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 .1هقذهِ
«سالهت» ،هحَض تَسقِ پبیساض اقتػبزی ،اختوبفی ،سیبسی ٍ فطٌّگی خَاهـ ثططی است ٍ
اّویت ٍیژُای زض ظیطسبذت ثرصّبی هرتلف خبهقِ زاضز .حفؼ سالهت ثطای خبهقِ اظ
اّویت ظیبزی ثطذَضزاض است .سالهت افطاز خبهقِ فالٍُ ثط هٌبفـ ضرػی ،هٌبفـ اختوبفی ًیع
ثِ زًجبل زاضز .سالهت ًقص تقییيکٌٌسُای زض سطهبیِ اًسبًی ٍ ضضس ٍ تَسقِ اقتػبزی زاضز ٍ
ثسٍى ضضس ٍ ثبلٌسگی سطهبیِ اًسبًی ّیچ ًؾبم ،سبظهبى یب خبهقِای ًویتَاًس ثِ اّساف
اقتػبزی هَضزًؾط ذَز زست یبثس (آقبًؾطی .)1386 ،یکی اظ اسبسیتطیي هَضَفبت حَظُ
ثْساضت ٍ سالهت کِ زض ثسیبضی اظ هغبلقبت ثِ آى پطزاذتِ ضسُ است ،تبهیي هبلی ًؾبم
سالهت است.
اًَاؿ هٌبثـ تبهیي هبلی ّعیٌِّبی سالهت ضبهل پطزاذت هستقین هػطفکٌٌسگبى ،هطبضکت
ثیوِّبی اختوبفی ،پطزاذت اظ هحل زضآهسّبی فوَهی زٍلت ،هبلیبتّب ٍ ثیوِّبی ذػَغی
است کِ ثط اسبس قبثلیت افتوبز ٍ کبهل ثَزى آىّب عجقِثٌسی هیضَز (فیلیپ هبسگطٍٍ1
ّوکبضاى .)1383 ،افعایص ظیبز ّعیٌِّبی سالهت زض ثیطتط کطَضّبی خْبى ،چبلطی ثعضگ
ثطای زٍلتّب ٍ ذبًَاضّب خْت تبهیي هٌبثـ هبلی ایي ّعیٌِّب ثَزُ است (هْطآضا ٍ ّوکبضاى،
 .)1390ثِ ّویي زلیل ثسیبضی اظ پژٍّصّب زض زِّ گصضتِ ثِ ثطضسی فَاهل تقییيکٌٌسُ
ّعیٌِّب زض ثرص سالهت پطزاذتِاًس.
زض هیبى هغبلقبت اًدبم ضسُ ثط تقییيکٌٌسُّبی ّعیٌِّبی سالهتً ،قص ضبذع فالکت
ثسیبض اًسک هَضز تَخِ ثَزُ است؛ ثِ عَضی کِ تبکٌَى زض زاذل کطَض ّیچ هغبلقِای زض
ذػَظ ضبذع فالکت ٍ تبثیطات آى ثط ضبذعّبی سالهت اًدبم ًگطفتِ است .ثِ ّویي
زلیل ،هغبلقِ حبضط ثِ ثطضسی اضتجبط ثیي ضبذع فالکت ٍ ّعیٌِّبی سالهت زض ایطاى عی
زٍضُ  1390-1350پطزاذتِ است .ایي هغبلقِ زض پی پبسد ثِ ایي پطسص است کِ آیب ضبذع
فالکت تبثیط هٌفی ثط ّعیٌِّبی سالهت زاضز؟ آًچِ هسلن است افعایص ضبذع فالکت زض
کطَض ثسیبض ًگطاىکٌٌسُ است؛ ظیطا افعایص آى ًطبىزٌّسُ ٍضقیت ًبهٌبست اقتػبزی ذبًَاضّب
زض ایطاى است .ثٌبثطایي زض ازاهِ ،ازثیبت هَضَؿ ٍ پیطیٌِ تحقیق زض ذػَظ ّعیٌِّبی

Macgraw et al.

