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 1برآورد تابع توليد سالمتي در ايران

 2اسفنديار جهانگرد
 3محمدرضا رنجبر فالح

 4سعيده سرآباداني تفرشي 
 4/12/1390پذيرش:     6/10/1390دريافت:

 چكيده
هت كاهش فشار مالي شركتهاي دولتي بر بودجه دولت، عنوان راهي در ج به بعد به 1980سياست خصوصي سازي از دهه 

هاي  اي نسبت باال بردن كارآيي آنها و توانمندسازي بخش خصوصي است. پژوهش حاضر از طريق اندازه گيري مقايسه
دنبال ارزيابي اثر خصوصي سازي بر عملكرد شركتهاي واگذار شده از طريق بورس به بخش خصوصي طي  پرمعني مالي به

در ايران است . براي بررسي اين امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده بازار و نسبت   1380- 85 سالهاي
Q  توبين استخراج گرديده و با توجه به شاخصهاي تعريف شده عملكرد شركتهاي واگذار شده با استفاده از طرح پيش

ن اندازه گيري و  دركنارآنها يك گروه كنترل (شركتهاي سال قبل و بعد از خصوصي شد 3يا  2براي پس آزمون  -آزمون 
تجربه كشورهاي مختلف در امر  تطبيقي بررسيدولتي) كه از نظر صنعت مشابه شركت هاي خصوصي بودند انتخاب شد. با

،نتايج  كشورهاي جهان سومو كشورهاي با اقتصاد متمركز ،داري كشورهاي پيشرفته سرمايه :سازي در سه گروه خصوصي
اصل از آزمون فرضيات وسطح معني داري باال در هريك از شاخصها در اين تحقيق نشان ميدهدكه تفاوت معني داري ح

بين ميانگين شاخصها قبل و بعد از واگذاري وجود ندارد. لذا با اطمينان زيادي مي توان بيان نمود كه تغييرات قابل توجهي 
و خصوصي سازي بلحاظ بهبود شاخص هاي مالي موفق نبوده است. به در عملكرد مالي شركتهاي واگذار شده رخ نداده 

درصد  را نشان داده لذا براي شركت هاي  5طور مشابه آزمون فرضيات براي گروه كنترل نيز سطح معني داري بيشتر از 
نطبق بر كنترل نيز نمي توان فرضيه اصلي مورد ادعادر خصوص شركت هاي دولتي(فرض بهبود عملكرد دردوره زماني م

 دوره بعد از خصوصي سازي  در مقايسه با قبل از آن) را پذيرفت.
 
 .سالمت توليد ،تابع سالمتي در اختالل سالمت، اقتصاد گان كليدي: واژ

 JEL:I12 .I18 .I31طبقه بندي 

 
 

                                                            
برآورد تابع توليد «از پايان نامه كارشناسي ارشد سعيده سرآباداني تفرشي دانشجوي علوم اقتصادي با عنوان  اين مقاله برگرفته -1

به راهنمايي مشترك دكتر اسفنديار جهانگرد ودكتر محمدرضا رنجبر فالح در دانشگاه پيام » 1380-1385سالمتي در ايران براي سالهاي 
 نور واحد كرج است.

 Email: Ejahangard@gmail.comه اقتصاددانشگاه عالمه طباطبايي (نويسنده مسئول)، استاديار دانشكد -2

 Email: rfallah@pnu.ac.irاستاديار دانشگاه پيام نور تهران،    -3

 Email: s.tafreshi@yahoo.comكارشناس ارشد اقتصاد،    -4
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 مقدمه
 محسوب ارزشمند و مهم هدفي و وسيله عنوان به سالمتي، بشر، نوع رفاه براي تالش در
 مكانيزم و روش يافتن در زيادي توجه گذاران سياست و دانان اقتصاد رو اين از .شود مي

 ارزشمند تأثيراتي ها تالش اين اخير ساليان  در. اند داشته جامعه سالمتي ارتقاي براي بهينه
 سطوح به دستيابي براي. اند داشته جهان نقاط از بسياري در ها انسان ورفاه سالمتي روي بر

 ترين مهم آن بر گذار تاثير عوامل همچنين و سالمت ماهيت شناسايي يسالمت از بااليي
 به سالمتي كه گفت توان مي اقتصادي هاي تحليل چارچوب در. داشت خواهند را نقش
 مي توليد هاي نهاده از ناشي ستانده عنوان به فرد سالمتي آن در كه است توليد تابع عنوان
 هاي وانتخاب ها فعاليت كننده منعكس رهيافت  ناي در سالمتي توليد كه آنجا از.  باشد
 توليد توابع انواع از يكي سالمتي توليد تابع كه شود مي گفته است خانوارها يا افراد

 .است جامعه يك خانوارهاي
 تا سالمت شاخص و بهداشتي سيستم كارايي برآورد. ، سالمتي توليد تابع تخمين منظور به

كه  (تولد، زمان در زندگي به اميد شاخص محققين از برخي دميرس نظر به پيچيده اي اندازه
عبارت است از تعداد سالهايي كه  نوزاد تازه متولد شده زندگي خواهد كرد  چنانچه الگوي 

 مرگ نرخ ، )مرگ ومير در زمان تولد وي در طول زمان حيات او به همان شكل باقي بماند.
 شاخص و سرانه بهداشتي مخارج شاخص، اطفال و كودكان براي بخصوص تولد و مير و

 در.  اند داده قرار استفاده مورد و داده پيشنهاد منظور اين براي را سالمتي در اختالل
 بهداشتي مخارج شاخص و ومير مرگ نرخ و زندگي به اميد از تر بيش پيشين، مطالعات

 مطالعات رد اما شد مي استفاده جامعه يك بهداشتي سيستم كارايي برآورد براي سرانه
 .شود مي استفاده  )Morbidity("سالمتي در اختالل" شاخص از جديد

دراين مطالعه عوامل موثر برسالمتي در ايران با استفاده از تخمين تابع توليد سالمتي بررسي 
اقتصادي –مي شود.در اين بررسي فرض شده است كه سالمتي از طريق عوامل اجتماعي 

محيطي و سبك زندگي متاثر مي شود.بنابراين فرضيه هاي ،مراقبت هاي بهداشتي ،عوامل 
 تاثير سالمت بهبود بر بهداشتي الف) مخارج تحقيق را بدين گونه طرح ريزي كرده ايم.

