وتصحيح املشترك نماذج   في املتغيرات لجميع الزمنية السالسل سكون  النتائج جوهانسون. 

 العمر على الطبية البشرية وأعداد القوى  الفرد دخل متوسط من لكل يجابياإل  األثر الدراسة  أثبتت، كما    األولى الدرجة من وتكاملها األول، الفرق 

 عند املتوقع الفرد عمر وعلى الصحة مستوى  على السلبي األثر للفرد الكربون  ثاني أكسيد غاز انبعاثات أظهرت فيما الوالدة، عند للفرد املتوقع

 .الوالدة 

الدراسة  تناولت  :  Lee Huang    (2004)دراسة • في  هذه  املؤثرة  املربعات   اإلنفاقالعوامل  طريقة  باستخدام  سنغافورة  في  الصحية  الرعاية  على 

الفترة  خالل  أ (.  م2001-م  1960) الصغرى  تأثيرً أ ن  أ وضحت  وقد  العوامل  في  كثر  اإل   اإلنفاق ا  املحلي  الناتج  نمو  هو  الصحية  الرعاية  جمالي على 

 . اثرهما ضعيًف أ دد األطباء لكل الف من السكان  وعمر السكان فكان ما نسبة ع أ  ،على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج املحلي االجمالي  اإلنفاقو 

 ملراكز النسبية الكفاءة  خالل قياس من  السعودية العربية اململكة في الصحية الخدمات أداء تقييم تناولت هذه الدراسة  :  (2009دراسة األحمدي ) •

مغلف أسلوب باستخدام ،الحكومية واملستشفيات األولية الصحية الرعاية وقد  البيانات تحليل   العاملين وعدد األطباء، عدد استخدام تم ، 

 الفحوص املخبرية، وعدد للعيادات، املراجعين زيارات  وعدد ،  للنموذج مدخالت باعتبارها املراكز وعدد ، املساعدة  الطبية الفئات وعدد بالتمريض،

  .للنموذج مخرجات باعتبارها اإلشعاعي التصوير من املستفيدين املرض ى وعدد

 الصحية الرعاية مراكز أن  يعني ، مما  (%83.5)هو األولية الصحية الرعاية ملراكز النسبية الكفاءة  متوسط أن إلى الدراسة هذه    توصلت وقد  

 زيادة مخرجاتها أو ،الحالية املدخالت  من   ( %83.5) باستخدام املخرجات  من نفسه  املستوى  تقديم  على قادرة  تكون  أن يجب  اململكة طق منا في األولية

 نسبية تامة. بكفاءة  تعمل كانت إذا  نفسها الحالية املدخالت  مستويات باستخدام (%16.5) بنسبة

أوصت   بأهميةوقد  القوى  من والتي الصحية املوارد توزيع عادة  إ الدراسة   واملستشفيات األولية الصحية الرعاية مراكز في البشرية أهمها 

 ة. النسبي للكفاءة  الصحية املؤسسات تحقيق عدم أسباب حول  الدراسات من مزيد وإجراء ،املوارد األمثل لهذه  االستغالل بهدف الحكومية

 :منهجية الدراسة

القطاع الصحي  ويمكن  ،  نموذج االنحدار املتعددمعادلة  وذلك باستخدام طريقة  ،  تستخدم الدراسة األسلوب القياس ي للتعرف على محددات 

  صياغة املعادلة التالية :

𝐻 = 𝑎 +  𝛽1𝑃GDP +  β2POP +  𝛽3PPH + 𝛽4𝑃𝑢𝑟𝑏 + 𝛽5𝐶𝑃𝐼 + 𝑈              (1) 
 حيث: 