1
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سالهت ثیبى ضسُ ٍ سپس هقبزلِ ٍ تدعیِ ٍ تحلیل ًتبیح ترویي ثیبى هیضَز .زض پبیبى ًیع
خوـثٌسی ٍ پیطٌْبزّبیی ثطای اضتقبی ثرص سالهت فطضِ ضسُ است.
 .2هباًی ًظزی ٍ هطالؼات تجزبی
اضائِ ذسهبت سالهتی اظ هْنتطیي ٍؽبیف زٍلتّب تلقی هیضَز ٍ سبظهبى خْبًی ثْساضتت زض
آغبظ ّعاضُ سَم ،سالهت ضا زضیچِ ٍضٍز ثِ ضفبُ ٍ تَسقِ اختوبفی ٍ اقتػبزی قلوساز هیکٌتس.
افعایص هػبضف سالهتی ًِ تٌْب زض کطَضّبی زض حتبل تَستقِ ًگتطاىکٌٌتسُ استت ،ثلکتِ زض
کطَضّبی ثطٍتوٌس ًیع ثرص ثعضگی اظ زضآهس خبهقِ ضا ثِ ذَز اذتػبظ هیزّس (پتل ٍاسس،
ّ .)1383عیٌِ سطاًِ سالهت ثیبى هیکٌس ثطای ّط فتطز یتک کطتَض چتِ هیتعاى پتَل زض ًؾتبم
سالهت آى کطَض ثِ چطذص زض هیآیس ٍ ّعیٌِ هیضَز.
چِ فبهلی هقساض هٌبثقی ضا کِ یک کطَض زض اهط سالهت ّعیٌِ هیًوبیس ،تقییي هیکٌس؟
یکی اظ ایي فَاهل اثطگصاض ،ضبذع «فالکت» است کِ اظ خولِ ًوبگطّبی 1اقتػبزی است کِ
اقتػبززاًبًی هبًٌس ثبضٍ ٍ 2اٍکبى 3آى ضا هقطفی کطزًس .ایي ًوبگط اظ تطکیت زٍ ضبذع هْن
اقتػبزی یقٌی ًطخ ثیکبضی ٍ ًطخ تَضم ثِ غَضت یک تطکیت ذغی هقوَلی تْیِ هیضَز
(هحوَزی.)1388 ،
ًطخ تَضم ٍ ًطخ ثیکبضی اخعای اغلی اًساظُگیطی ثسثرتی زض قبلت ضبذع فالکت
ّستٌس .ضبذع فالکت ثِ فٌَاى هقیبسی ثطای فقساى (اتالف) فوَهی ضفبُ اقتػبزی یک کطَض
ثیبى هیکٌس کِ ضفبُ اظ زست ضفتِ ثب استفبزُ اظ هقبزیط شٌّی ٍ فیٌی تَضم ٍ ثیکبضی قبثل
اًساظُگیطی است (ثدب.)2014 ،4
یک هقبزلِ اقتػبز کالى ضضبیت اظ ظًسگی ضبهل ًطخ ضضسً ،طخ ثیکبضی ٍ ًطخ تَضم یب
ًطخ ثْطُ ثلٌسهست است .حضَض ایي هتغیطّب ثِ فٌَاى هتغیط تَضیحی زض هقبزلِ ضضبیت اظ
ظًسگی ،اضتجبط اقتػبز کالى ٍ ضفبُ شٌّی ضا هطرع هیکٌس (ٍلچ.)2007،5
ً 1وبگطّب گًَِای ضبذع ّستٌس کِ تْیِ آىّب سطیـتط ٍ ضاحتتط اظ ذَز ضبذع ثَزُ ٍ خٌجِ پیصثیٌی ضا ًیع زاضًس.
2
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زضٍاقـ ضبذع فالکت ٍ ضضس اظ فَاهل هْن زض تبثـ ضفبُ شٌّی ٍ ضفبُ اختوبفی ّستٌس .ثب
ثطضسی هقبزلِ ضضبیت اظ ظًسگی ایي ًتیدِ حبغل ضس کِ تَضم ٍ ثیکبضی ثِ فٌَاى اخعای تبثـ
ضفبُ اختوبفی تبثیط هٌفی ثط ضضبیت اظ ظًسگی افطاز زاضًس ٍ ًیع ثطذی فَاهل اظ خولِ اضتغبل ٍ
سغح زضآهس ثبستط اضتجبط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثب ضفبُ زاضًس (زی تال ٍ ّوکبضاى.)2001 1،
زض هقطفی ّعیٌِّبی تَضم ،فالٍُ ثط ّعیٌِّبی هتقبضف اقتػبزی ،افطاز فوَهب ّعیٌِّبی
غیطهتقبضفی ضا ثِ فٌَاى ّعیٌِّبی تَضم ثیبى هیکٌٌس .اظ خولِ ایي ّعیٌِّبی تَضم هیتَاى ثِ
استثوبضٍ ،خِْ ٍ افتجبض هلی ٍ تضقیف ضٍحیِ اضبضُ کطز .ثٌبثطایي تَضم ٍ ثیکبضی ثبستط یب ثِ
فجبضتی افعایص ضبذع فالکت ،ضفبُ ٍ ضضبیت اظ ظًسگی ضا کبّص هیزّس ٍ کبّص ضفبُ
هٌدط ثِ ًبتَاًی ذبًَاضّب زض تبهیي هربضج هػطفی اظ خولِ هربضج ثْساضت ٍ سالهت ذَاّس
ضس (ضیلط .)1997 ،2تبثیط هٌفی ضبذع فالکت ثط تساٍم ّعیٌِّبی سالهت زض هغبلقِ ٍٍ ٍ
ّوکبضاى ( )2014هَضز اضظیبثی ٍ تبییس قطاض گطفتِ است .ثیکبضی ًیع ثِ فٌَاى یکی اظ اخعای
ضبذع فالکت اضتجبط هٌفی ثب ّعیٌِّبی سالهت زاضز .زض ضطایظ ثیکبضی هٌبثـ اًسبًی ثبلقَُ
کِ هیتَاًٌس ًقص هْوی زض هطبغل هَلس زاضتِ ثبضٌس ،ثالاستفبزُ ّستٌس کِ ایي اهط هٌدط ثِ
کبّص زضآهس فطزی ٍ هلی هیضَز .زٍلت ثطای سطهبیِگصاضی زض ثرصّبی هرتلف خبهقِ اظ
خولِ حَظُ سالهت ٍ هطاقجتّبی ثْساضتی ثِ هٌبثـ هبلی ًیبظ زاضز ٍ ثیکبضی ٍ کبّص زضآهس
هلی اظ یک سَ هبًـ سطهبیِگصاضی زٍلت زض ثرص ثْساضت ٍ سالهت ضسُ ٍ ّعیٌِّبی
فوَهی سالهت ضا کبّص هیزّس ٍ اظ سَی زیگط ،اظ آًدب کِ سجس هربضج ذبًَاض ضبهل
ّعیٌِّبی هرتلفی اظ خولِ ذَضاک ،پَضبک ،هسکي ،آهَظش ،ثْساضت ٍ ...است ،ثب کبّص
زضآهس افطاز ،هٌبثـ هبلی زض زستطس ثطای هطاقجتّبی ثْساضتی کوتط اظ ًیبظّبی اسبسی زیگط
هبًٌس غصا هیضَز ٍ پطزاذت اظ خیت ذبًَاض ٍ ّعیٌِّبی ذػَغی سالهت ًیع کبّص هییبثس
(فجبس ٍ ّیوٌع.)2011 ،3
ثیکبضی پیبهسّبی ظیبزی ًِ تٌْب ثطای ذَز افتطاز ثلکتِ ثتطای ستبیط افضتبی ذتبًَازُ ًیتع
زضثطزاضز .ثِ فقیسُ ٍی اضتغبل فالٍُ ثط زضآهس ،هعایبی غیطهبلی ظیبزی ّن زاضز .ثیکتبضی هٌدتط
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ثِ اظ زست زازى هٌبفـ هبلی ٍ غیطهبلی حبغل اظ اضتغبل هیضَز کِ زض ایي هیبى هتیتتَاى ثتِ
کبّص زضآهس ذبًَازُ ٍ تٌعل هَققیت اختوبفی ٍ سالهت ضٍاًتی اضتبضُ کتطز کتِ ّعیٌتِّتبی
ثسیبضی ضا ثط خبهقِ تحویل هیکٌسّ .وچٌیي ثیکتبضی ثبفتك کتبّص کیفیتت ستطهبیِ اًستبًی
هیضَز ،ظیطا ثب کبّص زضآهس ،افطاز تَاًبیی تبهیي ّعیٌِّتبی ثْساضتت ٍ ستالهت ضا ًرَاٌّتس
زاضت (هبضکَس.)2013 ،1
تَضم ًیع ثِ فٌَاى یکی زیگط اظ اخعای ضبذع فالکت ثط ّعیٌِّبی سالهت اثطگصاض است.
تَضم فعایٌسُ زض کٌبض افعایص ثیکبضی ثطای ذبًَازُ ٍ کل خبهقِ ّعیٌِّبی اختوبفی ٍ اقتػبزی
هتقسزی زض ثطزاضز .افعایص ًطخ تَضم اظ کبًبل ایدبز ثیثجبتی ٍ ضکبف عجقبتی ٍ کبّص قتسضت
ذطیس ٍ کبّص اهٌیت اقتػبزی ٍ اختوبفی ٍ ...تبثیط هٌفی ثط ّعیٌِّبی سالهت افطاز خبهقتِ ٍ
ضضس ٍ تَسقِ اقتػبزی ذَاّس گصاضت.
فبغن اٍغلَ ٍ ّوکبضاى ،)2013( 2فتتبحی ٍ ّوکتبضاى ( ،)2013فجتبس ٍ ّیوٌتع(،)2011
هْطآضا ٍ فضبیلی ( ،)2009سي ٍ ضٍت ،)2007( 3تَستی ٍ هبسکًَِ ،)2007( 4ضتبُثرتبضی ٍ
سجیحالسیي ثبتّ ،)2006( 5بًستي ٍ کیٌت  ،)1996( 6ستیسی کتَی ٍ ّوکتبضاىٍ )1995( 7
ّیتطیس ٍ پَظًت )1992( 8زضآهس سطاًِ ضا ثِ فٌَاى یکتی اظ هْتنتتطیي فَاهتل تقیتیيکٌٌتسُ
ّعیٌِّبی سالهت هیزاًٌس .ثب افعایص تَلیس ًبذبلع زاذلی سطاًِ ،سْن ّعیٌِّبی ثْساضتی اظ
زضآهس ًبذبلع زاذلی افعایص هییبثس .زضآهس ثیطتط ثِ ایتي هقٌبستت کتِ پتَل ثیطتتطی ثتطای
غطف ضسى ّن زض ثرص فوَهی سالهت ٍ ّن زض ثرص ذػَغی ٍخَز زاضز (ضبُثرتبضی ٍ
سجیحالسیي ثبت .)2006 ،پٌح هدطای فوسُ ثطای تبثیط زضآهس ثط هربضج ثْساضتی ٍخَز زاضز:
 .1تاثیز بز باسدّی اًتظاری سزهایِگذاریّای بْذاضتی :ثِ ایي لحبػ هیتَاى گفت کِ ختسا
ضسى اظ ضطایغی کِ زض آى اقتػبز زچبض کوجَزّبی فتطاٍاى استت ٍ حطکتت ثتِ ستوت ضضتس
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Tosetti & Moscone
5
Shah Bukhari & Sabihuddin Butt
6
Hansen & King
7
Siddiqui et al.
8
Hitiris & Posnett
2
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اقتػبزی ،هٌدط ثِ افعایص ثبظزّیّتبی اًتؾتبضی ستطهبیِگتصاضی هٌتبثـ زض ثْساضتت ٍ زیگتط
سطهبیِگصاضی اًسبًی ٍ افعایص ثْطٍُضی ذَاّس ضس.
 .2کاّص ًزخ تٌشیل :کبّص ًطخ تٌعیل هٌدط ثِ ایدبز اعویٌبى ثیطتط زض هتَضز ثتبظزّی ّوتِ
اًَاؿ سطهبیِگصاضیّب ٍ ًیع سطهبیِگصاضی زض ثْساضت ذَاّس ضس.
 .3افشایص درآهذ جاری :سَهیي اثط هْن ضضس ٍ تَلیس ثط ثْساضتت اظ عطیتق افتعایص زضآهتس
خبضی ٍ تقبضب ثطای ثْساضت ،هػطف کبسّتب ٍ ایدتبز ؽطفیتت خْتت تتبهیي هتبلی ذَزکتبض
سطهبیِگصاضی زض ثْساضت غَضت هیگیطز .ایي اثط ّعیٌِ ًْبیی سطهبیِگتصاضی زض ثْساضتت ضا
کبّص ٍ سغح تقبزلی سطهبیِگصاضی زض ثْساضت ضا افعایص ذَاّس زاز.
 .4تَسؼِ ّنسهاى اًَاع هختلف باسارّا :اظ آًدب کِ تَسقِ ثبظاض هحػتَل هٌدتط ثتِ افتعایص
ثبظزُ اًتؾبضی سطهبیِگصاضی زض ثْساضت هیضَز ،هتیتتَاى اًتؾتبض زاضتت کتِ ستغح تقتبزلی
سطهبیِگصاضی زض ثْساضت افعایص هییبثس.
 . 5افشایص تسلط دٍلت بز هٌابغ هزتبط با تَلیذ ًاخالص داخلی :هیعاى تبثیط زضآهس ثط هربضج
ثْساضتی ثستگی ثِ هیعاى هٌبثقی زاضز کِ ثِ ثرص ثْساضت ترػیع زازُ هیضَز ٍ ّطچِ ایي
ترػیع کبضاتط ثبضس ،احتوبل تبثیط تَلیس ٍ ضضس اقتػبزی ثط ثْساضت ٍ ّعیٌتِّتبی ثْساضتتی
ثیطتط ذَاّس ثَز (ثْجَزی ٍ ّوکبضاى.)1390 ،
آهَظش ًیع ثِ فٌَاى یکی زیگط اظ هَلفِّبی هْن ٍ تبثیطگصاض هوکي است اثط هثجت یب هٌفی
ثط ّعیٌِّبی سالهت زاضتِ ثبضس .گطٍسويّ )2000( 1وجستگی هثجت ثیي آهتَظش ٍ ستالهت
فطزی ضا هَضز تبییس قطاض زازُ است .افعایص تحػیالت هٌدط ثِ آگتبّی ثْتتط افتطاز ًستجت ثتِ
استفبزُ اظ اهکبًبت ٍ تسْیالت ثْساضتی هَخَز ٍ ثْجَز ٍضقیت ستالهت ضتسُ ٍ ثتب افتعایص
خوقیت تحػیلکطزُ ،هطاقجتّبی ضرػی ثْجَز یبفتِ ٍ ّعیٌِّتبی ستالهت کتبّص هتییبثتس
(سیسی کَی ٍ ّوکبضاى .)1995 ،سي ٍ ضٍت (ً )2007یع هقتقس است یتک فتطز تحػتیلکطزُ
ًسجت ثِ یک فطز ثیسَاز سْن ثیطتطی اظ زضآهس ذَز ضا غطف سالهت هیکٌس.
ضْطًطیٌی تبثیط هجْوی ثط ّعیٌِّبی سالهت زاضز ٍ زض خَاهتـ هرتلتف هتفتبٍت استت ٍ
هوکي است اثط هثجت یب هٌفی ثط هربضج سالهت زاضتتِ ثبضتس .فجتبس ٍ ّیوٌتع ( )2011تتبثیط
Grossman
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هٌفی ضْطًطیٌی ضا ثط ّعیٌِّبی سالهت ثِ ایي غَضت ثیبى هیکٌس کتِ ضْطًطتیٌی هٌدتط ثتِ
زضزستطس ثَزى ثیطتط ذسهبت ثْساضتی ضتسُ ٍ تقبضتب ثتطای ّعیٌتِّتبی ستالهت ضا خجتطاى
هیکٌس .یکی اظ زسیلی کِ ایي اضتجبط هٌفی ضا هوکتي هتیستبظز ،زضزستتطس ثتَزى کتنّعیٌتِ
پعضکبى ذػَغی است کِ هدَظ قبًًَی ًساضًس ٍ ًیع ظیطسبذتّبی ضْطی ًسجت ثتِ هٌتبعق
ضٍستبیی ثرَثی تَسقِ یبفتِ است (هبًٌس حول ٍ ًقل فوتَهی زض هٌتبعق ضتْطی) کتِ ثبفتك
تسْیل ذسهتضسبًی ٍ کبّص ّعیٌِّبی سالهت هیضَز.
افعایص خوقیت ضْطی هیتَاًس هٌدتط ثتِ کتبّص کیفیتت ٍ ذتسهتضستبًی ثتِ هطاکتع ٍ
تسْیالت ثْساضتی ٍ سالهت هَخَز  -کِ پبسدگتَی افتعایص خوقیتت ًجتَزُ ٍ ًوتیتَاًٌتس
ّنظهبى ثب افعایص خوقیت ضْطی افعایص یبثٌس -ضَز ٍ ًیتع ضْطًطتیٌبى ًستجت ثتِ خوقیتت
ضٍستبیی زستطسی ثْتط ثِ اهکبًبت هطاقجتّتبی پعضتکی ٍ ثْساضتتی زاضًتس (ستیسی کتَی ٍ
ّوکبضاى .)1995 ،زیسگبُ هقبثل ثیبى هیکٌس کِ افطاز ضْطی ًستجت ثتِ افتطاز ضٍستتبیی ،ستْن
ثیطتطی اظ زضآهس ذَز ضا غطف ثرص سالهت هیکٌٌس (سي ٍ ضٍت .)2007 ،افتعایص هتَاظی
زض غٌقتی ضسى ٍ ضْطًطیٌی هیتَاًس هٌدط ثِ آلَزگیّبی ظیست هحیغتی ضتَز (خستوت ٍ
گطتبم )1992،1کِ زض هطحلِ ثقس کیفیت ًبهغلَة هحیظ ظیستت ثبفتك افتعایص هطاقجتتّتبی
ثْساضتی ٍ ّعیٌِّبی سالهت ذَاّس ضس.
اًساظُ زٍلت ًیع اظ عطیق تبثیط ثط ضبذع تَسقِ اًسبًی ثتط ّعیٌتِّتبی ستالهت اثطگتصاض
است (حبخیثبثبیی ٍ احوسی .)2014 ،تَسقِ اًسبًی یکی اظ ضبذعّبی ضفبُ اختوبفی استت
کِ اظ ضبذع اهیس ثِ ظًسگی ،ضبذع آهتَظش ٍ ضتبذع تَلیتس ًبذتبلع زاذلتی هحبستجِ
هیگطزز (زیَیس .)2009 ،2اًساظُ زٍلت زاضای اثط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثط ضبذع تَسقِ اًستبًی
است .هٌبفـ حبغل اظ هربضج زٍلت ثط تَسقِ اًسبًی زض ثلٌسهست ثبفك ثْجتَز زض آهتَظش ٍ
سغح سالهت خبهقِ گطزیسُ ٍ اظ ایي عطیق ثبفك افعایص ثْطٍُضی ٍ زضآهس زض خبهقِ هیضَز
(ضیطیيثرص ٍ ّوکبضاى.)1391 ،
ًبثطاثطی زضآهس ًیع ثط سالهت ٍ هربضج سالهت تبثیط ثسعایی زاضزً .بثطاثطی زضآهسی ثبفتك
ًبثطاثطی هربضج سالهت ٍ پطزاذت اظ خیت ذبًَاضّبی هٌتبعق ضتْطی ٍ ضٍستتبیی هتیضتَز
Gbesemete & Gerdtham
Davies