 بر دار معني و مثبت تاثير سرانه دارند.ب) درآمد ايران اقتصاد در دار معني و مثبت
عنوان ستانده به وسيله شاخص  براي اين امر سالمتي به دارد. ايران اقتصاد در سالمت
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اختالل در سالمتي كمي شده است..هدف اين مقاله برآورد تابع توليد سالمتي در ايران و 
بررسي عوامل موثر بر توليد سالمتي در ايران براساس داده هاي تابلويي مي باشد ،براي اين 

ت و عوامل منظور ابتدا به مباني نظري مطالعه در چارچوب ، شناخت شاخص هاي سالم
تاثيرگذار بر سالمتي و سوابق تجربي موضوع مقاله ، پرداخته خواهد شد،سپس تصريح تابع 
توليد سالمتي ارائه مي شود ،بعد از آن داده هاي مورد استفاده در مطالعه و تخمين و تفسير 

 نتايج مطرح خواهد شد و در نهايت مقاله با خالصه ونتيجه گيري به اتمام مي رسد.

 پيشينه تحقيق چوب نظري وچار -1
 از و است مطلوب واجتماعي ،روحي جسمي وضعيت آن در كه سالمتي ،موقعيتي است

 سالمت مقوله با اقتصاددانان البته. خورد نمي چشم به اثري غيرعادي شرايط يا و بيماري
 موجودي از اي ذخيره داراي فرد هر كه است معتقد 1گروسمن .دارند متفاوتي برخورد
 موجودي زمان طول در. است خاص سال يك شروع مثال دوره هر ابتداي در سالمت كاالي

 افزايش درماني مراقبتهاي در گذاري سرمايه با يافته، كاهش سن باالرفتن با شخص سالمت
 بين از فرد آنگاه شود كمتر بحراني حد از فرد سالمت موجودي ذخيره كه زماني و يابد مي

بنابراين، سالمت كامل يك پديده آرماني وغير  ).31،ص 1385(صباغ كرماني ، رفت خواهد
سالمت فرد با  قابل خريد است،اما مراقبت هاي بهداشتي را مي توان خريداري نمود.

مراقبت هاي بهداشتي رابطه مستقيم دارد هرچه مراقبت هاي درماني و مصرف آن را 
ته بسيار مهم اين است كه افزايش دهيم سالمتي بيشتر مي شود اما با نرخي كاهنده.يك نك

گرچه مصرف ،يك انتخاب آزاد و رضايت بخش است،ولي در بسياري از موارد ،مصرف 
و به خودي خود  مراقبتهاي بهداشتي يك انتخاب آزاد نيست (بجز در مواردپيشگيري)

خوشايند و رضايت بخش نيز محسوب نمي شود زيرا در هنگام بروز بيماري ، مصرف بيشتر 
 بهداشتي مستلزم صرف نظر كردن از مصرف ساير كاالها وخدمات مي باشد.مراقبتهاي 

دوم: مقدار  زيرا با بروز بيماري، اول: درآمد فرد كاهش مي يابد، ).301،ص 1382(پوررضا ،
مصرف ساير كاالها كاهش يافته و سوم :مقدار مصرف مراقبت هاي درماني افزايش مي 

 يابد.
                                                            

1. Grossman 
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به گونه اي تعريف مي شود كه دوبعد متفاوت سالمتي  در ادبيات اقتصاد بهداشت،سالمت
بعد مثبت  را در برميگيرد. ،مثبت (داشتن تندرستي) و منفي (بروزبيماري و مرگ ومير)

سالمتي به طور كلي شامل ديدگاههاي كيفي سالمتي مي شودو به طور قوي با مفهوم زندگي 
اري ها، ناتواني ها ،حالت هاي مناسب در ارتباط است و بعد منفي با بودن يا نبودن ببم

ناخواسته ،جراحت ها ،معلوليت ها و مرگ ومير مشخص مي گردد.با اندكي دقت در خواهيم 
يافت كه مرزهاي دو تعريف با يكديگر كامال واضح وتفكيك شده نيست و ممكن است هيچ 

له سالمت رابطه سيستماتيكي با هم نداشته باشند.اما در مجموع در هر نوع رويكردي به مقو
ه گيري با دشواري هايي همراه جنبه مثبت آن، هم از جهت تعريف و هم از جهت انداز

. از اينرو در بيشتر مطالعات كمي كه نياز به اندازه گيري مي باشد از جنبه هاي منفي است
 آن بهره مي گيرند.

 تا سالمت شاخص و بهداشتي سيستم كارايي برآورد. ، سالمتي توليد تابع تخمين منظور به
 نرخ تولد، زمان در زندگي به اميد شاخص محققين از برخي ميرسد نظر به پيچيده اي اندازه
 و ،تعداد دفعات مراجعه به پزشك اطفال و كودكان براي بخصوص تولد و مير و مرگ

.  اند داده قرار استفاده مورد و داده پيشنهاد منظور اين براي را سالمتي در اختالل شاخص
وميروتعداد دفعات مراجعه به  مرگ نرخ و زندگي به اميد از تر بيش پيشين، اتمطالع در

 جامعه يك بهداشتي سيستم كارايي برآورد كه شاخص هايي كمي هستند، براي پزشك
         "سالمتي در اختالل" شاخص هايي همچون: از جديد مطالعات در اما شد مي استفاده

) Morbidity گردد. مي استفاده مي شود)،)كه (شاخصي كيفي محسوب 
 هاي شاخص ندارد چنداني هاي پيچيدگي ومير، مرگ گيري واندازه تعريف كه آنجايي از

 مي گرفته بكار بالمنازع بطور بهداشتي وضعيت ارزيابي در مدتها فوت وعلل ومير مرگ
 براي كافي نا معرفهاي را، ومير مرگ شاخصهاي صاحبنظران اخير دهه چند در. شدند
 ومير مرگ هاي ميزان ومعتقد هستند كه كاهش اند كرده مطرح بهداشتي وضعيت يابيارز

 نگهداشتن زنده با ميتوان بلكه شود تلقي جامعه بهداشت وضع بهبود با معادل لزوما نبايد
(هال و  كرد تر سنگين را فقير جوامع سنگين بار وناتواني بيماري با توام شرايط در افراد
چنين برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي بخش سالمت معتقدند كه هم .1)5،ص1996جونز،

                                                            
1. Hull T & Jones 
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 تغييرات به نسبت آن حساسيت و است ومير مرگ از متداولتر بسيار سالمتي در اختالل
 مزمن هاي بيماري از است و بسياري بيشتر بهداشتي خدمات به دسترسي نيز و محيطي
 بيماري اين و باشد نداشته احسن نحو به را كار دادن انجام توانايي آدمي تا شوند مي سبب

. 1)139،ص1986ميشود (نورث روپ، گرفته ناديده ومير مرگ آمارهاي فهرست در ها
 و ناتواني بيماري،( سالمتي در اختالل با مرتبط ابعاد كه شد آن به منجر روندي چنين

 مورد يا فزاينده طور به بهداشتي هاي ريزي برنامه و تحقيقات ، مطالعات در) معلوليت
 اختالل(بيماري شيوع مقوله به دادن كاربردي جنبه براي ودر نهايت ،تالش .گيرد قرار توجه
 صاحبنظران كار دستور در عمال آن گيري اندازه براي سازي شاخص و )سالمتي در

