
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین

 دانشکده بهداشت

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 عنوان

 رابطه سهم هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی با سالمت زنان کشورهای حوزه

 سازمان جهانی بهداشتشرقی  مدیترانه 

 د راهنمااستا

 دکتر سعید آصف زاده

 نگارش

 ژاله توفیقی

  1395 فروردین

  



 
 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

رابطه سهه  هزینهه ههاال سهامت ال دوناهد ناخهان        

داخلی با سامت لنهان در ششهورهاال زهوله مدیترانهه     

 شرقی سالمان جهانی بهداشت

  



 
 
 
 
 

 
 

 

  مپدر به تقدیم

  رسیدن عظمت و خواستن جسارت ، دانستن لذت ، بودن باور هک            

 ........... دلتنگم نگاهش تایید حسرت در امروز و  آموخت من به   را           

 

  ممادر به تقدیم

 دعایش دست دو که ای فرشته ، کوشی سخت و مهربانی موزگارآ           

 ........... هستند پروازم های بال          

 

 .......ندارم ارزان این از تر سنگ گران آوردی ره

 ........ باد تان تقدیم

 

 



 
 
 
 
 

 
 

  سگزاریپاس

نخستتتین ستتپاس و ستتتایش از آن خداونتتدی استتت کتته بنتتده کتتو  ش   

را در دریتتای بی تتران اندیقتته، ی تتره ای ستتاخت  تتتا وستت ت آن را از    

دریچه اندیقته هتای نتام آموزگتارانی بتزرت بته تماشتا نقتیند. اکنتون          

نامتته حا تتر بتته ان تتام کتته در ستتایه ستتار بنتتده نتتوازی هتتایش پایتتان  

رستتیده استتت، بتتر ختتود ازم متتی دانتتم تتتا مراتتت  ستتپاس و یتتدردانی    

ختتود را بتته همتته ی استتاتید ارجمنتتدی کتته ت غیماتقتتان  تترا  راه بتتوده  

تقتدیم   استتاد گرانقتدرم    صت  زاده آاست بته ویت ه جنتام آیتای دکتتر      

  .بدارم

 

  



 
 
 
 
 

 
 

زوله مدیترانه  سه  هزینه هاال سامت الدوناد ناخان  داخلی با سامت لنان

 شرقی سالمان جهانی بهداشت

 چکاده 

 و المللي بین موضوع به جهان توجه جلب منظور به در کم تر از یک دهه پیش  بهداشت جهاني سازمان لمانه:

 نظر از سالمت در گذاري سرمایه کالن مفهوم. نمود مطرح را سالمت در گذاري سرمایه شعار سالمت، نسلي بین
 هزینه هاي سالمت سهم .است مردم سالمت تأمین در ها دولت مستقیم مشارکت بر ناظر یشترب جهاني، نهادهاي

 کند. مي مشخص را کشور هر سیاستمداران ذهن در مردم سالمت جایگاه اهمیت داخلي ناخالص تولید از

 ناخالص ازتولید سالمت هاي هزینه سهم رابطهبه بررسي تحلیلي است و  –از نوع توصیفي این مطالعه  هدف:

، با شاخص هاي امید به زندگي  حوزه مدیترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت کشورهايدر زنان سالمت با داخلي
به کل مرگ زنان درسن باروري و مرگ دختران زیر پنج از عوارض بارداري سالم زنان و نسبت مرگ زنان باردار 

 پرداخته است.سال 

در محیط نرم  2000 – 2013منطقه مدیترانه شرقي در طي سال هاي  کشور 22با استفاده از داده ها ي  روش:

، با در نظر گرفتن مقیاس اندازه گیري متغیر ها و نحوه توزیع آنها از روش هاي آماري  23نسخه   SPSSافزاري 

 .ه استاستفاده شد Multivariateرگرسیون تحلیل همبستگي پیرسون و اسپیرمن و 

طالعه همبستگي قوي سرانه کل  هزینه سالمت را با امید به زندگي سالم زنان ، نسبت یافته هاي این م یافته ها:

مرگ ناشي ازعوارض بارداري به کل مرگ زنان درسن باروري و مرگ دختران زیر پنج سال ، مرگ نوزادان و مرگ 
امتغیرهااي یادشاده   بین سهم هزینه هاي سالمت از تولید ناخالص داخلي ب .نشان داده استکودکان زیر یکسال را 

در تحلیل رگرسیون بین سهم هزینه هاي سالمت از تولید ناخاالص داخلاي    رد.فوق همبستگي معني داري وجودندا
 بامتغیرهاي یادشده فوق رابطه وجود دارد.