1
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(چَ ٍ ٍاً ً .)2009 ،1بثطاثطی زضآهس ثبفك ایدبز ضتکبف ثتیي زّتکّتبی هرتلتف خبهقتِ
هیضَز .پطزاذت هستقین ثطای ّعیٌِّبی سالهت زض ذبًَاضّبی فقیط ثِ ًسجت افتطاز ثطٍتوٌتس
ثیطتط استً .بثطاثطی پطزاذت اظ خیت ثِ هیعاى پَضص ثیوِای هطزم زض اًَاؿ عطحّبی ثیوِای
ثستگی زاضز .گطٍُّبی ثبسی زضآهسی غبلجب تحت پَش ثیوِّبی ذػَغی ّستٌس ٍ هطتبضکت
هبلی کوی ثِ ٌّگبم زضیبفت ذسهبت هطاقجت سالهت زاضًس .افطاز ثطٍتوٌستط اظ احتوبل ثیطتتطی
ثطای زستیبثی ثِ هطاقجتّبی سالهت ثطذَضزاضًس ٍ ثِ عَض هتٌبستت ثتب تَختِ ثتِ زضآهسضتبى
ثیطتط اظ افطاز کن ثضبفت ثطای استفبزُ اظ ذسهبت هطاقجت سالهت ّعیٌِ هیپطزاظًتس (ضاغفتط ٍ
ّوکبضاى.)1392 ،
زض ازاهِ ًیع هغبلقبت تدطثی هطثَط ثِ تقییيکٌٌسُّبی ّعیٌِّبی سالهت زض قبلت ختسٍل
( )1آهسُ است:
جذٍل  .1هطالؼات تجزبی
ردیف

ًام

دٍرُ ٍ کطَرّای

هتغیزّای

ًَیسٌذگاى

هَرد هطالؼِ

هستقل

1980 -2010

ضبذع

 19کطَض OECD

فالکت

ٍٍ ٍ
1

ّوکبضاى
()2014
فبغن اٍغلَ

2

ٍ ّوکبضاى
()2013
فجبس ٍ

3

ّیوٌع
()2011

4

چَ ٍ ٍاً
()2009

1960-2009
ایبست هتحسُ
1972-2006
پبکستبى
چیي

زضآهس سطاًِ
زضآهس سطاًِ،
ضْطًطیٌی ٍ
ثیکبضی

ًتایج
ّعیٌِّبی سالهت یک هسیط پَیبی غیطذغتی ٍستغح
ثبسیی اظ تساٍم ضا زض هقبیسِ ثب تساٍم ثبثت ّعیٌتِّتبی
سالهت زض هسل ذغی تدطثِ هیکٌس.
افعایص زضآهس ًقص هْوی زض افعایص ًسجت ّعیٌِّبی
سالهت ثِ تَلیس ًبذبلع زاذلی زاضز.
اضتجبط ثلٌسهست ثیي ّعیٌتِّتبی فوتَهی ستالهت ٍ
هتغیطّبی هَضز استفبزُ زض هسل ٍخَز زاضز.