 : 𝑎 .القاطع 

𝐻 :على القطاع الصحي.  اإلنفاق 

 :𝑃GDP االجمالي. نصيب الفرد من الناتج املحلي 

: POP  .عدد السكان 

:PPH   عدد االطباء 

 :𝑃𝑢𝑟𝑏  نسبة السكان باملناطق الحضرية 

  ∶ : 𝐶𝑃𝐼  مؤشر سعر املستهلك كمؤشر الرتفاع اسعار الخدمات الصحية 

𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 , 𝛽4  , 𝛽5, .معلمات النموذج : 

:𝑈  .املتغير العشوائي 

 متغيرات النموذج، فيصبح النموذج بالشكل التالي:بأخذ اللوغاريتم لجميع 

lnHt =  + 1 lnPGDP + 2 lnPOP + 3 lnPPH + 4 lnPURB + 5 lnCPI + t        (2) 
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  ( الستقرار السالسل الزمنية ADFاملوسع )  ديكي فولر  اختبار : (1)جدول 

   %1تشير ملعنوية املتغيرات عند  *

شير ملعنوية املتغيرات عند 
ُ
 % 5**     ت

( رقم  الجدول  )املأن  :  (1يتضح من خالل  الصحة  اإلنفاقتغيرات  السكان    LHعلى  الحضرية    LPO، عدد  باملناطق  السكان  (     LPRUB، نسبة 

، عدد   LPGDPتغيرات )نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي  امل، بينما  بقاطع واتجاه حيث ان القيمة الجدولية اقل من القيمة االحصائيةساكنة في املستوى  

املستهلك  LPPHاألطباء   األول   LCPI  ، ومؤشر سعر  الفرق  املشتركوعليه    ،( ساكنة في  للتكامل  اختبار جوهانسون  ألن هذا االختبار ؛  ال يمكن تطبيق 

االختبار قد ٌيظهر نتائج غير دقيقة في حال   ا رط أن تكون السالسل الزمنية متكاملة من نفس الرتبة، أي أنها ساكنة من نفس الدرجة، كما أن هذتيش

آخر اختبار  لتطبيق  سنلجأ  وبهذا  صغيرة،  الدراسة  عينة  الحدود  كانت  اختبار  املتباطئ    ،هو  املوزع  الذاتي  االنحدار  نموذج   Autoregressiveأو 

)ARDL( Distributed Lag Model .  2وقد تم إظهار هذا النموذج بواسطة كل من)and Shin (1995,1997 Pesaran   ره ، وطو) 2001(al Pesaran et  

املزايا، منها الحدود  ببعض  اختبار  الرتبة، حيث يمكن استخدام نموذج  :  ، ويتميز  متكاملة من نفس  الزمنية  السالسل  أن تكون   ARDLأنه ال يتطلب 

، أو من    I(1)، أو متكاملة من الدرجة األولى    I(0)ة في مستوياتها  بغض النظر عن درجة استقرار السالسل الزمنية ، سواء كانت هذه السالسل مستقر 

 
ً
  .األثنين معا

 بالشكل التالي: ARDL( باستخدام نموذج 2فإنه يمكن صياغة املعادلة رقم )وألجل اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين املتغيرات؛ 

𝛥𝐿𝐻𝑡 = 𝛼 +   𝛽1𝐿𝐻𝑡−1 +  𝛽2𝐿𝑃𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽3𝐿𝑃𝑂𝑃𝑡−1 + 𝛽4𝐿𝑃𝑃𝐻𝑡−1 + 𝛽5𝐿𝑃𝑈𝑅𝐵𝑡−1 + 𝛽6𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−1 +    ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆1 ∆𝐿𝐻𝑡−𝑖

+ ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆2 ∆𝐿𝑃𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 +  ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆3 ∆𝐿𝑃𝑂𝑃𝑡−𝑖 + ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆4 ∆𝐿𝑃𝑃𝐻𝑡−𝑖 +  ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆5 ∆𝐿𝑃𝑈𝑅𝐵𝑡−𝑖

+ ∑  

𝑛

𝑖=1

𝜆6 ∆𝐿𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑖 +   𝜇𝑡                               (3)  

