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اثر مخارج سالمت بخش عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت افراد در ایران
2
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 )2گروه حسابداری دانشگاه باختر ایالم ،ایالم ،ایران
تاریخ پذیرش99/6/93 :

تاریخ دریافت99/9/62 :

چکیده
مقدمه :مخارج سالمت در کشورهای در حال توسعه جهان در حد پایینی بوده است .آمارهای جهانی نشان می دهد که
کشورهای پردرآمد مبالغ بیشتری را صرف مخارج سالمت می کنند و از شاخص های سالمت بهتری برخوردارند .هدف این پژوهش،
تعیین اثر مخارج سالمت بر وضعیت سالمت افراد در ایران و هم چنین بررسی اثر ناشی از منابع بخش خصوصی و عمومی است.
مواد و روش ها :در این پژوهش از داده های سری زمانی استفاده شده است و دوره زمانی  1473تا  1431کشور ایران را
شامل می شود .از شاخص امید به زندگی در بدو تولد ،نرخ مرگ و میر کودکان و نرخ مرگ و میر به عنوان شاخص های وضعیت
سالمت استفاده شده است.
یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که کل مخارج سالمت بر امید به زندگی در بدو تولد و نرخ خام مرگ و
میر اثر مثبت و بر نرخ مرگ و میر کودکان اثر منفی می گذارد .مخارج سالمت بخش خصوصی و بخش عمومی با برخی از شاخص
های سالمت رابطه معناداری دارند ،اما مخارج سالمت بخش عمومی نسبتأ اثر بیشتری داشته است.
بحث و نتیجه گیری :یافته های پژوهش نشان می دهد که مخارج سالمت هم چنان یک جزء حیاتی در بهبود وضعیت
سالمت در ایران است .افزایش مخارج سالمت یک گام مهم در دستیابی به اهداف توسعه این هزاره است .عالوه بر این ضرورت دارد
که سیاستگذاران مشارکت اثربخشی را بین بخش عمومی و خصوصی در تخصیص مخارج سالمت ایجاد کنند.