 معني به همیشه درماني، بهداشتي خدمات عرصه در بیشتر گذاري سرمایه و کالن ها هزینه صرف .نتاجه گارال:

 هاي هزینه کارایي بهبود در تأثیر بیشترین که هایي بخش ویافتن نبوده برنامه بخشي اثر و بازده میزان نبود باال
 و حد در حداقل سالمت مالي تامین. است توسعه حال در کشورهاي الزامات از یکي باشد، را داشته دولت محدود
 نگاه کردن و ویژه عمومي بودجه طریق از  ها هزینه تامین افزایش سمت به باحرکت  جهاني، متوسط هاي اندازه
) زنان و کودکان( ضروري  درجامعه سالمت عطف نقاط به کشورها، سالمت نظام متولیان و سیاستگذاران هاي
 است

 هزینه هاي سالمت، تولید ناخالص داخلي، سالمت زنان شلاد واژه ها:
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 مقدمه  1-1

اغلاب   هااي اخیار   درساال  .گاردد  ماي  محساو   بهیناه  حاکمیات  از کلیادي  شااخص  کشاورها  سالمت وضعیت

 ساهم  غالباا   .کشورها بهبود پیاماد هااي ساالمت را باا افازایش ساهم هزیناه هااي ساالمت تجرباه کارده اناد            

 نیافتاه  توساعه  کشاورهاي  از تار  بایش  یافتاه  توساعه  درکشاورهاي  داخلاي  ناخاالص  تولید از سالمت هاي هزینه

 توساعه  ساط   باا  دارد، جامعاه  در انسااني  نیاروي  ساالمتي  کاه  اهمیتاي  میازان  دهاد  ماي  نشان نکته این .است

. تاااثیر مااي پااذیرد سااالمت جمعیاات از نااوع سیسااتم سااالمت و منااابع آن یابااد مااي افاازایش کشااورها یااافتگي

را باا  اني سا ویاا پیامادهاي یک   تار امادهاي ساالمت به  یپ ،نساا براي ساط  مناابع یک   آیا مي توانارزیابي این که 

کااه درگیاار بحااران هاااي اقتصااادي و اجتماااعي و سیاسااي امااروز انساااني  در جوامااع ،تولیااد کاارد منااابع کمتاار

تفااوت هااي قابال مالحظاه اي در ارتبااط باین هزیناه هااي ساالمت و پیامادهاي            .هستند حیااتي ماي باشاد   

 یافتااه توسااعه و صاانعتي درکشااورهاي .ردوجااود دادر بااین کشااورها و حتااي مناااطق درون کشااورها  سااالمت 

 نسابت  ایان  اماا  آیاد،  ماي  شامار  باه  نگراناي  یاک  داخلاي  ناخاالص  تولید از بهداشتي هاي هزینه نسبت افزایش

 هااي  نگراناي  و ( poullier , 2002)آیاد  نماي  حساا   باه  بااالیي  رقام  توساعه  حاال  در کشاورهاي  باراي 

 درصااد 17.9 بااین فاااحش تفاااوت. دارد وجااودي کاام  هااا هزینااه ایاان مصاارف کیفیاات خصااو  در زیااادي

 مارگ  بهداشاتي  پیاماد  باا  اماارات  درکشاور  درصاد  2.8 باا  داخلاي   ناخاالص  ازتولیاد  آمریکاا  بهداشاتي  مخارج

 تامال  قابال  هااي  تفااوت  جملاه  از 2013 درساال  زناده  تولاد  هازار  درهرصاد  8 و 28 ترتیاب  به باردار مادران

 امااارات و کویات  .( WHO, 2014)ا ماي باشاد   ساالمتي کشاوره   هااي  شااخص و بهداشاتي  هااي  هزیناه  در

 زنادگي  باه  امیاد  بیشاترین  از اماا  اناد  داده اختصاا   ساالمت  باه  را داخلاي  ناخاالص  تولیاد  از درصد 3کمتر از 

 مانناد  هاا  آن درآماد . (1388، )مهارآرا  برخوردارناد در باین کشاورهاي منتخاب مناا     ، ساال  78و  77به ترتیب 

 از کمتار  مراتاب  باه  هاا  آن داخلاي  ناخاالص  تولیاد  باه  ساالمت  هااي  ناه هزی سهم اما است درآمد پر کشورهاي

 درصد  2.2قطر با  زنان در کشور امید به زندگي بدو تولد ،در مورد مشابه. است درآمد پر کشورهاي
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اروپاا باا    زناان  باا امیاد باه زنادگي بادو تولاد        2013سهم هزینه هاي سالمت از تولیدناخالص داخلاي درساال   

رشاد کناد و تیبیات     ایان وصاف،  . باا  برابراسات  زینه هاي ساالمت از تولیاد ناخاالص داخلاي    درصد سهم ه 9.3