 : نإ حيث 

 β تمثل معلمات األجل الطويل 

λ األجل القصير( )معلماتمعلمات الفروق األولى  تمثل 

 Δ للمتغير  األول  الفرق  يمثل 

α القاطع  يمثل 

µ  .يمثل الحد العشوائي 

( رقم  معادلة  خالل  من  نموذج3ونالحظ  استخدام  أن   ،)  ARDL    تفسير من  قيمالحكومي    اإلنفاقيمكننا  خالل  من  الصحي  القطاع   ة على 

على قيمه املاضية املتباطئة، والقيم املتباطئة للمتغيرات املستقلة، ألن السلوك الديناميكي للمتغير االقتصادي يمكن أن يفسر قيمته الحالية باالعتماد 

.
ً
 أيضا

مات في و فة ما إذا كانت املعلملعر   (F-Statistics)وألجل اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين املتغيرات يتم ذلك عن طريق اختبار قـيمة  

ن فرضية العدم التي تقول بعدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل )عدم وجود تكامل مشترك( إ املستوى للمتغيرات املبطأة تساوي جميعها الصفر حيث 

 : تتمثل في 

H0 :  𝛽1 =  𝛽2 = 𝛽3 =  𝛽4 =  𝛽5 =  𝛽6  = 0 

 
2 M. Hashem, Shin Yongcheol "An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”, First Version: February, 1995, Revised: January, 
1997, Department of Applied Economics, University of Cambridge, England   

 الفرق األول  املستوى  املتغيرات 

 بدون قاطع  بقاطع واتجاه  بقاطع  بدون قاطع  بقاطع واتجاه  بقاطع 

LH 0.2918 -4.0297*  1.947509 -6.0166*  -6.1451*  -8.468652  

LPGDP 0.5079 -2.6364  1.783449 -5.1542*  -5.166*  -4.517063  

LPOP -0.5479  -4.0388**  1.204719 -1.9788  -1.397  -1.357020  

LPPH 1.3538 -0.469  6.948444 -3.943  -4.3517*  -1.259833  

LPURB -0.5023  -5.2632  2.431742 -13524.*  -3.8514**  -3.196094  

LCPI 1.4221 -0.5654  2.665630 -5.083*  -5.1079*  -3.686023  
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 طويلة األجل واملتمثل فيمقابل الفرض البديل بوجود عالقة توازنية 

𝛽1 ≠ 0, 𝛽2 ≠ 0, 𝛽3 ≠ 0, 𝛽4 ≠ 0, 𝛽5 ≠ 0, 𝛽6 ≠  0,:  1H 

( باستخدام خمسة  2فترات اإلبطاء للمتغيرات في املعادلة )  اختيارفإن ذلك يتطلب    ARDLولتطبيق اختبار التكامل املشترك باستخدام نموذج  

معيار   وهي  ومعيار    Final prediction error (Akaike 1969)معايير   ،sequential modified LR test statistic (LR)    ومعيار  ،Akaike ( AIC 

أدناه    ( 2في الجدول رقم )    ، حيث يالحظ من نتائج االختبار  Hannan and Quinn (HQ; 1979)، ومعيار    Schwartz (SC 1978)، ومعيار    (1973,1974

 حيث أنه أقل قيمة بناء على فترة اإلبطاء املقترحة.؛   SCث سيتم اختيار معيار فترات إبطاء، حي 3أن فترة اإلبطاء املقترحة هي 

 معايير تحديد درجة اإلبطاء الزمني  :(2)جدول 

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LH LPGDP LPOP LPPH LPURB LCPI   
Exogenous variables: C   
Date: 12/15/16   Time: 12:53 
Sample: 1985- 2014 
Included observations: 27 
 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  187.9706 NA   5.64e-14 -13.47930 -13.19134 -13.39368 