ًبثطاثطی

ًبثطاثطی زضآهسی ثط ًبثطاثطی هربضج سالهت زض هٌبعق

زضآهسی

ضٍستبیی ٍ فقیطًطیي تبثیط هٌفی زاضز.
ًتبیح هغبلقتِ ثیتبًگط تتبثیط هثجتت ٍ هقٌتبزاض زضآهتس ٍ

5

سي ٍ ضٍت
()2007

اٍضیسب

2

زضآهس ٍ

آهَظش ثط ّعیٌِّتبی ستالهت ذتبًَاض استت .زضآهتس

آهَظش

ذبًَاض تبثیط قبثتل تَختِ ٍ هقٌتبزاضی ثتط ّعیٌتِّتبی
سالهت زاضز؛ اهب تبثیط آهَظش ًبچیع است
Chou & Wang
Orisa

1
2
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ردیف

ًام

دٍرُ ٍ کطَرّای

هتغیزّای

ًَیسٌذگاى

هَرد هطالؼِ

هستقل

تَستی ٍ
6

هبسکًَِ
()2007

1980-2004
 49ایبلت آهطیکب

هطاقجتّبی سالهت یتک کتبسی ضتطٍضی ثتب کطتص
زضآهس سطاًِ

ّعیٌِّبی سالهت سطیـتط اظ تَلیتس ًبذتبلع زاذلتی

سجیحالسیي

1972-2005

تَلیس ًبذبلع

افعایص یبفتِ ٍ هْنتطیي فبهلی کِ زض اقتػبز تغییتطات

ثبت

پبکستبى

زاذلی

ّعیٌِّبی سالهت ضا تحت تبثیط قطاض هیزّس تغییتط زض

( )2006
ّبًسي ٍ
8

کیٌ
()1996
سیسی کَی

9

ٍ ّوکبضاى
()1995
ّیتیطیس ٍ

10

پَظًت
()1992

تَلیس ًبذبلع زاذلی است.
زضآهس،

زضآهس اضتجبط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثب ّعیٌتِّتبی ستالهت

-

خوقیت ٍ

زاضز .فالٍُ ثط ایيً ،سجت خوقیت ظیط 15سبل ٍ ثبسی

 20کطَض OECD

قیوت هطاقجت

 65سبل ٍ قیوتت ًستجی هطاقجتتّتبی ثْساضتتی ًیتع

ّبی ثْساضتی

هیتَاًس تقییيکٌٌسُ ّعیٌِّبی سالهت ثبضس.

زضآهس سطاًِ،

اگط چِ زستطسی ثِ هٌتبثـ ستالهت اظ قجیتل پعضتکبى ٍ

ضْطًطیٌی،

پطستبضاى زض حبل افعایص است؛ زض فیي حبل ثِ کبضگیطی

1974-1993
پبکستبى

آهَظش
تَلیس ًبذبلع

1960-1987

زاذلی ،قیوت

 20کطَض OECD

ًسجی هطاقجت
ّبی ثْساضتی
زضآهس،

کبؽویبى ٍ
11

خَازیًست
()1393

1388-1365
ایطاى

فتبحی ٍ
ّوکبضاى
()1392

هْطآضا ٍ
13

1995-2011
کطَضّبی زضحبل
تَسقِ ٍ
تَسقِیبفتِ
1995-2005

فضبیلی

 13کطَض هٌغقِ

()1388

هٌب

ٍ تَظیـ آىّب یک هطکل اسبسی تلقی هیضَز.
ًتبیح هغبلقِ ثیبًگط اّویت تَلیس ًبذتبلع زاذلتی ثتط
ّعیٌِّبی سالهت ثتب کطتص زضآهتسی ثیطتتط اظ یتک
استّ .نچٌیي اّویت ثطذی هتغیتطّتبی غیطزضآهتسی
هبًٌس قیوت ًستجی هطاقجتتّتبی ثْساضتتی ثتِ فٌتَاى
تقییيکٌٌسُ ّعیٌِ سالهت هَضز تبییس است.
افعایص سي ،سغح تحػیالت ،زضآهس ٍ تقساز افضتبی

ثیکبضی،

ذبًَاض ثط ّعیٌِّبی سالهت ذبًَاضّبی کتنزضآهتس زض

آهَظش ،سي ٍ

ثرص غیطضسوی تبثیط هثجتت ٍ افتعایص ًتطخ ثیکتبضی

تقساز افضبی

ضْطی ثط ّعیٌِّبی سالهت ذبًَاضّبی کنزضآهس تتبثیط

ذبًَاض

12

زضآهسی کَچکتط اظ زیگط کطصّبست کتِ زض ستبیط
هغبلقبت ایبست هتحسُ ترویي ظزُ ضسُ است.

ضبُثربضی ٍ
7

ًتایج

آلَزگی َّا،
ضْطًطیٌی،
زضآهس سطاًِ،
اًساظُ زٍلت ،ثبض
تکفل ٍ آهَظش

هٌفی زاضز.
آلَزگی َّا ،ضْطًطیٌی ،ثتبض تکفتل ،زضآهتس ستطاًِ ٍ
اًتتساظُ زٍلتتت تتتبثیط هثجتتت ٍ آهتتَظش تتتبثیط هٌفتتی ٍ
هقٌبزاضی ثط ّعیٌِّبی فوَهی سالهت کطَضّبی هَضز
ثطضسی زاضز.
زض کطَضّبی هٌب یک ضاثغِ هثجت قَی ثتیي ّعیٌتِّتبی

تَلیس ًبذبلع

سطاًِ سالهت ٍ تَلیس ًبذبلع زاذلی سطاًِ ٍختَز زاضز

زاذلی

ٍ ضاثغِ هیبى سْن ّعیٌِّبی سالهت اظ تَلیتس ًبذتبلع
زاذلی ثب تَلیس ًبذبلع زاذلی سطاًِ هٌفی است.
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هطٍض هغبلقبت تدطثی گَیبی ایي هغلت است کِ هْنتطیي فبهل تقییيکٌٌسُ ّعیٌِّبی
سالهت ،زضآهس سطاًِ ٍ تَلیس ًبذبلع زاذلی است .زض ثیي هغبلقبت اًدبم گطفتِ ،فالٍُ ثط
فَاهل اقتػبزی ،ضبذعّبی اختوبفی هرتلفی اظ قجیل آهَظش ٍ ضْطًطیٌی ًیع ثِ چطن
هیذَضز کِ ثیبًگط اّویت کیفیت ظًسگی اختوبفی افطاز است .تَضم ٍ ثیکبضی کِ اظ خولِ
هْنتطیي ضبذعّبی اقتػبزی ٍ اختوبفی ّستٌس ،ثسٍى تطزیس تبثیط ثسعایی زض هکبًیسن
اقتػبزی ٍ فولکطز ًؾبم سالهت زاضًس ٍ اثطثرطی ضبذع فالکت ثط ضبذعّبی سالهت
اهطی اختٌبة ًبپسیط است .ثب ٍخَز ایي اّویت ،تبکٌَى ّیچ هغبلقِای اضتجبط ثیي ایي زٍ
ضبذع ضا ثِ عَض خبهـ هَضز ثطضسی قطاض ًسازُ است ٍ ثِ ایي خْت اّویت هغبلقِ حبضط
چطنگیط ذَاّس ثَز.
 .3تصَیزآهاری ّشیٌِّای سالهت ٍ ضاخص فالکت
هسل تأهیي هبلی سالهت زض ایطاى فوستب ثِ زٍ غَضت ّعیٌِّبی ذػَغی ٍ فوَهی است کِ
تَخِ ثیطتط ایي هغبلقِ هقغَف ثِ ّعیٌِّبی ذػَغی یب ّعیٌِّبی پطزاذتی تَسظ
ذبًَاضّبستً .قص ذبًَاضّب زض تبهیي هبلی ثرص سالهت ایطاى کِ زض اغغالح