ساال در آمریکاا منجار باه      4سهم هزینه هاي سالمت از تولید ناخاالص داخلاي در یاک عادد ثابات باه مادت        

کاهش هزینه هاي مراقبت هااي ساالمت فاردي گردیاده اسات  و باه عناوان پاروژه ملاي آن کشاور، رسایدن            

ماد نظار پژوهشاگران      2021درصدسهم هزیناه هااي بهداشات از تولیاد ناخاالص داخلاي در ساال         19.6به 

 اقتصاادي  عوامال  کاه  شاود  ماي  بیشاتر  آنجاا  مسااله  اهمیات  شادت  . (Martin, 2014) آن کشور مي باشاد 

 آسایب  هااي  گاروه  و جامعاه  تار  پاایین  طبقاات  برساالمت  عمادتا  را خاود  ناامطلو   اثارات  وسیاسي اجتماعي و

 توساعه،  حاال  در کشاورهاي  در زن یاک   مارگ  ریساک  .(1390 ،) حسایني   گذارناد  ماي ني و جنساي  س پذیر

 یافتااه توسااعه درکشااورهاي زنااان از بیشااتر براباار 23 آنهااا زناادگي درطااول فرزنااد تولااد و بااارداري عااوارض از

 مااي اهمیاات حااایز هااا درحیطااه منااابع مصاارف ونگيگااچایاان جاساات کااه    .( WHO, 2014)اساات

آیااا مااي تااوان اثاارات زیانبااار نااابرابري درآمااد و و توزیااع اینااک سااوال ایاان اساات :  و  .(1391، )رضاااپورشود

ناخاالص داخلاي باراي     الاب ساهم هزیناه هااي ساالمت از تولیاد      را در قو نابرابري در ساالمت  آن ناعادالنه ي 

 گروه هاي آسیب پذیر زنان و کودکان کم رنگ تر کرد؟

 باان مسانه و اهمات پژوهش   1-2 

 مااورد داخلااي، ناخااالص تولیااد از بهداشااتي مخااارج سااهم، صاانعتي هاااي اقتصاااد بیشااتر در 1960 ي هدهاا از

 یااا GDP)داخلااي ناخااالص تولیااد از بهداشااتي مخااارج سااهم اساات بااوده اقتصااادي محققااان ي ویااژه توجااه

Gross domestic product )  ،کشااورها  اغلااب در تااا قباال از بحااران مااالي واقتصااادي اخیاار جهااان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        و در بساایاري از کشااورها نیااز علیاارغم  بحااران اقتصااادي سااال هاااي اخیاار نیااز،  اساات داشااته صااعودي رونااد

 مختلفاي  عوامال اجباار   از ناشاي  ي کاه رشاد  .اناده اسات  مرشاد بااز ن   ، ازاز حرکت صعودي حتي با آهناگ کناد  
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باوده   هاا  بیمااري  الگاوي  تغییار  و تکنولاوژیکي  هااي  پیشارفت  ماردم،  انتظاارات  تغییار  جمعیات،  رشد چون هم

 (.1389 ، )بهشتياست

 بهداشااتي خادمات  و کاالهاا  ساهم  ،2013 درساال بار اسااس داده هااي موجاود در ساازمان جهااني بهداشات        

 کام درآماد   کشاورهاي  باراي  رقام  ایان . اسات  باوده  (GDP) داخلاي  ناخاالص  تولید کل زدرصد ا 8.7 ،درجهان

درصااد و در کشااورهاي پردرآمااد ع ااو   12، و درآمااد باااال  6.1، متوسااط باااال  4.2، متوسااط پااایین   5.3

. درکشاورهاي حاوزه مدیتراناه شارقي     تباوده اسا  درصاد   12.6 ،( OECDسازمان همکااري هااي اقتصاادي )   

در سااال متوسااط جهاااني ساارانه مخااارج بهداشااتي . درصااد تولیااد ناخااالص داخلااي بااوده اساات 4.5ایاان رقاام 

 .باه طاور معناي داري باین کشاورها و منااطق متفااوت اسات        دالر آمریکا باوده اسات کاه     1040برابر  2013

تقساایم بناادي درآماادي کشااور هااا در بانااک  باار اساااسدالر بااوده اساات.  230 مدیترانااه شاارقيدر ایاان رقاام 

، متوسااط باااال 4692رقاام ساارانه هزینااه هاااي بهداشااتي کشااور هااا بااا درآمااد باااال   2013جهاااني در سااال 

 بااودن ضااروري یااا لااوک  تعیااین .دالر آمریکااا بااوده اساات 35، و کاام درآمااد هااا 88، متوسااط پااایین 477