واژه های کلیدی :مخارج سالمت ،امید به زندگی در بدو تولد ،نرخ مرگ و میر

*نویسنده مسئول :گروه اقتصاد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
Email: h.asgari@mail.ilam.ir
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مقدمه
پیشرفت سرمایه انسانی به عنوان یک تسهیل گر
مهم در رشد اقتصادی و توسعه مبانی متغیرهای اقتصاد
کالن شناسایی و معرفی شده است( .)1به طور خاص
مدل رشد درون زاد نـئوکالسیک ادعا می کند که رشد
سرمایه انسانی اثر مثبتی بر روی بازده کاری هر فرد
شاغل در دوره بلندمدت دارد( .)1به طور مشابه ،مدل
سرمایه انسانی گروسمن( )1371بیان می کند که
کیفیت سالمت به طور قابل توجهی سرمایه انسانی را
از طریق زمان کار بیشتر و بهره وری حاصل از
تندرستی ارتقاء می دهد .تندرستی نه تنها تولید و
مصرف افراد را در کوتاه مدت بهبود می بخشد بلکه
بازده حاصل از سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی
در دوره بلند مدت را بهبود می بخشد(.)1،4
شواهد به دست آمده نشان می دهد که وضعیت
نامناسب سالمت ،اثر منفی قابل توجهی بر رفاه خانواده
ها در دوره فعلی و در آینده خواهد گذاشت .مخارج
سالمت کافی و اثربخش به عنوان یک عامل اجتناب
ناپذیر برای بهبود و پیشرفت وضعیت سالمت به طور
گسترده در نظر گرفته شده است(.)3
یکی از راه های تحلیل تاثیر اقتصاد کالن در
بخش سالمت ،بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد
شاخص های سالمت است .رشد اقتصادی باال ظرفیت
و توانایی مردم برای مشارکت در طرح تامین مالی
سالمت را افزایش می دهد( .)5در سطح کالن انتظار
می رود سرمایه گذاری در سالمت نیروی کار و زیر
ساخت های آن موجب بهبودی اوضاع و شرایط
سالمت سرمایه انسانی شود .با این وجود ،در کشورهای
در حال توسعه که منابع نسبتاً کمیاب هستند به مخارج
سالمت در بودجه دولت توجه کمتری شده است(.)6
درآمد سرانه باالتر ،سالمت بهتر را از طریق بهبود
وضعیت زندگی شامل دسترسی به آب آشامیدنی سالم،
جاده های بهتر ،تغذیه مناسب و ...موجب می شود.
درآمد سرانه باالتر قدرت خرید بیشتری را نیز ایجاد می
کند که می تواند به طور مستقیم کمیت و کیفیت
مراقبت های بهداشتی را بهبود بخشد و استفاده بیشتر
از آموزش را موجب می شود که این خود در آینده به
صورت درآمد بیشتر ظاهر می شود .آموزش عامل
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موثری برای رشد اقتصادی است .آموزش به طور
مستقیم سطح سالمت مردم را افزایش می دهد ،زیرا
آنان را به مدیران قابلی برای اداره زندگی مبدل نموده
و باعث استفاده معقول از منابع مراقبت های بهداشتی
می شود( .)7پارکین نیز مراقبت از سالمت را کاالی
لوکس معرفی می کند که با افزایش درآمد افزایش می
یابد(.)8
مطالعات پیشین در ارزیابی این دیدگاه ها همین
موضوع را اثبات می کند ،به طور مثال پولیر و همکاران
در سال  1111نشان دادند که سهم درآمدی که
کشورها برای سالمت خرج می کنند در کشورهای
پردرآمد بیشتر است .پولیر و همکاران به این نتیجه
رسیدند که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی اگر چه  13درصد جمعیت جهان را شامل می
شوند اما حدود  85درصد کل مخارج سالمت در جهان
را به خود اختصاص داده اند .با این وجود ،آفریقا 11
درصد جمعیت جهان را شامل می شود اما  4درصد
مخارج سالمت در جهان را به خود اختصاص داده
است(.)3
در حالی که ممکن است مفهوم مخارج سالمت
در کشورهای مختلف با هم تفاوت داشته باشد اما پولیر
و همکاران یک طبقه بندی از کل مخارج سالمت را
ارائه کردند( .)11کل مخارج سالمت به عنوان مجموع
مخارج بخش عمومی و خصوصی در سالمت کلی
مربوط به کاالها و خدمات در نظر گرفته شده است.
مخارج سرمایه گذاری شده بخش عمومی معموأل از
طریق تامین اجتماعی ،شیوه های مختلف مالیات برای
شاخه های مختلف دولت و هم چنین از منابع داخلی
شامل هدایا و قرض و وام جذب می شود .از طرفی،
مخارج سرمایه گذاری شده بخش خصوصی ،مبالغ حق
بیمه خصوصی و طرح های پیش پرداخت ،مخارج
سالمت تعهد شده توسط بنگاه های اقتصادی ،مخارج
سالمت از طریق خدمات سالمت غیرانتفاعی و پرداخت
های مستقیم افراد برای کاالهای بهداشتی و سالمت را
شامل می شود که البته این مورد مبالغ پرداختی
مستقیم افراد بیمه نشده را هم شامل می شود(.)11
رابطه بین مخارج سالمت و وضعیت سالمت در
مناطق در حال توسعه توجه زیادی را به خود جلب
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کرده است .در سطح کشوری ،اکین کیوگبا و ماهنوی
یک تحلیل سری زمانی انجام دادند و به این نتیجه
رسیدند که عالوه بر مخارج سالمت بخش عمومی،
دسترسی به پزشک ،سطح سواد زنان و واکسیناسیون
کودکان در حد قابل توجهی بر شاخص های سالمت
در لسوتو اثرگذار بوده است( .)11در سطح منطقه ای
اینانیو و ایرهجاکپر در تحلیل داده های ترکیبی و با
استفاده از مدل اثر ثابت به این نتیجه رسیدند که کل
مخارج سالمت یک عامل مهم برای شاخص های
سالمت است و افزایش  11درصدی در کل مخارج
سرانه سالمت ،موجب کاهش  11درصدی در نرخ
مرگ و میر کودکان زیر  5سال و کاهش  11درصدی
در نرخ مرگ و میر کودکان می شود( .)3اکین کیوگبا و
افیک هینا هم چنین شواهدی را ارائه کردند که نشان
داد اثر سالمت به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی
بر امید به زندگی در بدو تولد ،مرگ و میر کودکان زیر
 5سال و مرگ و میر کودکان در کشورهای جنوب
آفریقا ،آفریقای شمالی و شرق مدیترانه دارای اثر مثبت
و معنادار است(.)14
سایر پژوهش ها به این نتیجه رسیدند شواهدی
وجود ندارد که نشان دهد مخارج بخش سالمت اثری
بر روی شاخص های سالمت افراد دارد( .)13فیلمر و
پریتچت شواهدی را ارائه کردند و به این نتیجه رسیدند
که علی رغم این که مخارج سالمت بر روی مرگ و
میر کودکان اثر می گذارد اما این متغیر یک عامل مهم
و موثر بر شاخص های سالمت محسوب نمی
شود( .)15عواملی مانند آموزش ،تغییر تکنولوژی ،تفاوت
های فرهنگی و درآمدی نسبت به مخارج سالمت
عوامل مهم تری هستند که بر شاخص های سالمت
افراد موثر و توسط برخی از محققان شناسایی و معرفی
شده اند( .)16برن ساید و دالر نیز نشان دادند که رابطه
معناداری بین مخارج سالمت و تغییر در مرگ و میر
کودکان در کشورهای کم درآمد وجود ندارد(.)17
مجتهد و جوادی پور مفهوم سرمایه بهداشتی را
معرفی کردند و با استفاده از داده های آماری  44کشور
در حال توسعه اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی را
بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه
بهداشتی بر رشد اقتصادی دارای اثر مثبت و معنادار