out of pocket

(پطزاذت اظ خیت) ًبهیسُ هیضَز ثیطتط اظ سبیط فبهالى است ،ثِ عَضی کِ زض عَل زٍضُ
هَضز هغبلقِ ،ذبًَاضّب ثِ عَض هتَسظ ثِ تٌْبیی تبهیي  64زضغس اظ ّعیٌِّبی کل سالهت
کطَض ضا ثط فْسُ زاضتِاًس ٍ تٌْب  36زضغس اظ ّعیٌِّبی سالهت ،فوَهی ثَزُ ٍ تَسظ زٍلت
پطزاذت ضسُ است .ایي زض حبلی است کِ سْن فوَهی ضبهل زٍلت هطکعی ٍ زٍلت هحلی زض
تبهیي هبلی سالهت زض زًیب قبثل هالحؾِ است .زض ایطاى ثیطتطیي سْن پطزاذتی تَسظ ذبًَاض
 78/6زضغس هیثبضس کِ عی سبلّبی  1379-1383زض ذالل ثطًبهِ سَم تَسقِ حبغل ضسُ
استً .بکبضآهسی ًؾبم ثیوِای کطَض ،فسم تٌبست ثیي ًطخ ضضس تقطفِّبی زٍلتی ثب ضضس
تَضهی ذسهبت سالهت ،ثطذی ًبثسبهبًیّب زض هسیطیت ثْساضت ٍ زضهبى ٍ تغییطات ًطخ اضظ
اظ خولِ زسیلی است کِ عی چٌس سبل اذیط هَخت افعایص سْن ذبًَاضّب زض ًؾبم تبهیي هبلی
سالهت گطزیسُ است.
کل گطزش ًؾبم سالهت ایطاى زض سبل ّ 100 ،1392عاض هیلیبضز تَهبى ثَزُ است کِ تقسین
ایي ضقن ثِ کل افطاز خبهقِ ضقوی زض حسٍز  1300تَهبى است .عی پبًعزُ سبل گصضتِ،
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ّعیٌِّبی اسوی زٍلت زض ثرص فوَهی  172ثطاثط ضضس یبفتِ است؛ زض حبلی کِ افتجبضات
ثرص سالهت ثِ قیوت خبضی زض ّویي زٍضُ ظهبًی ،تٌْب  85ثطاثط ضضس کطزُ است .زض فیي
حبل ،سْن افتجبضات زٍلتی زض کل ّعیٌِّبی ثْساضت ٍ زضهبى اظ  56/8زضغس ثِ  43/2زضغس
کبّص یبفتِ ٍ ذبًَاضّبی ایطاًی زض عی ایي هست ّعیٌِّبی ثْساضتی ٍ زضهبًی ثیصتطی
پطزاذت کطزُاًس .سْن پطزاذتی ذبًَاض اظ کل ّعیٌِّبی سالهت زض پبًعزُ سبل اذیط اظ 3/4
زضغس ثِ  6/1زضغس افعایص یبفتِ ٍ ثِ ّویي زلیل ًسجت ّعیٌِّبی ثْساضت ٍ زضهبى ذبًَاض
ثِ کل ّعیٌِّبی ثْساضت ٍ زضهبى کطَض زض  15سبل اذیط ،اظ  42/8زضغس ثِ  56/3زضغس
افعایص یبفتِ است.
هحبسجِ سطاًِ ّعیٌِّبی سالهت (ثِ قیوت ثبثت) عی زٍضُ ً 1350-1390طبى هیزّس ایي
ضبذع ضًٍس افعایطی زاضتِ ٍ ثِ عَض هتَسظ سبسًِ  4/8زضغس ضضس ًوَزُ است؛ ثِ گًَِای
کِ ضبّس ثبستطیي ضقن سطاًِ ّعیٌِّبی سالهت زض عَل زٍضُ ثطًبهِ چْبضم تَسقِ ّستین .زض
ایي هیبى ًطخ ضضس سطاًِ ّعیٌِّبی سالهت ضًٍس ًَسبًی زاضتِ است ثِ عَضی کِ هتَسظ ًطخ
ضضس سطاًِ سالهت اظ  16/2زضغس زض اثتسای زٍضُ تب  9/8زضغس زض اًتْبی زٍضُ هتغیط ثَزُ
استّ .نچٌیي ثیصتطیي هتَسظ ًطخ ضضس سطاًِ ّعیٌِّبی سالهت زض عَل ثطًبهِ اٍل تَسقِ
حبغل ضسُ است.

ًوَدار  .1رًٍذ ّشیٌِ ّای سزاًِ سالهت طی دٍرُ 1351-1391
هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق
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ضبذع فالکت یکی اظ هْنتطیي فَاهل تبثیطگصاض ثط ضبذعّبی سالهت ٍ اظ خولِ
ّعیٌِّبی سالهتً ،وبزی اظ ٍضقیت هقیطت ذبًَاض است .ایي ضبذع ثب ثبس ضفتي ًطخ تَضم
ٍ ثیکبضی ٍ ّنگبم ثب افعایص قیوتّب زض سبل  92سجت ضس ثبستطیي ًطخ ضا زض یک زِّ
گصضتِ ضقن ثعًس ٍ ثِ فسز  45/1زضغس ثطسس .زض حبل حبضط ٍ ثطاسبس آذطیي ًطخ ثیکبضی
افالم ضسُ اظ سَی هطکع آهبض زض تبثستبى  ،94ضبذع فالکت ثِ  26زضغس افت پیسا کطزُ
است.
ثط اسبس هغبلقِ تدطثی ٍٍ ٍ ّوکبضاى ( )2014ضبذع فالکت ثط ضضس ٍ تساٍم ّعیٌِّبی
سالهت تبثیط هٌفی زاضز .افعایص ضبذع فالکت کِ ثِ هقٌبی افعایص ًطخ تَضم ٍ ًطخ ثیکبضی
است ،هٌدط ثِ کبّص سغح ضفبُ ذبًَاض ٍ کبّص هربضج هػطفی آىّب اظ خولِ هربضج
سالهت هیضَز.
جذٍل  .2ضاخص فالکت ٍ ّشیٌِّای سالهت سزاًِ در ایزاى
سال

ضاخص فالکت ّشیٌِّای سالهت سزاًِ

سال

ضاخص فالکت ّشیٌِّای سالهت سزاًِ
(درصذ)

(ّشار ریال)

(درصذ)

(ّشارریال)

35/9

1252

1350

14/4

966

1371

1383

1351

16/8

596

1372

34/9

1352

22/1

796

1373

46/8

1652

1353

27

1370

1374

60/1

1255

1354

22/8

1572

1375

32/3

1457

1355

26/8

1059

1376

27/6

1555

1356

35/2

1317

1377

29/6

1564

1357

20/6

1506

1378

32

1765

1358

21/1

1320

1379

24/4

1825

1359

34/3

1460

1380

23/9

1868

1360

34/1

1401

1381

27/7

1919

1361

30/4

1361

1382

28/3

1763

1362

25/4

1446

1383

28/3

2134
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سال

ضاخص فالکت ّشیٌِّای سالهت سزاًِ

سال

ضاخص فالکت ّشیٌِّای سالهت سزاًِ
(درصذ)

(ّشار ریال)

(درصذ)

(ّشارریال)

22/9

2116

1363

22/5

1466

1384

2877

1364

19/4

1443

1385

24/6

1365

37/8

990

1386

30/4

3244

1366

41/7

924

1387

37/2

2929

1367

43/3

894

1388

23

3279

1368

31/9

973

1389

26

3418

1369

21/4

1061

1390

35/3

3508

1370

31/8

1131

هٌجـ :پبیگبُ آهبضی ثبًک هطکعی خوَْضی اسالهی ایطاى ،هطکع آهبض ایطاى ،قبًَى ثَزخِ ٍ هحبسجبت تحقیق

جذٍل  .3هیاًگیي رضذ ّشیٌِّای سالهت ٍ ضاخص فالکت
سال

هیاًگیي رضذ ّشیٌِّای سالهت

هیاًگیي رضذ ضاخص فالکت

1352 -1356

16/2

0/17

1357 -1367

-2/5

0/09

1368 -1372

8/6

0

1374 -1378

2

-0/04

1379 -1383

4

-0/02

1384 -1388

9/8

-0/01
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ًوَدار  .2رًٍذ ضاخص فالکت طی دٍرُ 1351-1391
هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق

 .4رٍش تحقیق
زض ایي قسوت ثب پیطٍی اظ هجبًی ًؾطی ٍ هغبلقبت اًدبم ضسُ زض ظهیٌِ ّعیٌِّبی سالهت
تَسظ ٍٍ ٍ ّوکبضاى ( ،)2014چَ ٍ ٍاً

( ٍ )2009ضاغفط ٍ ّوکبضاى ( ،)1392فتبحی ٍ

ّوکبضاى ( ،)2013سي ٍ ضٍت ( ٍ )2007سیسی کَی ٍ ّوکبضاى ( )1995هسل ثطآٍضزی ٍ
هتغیطّبی ثِ کبض ضفتِ زض آى هَضز ثطضسی قطاض ذَاّس گطفت.
()1

)HPCE = F (MI, EDU, UR, GS, GDP, II

ثِ عَضی کِ
.