حاایز  هزیناه هااي بهداشاتي    نگارش باه     یاین در تع ،، مصارفي باا سارمایه اي باودن ساالمت     يبهداشت مخارج

صاورت گرفتاه    یافتاه  توساعه  کشاورهاي  در هام  اغلاب  کاه  شاده  انجاام  تجربي مطالعات اغلب در .استاهمیت 

یعنااي یااک کاااالي لااوک   یااک از بزرگتاار بهداشااتي مخااارج درآماادي کشااش کااه شااودي ماا مشاااهده اساات،

 تبعیاات معتقدنااد  Blomqvist  (Clemente,2004)),  (1997 ماننااد افاارادي امااا اساات شااده فاارض

رابطاه متقابال ساهم هزیناه هااي      . اسات  قباول  قابال  رغیا  لاوک   کاالي یک عنوان به بهداشتي مخارج کردن

و بازتااا  تاااثیرات آن هااا  گرمسااتقیم و غیرمسااتقیم آن هااا بریکاادی سااالمت و تولیااد داخلااي کشااورها و تاااثیر 

 88 میااان در .بساایاري از محققااان قرارگرفتااه اساات مااورد مداقااه در ساارمایه انساااني ونهایتااا سااالمت جامعااه،

 تاأثیر  انسااني  ي سارمایه  بهباود  طریاق  از بهداشاتي  مخاارج  کاه ه شاده اسات   داد نشاان  توساعه  حال در کشور

 OECD ع اااو کشاااورهاي در .(Wheeler,1980)د داخلاااي داردتولیااا رشاااد بااار داري معناااي و میبااات

شااده  جامعااه افااراد زناادگي بااه امیااد افاازایش و زناادگي اسااتانداردهاي بهبااود بااه منجاار بهداشااتي مخااارج
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سااهم هزینااه هاااي    ،نیااز تقااابال رشااد تولیااد داخلااي  م . Behrman,1990) )(Fogel, 2004)اساات

مهارآرا و ف اایلي   طباق مطالعاه    ،مناا  سالمت را افزایش مي دهد کاه البتاه ایان در کشاورهاي درحاال توساعه      

 دار غیرمعنااي ي دهنااده نشااان نیااز مطالعااات زا برخااي (. 1388، )مهرآرادر همااه کشااورها عمومیاات ناادارد 

 عناوان  باه  تواناد  نماي  بهداشاتي  مخاارج  کاه  آن گوناه  .اسات تولیاد داخلاي    رشاد  بار  بهداشتي مخارج اثر بودن

 2015 ساو  دیگار  از .) ( Cullis  ,1979دباشا  داشاته  اقتصااد  بار  داري معناي  اثار  گاذاري  سارمایه  ناوع  یک

 بااردار،  ومیرزناان  مارگ  کااهش  ،2030 هااي  برناماه  در همچناان  اماا  باود  هازاره  توسعه اهداف سررسید سال

 خاادمات بااه همگاااني دسترسااي از اطمینااان وکودکااان، نااوزادان پیشااگیري قاباال هاااي ماارگ بااه دادن پایااان

 post-2015))اساات ماادنظر1چهارگانااه  طبااي هاااي مراقباات کیفیاات ارتقاااي و تولیاادمیل سااالمت مراقباات

Agenda .و  2012 در زنااان سااالم زناادگي بااه امیاادمتوسااط بهداشاات،  باار اساااس گاازارش سااازمان جهاااني

 تفااوت  ساال  18 شااهد  ساال ( 72) بااال  درآماد  باا  کشاورها  باا ( ساال  54) پاایین  درآمد با کشورها در 2013

 چهارگاناه  بنادي  تقسایم  در 2013 تاا  2000 از زناان  ساالم  زنادگي  باه  امیاد  رشاد  آهناگ  در دقات  باا  .است

 بیاانگر  کاه  اسات  تااملي  قابال  نتیجاه  بااال،  ماد آدر باا  کشاورها  در ساال  2 و هاا  مدآدر کم در سال 7 درآمدي،

 در اخاتالف  ساال  10 تفااوت  متوساط  کاه  همچناان . باشاد  ماي  زناان  ساالمت  بار  درآماد،  از غیر عواملي تاثیر

 .اسات  تامال  قابال  ساالمت  هااي  هزیناه  اتاالف  تعیاین  در خاود  ساالم  زندگي به امید و تولد بدو زندگي به امید

 و مناساب  بااروري  سان  در زناان  تعاداد  در چشامگیر  کااهش  باا  کاه  جهااني  در زناان  باروري نرخ ندرو  مقایسه

 ماي  نشاان  کناد،  ماي  حرکات  ساالمندي  سامت  باه  درجهاان،  عماومي  بااروري  میازان  ممتاد  کااهش  سال 23