  .گيرد قرار وپژوهشگران
 اي ساده كار نآ از تعريفي ارائه سالمتي در اختالل مفهوم از برداشتها گوناگوني به توجه با

 به كه را هايي نشانه و اوصاف ،2) 47،ص1992موراي وچن،(وچن موراي وجود اين با نيست
 دو از و نامند، مي سالمتي در اختالل معلوليت، و ناتواني  ،بيماري، ميشوند مربوط بيماري

 و (Self perceived morbidity) ادراك خود يعني "سالمتي در اختالل" بنيادين نوع
 هاي بررسي در": اند داده ارائه را زير تعريف(Observed morbidity)  شده همشاهد
 فرد يك كه ميشود مربوط هايي پاسخ به ادراك، خود سالمتي در ،اختالل بيماري با مرتبط
 گري مشاهده را شده مشاهده سالمتي در اختالل ، مقابل در. است كرده وگزارش ادراك
 تواند مي سيستماتيك بطور كه مشخصي روشهاي كارگيريب با  پاسخگو فرد خود از متفاوت
 و تصور به بستگي  ادراك خود سالمتي در اختالل.  است كرده گيري اندازه  شود تكرار
 تاثير تحت را شده مشاهده سالمتي در اختالل كه حالي در.  دارد بيماري از فرد درك

دارد. ما در اين  قرار كرده گيري اندازه مجرب گر مشاهده يك كه  ناخوشي استانداردهاي
مطالعه از شاخص اختالل در سالمتي به صورت تعداد ابتال به مجموعه اي از بيماري هاي 

اجتماعي و  –ما در اين مطالعه از متغيرهاي اقتصادي . واگير دار و عفوني استفاده نموديم
يه ،استعمال محيطي همچون : درآمد سرانه ،سرانه مخارج بهداشتي ،پزشك سرانه،نحوه تغذ

                                                            
1. Northrap R 
2. Murray C & Chen L 
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غيرهاي ابزاري تعيين كننده تعداد شاغلين در صنعت ودرصد متاهلين به عنوان مت دخانيات،
 اده نموده ايم.سالمت استف

  طريق از و. است شده مصرف درمان مقدار معرف ، درماني مراقبتهاي درماني: مراقبتهاي
 همچون( تيبهداش وخدمات عمومي و خصوصي بخش بهداشتي مخارج نظير متغيرهايي

 مخارج ميشود. داده نشان)  وغيره بيمارستاني تخت وميزان سرانه ،پيراپزشك سرانه پزشك
 پژوهشي، مطالعات در كرد. تفكيك وخصوصي عمومي بخش دو به ميتوان را بهداشتي
 بهداشتي خدمات و است درماني هاي مراقبت كميت نماينده بيشتر بهداشتي مخارج

 كيفيت نماينده) وغيره بيمارستاني تخت وميزان سرانه زشكپيراپ سرانه، پزشك همچون(
 بهداشتي هاي مراقبت افزايش با كاالها همه همانند داريم انتظار .هستند درماني مراقبتهاي
 افزايش تاثير كه اي ناحيه ،يعني منحني مسطح ناحيه به مدتي از پس اما يابد بهبود ،سالمتي

 اينجا در نزولي بازده قانون يعني رسيد خواهيم ستا ناچيز سالمتي بر بهداشتي مخارج در
 در» هادلي،.« كند مي عمل كاهنده نرخ با ،سالمتي بهداشتي مخارج افزايش با و است صادق
 به منجر تنها درماني مخارج سرانه در افزايشدرصد 10به اين نتيجه رسيد كه  1982 سال

 نتايج اين .1)240،ص1982،(هادلي شود مي بزرگساالن ومير مرگ در كاهش درصد 5/1
 )1969(2» ساراچك و لوسين آستر،«نظير ديگر افراد مطالعات با زيادي هماهنگي واقع در

 تنها درمان سرانه مخارج افزايش درصد10 كه بودند رسيده نتيجه اين به نيز آنان و دارد
 .شود مي ومير مرگ در كاهش صد در يك به منجر

 مستقيم تاثير وسبزيجات ها ميوه و وغالت نان روههايگ از مناسب استفاده نحوه تغذيه:
 چربي غذايي گروه از حد از بيش استفاده و تغذيه سو مقابل، در و دارد فرد سالمت برروي

 .باشد متعددي هاي بيماري به افراد ابتالي ساز زمينه تواند مي قندي ومواد ها شيريني ها،
 مسئوليت احساس افزايش و متاهل ادافر پذيري ريسك كاهش بر محققين: زناشويي وضع
 تاثير عامل مهمترين متغير اين در برخي مطالعات. دارند اشاره آفرين خطر اعمال قبال در

 كشورهاي همانند فقير و درآمد كم كشورهاي مطالعه اما. است افراد سالمتي بر گذار

                                                            
1. Hedley J 
2. Auster R & Leveson I& Sarachek D 

www.sid.ir


 15                                                                                                                ايرانبرآورد تابع توليد سالمتي در 

 عوامل و نبوده رتاثيرگذا عامل مهمترين وتاهل زناشويي وضع كه است آن از حاكي آفريقايي
 هستند مهمتر سرانه درآمد و تغذيه همانند ديگري
 كاهش باعث كننده مصرف فرد بر منفي تاثير طريق از سيگار دود:. دخانيات مصرف
 دخانيات استعمال عوارض از يكي ريه سرطان شود مي ومير مرگ افزايش و سالمتي
 ،دهان حنجره هاي سزطان به ابتال در مهم خطر عامل يك همچنين دخانيات استعمال.است
 . رود مي شمار به خون سرطان و ،لوزالمعده كليه هاي سرطان نيز و ،مري
 تجمعي خصوصيات و بازخورد آثار با است جانبه دو درآمد و سالمت بين روابط: درآمد
 چون دارند، درآمد باالتر معموال تر سالم مردم و دارد بهتر سالمت بر داللت باالتر ،درآمد

 به دسترسي كه است واضح. باشند داشته بهتري دريافتهاي و و بهتر هاي شغل قادرند آنها
 مسكن مانند بهداشت كننده تعيين عوامل ساير به دسترسي نياز پيش خود كافي درآمد
 درآمد مورد در. كند مي برابر چند را آن اهميت موضوع اين و ميباشد آموزش و ،تغذيه
 منفي رابطه» وساراچك ،لويسون آستر« مثال طور است،به ضمتناق بسيار آمده بدست نتايج
 مشاهده را ضعيفي بسيار رابطه)1982» (هادلي« كه حالي يافتند،در ودرآمد سالمت بين
  ننمود. مشاهده دو اين بين اي رابطه اصال1972 سال در» گروسمن« و كرد

