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دراسة تطبيقية علي مدينة جدة: محددات الطلب علي الخدمات الصحية   :عنوان الرسالة

 تعتبر الصحة سلعة استهلكية ومن ضروريات الحياة ، هذا بالضافة الى أنها جزء
يض من المعلوم أن الفرد المر لستثمار في رأس المال البشري ، ف  ليتجزأ من ا
 قليل النتاجية وكثير التغيب عن العمل ، وقد ينقل العدوي الى الخرين من أفراد
 المجتمع بما يحمله من مرض إذا كان مرضه معدياJ مما يقلل من إنتاجية الخرين
نتجة لقتصادية الخرى الم صحي عن غيره من القطاعات ا يز القطاع ال  أيضا. يتم
ية العلج ، وعدم مقدرة ند حدوث المرض وفعال كد ع سلع والخدمات بعدم التأ  لل
ما ستهلك( على اتخاذ قرار نوع العلج لجهله بذلك واعتماده تما يض ) الم  المر
 على الطبيب ) المنتج( ، كما يتميز هذا القطاع أيضا بوجود طرف آخر في سوق
، Jأو جزئيا Jالخدمات الصحية وهو الحكومة التي تقوم بإنتاج الخدمات الصحية كليا 
ما طلب الفرد على الخدمات ين . أ يز هذا القطاع بوجود شركات التأم ما يتم  ك
لسرة دخل وعدد أفراد ا مر وال ثل الع فة م مل مختل تمد على عوا نه يع صحية فا  ال
ية والحالة سعر الدو يف العلج و صحي وتكال ين ال نس والتأم يم والج  والتعل
نة ديم المرو صحية ع تبر الطلب على الخدمات ال ما يع عية ) الزواج( ، ك  الجتما
تي ية العلج ال صحية ل يقلل من كم سعرية ذلك لن ارتفاع سعر الخدمات ال  ال
د من ي فز الطلب على المز سعر ليح ما أن انخفاض هذا ال يض ك بها المر  يتطل
 الخدمات الصحية. وقد تم اختيار مدينة جدة التي تعتبر أهم مركز اقتصادي في
 المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية كعينة للدراسة لكونها تتميز بتعداد
سياحة، فكان دسة ولل كن المق ين وزوار للما نين ومقيم كبير من مواط  سكانها ال
ستمر في قطاع سع م سكاني ، تو لقتصادي وال سع ا صاحب هذا التو  لبد أن ي
بة الطلب ية لمواك ية والهل ستشفيات الحكوم ها الم قيمت ب صحية فأ  الخدمات ال
سة الطلب على سة الى درا صحية. وتهدف هذه الدرا يد على الخدمات ال  المتزا
مل المؤثرة على طلب الفرد على هم العوا يل أ ديد وتحل صحية بتح  الخدمات ال
صغري ) قة المربعات ال ستخدام طري نة جدة وذلك با صحية في مدي الخدمات ال

OLSكما سيتم تقدير دالة الطلب هذه من واقع البيانات التي جمعت من عينة . ) 
 عشوائية من المستشفيات الهلية والحكومية خلل فترة الشهور الثلث الخيرة

 هـ. ولقد تضمنت الدالة الولي عدد مرات زيارة الطبيب كمتغير تابع1415من عام 
 وعمر المريض والدخل وعدد افراد السرة وعدد سنوات التعليم والصابة بمرض
 مزمن والجنس كمتغيرات مستقلة ، وفي الدالة الثانية كان المتغير التابع هو عدد
ها ستقلة ذات ستخدمت المتغيرات الم ينما أ ستشفي ب  مرات دخول الم
صائية للنموذج د تم اختبار النتائج الح ق ستخدمة في الدالة الولي، و  الم
ستقلة سة الى هذه المتغيرات الم صلت الدرا قد تو سي ، ول لقتصادي القيا  ا
يث صحية ، ح ح سلوك الطلب على الخدمات ال سر الدالة وتشر  المذكورة أعله تف
 توجد علقة طردية بين الطلب على الخدمات الصحية والعمر والدخل وعدد افراد
 السرة والحالة الصحية ، وتوجد علقة عكسية بين الطلب على الخدمات الصحية
 والمستوى التعليمي والجنس . وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة

عن الطلب على الخدمات الصحية. 
 