1

2

3

ّ HPCEعیٌِّبی سطاًِ سالهت MI ،ضبذع فالکت EDU ،آهَظشUR ،

ًطخ ضْطًطیٌی 4GS ،اًساظُ زٍلت GDP ،تَلیس یب زضآهس ًبذبلع زاذلی سطاًِ ٍ ً 5IIبثطاثطی

زضآهسی است.
1

Health Per Capita Expenditure
Misery Index
3
Education
4
Government Size
5
Inequality Income
2
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زض ازاهِ ثِ ثطضسی تبثیط هتغیطّبی هصکَض ثط ّعیٌِّبی سالهت پطزاذتِ ٍ هقبزلِ ( )2ثطآٍضز
هیضَز کِ ایي هسل ،لگبضیتوی ثَزُ ٍ حطف  Lقجل اظ هتغیطّب ثیبًگط لگبضیتن است.
()2
LHPCEt = 0  1 * LMIt   2 * LEDUt  3 * LURt   4 * LGSt
 5 * LGDPt  5 * LII t   t

هکبًیسن اثطگصاضی فَاهل هَثط ثط ّعیٌِّبی سالهت:
ثط اسبس هغبلقِ تدطثی ٍٍ ٍ ّوکبضاى ( )2014ضبذع فالکت ثط ضضس ٍ تساٍم ّعیٌِّبی
سالهت تبثیط هٌفی زاضز .افعایص ضبذع فالکت کِ ثِ هقٌبی افعایص هدوَؿ ًطخ تَضم ٍ ًطخ
ثیکبضی است کِ هٌدطثِ کبّص سغح ضفبُ ذبًَاض ٍ کبّص هربضج هػطفی آىّب اظ خولِ
هربضج سالهت هیضَز .زض ایي هغبلقِ ثطای ضبذع فالکت اظ ًوبز  MIاستفبزُ هیضَز.
زضآهس سطاًِ ثِ فٌَاى فبهل هْوی ثطای ّعیٌِّبی سالهت است ٍ هغبلقبت تدطثی اًدبم ضسُ
ثیبًگط آى است کِ افعایص زضآهس سطاًِ هیتَاًس ثِ افعایص ّعیٌِّبی سالهت کوک کٌس؛ ظیطا سغح
زضآهس ذبًَاض تقییي کٌٌسُ سجس هػطفی ٍ اٍلَیتّبی هربضج هػطفی ذبًَاض است ٍ اظ آًدب کِ
تطکیت سجس هػطفی ذبًَاض ضبهل هربضج هقیطتی هْنتطی اظ خولِ ذَضاک ،پَضبک ٍ ...است؛
ثٌبثطایي کبّص سغح زضآهس ذبًَاض هٌدطثِ ترػیع هٌبثـ ثِ ایي هربضج ضسُ ٍ هٌبثـ هبلی کوتطی
ثِ ّعیٌِّبی سالهت اذتػبظ هییبثس .زض ایي هغبلقِ  GDPهقطف زضآهس سطاًِ است.
ًتبیح هغبلقبت چَ ٍ ٍاً

( ٍ )2009ضاغفط ٍ ّوکبضاى ( )1392ثیبًگط ایي است کِ

ًبثطاثطی زضآهسی حضَض هقٌبزاضی ثط ّعیٌِّبی سالهت زاضز .کبّص ًبثطاثطی زضآهسی ثِ
هقٌبی تَضیـ فبزسًِ زضآهس ٍ ثطاثطی ثیصتط فطغتّبی اقتػبزی ،اختوبفی ٍ ...ثطای افطاز
است .ثب کبّص ًبثطاثطی ،افطاز ثیصتطی اهکبى ثطذَضزاضی اظ کبسّب ٍ ذسهبت ضا زض سغح
خبهقِ ذَاٌّس زاضت ٍ زض ًتیدِ ،سغح زستیبثی آىّب ثِ اهکبًبت ضفبّی ٍ ثْساضتی ًیع
افعایص هییبثس ٍ ایي هٌدطثِ افعایص اًَاؿ ّعیٌِّبی ذبًَاض اظ خولِ ّعیٌِّبی سالهت
هیضَزً .وبز  IIهقطف ًبثطاثطی زضآهس زض ایي هغبلقِ است.
ثط اسبس هغبلقِ فتبحی ٍ ّوکبضاى ( )2013اًساظُ زٍلت اضتجبط هستقین ثب ّعیٌِّبی
سالهت زاضز .ثِ لحبػ اقتػبزی ،زٍلت ثب هربضج ذَز اظ سَیی اًگیعُ پساًساظ ٍ
سطهبیِگصاضی ضا تحت تبثیط قطاض هیزّس ٍ اظ سَی زیگط ،ثِ عَض هستقین ظیطسبذتّب،
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آهَظش ٍ پطٍضش ،ثْساضت ٍ تَسقِ اًسبًی ضا هتبثط هیکٌس ٍ ّنچٌیي ثب ثطًبهِّبی هطثَط ثِ
تَظیـ فبزسًِ زضآهس ،سْن زضآهس گطٍُّبی کن زضآهس ضا افعایص هیزّس .زض ایي هغبلقِ ًوبز
 GSضا ثطای اًساظُ زٍلت ثِ کبض هیثطین.
ثیي ضْطًطیٌی ٍ تَسقِ اًسبًی ّنثستگی ظیبزی ٍخَز زاضز .هٌبعق ضْطی ثِ زلیل
ثطذَضزاضی اظ اهکبًبت ثْساضتی ،اقتػبزی ٍ ًیع افعایص سغح آگبّی ٍ تسْیل زستطسی ثِ
هدوَفِ ای اظ اثعاضّب ٍ ٍسبیل هبزی ٍ هقٌَی زاضای کیفیت ظًسگی ٍ سغح ثْساضتی ثبستطی
ّستٌس کِ ایي فَاهل هٌدطثِ افعایص سغح ّعیٌِّبی سالهت هیضَز (پَضافکبضی ٍ ّوکبضاى،
ً .)1381تبیح هغبلقبت سي ٍ ضٍت ( ٍ )2007فتبحی ٍ ّوکبضاى (ً )2013یع هَیس حضَض
هقٌبزاض ٍ هثجت ًطخ ضْطًطیٌی زض هقبزلِ ّعیٌِّبی سالهت است .زض ایي هغبلقِ ًوبز