 باراي  چالشاي  آناان  زنادگي  مختلاف  هااي  دردوره زناان  ساالمت  موضاوع  قصاوردر  هااي  هزیناه  و عواقب دهد

کاااهش باااروري اثاار بیشااتري باار کاااهش    .(WHO, 2013) شااود مااي محسااو  امعااهج کاال سااالمت

 (.Cervellati, 2011جمعیت نسبت به افزایش جمعیت مربوط به نرخ مرگ ومیر پایین مي گذارد)

 کااه( world bank, 2013) دهنااد مااي تشااکیل را جمعیاات از نیمااي وباایش کاام اي درهرجامعااه زنااان

 هزیناه  کااهش  فرصات  زناان،  ساالمت  در گاذاري  سارمایه  .دهناد  ماي  رارقا  ومدیریت تاثیر تحت را دیگر نیمي
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 باراي  فقاط  ناه  زناان  ساالمت  وارتقاا  حفاظات  (.Ginsberg, 2013) باشاد  ماي  جامعاه  کال  ساالمت  هااي 

 نقااش و زنااان سااالمت نیازهاااي از عمیااق فهاام اساات مهاام آینااده هاااي نساال بااراي بلکااه امااروز شااهروندان

 و هار  زن هار . آورد ماي  فاراهم  را توساعه  سامت  باه  حرکات  ریعتسا  فرصات  جامعاه  درساالمت  آنهاا  مشارکتي

 کشاورها  وساالمت  سیاساي  هااي  برناماه  صادر  در بایاد  بچاه  وهار  زن هار  ساالمت  و دارد چندگاناه  ارزش بچه

 وبیماااري کننااد مااي تجربااه را آن زنااان فقااط کااه هااایي وضااعیت Ban Ki Mon, 2010 ).)قرارگیاارد 

. ) (WHO, 2009اساات وشایسااته درخااور پاسااخي نیازمنااد ناادبر مااي رنااج آن منفااي نتااایج از امااا نیسااتند

 زنادگي  مقااطع  هماه  در زناان  ساالم  رفتارهااي . اسات  ساالمندي  ازمشاکالت  وجلاوگیري  مدیریت نیازمند جامعه

 ،تنبااکو  الکال،  مصارف  افازایش  شااهد  اماروز  جهاان  .شاود  ماي  تار  وفعاال  تار  ساالم  ساالمندان  پرورش باعث

انتظااار مااي رود ساارمایه گااذاري در (. (WHO سااتعروقااي  –لبااي ، دیاباات و بیماااري هاااي قاقيچاا شاایوع

آسایب پاذیر کودکاان و زناان، سارمایه انسااني        هااي   سالمت افراد و زیر ساخت هاا باا توجاه ویاژه باه گاروه      

 دهد.بهبود را سریع تر و بیشتر  جمعیت

 در ماوثر  هبارد را زناان  ساالمت  کاه  دارد ماي  بیاان  بلکاه  نیسات   زناان  فقاط  انحصاارا  مطالعاه  این غایي هدف

 بااه کااه دارد اهمیاات آنجااا از مطالعااه ایاان .اساات جامعااه افااراد ي همااه المتساا و سااالمت سیسااتم تقویاات

 کاه  پاردازد  ماي  زناان  ازساالمت  هاایي  شااخص  بار  داخلاي  ناخاالص  ازدرآماد  سالمت هاي هزینه سهم تحلیل

 ساابقه  باه  مسابوق  نیاز  انایار  از خاارج  مطالعاات  در بلکاه  کشاور  داخال  مطالعاات  در تنهاا  نه پیشینه بررسي در

 در زناان  مارگ  کال  باه  باارداري  مارگ  نسابت  و (HALE) زناان  ساالم  زنادگي  باه  امیاد  شااخص . باشد نمي

ناارخ ماارگ کودکااان زیاار یکسااال و ناارخ ماارگ   و سااال 5 زیاار دختااران ماارگ ناارخ و( PM) باااروري ساان

 رونااد و ساالمت  عمااومي هااي  وضاعیت  از خااوبي هااي  کنناده  بیااان زناان  انسااني  توسااعه شااخص ناوزادان و  

 زناان  ساالمتي  نیازهااي  باه  پارداختن  در کشاورها  ساالمت  نظاام  از تاري  دقیاق  تاابلوي  نیز و سالمت در تغییر

 بااه امیاد  درصااد 5 افازایش  منجربااه زودرس هااي  ماارگ کااهش  درصااد 40 کاه  جااایي .باشاند  ماايو جامعاه  

کااه  یاادگاهيد ارایااه در سااعي عمااال مطالعااه ایاان  .(background paper, 2014)شااود مااي زناادگي