 را تري سالم هاي بانتخا ،احتماال برخوردارند مناسب آموزش از كه :كودكاني  تحصيالت
 از ،استفاده فردي بهداشت ،رعايت غذايي عادات: نظير موارد در بزرگسالي در زندگي براي
 مسائل نيز كار هنگام در خصوص، به و داشت خواهند ورزش ميزان و دخانيات و الكل
 تحصيالت، و آموزش نيز ديگر سوي از و  كنند مي رعايت بيشتر را كار بهداشت و ايمني
 تواند مي طريق اين از و كند مي فراهم افراد براي را بيشتري درآمد وكسب اشتغال امكان

 را بهداشتي مخارج كه نيرويي عنوان به ميتواند همچنين و باشد گذار اثر بهداشت سطح بر
 شود. ديده برد، مي كارائي سوي به

 قرار پوشش تحت با عالوه بركسب درآمد و معموال همراه بنگاه، يك در اشتغال: اشتغال
 هاي مراقبت واجتماعي، درماني هاي بيمه نظير درماني و بهداشتي خدمات از بعضي گرفتن
 بود خواهد غيره و بهداشتي تسهيالت ارائه و پيشگيري ،خدمات ومحيطي بهداشتي اي دوره
  اشتغال عالوه به ميدهد. انجام خود نياز مورد كار نيروي سالمت حفظ جهت در بنگاه كه
 ارتباطات داده، قرار تاثير تحت شدت به را افراد نفس به واعتماد اجتماعي موقعيت دتوان مي
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 بروز و ها فعاليت انجام فرصت و كرده تسهيل را اجتماعي زندگي در مشاركت و اجتماعي
 .بگذارد تاثير شخص رفاه و بهداشت سطح بر ترتيب اين به و دهد افزايش را ها توانمندي
 شهري، استاندارد نقاط در ساكن جمعيت افزايش و شينيشهرن گسترش: شهرنشيني
 هوا آلودگي و مثبت عوامل عنوان به را غيره و ،آموزش بهداشتي هاي مراقبت به دسترسي
 عنوان رابه ترافيك همانند بزرگ شهرهاي تنش از ناشي عصبي هاي بيماري و ،استرس
 جمعيت افزايش با شهرنشيني افزايش سوم جهان كشورهاي در.  دارد همراه به منفي عوامل
 همراه وجنايت جرم افزايش و شهري استاندارد غير ونقاط بزرگ شهرهاي حومه در ساكن
 شاخص متغير دو كه دادند نشان1969 سال در »ساراچك لويسون، آستر،« .است بوده

 برسالمت منفي ،تاثيرات شده آب و هوا آلودگي افزايش موجب نشيني شهر و بودن صنعتي
 .گذارند مي افراد

 درپي را متفاوت تاثيرات نيز بخش اين شاغلين افزايش و جوامع شدن صنعتي: شدن صنعتي
 پيامدهاي از غيره و اجتماعي تامين و ،بيمه بهداشتي امكانات به دسترسي. داشت خواهد
 منفي پيامدهاي همانند منفي پيامدهاي نيز صنعت گسترش اما است شدن صنعتي مثبت
 1)174،ص 2003است (بيمه، داشته پي در را يشهرنشين از ناشي
 دنبال به محققين ،اكنون جامعه در سالمت بهبود اقتصادي منافع شدن آشكار از پس اكنون
 بخش در منابع بهينه  تخصيص نحوه وچگونگي سالمت گيري شكل بر موثر عوامل تعيين

 كشورهاي ساير و اناير در زمينه اين در گرفته انجام مطالعات بدين منظور.هستند سالمت
 .داد قرار بررسي مورد ميتوان وداخلي خارجي مطالعات بخش دو در را جهان

،رابطه بين متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي و 2010در سال 2» پوكاس و سوكيازيس«
 با استفاده از مدل» سازمان همكاري و توسعه اقتصادي« كشور17اميد به زندگي را براي 

IV-GM اثر بهداشتي منابع و ،تحصيالت درآمد و دريافتندكه سي قرار دادندمورد برر 
 و الكل مصرف( زندگي سبك مقابل ودر دارند زندگي به اميد شاخص روي بر مثبتي
 دارند. آن بر منفي اثر)تنباكو

                                                            
1. Byme  D 
2. Pocas A & Soukiazis E 
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 بود شده ارائه 1972 سال در »گروسمن«توسط كه را مدلي 2008 در سال1»گوتما و فاييسا«
 مدل با )2000 -1990(دوره طي آفريقا جنوبي كشور 33 زماني ريس هاي داده براي

 زندگي به اميد« و از متغير.دادند قرار تخمين مورد  Panel Data تحليل و GLS رگرسيوني
 در افزايش كه دادند نشان استفاده نمودند.نتايج توليد تابع ستانده عنوان به »تولد بدو در

 شهرنشيني در افزايش بيسوادي، نرخ در كاهش و اغذ به دسترسي افزايش ، سرانه درآمد
 مي بهبود را تولد بدو در زندگي به اميد شاخص كربن اكسيد دي سرانه انتشار در وكاهش
 دهد مي نشان زندگي به اميد شاخص با  منفي رابطه  بهداشتي مخارج  اما بخشند

 كه بهداشتي مراقبت هبرنام 10با استفاده از  ، 2008در سال 2» اسميت و رايس و مارتين«
 بهداشتي نتايج و بهداشتي مراقبت مخارج ميان ارتباط شود مي مزمن بيماري10 شامل

: مزمن بيماري( مراقب برنامه پنج براي تنها كه دهند مي نشان نتايج آنها .نمايند بررسي مي
 رابطه) ديابت و  رواني - روحي هاي آسيب گوارش، دستگاه تنفسي، خون، گردش سرطان،
 .ميشود نرخ مرگ ومير بيماري خاص ديده و بهداشتي مخارج بين منفي

 شرايط از متفاوت شاخص دو عملكرد وسيله به تابع سالمتي را ،2007 در سال 3»ساالردي«
 بيماري دوازده دادن قرار نظر مد با( ادراك خود سالمتي در اختالل شاخص) بهداشتي الف

 هاي و با استفاده از مدل )سطح پنج در(ذهني تندرستي وضعيت شاخص) ب) .مزمن
 از بيشتر زنان دهند مي نشان نتايج.كند مي تعيين Ordered  Probitو  Probit رگرسيوني

 شوند. مي متاثر دولت عمومي بهداشت هاي سياست از مردان
 را فنالند كشور  سالمت توليد تابع، 2006در سال4»التينن و روزنويست جاولين، ، هاكينن«
 بهداشتي متغير زندگي وپانزده سبك متغير چهار براي سالمت هاي نهاده توابع طريق از

نتايج . زنند مي همزمان تخمين )2002-1990(زندگي براي دوره زماني  كيفيت با مرتبط
 عامل، چهار هر و تحصيالت مردان، سالمت بر گذار تاثير مهم عوامل دهند مي نشان آنها