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است .از سوی دیگر بر اساس آزمون های هم زمانی،
متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می
پذیرد(.)18
هادیان و همکاران با بررسی اثر مخارج بهداشتی
بر رشد اقتصادی ایران به این نتیجه رسیدند که مخارج
بهداشتی از طریق کاهش نرخ مرگ و میر جمعیت
فعال کشور و کاهش میزان ناتوانی و غیبت از کار به
سبب کاهش بیماری و با مشخص شدن اثر آن دارای
اثر غیر مستقیم بر اقتصاد است و بر این اساس ،سرمایه
گذاری بیشتر در مخارج سالمت باعث رشد و توسعه
اقتصادی کشور می شود(.)13
قنبری و باسخا اثر تغییرات هزینه بهداشتی دولت
را بر رشد اقتصادی ایران بررسی کردند .در این پژوهش
از متغیرهای مخارج سالمت دولت ،تولید ناخالص
داخلی کشور و تولید سرانه استفاده شده است .نتایج
پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی(-1484
 )1448نشان داد که مخارج سالمت دولت اثر مثبت و
معناداری بر رشد اقتصادی کشور داشته است(.)11
حسنی صدرآبادی و همکاران اثر مخارج بهداشتی
دولت بر رشد اقتصادی و بر مصرف خصوصی را بررسی
کردند .نتایج پژوهش نشان داد که مخارج بهداشتی
دولت بر رشد اقتصادی به طور مستقیم دارای اثر مثبت
و معنادار است اما بر مخارج مصرف خصوصی به طور
غیرمستقیم دارای اثر منفی است(.)11
احمدی و همکاران رابطه متغیرهای کالن
اقتصادی با سالمت در ایران را بررسی کردند و برای
سالمت از دو شاخص امید به زندگی در بدو تولد و نرخ
مرگ و میر کودکان زیر پنج سال استفاده کردند .در
این پژوهش از روش اقتصادسنجی و الگوی VECM
استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که
متغیرهای بیکاری ،تورم ،موازنه پرداخت ها و ضریب
جینی ،رابطه معکوس معنی داری با سالمت داشته اند و
متغیرهای مخارج سالمت و مخارج دولتی ،اثر مثبت و
معنی داری بر برونداد بخش سالمت به جای گذاشته
اند .بر اساس نتایج ،سالمت مستقل از متغیرهای
اقتصاد کالن نمی باشد و هر یک از متغیرهای کالن
به نوعی بر آن تاثیر می گذارد( .)7فتاحی و همکاران
رابطه بین درآمد ناخالص سرانه و مخارج سرانه با
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استفاده از تحلیل های آزمون ریشه واحد ،هم جمعی و
تخمین زن بلندمدت بر اساس داده های تابلویی برای
کشورهای عضو اوپک( )1335-1113را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که افزایش بودجه
خدمات بهداشتی و تخصیص بیشتر منابع به سرمایه
انسانی می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود .در
حقیقت ،مخارج بهداشتی نوعی سرمایه گذاری بلند
مدت است و هزینه محسوب نمی شود(.)11
شواهد تجربی ارائه شده در باال نشان می دهد
که رابطه دقیق بین مخارج سالمت و شاخص های
سالمت افراد بهخصوص در سطح کالن مشخص
نیست .در حالی که برخی از پژوهش ها اثر معنادار
مثبت یا منفی مخارج سالمت روی شاخص های
سالمت را نشان داده اند ،اما سایر پژوهش ها هیچ
رابطه معناداری را بین این دو متغیر پیدا نکرده اند .بر
همین اساس ،واگستاف و کلیسن اظهار کردند که
اثرگذاری مخارج سالمت بر شاخص های سالمت افراد
به اثربخشی سیاست ها و نهادهای مربوط به آن
بستگی دارد(.)14
این پژوهش دارای دو هدف است؛ اول این که
اثر کل مخارج سالمت روی شاخص های مختلف
سالمت بررسی می شود .دوم این که یک تجزیه و
تحلیل جداگانه درباره مخارج سالمت بخش عمومی و
خصوصی و اثر آن ها بر روی شاخص های سالمت
انجام می شود.
جدول شماره  1مخارج سالمت در مناطق
مختلف جهان را نشان می دهد .ایران دارای مخارج
سرانه سالمت  331دالر بوده است و نسبت به
کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه عملکرد بهتری
داشته است اما نسبت به کشورهای منطقه اروپا و
آمریکای التین عملکرد ضعیف تری داشته است .نکته
قابل توجه این است که از نظر درآمدی ایران در طبقه
بندی مشابهی با منطقه آمریکای التین قرار گرفته اما
مخارج سرانه سالمت آن کمتر بوده است .ایران با
 51/5درصد جزو کشورهایی است که مخارج پرداختی
مستقیم سالمت توسط افراد در آن بسیار زیاد است که
البته موجب نگرانی است چون پرداخت مخارج سالمت
توسط افراد و آن هم به طور مستقیم بر قشر فقیر
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جامعه اثر منفی زیادی دارد ،رفاه جامعه را کاهش می
دهد و فقر را افزایش می دهد.
جدول شماره  1به طور مقایسه ای مقدار و جهت
تغییر شاخص های سالمت در مناطق مختلف جهان را
نشان می دهد .بر اساس آمارهای ارائه شده ،شاخص
امید به زندگی در بدو تولد در ایران طی دوره  1331تا
 1111از مقدار  64به  73در هر هزار نفر افزایش یافته
است که افزایش آن از میانگین جهانی بیشتر بوده
است .هم چنین ،دسترسی به منبع آب سالم در سال
 1111و برای مناطق شهری ایران  38درصد جمعیت
بوده که حتی از میانگین جهانی آن هم بیشتر است اما
از منطقه اروپا که  111درصد جمعیت از آب سالم بهره
مندند کمتر است .کمترین مقدار این شاخص متعلق به
جنوب آفریقا( 85درصد جمعیت) است .در سال  1111و
در مناطق روستایی وضعیت دسترسی افراد به منبع آب
سالم باز هم تقریباً مشابه مناطق شهری است.
به طور کلی ،آمارهای فوق نشان می دهد که
کشورهای پردرآمد مخارج سالمت باالتری داشته اند و
بخش اعظم این مخارج تحت حمایت بخش عمومی
بوده است و این کشورها در زمینه سالمت با توجه به
نتایج شاخص های سالمت عملکرد بسیار بهتری به
نسبت کشورهای با درآمد متوسط و پایین داشتهاند.
مواد و روش ها
در این تحقیق از داده های سری زمانی استفاده
شده است و دوره زمانی  1473تا  1335(1431تا
 )1111کشور ایران را شامل می شود .داده های مورد
استفاده این تحقیق از بانک جهانی و شاخص های
توسعه جهانی( )WDIبه دلیل اعتبار ،رسمی بودن و
پذیرش جهانی استخراج شده است.
در این تحقیق از شاخص امید به زندگی در بدو
تولد ،نرخ مرگ و میر کودکان و نرخ مرگ و میر به
عنوان شاخص های وضعیت سالمت استفاده شده
است .امید به زندگی در بدو تولد از این نظر مورد انتقاد
قرار گرفته است که به عنوان شاخص سالمت مردم
نسبت به نرخ های مرگ و میر صحت کمتری
دارد( .)13امید به زندگی در بدو تولد معیار گسترده تری
از سالمت افراد را نشان می دهد و مرگ و میر ،شیوع
بیماری ،از کارافتادگی و سایر شاخص های سالمت در
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اندازه گیری آن لحاظ شده است( .)6با این وجود ،امید
به زندگی در بدو تولد تعداد سال هایی که انتظار می
رود شخص زنده بماند را نشان می دهد با فرض این
که نرخ های مرگ و میر عمومی معین باشد .با استفاده
از  4شاخص سالمت ،امکان تحلیل قوی در تحقیق