 هزیناه  ساهم  قالاب  در زناان،  ساالمت  بار  درآماد  ناابرابري  ناامطلو   اثارات  کااهش  باراي  منجر به اقدام عملي
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 هااي  شااخص . دارد آمااري  تحلیال  و مقایساه  ضامن  در را، هاا  دولات  توجاه  جلاب  جهات  زناان،  سالمت هاي

 از نشااده پرداختااه هاااي جنبااه کااه دهااد مااي پژوهشااگران دیگاار بااه اي تااازه نگاااه مطالعااه، ایاان در منتخااب

کاه بهتار و عمیاق تار ماي توانناد       . وباه شااخص هااي ترکیباي     قراردهناد  نظار  ماد  خود درتحقیقات را سالمت

 بااه باتوجااه، گسااتردگي و عمااق تاااثیر گااذاري برنامااه هاااي سااالمت کشااورها را بیااان نماینااد بپردازنااد.  رونااد

 ویاژه  نگااه  باه  را تحاول  طارح  لیاان متو کاه  دارد ساعي  مطالعاه  ایان  ایاران،  سالمت درنظام تحول طرح جریان

 ,Ravindran)دارد جامعااه برسااالمت را تاااثیر بیشااترین کااه عطفااي نقطااه عنااوان بااه زنااان سااالمت بااه

 باراي  برجامعاه  مبتاي  اطالعاات  تاامین  باراي  ابازاري  عناوان  باه  پاژوهش  ایان  سو دیگر از و. بکشاند  (2007

 زناان  ساالمتي  وتنگناهااي  نیازهاا  رفاع  هات درج مناساب  ریازي  وبرناماه  وسیاساتگذاري  گیاري  تصمیم هرگونه

 نظااام مناسااب پاساا  چگااونگي درک مطالعااه ایاان در. برخورداراساات واهمیاات ازجایگاااه آنااان وضااعیت وبهبااود

 هااي  مراقبات  کیفیات  ارتقاا  و زناان  ساالمت  نیازهااي  ورفاع  مناساب  ریازي  برناماه  و درسیاساتگذاري  سالمت

 ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  مطالعاه  ندرایا  منتخاب  کشاورهاي . اسات  تاکیاد  ماورد  شاده  ارایه

 واز هسااتند باااال ودرآمااد باااال متوسااط پااایین، متوسااط پااایین، درآمااد بااا کشااورها از ترکیبااي بهداشاات، جهاااني

 وکسااب مقایسااه و هااا داده تحلیاال امکااان سااالمت، ونظااام فرهنگااي اجتماااعي ساااختارهاي تشااابهات طرفااي

ایاران باه ساازمان باین المللاي       آورد. پیوساتن کشاور   ماي  فاراهم  را بمناسا  عملي راهکارهاي و کاربردي نتایج

و گااذار سااالمتي  واقتصااادي مااالي بحااران درخااور بااراي ایاان مطالعااه فااراهم آورده اساات.  يانگیاازه ا ،زنااان

اساات)  کاارده مباادل " فوریاات" حالاات بااه" اولویاات "ازحالاات را زنااان نیازهاااي و برسااالمت تمرکااز ،حاضاار

WHO). 

 

       ------------------- 

SRMNH: Sexual, Reproductive, Maternal and Newborn death     
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 داف  و فرضااتاه  1-3

 هدف اصلی 3-1- 1 

حاوزه مدیتراناه شارقي     کشاورهاي  زناان  ساالمت  باا  داخلاي  ناخاالص  ازتولیاد  ساالمت  هااي  هزینه سهم رابطه

 سازمان جهاني بهداشت

 

 اهداف فرعی 1-3-2

 درزنااان سااالم زناادگي بااه بااا امیااد داخلااي ناخااالص تولیااد از سااالمت هاااي هزینااه سااهم رابطااه  1-3-2-1

 بهداشت جهاني سازمان شرقي مدیترانه حوزه کشورهاي

 مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  PM باا   داخلاي  ناخاالص  ازتولیاد  ساالمت  هااي  هزیناه  ساهم  رابطه  1-3-2-2

 بهداشت جهاني سازمان شرقي

 ساال  5 زیار  دختاران  مارگ  نارخ  باا   داخلاي  ناخاالص  تولیاد  از متساال  هااي  هزینه سهم رابطه  1-3-2-3

 بهداشت جهاني سازمان شرقي مدیترانه حوزه کشورهاي

 کشاورهاي  زناان  انسااني  توساعه  باا   داخلاي  ناخاالص  تولیاد  از ساالمت  هااي  هزیناه  سهم رابطه  1-3-2-4