 مصرف زنان سالمت بر گذار تاثير مهم عوامل كه اليدرح .ميباشند زندگي، سبك فاكتور

                                                            
1. Fayissa B & Gutema  
2. Martin S& Rice N & Smith P 
3. Salardi P 
4. Hakkinen U & Jarvelin M& Rosenqvist G & Laitinen J 
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 بر گذار تاثير عوامل از دخانيات واستعمال وتحصيالت ميباشند غذايي رژيم و ورزش الكل،
 . نيستند زنان سالمت

 بر شاخص اجتماعي را – اقتصادي هاي متغير اثر ، 2005 در سال1»پاسكال و كانتاررو«
 با استفاده از مدل 2001-1994 زماني دوره براي انيااسپ در افراد ذهني تندرستي وضعيت

 ويژگي كه دهد مي نشان نتايج.مي دهند قرار ارزيابي مورد  Ordered Probitرگرسيوني
 تاثير عوامل از اجتماعي روابط و بهداشت ،وضعيت درآمد تحصيالت، ،سطح فردي هاي
 . هستند ذهني سالمت شاخص بر گذار

، اثر عوامل فردي و  Ordered Probit  رگرسيوني استفاده از مدلبا ، 2005در سال 2» زائو«
مورد » گردتام و يوهانسن«ذهني  تندرستي وضعيت اقتصادي را بر شاخص–عوامل اجتماعي 

 هزينه و سن افزايش و مثبت اثر تحصيالت دهند مي نشان نتايج بررسي قرار ميدهد.
 . دارند سالمت بر منفي اثر بهداشتي مراقبت خدمات

 وسالمت بهداشت وضعيت ارزيابي ،به كانادا كشور در 2003 در سال 3»ودانفورد نئوبولد«
 ارزياب خود سالمت شاخص با استفاده از دو غيرمهاجر جمعيت به نسبت مهاجر جمعيت
                   binominal logitرگرسيوني مدل بهداشتي و دو مطلوبيت شاخص و ذهني
 و ،اشتغال،تحصيالت ،جنس ،درآمد سن متغيرهاي كه ميدهند نشاننتايج آنها  پردازند. مي

 مهاجر وغير مهاجر گروه دو در را سالمت وضعيت و بوده مهمي متغيرهاي مسكن مالكيت
 .ميسازند متفاوت

 ايرلندي، زنان در سالمت نابرابري هاي منشاء استخراج منظور ،به2002در سال 4» مادن«
 معادالت تخمين ذهني براي تندرستي وضعيت شاخص و IV-OLS رگرسيوني مدل دو از

 ميشود، استفاده سالمت توليد تابع از كه زماني دهند مي نشان نتايج .كند مي استفاده
 سالمت در نابرابري بيكاري، و  الكلي هاي نوشيدني مصرف دخانيات، استعمال سن، افزايش

 همچنين، .دهند مي كاهش را سالمت در نابرابري ورزش، و اشتغال مقابل، در و افزايش را

                                                            
1. Cantarero D & Pascual  M 
2. Zhao Z 
3. Newbold  K  & Danforth  J 
4. Madden  
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 تاثير مهم عوامل وتحصيالت سن ، شود مي استفاده تقاضا معادله شده تعديل فرم از وقتي
 .هستند زنان سالمت نابرابري بر گذار

 تنـدرسـتي وضعيت شاخص بر بهداشتي ومخارج غذايي الگوهاي اثر 2002در سال 1»گومز«
 از حاكي نتايج .دهد مي قرار بررسي مورد 3SLSو  SUR اساس مدل بر را ذهنـي سالمندان

 يك اما.بخشد مي بهبود را سالمندان ، سالمت غذايي مخارج و بهداشتي مخارج اين است كه
 .دارد وجود سالمت تابع نهاده دو اين بين جانشيني اثر
 وسبك اقتصادي – اجتماعي وضعيت تاثير اي مقاله در 2001درسال 2»وجونز كانتويانيس«

 چندProbit ذهني و مدل  تندرستي وضعيت بر سالمت با استفاده از شاخص را زندگي
 نوشيدني از استفاده عدم ميدهدكه نشان نتايجدادند.  قرار بررسي مورد ) MVP( متغيره
 .دارند افراد سالمت برروي مثبتي اثر دخانيات استعمال عدم و الكلي هاي
 .است) 1387(»عليزاده و جهانگرد «به طمربو است شده انجام كه اي مطالعه تنها ايران در
 طي را در ايران هاي استان در سالمتي توليد موثربرتابع اجتماعي – اقتصادي عوامل آنها

 .اند نموده نفر برآورد هزار هر در ومير مرگ با استفاده از نرخ) 1382-1379( سالهاي
 بهبود بر داري معني تاثير بهداشتي مخارج سرانه افزايش كه دهند مي نشان تخمين نتايج

 درصد ،باسواد درصد شاغلين، درصد افزايش ولي داشت نخواهد كشور در سالمت وضعيت
 خواهند بهبود كشور در را سالمتي تغذيه، الگوي بهبود و سرانه درآمد شهرنشين، جمعيت
 باسوادي درصد و شاغل جمعيت درصد شده، ذكر متغيرهاي دربين همچنين. بخشيد

 .هستند دارا را اهميتو ضريب بيشترين

 مدل تحقيق -2
پائوال « توسط شده ارائه مدل آماري و اقتصاد سنجي تابع توليد سالمتي از مطالعه اين در

 ايران در سالمتي بر گذار تاثير عوامل تخمين و بررسي  براي ،)2007( سال در  3»ساالردي
 محققين قيقاتتح حاصل از خود  رياضي مدل منظورساخت به وي .استفاده شده است

                                                            
1. Gomez M 
2. Contoyannis P &  Jones A 
3. Salardi P 
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 در »1آمارتياسن«وسيله به شده معرفي مطلوبيت تابع از وي. است نموده استفاده ديگري
 تابع بنام و شده بازتعريف 2004 سال در »3كوكليز« و »2روبينز«وسيله  به كه1985 سال

 از اي ،مجموعه مطلوبيت تابع به نسبت تبديل تابع.نمايد مي استفاده شد، ناميده تبديل
 .گيرد مي نظر در مطلوبيت تابع در نيز را محيطي و ،اجتماعي فردي تبديل عوامل

Bi =fi (C(xi)) | ZI  ZS  ZE  

Bi شخص مطلوبيت بردار  i  است .ze zs zi   و ،اجتماعي فردي تبديل عوامل از اي مجموعه 
  برداري بهره مورد خصوصي و عمومي  منابع همه عمومي بردار xi و. باشند مي محيطي

 .است سالمتي توليد تابع تحصيل در كن،مم
 زير صورت به تندرستي مطلوبيت براي راConversion function) ( تبديل تابع درنهايت و

 :ميكند بندي فرمول

Hi= fi  (xi | Zi  Zs Ze )    

 و عمومي منابع همه عمومي بردار  xi.است  iفرد براي تندرستي مطلوبيت بردار  Hiكه
 .است خصوصي