جدول شماره  .1مخارج سالمت افراد در مناطق مختلف جهان
مخارج سالمت
پرداختی مستقیم افراد
(درصدی از مخارج
سالمت)

مناطق
میزان درآمد

کم درآمد و با
درآمد متوسط

پر درآمد

نام مناطق
آسیای شرقی و اقیانوس آرام
اروپا و آسیای مرکزی
آمریکای التین و جزایر کارائیب
خاورمیانه و آفریقای شمالی
آسیای جنوبی
حوزه جنوب آفریقا
اروپا
کل جهان
ایران

مخارج سالمت سرانه
(به دالر آمریکا)

مخارج سالمت
بخش عمومی
(درصدی از
مخارج سالمت)

کل مخارج سالمت
(درصدی از تولید
ناخالص داخلی)

1111
161
318
714
163
56
35
4883
1141
331

1111
55
65/1
51/5
38/6
44/1
34/8
76
53/8
31/3

1111
5/1
6/1
7/7
5/7
3
6/5
11/7
11/1
6/7

1111
45
18/7
41/3
36/6
58/1
41
14/8
17/3
51/5

جدول شماره  .2شاخص های سالمت افراد در مناطق مختلف جهان
امید به زندگی در بدو تولد
(هر  1111نفر)
مناطق
میزان
درآمد

کم درآمد و
با درآمد
متوسط
پر درآمد

نام مناطق

1331

1111

آسیای شرقی و اقیانوس آرام
اروپا و آسیای مرکزی
آمریکای التین و جزایر کارائیب
خاورمیانه و آفریقای شمالی
آسیای جنوبی
حوزه جنوب آفریقا
اروپا
کل جهان
ایران

68
68
68
65
53
51
76
66
64

73
71
73
71
67
56
81
71
73

دسترسی به منبع آب
سالم
(درصد جمعیت در سال
)1111
روستایی
شهری
37
33
37
35
35
85
111
36
38

انتظار می رود که مخارج سالمت باالتر با امید
زندگی باالتر ،نرخ مرگ و میر کودکان کمتر و نرخ
مرگ و میر کمتر همبستگی داشته باشد .عالوه بر این،
گروه های سنی مختلف یعنی زیر  13سال ،بین  15تا
 63سال و باالی  65سال به عنوان درصدی از کل
جمعیت اندازه گیری شده اند .این گروه بندی ،کنترلی

85
83
81
84
83
54
111
81
31

نرخ مرگ و میر
کودکان
(هر  1111تولد زنده)

نرخ شیوع HIV

1331

1114

1331

1114

35
33
33
51
31
117
8
64
33

16
11
16
11
35
61
4
43
13

1/1
1/1
1/4
1/4
1/1

1/5
1/1
1/4
3/5
1/8
1/1

را برای ساختارهای متفاوت جمعیت کشور فراهم می
کند .انتظار می رود که جمعیت باالی  65سال به سبب
باال بودن نرخ مرگ و میر نسبت به جمعیت جوان تر
نتایج شاخص سالمت را کاهش دهند( .)11مدل
وضعیت سالمت تحقیق حاضر بر اساس داده های
سری زمانی به شرح زیر است:
04
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فراهم می شود .کل مخارج سالمت و نیز مخارج
سالمت بخش خصوصی و عمومی بر اساس درصدی از
تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود ،درآمد سرانه
بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه در مقدار ثابت
 1111دالر آمریکا اندازه گیری شده است.