1  377.3171   280.5134*  7.07e-19 -24.83831 -22.82256 -24.23892 

2  418.5376  42.74717  7.52e-19 -25.22501 -21.48148 -24.11186 

3  498.3732  47.30998   1.35e-19*  -28.47209*  -23.00078*  -26.84518* 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

،  (Pesaran et al. 2001)مع القيم الحرجة الذي اقترحها بيسران    (F-Statistic)حصائية  إ نقوم بمقارنة  ،    ARDLوبعد تطبيق اختبار نموذج  

، وقيمة الحد العلوي والتي تفترض أن املتغيرات   I(0)دنى والتي تفترض أن كل املتغيرات ساكنة في املستوى  األ حد  القيمة    :حيث اقترح قيمتين حرجتين

طويلة   توازنيةاملحسوبة أكبر من الحد العلوي، فسوف يتم رفض العدم القائل بعدم وجود عالقة  (F)، فإذا كانت إحصائية  I(1)ساكنة في الفرق األول 

إذا كانت قيمة    ،األجل   أما  القائلة بعدم وجود    (F)حصائيةإ أي عدم وجود تكامل مشترك،  العدم  األدنى عندها ال يمكن رفض فرضية  الحد  أقل من 

حديد تقع بين قيمتي الحد األدنى واألعلى عندها تكون غير محددة. ويعني ذلك عدم القدرة على اتخاذ قرار لت (F)تكامل مشترك، بينما إذا كانت إحصائية 

   .فيما إذا كان هناك تكامل مشترك أو ال

،    %5،   %2.5املحسوبة والتي هي أكبر من الحد العلوي للقيم الجدولية عند مستوى معنوية    (F-Statistic)نتيجة احصائية    :  ( 3يوضح الجدول )

 . طويلة األجل  توازنية وهذه النتيجة تؤكد رفض فرضية العدم، مما يعني وجود عالقة  10%
   (F-Statistic)حصائية إ :(3جدول )

F-statistic      3.840791*  # 

 الحد العلوي  الحد السفلي القيم الحرجة 

 4.15 3.06 % 1عند مستوى معنوية  

 3.73 2.7 % 2.5عند مستوى معنوية  

 3.38 2.39 % 5عند مستوى معنوية  

 3 2.08 % 10عند مستوى معنوية  

شير أن إحصائية *   
ُ
 ، # : بقاطع وبدون اتجاه. %10و  %5و  %2.5معنوية عند  Fت

 التوازن في األجل الطويل 

بين   مشترك  تكامل  وجود  من  التأكد  ا   اإلنفاقبعد  عالقة  بتقدير  قمنا  املستقلة،  األخرى  واملتغيرات  الصحة،  على  من  الجل  الحكومي  الطويل 

   ARDLنموذج  
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 املعالم املقدرة لألجل الطويل :(4جدول )

 املستقلة  ات املتغير  القيم املقدرة  االحتمالية 

0.4573 -0.38097  LPGDP 

0.0958 1.977213***  LPOP 

0.003 2.789811*  LPPH 

0.0572 -4.31023***  LPURB 

0.0053 -10.255*  LCPI 

0.0733 32.25616 C 

   %10معنوي عند    *% ،   ** 1* معنوي عند مستوي 

  (LPPH)وعدد األطباء ، (LPOP)السكانوالبعض اآلخر سالبة، فقد ارتبط عدد ، شارتها موجبة إ أن بعض املتغيرات : (4نالحظ من الجدول رقم )

الصحة، وهذا ما كان متوقعا    اإلنفاقمع    ديةبعالقة طر  لزيادة  ؛  الحكومي على  الصحي مما يؤدي  القطاع  التوسع في  السكان تتطلب  أن زيادة عدد  إذ 

 الصحة. على قطاع الحكومي  اإلنفاقأعداد العاملين في القطاع ومن ضمنهم األطباء، وبالتالي زيادة 