    نمايش زير صورت به سالمتي توليد تابع صورت به را  سالمتي تبديل تابع هايتن در و
 :دهد مي

Hij =fi (Wij  ‚  Gj | Zij ‚ Zj )    

 Wij. باشد مي كند مي زندگي  jجغرافيايي ناحيه در كه i فرد براي سالمتي مطلوبيت  Hijكه

 شاخص اين كه است، كندمي زندگي  jجغرافيايي ناحيه در كه i فرد ي برا ثروت شاخص 
 يك   Gi. ميباشد هستند، دسترس در بازار در آزادانه كه است وخدماتي كاالها از اي نماينده
  Zij.است ميباشند، مستقر  jجغرافيايي منطقه در كه  عمومي وخدمات كاالها براي شاخص

                                                            
1. Amartya Sen 
2. Robeyns 
3. Kuklys 
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 Zj و  ميكند زندگي j  جغرافيايي ناحيه در كه i شخص با ارتباط در كه داخلي تبديل عوامل

 .ميباشند  j جغرافيايي ناحيه با رابطه در بيروني تبديل عوامل
                           ادراك خود سالمتي در اختالل شاخص دو وسيله به  Hijمطالعه اين در

(Index Self reported morbidity) وضعيت شاخص و مزمن بيماري دوازده براي 
تابع اوليه به . ميشود گيري اندازه )Index Subjective health status( ذهني تندرستي

                                 صورت كاب داگالس انتخاب شده وبعد از لگاريتم گيري آن براي تخمين استفاده مي شود:

lnMorbidity = β0 +β1 ln Doctor + β 2ln Health Expenditure +β 3ln GDP +β 

4ln industry+β  5 ln Married+ β 6 ln Nutrition +β 7 ln Smoke  

doctor  ،معرف تعداد پزشك سرانهhealth expenditure   معرف مخارج بهداشتي
معرف تعداد شاغلين در بخش صنعت،   industryمعرف درآمد سرانه ،  GDPسرانه،

married  ، معرف درصد متاهلين nutrition   معرف نحوه تغذيه وsmoke   معرف ميزان
 .مصرف دخانيات خانوار مي باشند

 داده هاي مطالعه -3
شاخص وضعيت  به مربوط آماري اطالعات نبود دليل به ايران در مطالعه اين انجام براي

 بيماري براي تنها و ادراك خود سالمتي در اختالل شاخص از تنها ناچار تندرستي ذهني به
از آنجا كه در  .شد ،استفاده مي شود آوري جمع رسمي بطور آنها آماري اطالعات كه هايي

ايران آمار و داده هاي مربوط به تعداد مبتاليان به بيماري هاي غيرواگيردار كه بخش 
اعظمي از بار بيماريها را در كشور به خود اختصاص مي دهند به صورت مداوم و منسجم در 

ختالل سالمتي به صورت سطح كشوري و استاني تهيه نمي شود، در اين مطالعه شاخص ا
، درهر يك از استان ها و در ني و واگيردارتعداد ابتال به مجموعه اي از بيماري هاي عفو

اين داده ها از مركز آمار معاونت  .مورد استفاده قرار گرفته است1385-1380سالهاي 
سرانه مخارج  .سالمت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي استخراج شده است

شامل سرانه مخارج بهداشتي خصوصي و عمومي است. در اين مطالعه براي بهداشتي 
محاسبه سرانه مخارج بهداشت عمومي از اعتبارات جاري تخصيصي دولت به بيمارستانهاي 
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. سپس بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي هر استان زشكي استان ها استفاده نموده ايمعلوم پ
نه مخارج بهداشت عمومي بدست آيد. سرانه بر جمعيت استان تقسيم شده است تا سرا

، بخش هزينه و بودجه از طريق سالنامه آماري استان ها مخارج بهداشت خصوصي نيز
يي و برحسب خانوارها  محاسبه گرديده است. چون اين آمارها براي مناطق شهري وروستا

يك) بر بعد تفك (به ابتدا با تقسيم مخارج خانوار شهري و روستايي ،خانوار ارائه شده اند
سرانه مخارج بهداشتي خصوصي در مناطق شهري و روستايي هر  ،خانوار شهري وروستايي

استان بدست مي آيد سپس از طريق ميانگين وزني ،متوسط  سرانه مخارج بهداشتي 
خصوصي در كل استان اعم از مناطق شهري و روستايي حاصل مي شود. سپس از مجموع 

عمومي و بخش خصوصي هر استان ،سرانه مخارج بهداشتي  سرانه مخارج بهداشتي بخش
كاالها و كل بدست مي آيد و با تقسيم سرانه مخارج بهداشتي كل بر اين شاخص بهاي 

ثابت  ، نهايتا سرانه مخارج بهداشتي كل بر اساس هزينه هايخدمات بهداشتي و درماني
مارستاني به ترتيب از ، پيراپزشك سرانه، سرانه تخت بيمحاسبه مي شود. پزشك سرانه

، تعداد پيراپزشكان ، تعداد تخت بيمارستاني در م تعداد كل پزشكان عمومي و متخصصتقسي
بوط به تعداد پزشكان، داده هاي مر هر استان بر جمعيت هر استان بدست مي آيد.

رصد ساالنه بيكاري براي استان ، تعداد تخت بيمارستاني در هر استان ،دپيراپزشكان
جمعيت شهرنشين در استانها و جمعيت هر استان از سالنامه آماري مركز آمار  ،درصدها

ايران اقتباس شده است و براي محاسبه داده هاي متغيرتعداد شاغلين در بخش صنعت، از 
چون براي همه نفر كاركن استفاده كرده ايم . 10جمعيت شاغل در كارگاهاي باالتر از

نفر كاركن در 10فراد شاغل در كارگاههاي كمتر از ، آمار تعداد اسالهاي مورد مطالعه
دسترس نيست ،جمعيت شاغل در اين كارگاهها در آمار نيامده است .براي بدست آوردن 
درآمد سرانه ، توليد ناخالص داخلي استان ها، در سالهاي مورد مطالعه از سالنامه آماري 

ر شده است و سپس براي مركز آمار ايران استخراج گرديده و سپس سهم نفت از آن كس
بدست آوردن درآمد سرانه ،باقيمانده بر جمعيت استان ها تقسيم شده است براي اينكه اين 

در تخمين مدل وارد شود، توليد ناخالص داخلي  1376آمار نيز به قيمت ثابت سال پايه 
بدون نفت هر استان در هر سال بر شاخص قيمت عمده فروشي هر استان در آن سال 

 1385و  1375آمار درصد باسوادي و درصد متاهلين، تنها براي سالهاي  شده است. تقسيم
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در دسترس بودند .بنابراين در اين مطالعه از درون يابي (از طريق نرخ رشد متوسط ساليانه) 
براي برآورد آنها در سالهاي مورد مطالعه استفاده شده است. از اينروپس از اينكه آمار 