UR

ثطای ایي هتغیط ثِ کبض هیضٍز.
تحػیالت ٍ آهَظش ًیع ثِ فٌَاى فبهل هْوی زض سَاز سالهت ٍ ثْطُگیطی اظ ذسهبت
سالهت ضٌبذتِ ضسُ است .سَاز سالهت تبثیط هستقیوی ثط هطاخقِ ثِ هطاکع ثْساضتی ٍ زضهبًی ٍ
ثستطی ضسى زض ثیوبضستبى زاضز ٍ ایي زض حبلی است کِ سغح تحػیالت افطاز ثب تبثیط ثط سَاز
سالهت تبثیطی غیطهستقین ثط ثْطُگیطی اظ ذسهبت سالهت ثِ خبی هیگصاضز .تحػیالت پبییي
هطکل زض اضتجبعبت ًَضتبضی ،یب آضٌبیی هحسٍز ثب اغغالحبت پعضکی ،ذػَغیبتی ّستٌس کِ
ثِ تَاًبیی افطاز زض تقبهل هَفقیتآهیع ثب ًؾبم هطاقجت سالهت آسیت هیضسبًٌس (ًکَیی هقسم ٍ
ّوکبضاى .)1391 ،تبثیط هٌفی ٍ هقٌبزاض آهَظش ثط ّعیٌِّبی سالهت عجق ًتبیح هغبلقبت سیسی
کَی ٍ ّوکبضاى ( ٍ )1995فتبحی ٍ ّوکبضاى ( )2013هَضز تبییس قطاض گطفتِ است .زض هغبلقِ
حبضط اظ ًوبز  EDUثطای هتغیط آهَظش زض هسل ّعیٌِّبی سالهت استفبزُ هیضَز.
زض ثطآٍضز هقبزلِ اظ ًسجت ّعیٌِّبی زٍلت ثِ تَلیس ًبذبلع زاذلی ثِ فٌَاى هقیبض اًساظُ
زٍلت ٍ اظ ًطخ ثبسَازی ثِ فٌَاى هقیبض آهَظش استفبزُ ضسُ استً .طخ ضْطًطیٌی ًسجت
خوقیت ضْطی ثِ کل خوقیت است ٍ اظ ضطیت خیٌی ًیع ثِ فٌَاى ضبذع ًبثطاثطی زضآهسی
استفبزُ ضسُ است.
هٌجـ آهبضی زازُّبی هَضز استفبزُ ،ثبًک هطکعی خوَْضی اسالهی ایطاى ،هطکع آهبض ایطاى ٍ
قبًَى ثَزخِ کطَض است .زازُّبی هطثَط ثِ ّعیٌِّبی فوَهی سالهت اظ قبًَى ثَزخِ،
ّعیٌِ ّبی ذػَغی ٍ پطزاذت اظ خیت ذبًَاض اظ هطکع آهبض ایطاى ٍ سبیط هتغیطّب ًیع اظ ثبًک
هطکعی خوَْضی اسالهی ایطاى استرطاج ضسُاًس.
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زٍضُ ظهبًی هَضز هغبلقِ  1350-1390ثَزُ ٍ آهبضّبی هَضز ًیبظ ثِ غَضت سطی ظهبًی ٍ ثِ
قیوت ثبثت سبل پبیِ  1390است.
 .5بزآٍرد ٍ ًتایج
ثطای ثطآٍضز الگَّبی ضگطسیَى ذغی زٍهتغیطُ ٍ چٌسهتغیطُ هقوَس اظ ضٍش کنتطیي
هدصٍضات هقوَلی کِ ثِ اذتػبض ثب ً OLSطبى زازُ هیضَز ،استفبزُ هیگطزز .ایي ضٍش زاضای
ٍیژگیّبی هغلَة آهبضی ،یقٌی ثْتطیي ثطآٍضزکٌٌسُ ذغی ثسٍى تَضش ( )BLUEاست .پیص
اظ ترویي الگَ ،سظم است پبیبیی هتغیطّبی هَضز ًؾط زض هقبزلِ ( )2هَضز آظهَى قطاض گیطز کِ
زض ایي هغبلقِ ثطای ثطضسی پبیبیی زازُّبی سطی ظهبًی ،اظ آظهَى ضیطِ ٍاحس زیکی
فَلط( (ADFاستفبزُ ضسُ است .زض غَضت ًبهبًبیی هتغیطّب هطکلی ثِ ًبم ضگطسیَى خقلی یب
کبشة ثطٍظ هیکٌس کِ ثِ کبضگیطی ضٍش هتساٍل ضگطسیَى زض ثسیبضی اظ هَاضز ثِ تفسیط
ًبزضست ًتبیح هٌدط هیضَز (ًَفطستی .)1378 ،اظ ایي ضٍ ،اثتسا پبیبیی هتغیطّبی هَضز ًؾط
آظهَى ضسُ ٍ سپس ثِ ثطآٍضز هقبزلِ ( )2پطزاذتِ ذَاّس ضسً .تبیح ثطضسی ایستبیی هتغیطّب زض
خسٍل ( )2اضائِ ضسُ است.
ًتبیح آظهَى ضیطِ ٍاحس پس اظ یک هطتجِ تفبضلگیطی زض خسٍل ( )3اضائِ ضسُ است .ضبیبى
شکط است تقساز ٍقفِّبی ثْیٌِ ثب تَخِ ثِ هقیبض ضَاضتع -ثیعیي تقییي ضسُ است؛ ثٌبثطایي ثطای
ثطضسی ّناًجبضتگی هسل ،اظ آظهَى ّناًجبضتگی خَّبًسَى  -خَسیلیَس ٍ 1ثطای تقییي تقساز
ثطزاضّبی ّناًجبضتگی اظ کویتّبی آهبضُ آظهَى تطیس ٍ 2حساکثط هقساض ٍیژُ 3استفبزُ ضسُ
است .فطؼ غفط زض ّط زٍ آظهَى ،فسم ٍخَز ّناًجبضتگی استً .تبیح ایي آظهَى زض خسٍل
( )4گعاضش ضسُ است کِ ثط هجٌبی ّط زٍ آهبضُ ٍخَز یک ثطزاض ّناًجبضتگی زض سغح احتوبل 5
زضغس تبییس ضسُ است .اظ ایيضٍ ،فطؼ غفط هجٌی ثط فسم ّناًجبضتگی ضز هیضَز.
هدوَفِ آظهَىّبی تطریػی غَضت گطفتِ ًیعگَیبی آى است کِ هقبزلِ ثِ زضستی
تػطیح ضسُ ٍ خوالت اذالل زاضای تَظیـ ًطهبل ّستٌسّ .نچٌیي ثط اسبس آظهَى ٍایت،4
1

Johansen Cointegration Test
Trace
3
Maximum Eigenvalue
4
White Test
2
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هقبزلِ ثطآٍضز ضسُ هطکل ًبّوسبًی ٍاضیبًس ًساضز .ثقس اظ اًدبم آظهَىّبی تطریع ثطای
ثطآٍضز غحیح هقبزلِ ( ،)2ثِ تدعیِ ٍ تحلیل ًتبیح ترویي کِ زض خسٍل ( )6آهسُ است،
هیپطزاظین:
هتغیط ضبذع فالکت زاضای ضطیت هٌفی ٍ هقٌبزاضی ثط ضٍی ّعیٌِّبی سالهت است.
ضبذع فالکت زض زّکّبی پبییي خبهقِ چطنگیطتط ٍ ٍذینتط است؛ ظیطا ثط اثط افعایص ًطخ
تَضم ،قسضت ذطیس زّکّبی پبییي خبهقِ آسیت خسی هیثیٌسّ .نچٌیي ثِ زلیل ثبس ثَزى ًطخ
ثیکبضی زض زّکّبی پبییي زضآهسی خبهقِ ٍ فسم پطزاذت زستوعز ،هتٌبست ثب ًطخ تَضم ثطای
ضبغالى زّکّبی پبییي خبهقِ ،ضبّس تبثیط هٌفی ضبذع فالکت ثط ضفبُ اقطبض ضقیف خبهقِ
اظ کبًبل چْبض ضبذع غصا ،ثْساضت ،آهَظش ٍ هسکي ذَاّین ثَز .ثِ ثیبى زیگط ،هربضج
ثْساضت ٍ زضهبى یکی اظ اًَاؿ هربضج هػطفی غیطذَضاکی ذبًَاضّبست .ثٌبثطایي افعایص
ضبذع فالکت هٌدطثِ کبّص قسضت ذطیس ٍ کبّص هیبًگیي هربضج ثْساضت ٍ زضهبى
ذبًَاضّب هیگطززً .تبیح هغبلقِ ٍٍ ٍ ّوکبضاى (ً )2014تبیح هغبلقِ حبضط ضا تبییس هیکٌس.
ثطاسبس ًتبیح ،ترویي ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاضی ثیي تَلیس ًبذبلع زاذلی سطاًِ ٍ
ّعیٌِّبی سالهت ٍخَز زاضز کِ ایي اهط ثب ًتبیح هغبلقبت تدطثی سبظگبض است .زضآهس سطاًِ
ثبس ثِ هٌعلِ ضفبُ ثیصتط ثَزُ ٍ زض چٌیي خَاهقی ،زٍلت ٍ ذبًَاض ثِ ثرص سالهت ٍ ثْساضت
اّتوبم ظیبزتطی هیٍضظًس.
ًبثطاثطی زضآهس ًیع تبثیط هٌفی ٍ هقٌبزاضی ثط ّعیٌِّبی سالهت زاضز؛ ظیطا ثب کبّص ًبثطاثطی
زضآهس زض خبهقِ اهکبى سطهبیِگصاضی زض آهَظش ،ثْساضت ،اضتغبل ٍ ...ثطای افطاز ثیصتطی
فطاّن هیضَز ،ثٌبثطایي ضبّس افعایص ّعیٌِّبی سطاًِ سالهت تَسظ زٍلت ٍ ذبًَاضّب ٍ
ثْجَز ضبذعّبی سالهت ذَاّین ثَزً .تبیح هغبلقبت چَ ٍ ٍاً