فقد أتت   (LCPI)ومؤشر سعر املستهلك  ، (LPURB)ونسبة السكان في املناطق الحضرية  ، (LPGDP)في حين أن نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي  

  الحكومي. اإلنفاقبعالقة عكسية مع 

إذ أن زيادة متوسط    ا؛الحكومي على الصحة، خالف ما كان متوقعً   اإلنفاقومن ذلك نستنتج أن العالقة العكسية بين متوسط نصيب الفرد و 

 اإلنفاق زيد من  نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي تعكس حالة النمو االقتصادي الذي يمر به البلد، أي أن ذلك يفسر بزيادة الناتج اإلجمالي مما يعني امل

قتصادي، واحتمال زيادة دخول األفراد أن يزداد الطلب على القطاع الصحي الخاص، على الصحة، وبما أن اإلشارة سالبة، فقد يكون لتحسن الوضع اال

شر  مما يخفف العبء على القطاع الصحي الحكومي، والعكس، إذا انخفض الناتج املحلي اإلجمالي ،بعبارة أخرى اذا انخفض  متوسط دخل الفرد، مؤ 

عيش ي لألفراد وزيادة الطلب على خدمات القطاع الصحي الحكومي، وهو ما يفسر بزيادة على تراجع الوضع االقتصادي، والذي ينعكس على املستوى امل

 .   الحكومي على القطاع الصحي  اإلنفاق

الحكومي، وهذا خالف ما كان   اإلنفاقأما فيما يخص نسبة السكان في املناطق الحضرية، فقد أتت اإلشارة سالبة، مما يعني عالقة عكسية مع  

 أما فيما يتعلق مؤشر  الحكومي . اإلنفاقط على خدمات القطاع الصحي مما يعني املزيد من و بعه ضغتتزيادة السكان في املناطق الحضرية إذ أن  ا؛متوقعً 

ضعف  التضخم تعني معدل فزيادة  .االقتصادية ةبما يتوافق مع النظري ةشارته سالبإ فكانت  املستهلك والذي يعتبر هو املؤشر الرئيس ي للتضخم،  سعر 

 ومنها خدمات الرعاية الصحية. انخفاض الطلب على السلع والخدمات،  إلى، والذي يؤدي في النهاية يالقوة الشرائية، أو انخفاض الدخل الحقيق

   (ECM)نموذج تصحيح الخطأ 

األ  في  االختالل  تكيف  الخطأ سرعة  القصير  يقيس تصحيح  األ   إلىجل  في  الطويلالتوازن  و جل  اختالل  أ بعبارة  ،  في  التكيف  يقيس سرعة  خرى 

 وضع التوازن في األجل الطويل. إلىالتوازن والعودة 

 نتيجة حد تصحيح الخطأ  :(5جدول )

 حد تصحيح الخطأ  املعلمة  االحتمالية 

0.0000 -1.719363 ECM(-1) 

سرعة   طويلة األجل.  توازنيةمما يؤكد على وجود عالقة    %1عند    ةأن حد تصحيح الخطأ قد ظهر بإشارة سالبة، ومعنوي:  (5يتضح من الجدول )

دراسة  و . قل من سنة أ في جل الطويل التوازن في األ  إلىل صان ي إلى  tمن هذا االختالل في املدة  %171 يتم تصحيح ما يعادل أي  %171تعديل االختالل هي 

ينحرف النمو االقتصادي خالل املدة قصيرة االجل في الفترة السابقة   عندماتوضح    عن محددات النمو االقتصادي في العراق  ( 2012)حسين و موس ى  

  .جل الطويلفي األ  التوازن  إلىن يصل أ  إلىة قل من سنأ من هذا االختالل في  % 130نه يتم تصحيح ما يعادل إف جل الطويلقيمتها التوازنية في األ عن 