استخراج گرديد ، جمعيت متاهلين براي سالهاي  1385و  1375الهاي تعداد متاهلين در س
مورد مطالعه از طريق درون يابي محاسبه مي گردد و سپس جمعيت برآورد شده متاهلين 

 سال تقسيم مي گردد. 14بر جمعيت باالي 
در اين مطالعه متغير نحوه تغذيه بر اساس هرم تغذيه تنظيم مي گردد . درهرم تغذيه يا 

غذايي خانوار ، پنج گروه غذايي طبقه بندي شده اند كه شامل :گروه شير ولبنيات ،گروه  سبد
گوشت وحبوبات ومغزها ،گروه نان وغالت ، گروه ميوه ها وسبزيجات و گروه چربي ها ،مواد 
قندي و شيريني جات و نوشيدني ها مي باشند . براساس نظر كارشناسان تغذيه، بهتراست 

واحد از گروه  4واحد از گروه دوم ، 2از گروه اول ، واحد2نه به ترتيب ، هر فرد بالغ روزا
واحد از گروه چهارم و در حد اعتدال از گروه پنجم مورد استفاده قرار دهد. براين  4سوم ،

اساس در اين مطالعه هزينه هاي مصرفي براي گروه نان وغالت و گروه سبزيجات وميوه ها 
وستايي به تفكيك با هم جمع كرده و هر يك را بر كل هزينه را براي يك خانوار شهري و ر

هاي خوراكي يك خانوار شهري وروستايي تقسيم نموده ايم ، سپس ميانگين وزني سهم ها در 
مناطق شهري وروستايي را محاسبه مي كنيم تا سهم هزينه مصرفي گروه هاي مفيد غذايي از 

كل استان حاصل آيد. داده هاي  كل هزينه هاي خوراكي در سبد مصرفي خانوار در
درآمد خانوارهاي شهري وروستايي ،  –متغيرمصرف دخانيات خانوار، از جدول هزينه 

نشريات مركز آمار ايران ،در سالهاي مورد نظر استخراج گرديده است . در ابتدا متوسط 
ج مخارج دخاني يك خانوار شهري و روستايي هر استان درهر سال به ترتيب بر كل مخار

خوراكي ودخاني يك خانوار شهري و روستايي تقسيم مي گردد تا سهم مخارج دخاني يك 
خانوار شهري وروستايي از كل مخارج خوراكي ودخاني خانوار حاصل شود سپس از طريق 

ني در مجموع براي ميانگين وزني سهم مخارج دخاني يك خانوار از كل مخارج خوراكي ودخا
 .استان حاصل شود
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  ين مدل و يافته هاتخم -4
مورد استفاده قرار   Fتخمين زده شده است وآزمون  eviews6الگو ،با استفاده از نرم افزار 

از ميزان بحراني ،فرضيه صفر رد شده  F گرفته است .با توجه به بزرگتر بودن آماره آزمون 
عرض از مبدا  و در نتيجه براساس اين آزمون الگو از مدل پانل ديتا پيروي مي كند و مقاطع

يكسان ندارد .اما از آنجا كه در اين الگو، متغير وابسته مربوط به بروز مجموعه اي از 
انحراف معيار اين متغير در استانهاي مختلف در طي  بيماري هاي واگيردار در استانهاست و

سالهاي مورد مطالعه از تفاوتهاي چشمگير برخوردار نيست تا وجود عرض از مبداهاي 
فرض  Poolما مدل را ، Fت را در استانها توجيه نمايد بنابراين علي رغم نتايج آزمونمتفاو

آمده است.نتايج  1 مي كنيم. نتايج  تخمين از روش حداقل مربعات تعميم يافته در  جدول
درصد بيكاري  ،باالست و متغيرهاي درصد باسوادي تقريبا R2 تخمين نشان مي دهد

بيمارستاني و درصد شهرنشيني بدليل بي معني بودن از  سرانه تخت ،،پيراپزشك سرانه
پزشك، درآمد  سرانه ،متغيرهاي سرانه مخارج بهداشتي .رائه شده حذف شده اندالگوي ا

اشتغال در بخش صنعت و تغذيه جهت تخمين مدل  ،سرانه، درصد متاهلين، دخانيات
ب مخارج بهداشتي سرانه تنها ضري استفاده شده اند و از بين متغيرهاي مستقل اين الگو،

 .معني دار نيست
نتايج حاصل از برآورد تابع توليد سالمت -1جدول  

 متغيرضريباحتمال
0,0017,95C 

0,0001 0,97- (Doctor) log 

0,050,39-Gdp)   (log 
0,39 0,14- Log(Health expenditure ) 
0,004 6,33- (Marrid) log 

0,080,47(Smok) log 
0,0 0,66 Log(industry employment) 

0,0051,44-(Nutrition) log 

0,030,1Trend 

0,61                                                       R-squared 

0,0 16,75 F-stat 

0,0 41,20 F-Limer 

نتايج تحقيق ماخذ:  

www.sid.ir


 25                                                                                                                ايرانبرآورد تابع توليد سالمتي در 

بهداشتي برابر با مقدار  خص مي شود كه ضريب متغير سرانه مخارجوع به جدول مشبا رج
درصد معني  95، در سطح  tآماره  )-����است .اما با توجه به ميزان ( -����منفي 

دار نيست و اين به اين معناست كه مخارج بهداشتي سرانه در ايران در كاهش بيماري 
وافزايش شاخص سالمتي موثراست اما تاثير آن در ابعاد كشوري چندان معني دار نيست. 

دالر (براساس برابري  5910ساس اطالعات بانك جهاني ،ايران با درآمد سرانه بالغ بر بر ا
در گروه كشورهاي با درآمد متوسط به پايين قرار دارد  2000قدرت خريد دالر)در سال 

دالر بوده است كه از ميانگين  604،  2004 ،سرانه هزينه بهداشت ودرمان در ايران در سال
 6,6پايين تر است. عالوه براين ،هزينه هاي بخش سالمت تنها  دالر  777 جهاني آن 

توليد ناخاص داخلي ايران را شامل مي شود كه در مقايسه با متوسط جهاني اين  درصد
درصد ،رقم پاييني است .بنابراين احتمال اينكه سهم مخارج بهداشتي از  8,7شاخص يعني 

كه به قسمت مسطح منحني رسيده باشيم توليد ناخالص داخلي آنچنان افزايش يافته باشد 
،پايين است و به احتمال زياد عوامل ديگري در اين مسئله دخيل هستند.آمار سازمان جهاني 

سهم مخارج بهداشتي عمومي از كل مخارج  نشان مي دهد، 2004بهداشت در سال 
د از درص 47,8بهداشتي در ايران از سهم مخارج بهداشتي خصوصي پايين تر است و تنها 