اثر مخارج سالمت بخش عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت افراد در ایران -حشمت اله عسگری و همکاران

(t = 1.....T )1

()1

yt = X t β + εt ,

سال 15 ،تا  63سال و باالی  65سال را به عنوان
درصدی از کل جمعیت نشان می دهد.

εt = μW + v

α

که در آن:

=ثابت زمانی را نشان میدهد و

= εtعامل خطا است.
بنا بر این ،مدل شماره ( )4مدل اساسی پژوهش
حاضر است و برای این تحلیل از نرم افزار آماری
 Eviewsاستفاده شده است.
عالوه بر این ،کل مخارج سالمت نیز به مخارج
سالمت بخش عمومی و خصوصی قابل تفکیک است.
این تفکیک امکان تحلیل اثر هر یک از این دو جزء را
فراهم می کند .بنا بر این مدل شماره ( )4به شرح مدل
زیر (مدل شماره  )3بازنویسی می شود:

= βبردار ضرایب و
= εtبردار عامل خطای تصادفی است.
بر اساس مدل بالتجی و همکاران( )15دو معادله،
خطاها را به مجموع دو مولفه تجزیه می کند؛ یکی
تنوع زمانی و مولفه دیگر باقی مانده فرآیند خطاست.
عامل خطا با ماتریس موزون چندبعدی یعنی W
همبستگی دارد و با پارامتر  μخودهمبستگی چندبعدی

HSt = αi + β1 PuHEt + β2 Pr HE + β3Yt
+ β4 POPU 1t + β5 POPU 2t
+ β6 POPU 3t + εt

دارد .با توجه به اهداف این تحقیق ،تصریحات مدل به
شرح زیر(شماره  )4تخمین زده میشود:

که در آن:

HSt = αi + β1 HEt + β2Yt + β3 POPU 1t

= PuHEمخارج سالمت بخش عمومی و
= Pr HEمخارج سالمت بخش خصوصی

+ β4 POPU 2t + β5 POPU 3t + εt

که در آن:

است.
یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از تخمین مدل شماره ( )4و ()3
برای امید به زندگی در بدو تولد ،نرخ مرگ و میر و نرخ
مرگ و میر کودکان به ترتیب در جداول شماره  4تا 8
نشان داده شده است.
مخارج سالمت و امید به زندگی در بدو تولد :در
مرحله اول ،رابطه کل مخارج سالمت و امید به زندگی
در بدو تولد بر اساس مدل شماره ( )4مورد بررسی قرار
می گیرد و نتایج تخمین آن به شرح زیر است:

= HSشاخص سالمت(امید به زندگی در بدو
تولد ،نرخ مرگ و میر کودکان و نرخ مرگ و میر) برای
دوره زمانی t؛
= HEکل مخارج سالمت به عنوان درصدی از
درآمد ملی واقعی؛
= Yدرآمد سرانه واقعی که این متغیر هم به
عنوان یک متغیر کنترلی در تعیین تقاضا برای خدمات
سالمت و سایر عوامل اقتصادی عمل میکند.
= POPU 1,2,3به ترتیب گروه های سنی زیر 13

جدول شماره  .3ضرایب تابع امید به زندگی در بدو تولد
متغیر
عرض از مبدأ
مخارج سالمت
جمعیت زیر  15سال
جمعیت  65سال و بیشتر
شاخص قیمت مصرفکننده
R-Square

ضرایب
77/35114
1/111133
-1/111151
-1/333175
1/117111

Adj. R-Squared

t-statistic
14/13613
1/363357
-4/351543
-1/563457
7/113776
1/338431
1/337833

F-statistic

1115/113

)Prob (F-Stat

1/111111

Durbin-Watson stat

1/867178

14

Prob
1/1111
1/1181
1/1134
1/5811
1/1111
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= ytبردار متغیرهای وابسته در زمان t؛
= Xبردار متغیرهای مستقل(برون زاد) که مقدار
ثابت را نیز شامل می شود؛
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بر اساس نتایج جدول شماره  4متغیر کل مخارج
سالمت در سطح خطای  5درصد بر امید به زندگی در
بدو تولد اثر مثبت می گذارد و به ازای  1درصد افزایش
در کل مخارج سالمت ،امید به زندگی در بدو تولد به
میزان  1/11درصد افزایش مییابد.
سپس در این مرحله ،تابع امید به زندگی در بدو
تولد بر اساس معادله شماره ( )3و با تفکیک کل مخارج
سالمت به مخارج عمومی و خصوصی تخمین زده می
شود که نتایج تخمین این مدل به شرح جدول شماره
( )3می باشد .متغیرهای مستقل شامل مخارج سالمت
بخش عمومی ،مخارج سالمت بخش خصوصی،
شاخص قیمت مصرف کننده و نیز گروه های جمعیتی
به تفکیک سن افراد هستند و متغیر وابسته مدل نیز
امید به زندگی در بدو تولد است.
همان طوری که در جدول شماره  3و معادله تابع
امید به زندگی در بدو تولد مشاهده می شود ،آماره F
نشان می دهد که متغیرهای مستقل در سطح خطای 5
درصد بر امید به زندگی در بدو تولد اثر می گذارند.