( ٍ )2009ضاغفط ٍ

ّوکبضاى (ً )1392یع هَیس تبثیط ًبثطاثطی زضآهس ثط ّعیٌِّبی سالهت است.
ثطاسبس ًتبیح ترویي ،اضتجبط هثجت ٍ هقٌبزاضی ثیي اًساظُ زٍلت ثب ّعیٌِّبی سالهت
ٍخَز زاضز؛ ظیطا ثرطی اظ ّعیٌِّبی سالهت ،هربضج فوَهی سالهت است کِ تبهیي هبلی آًْب
یکی اظ ٍؽبیف زٍلت است .زض ٍاقـ افعایص حدن زٍلت ثِ هقٌبی افعایص ًْبزّب ٍ
سبظهبىّبی زٍلتی هتَلی ثْساضت ٍ زضهبى است کِ زٍلت هَؽف ثِ تبهیي هٌبثـ هبلی هَضزًیبظ
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ایي سبظهبىّبستً .تبیح هغبلقِ فتبحی ٍ ّوکبضاى (ً )2013یع هَیس تبثیط هثجت اًساظُ زٍلت
ثط ّعیٌِّبی سالهت است.
ًتبیح ثطآٍضز هقبزلِ ًطبىزٌّسُ اضتجبط هثجت ٍ هقٌبزاض ًطخ ضْطًطیٌی ٍ ّعیٌِّبی سالهت
است .گستطش ًطخ ضْطًطیٌی ثبفك تغییط ضفتبضّبی اختوبفی افطاز ٍ تدسزگطایی آىّب زض
ظهیٌِّبی هرتلف اقتػبزی ،سیبسی ،اختوبفی ٍ ...هیضَز .تَخِ ٍ اّتوبم ثیصتط ثِ حَظُ
ثْساضت ٍ سالهت یکی اظ فالین ثْجَز ضفتبضّبی اختوبفی افطاز زض قبلت ضْطًطیٌی است کِ
زستطسی ثیصتط ٍ ثْتط ثِ اهکبًبت ،تدْیعات ٍ هطاقجتّبی ثْساضتی زض ضْطّب ایي هسیط ضا
ثطای افطاز ّوَاض هیسبظزً .تبیح هغبلقبت سي ٍ ضٍت ( ٍ )2007فتبحی ٍ ّوکبضاى ()2013
ًیع هَیس اضتجبط هثجت ًطخ ضْطًطیٌی ثب ّعیٌِّبی سالهت است.
ّنچٌیي ثطاسبس ًتبیح ترویي ،هتغیط آهَظش زاضای ضطیت هٌفی ٍ اظ خٌجِ آهبضی ًیع
هقٌبزاض است؛ ظیطا افعایص سغح تحػیالت ٍ آهَظش هٌدطثِ افعایص زاًص ٍ آگبّی افطاز زض
حَظُ ثْساضت ٍ سالهت ،ضٌبذت ضٍشّبی ثْتط هطاقجتّبی ثْساضتی ،ضٌبذت اًَاؿ
ثیوبضیّب ٍ ضٍشّبی پیصگیطی اظ اثتال ثِ آًْب هیضَز ٍ زض ًتیدِ چبلصّب ٍ ّعیٌِّبی
حَظُ سالهت کبّص هییبثسً .تبیح هغبلقبت سیسی کَی ٍ ّوکبضاى ( ٍ )1995فتبحی ٍ
ّوکبضاى (ً )2013یع اضتجبط هٌفی آهَظش ثب ّعیٌِّبی سطاًِ سالهت ذبًَاضّب ضا تبییس هیکٌس.
زض ایي هغبلقِ تبثیط ضبذع فالکت ثط ّعیٌِّبی سالهت عی زٍضُ  1390 - 1350زض
ایطاى ثب استفبزُ اظ الگَّبی سطی ظهبًی هَضز هغبلقِ قطاض گطفتً .تبیح حبغل ًطبى زاز عی
زٍضُ هَضز ثطضسی ،ضبذع فالکتً ،بثطاثطی زضآهسی ٍ آهَظش تبثیط هٌفی ٍ هقٌبزاض ٍ ًطخ
ضْطًطیٌی ،اًساظُ زٍلت ٍ زضآهس سطاًِ تبثیط هثجت ٍ هقٌبزاض ثط ّعیٌِّبی سالهت زاضتِ است.
تبثیط هٌفی ٍ هقٌبزاض ضبذع فالکت ثط هربضج سالهت ًطبىزٌّسُ اّویت ایي ضبذع زض
حَظُ سالهت است .ثب تَخِ ثِ اّویت سالهت زض تَسقِ سطهبیِ اًسبًی ضطٍضی است زٍلت
ثطای کبّص ًبثطاثطی هربضج سالهتّ ،نظهبى اقسام ثِ تساثیطی خْت کبّص ًطخ فالکت ٍ
اتربش سیبستّبی تَسقِای هٌبستتطی ثطای تبهیي هبلی عطحّبیی هبًٌس افعایص هیعاى پَضص
ثیوِای هطزم زض هٌبعق فقیطتط ضٍستبیی ٍ ضْطی ًوبیسّ .نچٌیي سظم است سیبستگصاضی زض
ًؾبم سالهت ثِ گًَِای ثبضس کِ الگَی تبهیي هٌبثـ هبلی ،تطکیجی اظ ضٍشّبی هرتلف ٍ ثب
اٍلَیت کبّص سْن ذبًَاضّب زض پطزاذت هستقین ثٌْگبم زضیبفت ذسهبت سالهت ثبضس.
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پیَست
جذٍل ً .2تایج آسهَى ریطِ ٍاحذ در سطح هتغیزّای هَرد هطالؼِ
هقذار

هقادیز بحزاًی هککیٌَى

ADF

%11

%5

%1

هحاسبِ ضذُ

تؼذاد ٍقفِ

هتغیزّا

-2/607

-2/937

-3/605

-0/928

0

LNHPCE

-2/608

-2/939

-3/610

-4/609

1

LNMI

-2/608

-2/939

-3/610

-3/171

1

LNUR

-2/610

-2/943

-3/621

-2/042

3

LNII

-2/607

-2/937

-3/605

-2/532

0

LNGS

-2/608

-2/939

-3/610

-1/559

1

LNGDP

-2/607

-2/937

-3/605

-4/641

0

LNED

هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق

جذٍل ً .3تایج آسهَى ریطِ ٍاحذ در تفاضل هزتبِ اٍل هتغیزّای هَرد هطالؼِ
هقادیز بحزاًی هککیٌَى

هقذار

ADF

تؼذاد ٍقفِ

هتغیزّا
LNHPCE

%11

%5

%1

هحاسبِ ضذُ

-2/608

-2/939

-3/610

-7/370

0

-2/609

-2/941

-3/615

-7/037

1

LNMI

-2/608

-2/939

-3/610

-7/467

0

LNUR

-2/610

-2/943

-3/621

-5/814

2

LNII

-2/608

-2/939

-3/610

-7/991

0

LNGS

-2/608

-2/939

-3/610

-5/321

0

LNGDP

-2/608

-2/939

-3/610

-3/484

0

LNEDU

هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق
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جذٍل  .4آسهَى هاتزیس اثز (  ٍ ) traceحذاکثز هقادیز ٍیضُ ( ) max
هتغیز

آسهَى

trace

فزضیِ صفز

فزضیِ هقابل

آهارُ آسهَى

r =0

r 1

193/25

125/61

r;1

r 2

119/49

95/75

0/0005

r; 2
r;3

r 3
r 4

73/76

69/81

0/0234

46/94

47/85

0/0608

r;4

r 5

26/81

29/79

0/1063

r;5

r 6

13/79

15/49

0/0886

r 1

1/95

3/84

0/1623

73/75

46/23

0/0000

r;1

r 2

45/73

40/07

0/0104

r;2

r 3

26/82

33/87

0/2727

r;3

r 4

20/12

27/58

0/3325

r;4

r 5

13/01

21/13

0/4508

r; 5

r 6

11/84

14/26

0/1166

1/95

3/84

0/1623

r 7

r;0

max

در سطح %95

0/0000

r;6

HPCE

هقذار بحزاًی

احتوال

r 7

r;6
هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق

جذٍل ً .5تایج آسهَى تطخیص
ًَع آسهَى

آهارُ هحاسبِ ضذُ

ًتایج

ٍ احتوال

آظهَى فطم تجقی هقبزلِ

F:0/06

(آظهَى ضهعی)

Prob:0/80

ثب تَخِ ثِ آهبضُ  ٍ Fاضظش احتوبل فطؼ هجٌی ثط تػطیح
فطم تبثـ ترویي ظزُ ضسُ ضا ًویتَاى ضز کطز.
ثِ سِ زلیل تَظیـ پسوبًس ًطهبل است -1 :قسض هغلق چَلگی

آظهَى ًطهبل ثَزى
ثبقیوبًسُ ّب

Prob:0/70

ثیي  0/5 ٍ 0/1است  -2آهبضُ  JBکِ تَظیـ آى چی زٍ اظ
چی زٍ خسٍل زض سغح  5زضغس کَچکتط است -3احتوبل
ًطهبل ثَزى ثعضگتط اظ  5زضغس است.

آظهَى تطریع
ّوسبًی ٍاضیبًس

ًتبیح آظهَى ٍایت ًطبىزٌّسُ قجَل فطضیِ  H0هجٌی ثط
Prob:0/07

ّوسبًی ٍاضیبًس ثیي خوالت پسوبًس استٍ .خَز ٍاضیبًس
ّوسبًی ضز هیضَز.
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آهارُ هحاسبِ ضذُ

ًَع آسهَى

ًتایج

ٍ احتوال

ًتبیح آظهَى ثطیَش -گبزفطیً 1طبىزٌّسُ قجَل فطضیِ
آظهَى ذَزّنثستگی

H0

Prob:0/77

هجٌی ثط فسم ٍخَز ذَز ّنثستگی ثیي خوالت پسوبًس

DW:1/70

است .گفتٌی است هقساض زٍضثیي ٍاتسَى ًیع ًجَز
ذَزّوجستگی ضا تبییس هیکٌس.

هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق

جذٍل ً .6تایج بزآٍرد ػَاهل تؼییي کٌٌذُ ّشیٌِّای سالهت
هتغیز

ًتایج تخویي

C

-13/91

LMI

LII

LGS

LUR

LGDP

LEDU

()0/000
-0/17
()0/0071
-1/22
()0/0154
5/62
()0/0000
3/59
()0/0000
0/50
()0/0000
-3/65
0/0319

Durbin-Watson

1/70

R-Squared

0/95

Adj R-Squared

0/94

F

126/39

هٌجـ :یبفتِّبی تحقیق
افساز زاذل پطاًتع ثیبًگط هقساض  p-valuاست.
Brvsh- Godfrey
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