 بهداشت جهاني سازمان شرقي مدیترانه حوزه

 سااالمت از تولیااد ناخااالص داخلااي بااا ناارخ ماارگ نااوزادان کشااورهاي رابطااه سااهم هزینااه هاااي  1-3-2-5

 بهداشت جهاني سازمان شرقي مدیترانه حوزه



 
 
 

 .......... د ناخالصرابطه سهم هزینه هاي سالمت از تولی

============================================================= 

 فصل اول: مقدمه و بیان مساله    
=========================== 

 

8 
 

 

مارگ کودکاان زیار یکساال      نارخ  باا  داخلاي  ناخاالص  تولیاد  از ساالمت  هااي  هزیناه  ساهم  رابطه 1-3-2-6

 بهداشت جهاني سازمان شرقي مدیترانه حوزه کشورهاي

 حااوزه کشااورهاي درزنااان سااالم زناادگي بااه بااا امیااد سااالمت ايهاا هزینااه کاال ساارانه ابطااهر 1-3-2-7

 بهداشت جهاني سازمان شرقي مدیترانه

 سااازمان شاارقي مدیترانااه حااوزه کشااورهاي PM بااا  سااالمت هاااي هزینااه کاال ساارانه رابطااه 1-3-2-8

 بهداشت جهاني

 وزهحا  کشاورهاي  ساال  5 زیار  دختاران  مارگ  نارخ  باا   ساالمت  هااي  هزیناه  کال  سارانه  رابطه  1-3-2-9

 بهداشت جهاني سازمان شرقي مدیترانه

 مدیترانااه حااوزه کشااورهاي زنااان انساااني توسااعه بااا  سااالمت هاااي هزینااه کاال ساارانه بطااهرا  1-3-2-10

 بهداشت جهاني سازمان شرقي

 شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  ناوزادان  مارگ  نارخ  باا  ساالمت  هااي  هزینه کل سرانه رابطه 1-3-2-11

 بهداشت جهاني سازمان

 مدیترانه حوزه کشورهاي یکسال زیر کودکان مرگ نرخ با سالمت هاي هزینه کل سرانه رابطه 1-3-2-12

  بهداشت جهاني سازمان شرقي
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 سواالت پژوهش      1-3-3
 

 باا  بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  در زناان  ساالم  زنادگي  باه  امیاد  آیاا : 1 سوال

 .دارد رابطه تسالم هزینه کل سرانه

 کاال ساارانه بااا بهداشاات جهاااني سااازمان شاارقي مدیترانااه حااوزه کشااورهاي در PM شاااخص آیااا : 2 سااوال

 .دارد رابطه سالمت هزینه

 بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  در ساال  5 زیار  دختاران  مارگ  نارخ  آیا :3 سوال

 .دارد رابطه سالمت هاي هزینه کل سرانه با

 بااا بهداشاات جهاااني سااازمان شاارقي مدیترانااه حااوزه کشااورهاي زنااان انساااني توسااعه شاااخص آیااا: 4 سااوال

 .دارد رابطه سالمت هاي هزینه کل سرانه

: آیا نرخ مرگ ناوزادان در کشاورهاي حاوزه مدیتراناه شارقي ساامان جهااني بهداشات باا سارانه کال             5سوال 

 هزینه هاي سالمت رابطه دارد

 جهاااني سااازمان شاارقي مدیترانااه حااوزه کشااورهاي ان زیاار یااک سااال در: آیااا ناارخ ماارگ کودکاا 6سااوال 

 دارد رابطه سالمت هاي هزینه کل سرانه با بهداشت
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 فرضاات پژوهش     1-3-4 

 

 ساهم  باا  بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  زناان   سالم زندگي به امید:  اول فرضیه

 .دارد رابطه داخلي ناخالص تولید از سالمت هاي هزینه

 هااي  هزیناه  ساهم  باا  بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  PM شاخص: دوم فرضیه

 .دارد رابطه داخلي ناخالص تولید از سالمت

 باا  بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  ساال  5 زیار  دختاران  مرگ نرخ:  سوم فرضیه

 .دارد رابطه داخلي ناخالص دتولی از سالمت هاي هزینه سهم

 باا  بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  زناان  انسااني  توساعه  شااخص : چهاارم  فرضیه

 دارد رابطه داخلي ناخالص تولید از سالمت هاي هزینه سهم

 هزیناه  ساهم  باا  بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  فرضیه پنجم : نرخ مرگ نوزادان کشاورهاي 

 دارد رابطه داخلي ناخالص تولید از سالمت ايه

 بهداشات  جهااني  ساازمان  شارقي  مدیتراناه  حاوزه  کشاورهاي  فرضیه ششم : نارخ مارگ کودکاان زیار یکساال     

 دارد رابطه داخلي ناخالص تولید از سالمت هاي هزینه سهم با
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 مقدمه 2-1

ت دقیاق تار صاورت زیارین مسااله ضاروري اسات نقاش و وظاایف دولات هاا            در انتزاع مساله تحقیق وبه عبار

 اجتمااعي  هادف  یاک  و انساان  هار  اساساي  حاق  ساالمتي  در تامین ساالمت جامعاه ماورد مداقاه قارار گیارد.      