 56,9كل مخارج بهداشتي را شامل مي شود و اين درحالي است كه اين شاخص در جهان
درصد است.سهم بخش عمومي و بخش خصوصي در تامين هزينه هاي بخش بهداشت و 

درصد  60درمان ايران ،تقريبا از وضعيت كشورهاي كم درآمد تبعيت مي كند و نزديك 
بنابراين با توجه به اينكه سهم  رداخت مي شود.هزينه ها توسط بخش خصوصي يعني افراد پ

هزينه مخارج بهداشتي كل از توليد ناخالص داخلي وهمچنين سهم مخارج بهداشتي عمومي 
ممكن است همين مخارج محدود خصوصي  ،خارج بهداشتي در ايران پايين استاز كل م

توان گفت از يك وعمومي بصورت غير بهينه تخصيص يافته باشند. بنابراين در مجموع مي 
ناچيز بودن هزينه مخارج بهداشتي در كشور و از سوي ديگر تخصيص نامناسب  سو كم و

اي از هزينه ها در داخل بخش بهداشت و در سبد مصرفي خانوارها و تحميل قسمت عمده 
، مي تواند تاثير زيانباري بر وضعيت سالمت افراد داشته بار هزينه ها به بخش خصوصي

دان در بهبود وضعيت سالمت نقش آفريني نكند. نكته اي كه در اين ميان باشد و يا چن
حائز اهميت است ضريب باالي متغير نحوه تغذيه در اين الگو نسبت به ساير متغيرهاي 
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تعريف شده است كه نشان از اهميت اين متغير در شكل گيري تابع توليد سالمت وبهبود 
 .سد مسئوالن كمتربه آن توجه دارندسالمت جامعه دارد،نكته اي كه بنظر مي ر

 بحث و نتيجه گيري -5
نتايج تخمين از روش حداقل مربعات تعميم يافته نشان مي دهند كه ضريب سرانه مخارج 

درصد معني دار نيست .به نظر مي رسد كه  95بهداشتي منفي است اما در سطح اطمينان 
ت و همچنين سهم كم دليل اصلي آن تخصيص نامناسب بودجه در داخل بخش بهداش

بودجه بهداشتي عمومي از كل مخارج بهداشتي باشد. افزايش درآمد سرانه ،همچنين 
افزايش سرانه پزشك ، درصد متاهلين و بهبود نحوه تغذيه تاثير مثبتي بر سالمتي در ايران 
خواهند داشت كه دراين بين بيشترين تاثير مثبت بر سالمتي مربوط به متغير درصد 

وسپس متغير نحوه تغذيه مي باشد. و همچنين تعداد شاغلين در بخش صنعت متاهلين 
وميزان استعمال دخانيات تاثير منفي بر سالمتي در ايران دارند.در كل نتايج نشان مي دهند 
كه افزايش مخارج بهداشتي با رويه موجود تاثير زيادي بر روي سالمتي كشور ندارد و مي 

اشتي ميان بخش هاي بهداشت و درمان با توجه به بايست تخصيص مناسب بودجه بهد
دگرگوني در تركيب بيماريها وجهت گيري بسوي بيماريهاي غيرواگيردار وجراحتها وسوانح 
مورد توجه قرار گيرد و عوامل ديگر همانند بهبود الگوي تغذيه و بهبود و ايجاد تسهيالت 

 بهتري را به همراه داشته باشد. براي جوانان براي ترغيب در امر ازدواج مي تواند نتايج

 
 
 
 
 
 
 

www.sid.ir


 27                                                                                                                ايرانبرآورد تابع توليد سالمتي در 

 منابع

- Auster ,R. Leveson ,I . Sarachek ,D .The Production of Health an Exploratory 
Study.Journal of Human Resources 4 .1969.pp 412-436. 
- Byme,D.The Health Status of the European Union.Journal of Health  And  
Consumer Protection.2003.PP.10-57. 
- Cantarero,D.Pascual,M .Socio –Economic Status And Health :Evidence From The 
ECHP.Economics Bulletin.2005. Vol 9. No 9.pp 1-17 
- Contoyannis,P.Jones,A,M.Socio –Economic Status  Health and Lifestyle 
.Department of Economics and Related Studies.The University of York.Discussion 
Paper in Economics.2001 
- Fayissa, B. Gutema ,P. a Health  Production function For Sub-Sahara Africa 
(SSA).Applied Economics. 2008.Vol37.Issue2. 
- Gomez ,M, I.Effects Of Food and Health Spending Patterns On the Health of the 
Elderly.Annual Meeting of the American Agricultural Economics.2002.pp 28-31. 
- Grossman, M. on the Concept of Health Capital and the Demand for Health 
.Journal of Political Economy .1972.80(2).pp .223-255. 
- Hakkinen,U.Jarvelin,M.Rosenqvist,G.Laitinen,J.Health Schooling and Lifestyle 
among Young Adults in Finland .Health Economics.2006.Vol 15.Issue11.pp 1201-
1216.  
- Hedley,J.More Medical Care Better Health.An Economic Analysis of Mortality 
Rate .Washington DC.The urban Institue Press.1982 .235 pages 
- Hulf,T.Jones,G.Introduction in Consequences of Mortality Trend and Differentials 
United Nations .1996 
- Jahangard, E.Alizade, N. [Estimate Elements Economic-social Effective on Health 
production Function in States Iran. Payan Name Arshad. Tehran. Alame. Eghtesad. 
1387. [Persian]. 
- Kermani,S.[Health Economic].edition 1.tehan.samt.1385.[persian] 
- Madden,D.Sources of Health Inequality For Irish Women.Center for Economic 
Research.Working Paper Series.2002.WPO2/26  
- Martin,S.Rice,N.Smith,P,C.The Link Between Health Care Spending and Health 
Outcomes for the New English Primary Care Trusts.Center For Health Economics 
.2008.Paper 42. 
- Newbold, K, B.Danforth, J. Health Status and Canada s Immigrant Population. 
Journal Scial Sciense & Medicine 57.2003. 
- Northrap,R.Decision making in Health Care in Developing Countries in 
Consequences of Mortality Trends and Differentials .United Nations.1986 

www.sid.ir


   1391فصلنامه علوم اقتصادي، سال ششم، شماره هجدهم، بهار                                                                                   28

- Pocas, A. Soukiazis, E.Health Status Determinants in the OECD Countries .A 
Panel Data Approach With Endogenous Regressors.Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra.2010.no 4  . 
- Porreza.A.[Health Economic,compound and overlook].faslname payesh 
.1382.4.297 
- Salardi, P.(2007).The Estimation of the Health Functioning Production Function 
for Brezil. 
- Zhao,Zhong.Health  Determinats in Urban China. Discussion Paper Series 
.2005.IZA DP NO.1835. 
- Murray C, Chen L.Underetanding Morbidity Change. Population and Development 
Review.1992.Vol 18.No 3.   

persian] 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