2

سطح خطای  5درصد معنادار است و  Rنیز در سطح
باالی  81درصد قرار گرفته است .بر اساس نتایج ،متغیر
کل مخارج سالمت در سطح خطای  5درصد معنادار
است و بر نرخ خام مرگ و میر اثر می گذارد.
سپس تابع نرخ خام مرگ و میر بر اساس معادله
شماره ( )3و با تفکیک کل مخارج سالمت به عمومی و
خصوصی تخمین زده می شود(جدول شماره  .)6در این
مدل نیز متغیرهای مخارج سالمت بخش عمومی و
خصوصی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند
و متغیر وابسته مدل نرخ خام مرگ و میر است .نتیجه
تخمین مدل نرخ مرگ و میر به شرح جدول شماره 6
است .آماره  Fمعناداری کلی رگرسیون را در سطح

2

مقدار  Rمعادله رگرسیون در سطح باال یعنی 33
درصد قرار گرفته است و نشان می دهد که تغییر رفتار
متغیر وابسته با استفاده از متغیرهای مستقل این مدل
به میزان  33درصد توضیح داده می شود و حداکثر 1
درصد باقی مانده توسط متغیرهای مستقل خارج از این
مدل بیان می شود .بر اساس جدول شماره  3متغیر
مخارج سالمت بخش عمومی در سطح خطای 11

2

خطای  5درصد تایید می کند .مقدار  Rدر سطح 85
درصد قرار گرفته است که نشان می دهد فقط 15
درصد از تغییر رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای
خارج از مدل توضیح داده می شود.

جدول شماره  .4ضرایب تابع امید به زندگی در بدو تولد با تفکیک مخارج سالمت
Prob
t-statistic
ضرایب
متغیر
1/1111
14/33341
73/34131
عرض از مبدأ
1/1737
1/351181
1/135338
مخارج سالمت بخش عمومی
1/6831
1/317168
1/145637
مخارج سالمت بخش خصوصی
1/1141
-4/634147
-1/116315
جمعیت زیر  15سال
1/3151
-1/834884
-1/736757
جمعیت  65سال و بیشتر
1/1111
7/316513
1/117811
شاخص قیمت مصرفکننده
R-Square
1/338566
Adj. R-Squared
1/337363
F-statistic
1671/151
Prob
)(F-Stat
1/111111
Durbin-Watson stat
1/166454

04
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درصد معنادار است و بر امید به زندگی در بدو تولد اثر
مثبت می گذارد.
مخارج سالمت و نرخ خام مرگ و میر :در مرحله
دوم ،ابتدا تابع نرخ خام مرگ و میر بر اساس معادله
شماره ( )4تخمین زده می شود .کل مخارج سالمت به
عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .نتایج
تخمین به شرح جدول شماره  5است.
نتایج تخمین نشان می دهد که رگرسیون در

اثر مخارج سالمت بخش عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت افراد در ایران -حشمت اله عسگری و همکاران

جدول  :6ضرایب تابع نرخ مرگ و میر با تفکیک مخارج سالمت
Prob
t-statistic
ضرایب
متغیر
1/1115
-3/711813
-11/31735
عرض از مبدأ
1/1577
-1/188411
-1/174881
مخارج سالمت بخش عمومی
1/1184
1/718361
1/135773
مخارج سالمت بخش خصوصی
1/1111
7/146547
1/181111
جمعیت زیر  15سال
1/1111
6/781715
1/363313
جمعیت  65سال و بیشتر
1/1114
-5/185731
-1/115114
شاخص قیمت مصرفکننده
R-Square
1/838181
Adj. R-Squared
1/855757
F-statistic
11/17131
)Prob (F-Stat
1/111113
Durbin-Watson stat
1/637831

بر نرخ مرگ و میر کودکان اثر منفی می گذارد و به
ازای  1درصد افزایش در کل مخارج سالمت نرخ مرگ
و میر کودکان به میزان  1/37درصد کاهش می یابد.
سپس ،تابع نرخ مرگ و میر کودکان بر اساس
معادله شماره ( )3و با تفکیک کل مخارج سالمت به
عمومی و خصوصی تخمین زده می شود .نتایج تخمین
این مدل نیز به شرح جدول شماره  8است؛ بر اساس
نتایج جدول شماره  ،8آماره  Fدر سطح خطای  5درصد
معنادار است که معناداری کلی رگرسیون را نشان می

بر اساس نتایج تخمین(جدول شماره  )6متغیر
مخارج سالمت بخش خصوصی در سطح خطای 5
درصد معنادار است و بر نرخ خام مرگ و میر اثر مثبت
می گذارد که بر اساس آن ،اگر مخارج سالمت بخش
خصوصی به میزان  1درصد افزایش یابد ،آن گاه نرخ
خام مرگ و میر به میزان  1/13درصد افزایش می یابد.
رابطه بین مخارج سالمت بخش عمومی و نرخ خام
مرگ و میر از نظر آماری معنادار نیست.
مخارج سالمت و نرخ مرگ و میر کودکان :در
مرحله سوم ،ابتدا تابع نرخ مرگ و میر کودکان بر
اساس مدل شماره ( )4تخمین زده می شود .نتایج
تخمین این مدل به شرح جدول شماره  7است.
نتایج جدول شماره  7نشان می دهد که آماره F

2

دهد .مقدار  Rنیز در سطح بسیار باال یعنی  33درصد
قرار گرفته است .هم چنین ،نتایج نشان می دهد که
هیچ کدام از مخارج سالمت(پس از تفکیک) چه در
بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در سطح
خطای  5درصد بر نرخ مرگ و میر کودکان اثرگذار
نیستند.