   Stability Testاختبار استقرار النموذج  

األجل  استقرار معلمات  الوقت، ومدى  تغيرات هيكلية مع مرور  أي  النموذج من وجود  خلو  للتأكد من  النموذج  استقرار  اختبارات  تستعمل 

القصير األجل  معلمات  مع  للبواقي    ؛الطويل  التراكمي  املجموع  اختبار  منها  اختبارات  عدة  يوجد  البواقي (CUSUM)لذا  ملربعات  التراكمي  واملجموع   ،

(CUSUM of Squares)    

داخل الحدود الحرجة عند مستوى   (CUSUMSQ)و    (CUSUM)ويتحقق االستقرار الهيكلي للمعلمات املقدرة إذا وقع الشكل البياني لالختبارين  

   (Brown, Durbin and Evans,1975)والتي اقترحها كل من %، 5معنوية 
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(CUSUM)اختبار املجموع التراكمي للبواقي  
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، ومن ذلك يتضح وجود    %4معنوية  من خالل الرسم البياني لالختبارين نالحظ وجود الخط األوسط داخل حدود املنطقة الحرجة، عند حدود  

 االستقرار بين معلمات األجل الطويل ومعلمات األجل القصير.

 : النتائج والتوصيات

الدراسة   محددات    إلىهدفت  على  على    اإلنفاقالتعرف  )الحكومي  الفترة  خالل  السعودية  العربية  اململكة  في  الصحي  (  2015-1985القطاع 

ظهرت النتائج أن املتغيرات االقتصادية غير مستقرة في املستوى إال أنها مستقرة في الفروق أ  .املشترك ونموذج تصحيح الخطأباستخدام تقنيات التكامل 

ارتبط  ؛ فقد  الحكومي على القطاع الصحي في اململكة  اإلنفاقا على  كثر العوامل تأثيرً أوعدد السكان من  ،  ن عدد االطباءأ   إلىالنتائج  كما اشارت  األولى.  

السكان وعدد األطباء بعالقة طردية مع      اإلنفاقعدد 
ً
الصحة، وهذا ما كان متوقعا القطاع    الحكومي على  التوسع في  السكان تتطلب  أن زيادة عدد  إذ 
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القطاع   العاملين في  أعداد  الحكومي.    اإلنفاقلتالي زيادة  ومن ضمنهم األطباء، وباالصحي  الصحي مما يؤدي لزيادة  القطاع   على 
ً
زيادة عدد االطباء ،  مثال

تؤدي    %1نسبةب ان  املتوقع  في    إلىمن  ب  اإلنفاق زيادة  الصحي  القطاع  في أ   . %2.7نسبةالحكومي على  السكان  ونسبة  اإلجمالي  الناتج  الفرد من  نصيب  ما 

أتت بعالقة عكسية مع   املستهلك  فقد  الحضرية ومؤشر سعر  بزيادة    الحكومي. توص ي  اإلنفاقاملناطق  الصحي   اإلنفاق الدراسة  القطاع  الحكومي على 

 بحوث العلمية في الحقل الطبي. الودعم السكان بزيادة عدد املستشفيات العامة و املتخصصة  عدد ملقابلة الزيادة في
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 :
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Abstract: The study aims to identify the determinants of government spending on health sector in the 
Kingdom of Saudi Arabia during the period (1985-2015)by using cointegration techniques and Error 
Correction model .The study assumes that government spending on the health sector is determined by a set of 
factors, including average per capita income, population, number of physicians, urban population, and 
consumer price index. The results of the study indicate that the population of Saudi Arabia and the numbers of 
physicians are the most important factors affecting government expenditure on the health sector. An increase 
in the numbers of physicians by 1% is expected to lead to an increase in spending on the health sector by 
2.7%. Finally, the study came out with some recommendations most important of them are; increasing 
spending on the health sector and encouraging scientific research in the health sector. 

Keywords: Determinants of the health sector; Static and co-integration test; Government spending; Error 
Correction model. 
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