2

در سطح خطای  5درصد معنادار است و  Rدر سطح
باال یعنی  33درصد قرار گرفته است .بر اساس نتایج
تخمین ،کل مخارج سالمت در سطح خطای  5درصد
17
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جدول شماره  .5ضرایب تابع نرخ خام مرگ و میر
t-statistic
ضرایب
متغیر
-4/617518 -11/35173
عرض از مبدأ
1/571537
1/143855
مخارج سالمت
5/335113
1/171588
جمعیت زیر  15سال
5/316555
1/133511
جمعیت  65سال و بیشتر
-5/351551 -1/113613
شاخص قیمت مصرفکننده
R-Square
1/866576
Adj. R-Squared
1/815511
F-statistic
11/11847
)Prob (F-Stat
1/111113
Durbin-Watson stat
1/148431

Prob
1/1141
1/1141
1/1111
1/1111
1/1111
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جدول شماره  .8ضرایب تابع نرخ مرگ و میر کودکان با تفکیک مخارج سالمت
Prob
t-statistic
ضرایب
متغیر
1/1515
-1/151448
-31/31484
عرض از مبدأ
1/1737
-1/351888
-1/366151
مخارج سالمت بخش عمومی
1/3161
-1/861145
-1/131614
مخارج سالمت بخش خصوصی
1/1111
6/174141
1/147418
جمعیت زیر  15سال
1/1137
1/565571
7/311817
جمعیت  65سال و بیشتر
1/1111
-7/148433
-1/155113
شاخص قیمت مصرفکننده
R-Square
1/338814
Adj. R-Squared
1/338441
F-statistic
1146/411
)Prob (F-Stat
1/111111
Durbin-Watson stat
1/833381

مرگ و میر تابع متغیرهای اساسی دیگر باشد .به نظر
فیلمر و پریتچت عواملی مانند آموزش ،تغییر تکنولوژی،
تفاوت های فرهنگی و درآمدی ممکن است نسبت به
مخارج سالمت عوامل مهم تری باشند که بر شاخص
های سالمت افراد اثر می گذارند .هم چنین ،واگستاف
و کلیسن اظهار کردند که اثرگذاری مخارج سالمت بر
شاخص های سالمت افراد به اثربخشی سیاست ها و
نهادهای مربوط به آن بستگی دارد.
باید خاطر نشان کرد هر چند که یافته های این
تحقیق شواهدی را در حمایت از افزایش مخارج
مراقبت بهداشتی فراهم می کند اما این موضوع فقط
یک ضرورت است و شرط کافی نیست چون پیشرفت
در زمینه سالمت افراد ممکن است که به تخصیص
کارا و اثربخش چنین منابعی بستگی داشته باشد .اگر

بحث و نتیجه گیری
یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش
مخارج سالمت یک امر مهم در بهبود شاخص سالمت
افراد است .بر این اساس ،کل مخارج سالمت به طور
معناداری(قابل توجهی) برخی از شاخص های سالمت
را بهبود می بخشد .نتایج مزبور با نتایج پژوهش اینانیو
و ایرهجاکپر و اکین کیوگبا و افیک هینا هم خوانی
دارد .البته بر اساس نتایج ،رابطه بین مخارج سالمت و
نرخ مرگ و میر رابطه قوی و معنادار نیست که با نتایج
پژوهش فیلمر و پریتچت و نیز برن ساید و دالر هم
خوانی دارد .با توجه به این که انتظار می رود رابطه
منفی بین این دو متغیر وجود داشته باشد ،احتمال دارد
که در دوره مورد بررسی متغیرهای دیگری خارج از
تحقیق بر نتایج پژوهش اثر داشته باشند و در واقع ،نرخ
00
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جدول شماره  .7ضرایب تابع نرخ مرگ و میر کودکان
t-statistic
ضرایب
متغیر
-1/374315 -47/17167
عرض از مبدأ
-4/141314 -1/373744
مخارج سالمت
6/176513
1/131313
جمعیت زیر  15سال
1/481376
6/717667
جمعیت  65سال و بیشتر
-6/356155 -1/154513
شاخص قیمت مصرفکننده
R-Square
1/338717
Adj. R-Squared
1/338414
F-statistic
1541/585
)Prob (F-Stat
1/111111
Durbin-Watson stat
1/738461

Prob
1/1711
1/1136
1/1111
1/1441
1/1111

اثر مخارج سالمت بخش عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت افراد در ایران -حشمت اله عسگری و همکاران

افزایش مخارج بهداشتی همراه با تخصیص نامناسب و
یا سوء مدیریت باشد حتی ممکن است که سالمت افراد
بدتر هم شود.
نتایج تحقیق نشان می دهد که حتی اگر مخارج
بهداشتی در بخش عمومی و خصوصی رابطه مشابهی
با امید به زندگی در بدو تولد ،نرخ مرگ و میر و نرخ
مرگ و میر کودکان داشته باشند ،اثر نسبی این دو منبع
مخارج سالمت متفاوت است .نتایج نشان می دهد که
مخارج سالمت بخش عمومی نسبت به مخارج مراقبت
بهداشتی بخش خصوصی بر روی برخی از معیارهای
وضعیت سالمت اثر بیشتری دارند که این موضوع هم
مورد انتظار است چون در ایران بیشتر امکانات بهداشتی
در مالکیت دولت هستند و وجوه مربوطه توسط دولت
تامین می شود .از این جهت مخارج سالمت بخش
عمومی نسبت به مخارج سالمت بخش خصوصی اثر
بیشتری روی نسبت باالتری از جمعیت دارند .در اثبات
این موضوع و بر اساس نتایج پژوهش ،اگر مخارج
سالمت بخش عمومی به میزان  1درصد افزایش یابد،
آن گاه امید به زندگی در بدو تولد به میزان  1/13درصد
افزایش می یابد .متغیر مخارج سالمت بخش خصوصی
علی رغم این که بر امید به زندگی در بدو تولد اثر
مثبت می گذارد ،اما چندان معنادار نیست.
در مقابل ،تحقیق حاضر دارای این ایده است که
اگر بخش خصوصی کنار گذاشته شود احتماالً بخش
سالمت در این منطقه به کاالها و خدماتی نیاز دارد که
به مقدار کافی و کارا فراهم نمی شود .بنا بر این
مشارکت بخش عمومی دارای ارزش حیاتی است و این
اطمینان را فراهم می کند که چنین کاالها و خدماتی
به مقدار کارا ،موثر و عادالنه فراهم شده است به
طوری که سالمت مردم را بهبود می بخشد .این کاالها
و خدمات شامل تهیه و تدارک زیرساخت های بخش
سالمت ،آموزش پرسنل درمانی ،واکسیناسیون و هر
نوع ایمن سازی و سایر معیارهای مراقبت بهداشتی
پیشگیرانه است .یافته های این تحقیق هم چنین بر
نقش مخارج سالمت در کسب موفقیت در زمینه توسعه
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و پیشرفت سالمت در این هزاره تاکید می کند .بنا بر
این ،همان طوری که از طریق مقدار ضرایب نشان داده
شده است ،افزایش در مخارج سالمت نه تنها سالمت
افراد را بهبود می بخشد ،بلکه هم چنین موجب بهبود
سالمت کودکان که یک مولفه مهم سالمت در راستای
اهداف توسعه این هزاره است ،می شود .یکی از
محدودیت های پژوهش حاضر این است که برخی از
متغیرهای سالمت دارای مشاهده سری زمانی کافی
نبوده و برخی از شاخص های مورد استفاده در اندازه
گیری وضع سالمت نیز کامل و جامع نیستند ،چون
اطالعاتی مانند ابتالی به امراض و از کارافتادگی به
طور کامل در اختیار قرار نگرفته است.
در تحقیق حاضر سعی شده است که اثر مخارج
سالمت بر وضعیت سالمت در ایران و برای دوره زمانی
 1473تا  1335(1431تا  )1111که از طریق شاخص
امید به زندگی در بدو تولد ،نرخ خام مرگ و میر و نرخ
مرگ و میر کودکان اندازه گیری شده است ،مشخص
شود .این پژوهش شواهدی را فراهم می کند و نشان
می دهد که در سطح خطای  5درصد ،کل مخارج
سالمت بر امید به زندگی در بدو تولد و نرخ خام مرگ
و میر اثر مثبت و بر نرخ مرگ و میر کودکان اثر منفی
می گذارد .مخارج سالمت بخش عمومی نیز در سطح
خطای  11درصد بر امید به زندگی در بدو تولد اثر
مثبت و بر نرخ مرگ و میر کودکان اثر منفی می گذارد.
هم چنین مخارج سالمت بخش خصوصی در سطح
خطای  5درصد بر نرخ خام مرگ و میر اثر مثبت می
گذارد.
بنا بر این ،نتایج این پژوهش نشان می دهد که
اگر چه هر دو منبع عمومی و خصوصی مخارج سالمت
به طور قابل توجهی موجب بهبود وضعیت سالمت افراد
شده اند اما مخارج سالمت بخش عمومی نسبتاً اثر
بیشتری داشته است .بر این اساس ،مخارج سالمت
یک مولفه اساسی در بهبود وضعیت سالمت در ایران
محسوب می شود.
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Abstract
Introduction: Health care expenditure has
been low over the years in developing
regions of the world. World statistics show
that high-income countries spend more
money on health spending and they have
better health indicators. The objectives of
this study are to determine the effect of
health care expenditure on population
health status in Iran and to examine the
effect by public and private expenditure
sources.

mortality rate but it has a negative effect on
infant mortality rate. Both public and
private health care spending showed
significant association with some health
status even though public health care
spending had relatively higher impact.
Discussion & Conclusion: The findings
imply that health care expenditure remains
a crucial component of health status
improvement in Iran. Increasing health care
expenditure will be a significant step in
achieving the Millennium Development
Goals. Further, policy makers need to
establish
effective
public-private
partnership in allocating health care
expenditures.

Materials & methods: The study used time
series data for the period from 1995 to
2012. The life expectancy at birth, infant
mortality rate and mortality rate are used as
indicators of health status.
Findings: The results indicate that total
health expenditures
has a positive
effect on life expectancy at birth and crude

Keywords: Health care expenditure, Life
expectancy at birth, Mortality rate
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