بااراي  ضااروري و الزم شاارط ، اجتماااعي و روانااي ابعاااد جساامي، باااسااالمتي   .(1389درویااش پااور ،)  اساات

 بار  اسات از  ساالمتي  در اخاتالل  دچاار  کاه  کساي  تردیاد  بادون  و سات  ياجتمااع  و فاردي  هااي  نقاش  ایفاي

(. 1389هیاار ، دودا) بااود خواهااد ناااتوان و اجتماااعي خااانوادگي فااردي، الزامااات و تعهاادات گاارفتن عهااده

انتخاا   باودن، قرارگارفتن بار دوراهاي     لاوک  یاا ضاروري     درخصاو  ساالمت   ا بهکشوره دیدگاه دولتمردان

بارتعیین مسایر   ، دانناد یاا خیار   ببهبود سالمت افاراد جامعاه را یاک سارمایه گاذاري       این کهآیا . ست راه حل ها

تخصایص بودجاه هاا و ایجااد ظرفیات هااي فیزیکاي،         آیاا  ي ساالمت تااثیر نادارد؟   حرکت و تحاول نظاام هاا   

مطالعاات گساترده    امعاه را برطارف ماي کناد؟    ج آسایب پاذیر جنساي و ساني     توجه ویژه به گروه هااي خاا   

اي سااالمت را در توسااعه اقتصااادي اجتماااعي بررسااي نمااوده انااد امااا بهبااود کااارایي ایاان اي نقااش هزینااه هاا

 هزینه ها همچنان در کانون توجه و بررسي هاي مجدد قرار دارد.
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 مبانی نظرال پژوهش 2-2

 مناابعي  مقادار  کنناده  تعیاین  عوامال  یاا  عامال  شناساایي  ساالمت  هااي  نظاام  در اساساي  هااي  چالش از یکي

 کاه ایاي   ساالمتي  هااي  هزیناه . دهناد  ماي  اختصاا   خاود  ساالمت  هااي  مراقبات  باراي  کشاورها  کاه  است

 هاااي چرخااه اقتصااادي، هاااي بحااران و نظیرجنااگ وسیاسااي اقتصااادي و اجتماااعي مسااایل تاااثیر تحاات

 دچاار  غیاره  و خیاز  نفات  کشاورهاي  باراي  نفتاي  بازارهااي  نوساانات زیسات،   محایط  حفا   فرهناگ  انتخاباتي،

بیااان اینکااه مهاام تاارین عاماال مااوثر باار مخااارج    بااا 1977 سااال  در   Newhose  .شااود مااي نوسااان

مطاارح کاارد کااه مبناااي  فرضاایه اي راناخااالص داخلااي( آنهاساات،  )تولیااد بهداشااتي کشااورها، میاازان درآمااد

آن شاد. تعیاین لاوک  یاا ضاروري       تحقیقات بسایاري درخصاو  هزیناه هااي بهداشاتي و عوامال ماوثر بار        

وت تااثیر گاذاري مخاارج بهداشاتي عماومي وخصوصاي از ابعااد بسایار         باودن کااالي ساالمت و همچناین تفاا     

درکشاورهاي توساعه یافتاه انجاام شاده اسات        ،موجاود . بیشاتر مطالعاات   مهم در این مطالعات به شمار ماي رود 

که در اکیریت آنها کشش درآمدي هزیناه هااي بهداشاتي را بایش از یاک یعناي کااالیي لاوک  تعیاین کارده           

 باه عناوان یاک کااالي لاوک  غیار قابال قباول         را تبعیات کاردن مخاارج بهداشاتي     نیاز  مطالعااتي بودند. اماا  

روش بررسااي داده هااا نیااز در  ،عااالوه باار نامانااایي بااالقوه در داده هااا . ( Blomqvist, 1997)دانسااته انااد

و مطالعاات گفتاه شاده خاالي از رگرسایون       شاته اسات   کااالي ساالمتي نقاش دا    قلمدادکردن یا نکردنلوک  

 (.1391بوده است ) مهرآرا ، ذ  نهاي کا

ارکاان مفهاوم سارمایه انسااني اسات کاه بطاور مساتقیم و غیرمساتقیم بار انباشات سارمایه انسااني               زسالمت ا

تاثیر ماي گاذارد و سارمایه انسااني باه عناوان یکاي از عوامال مهام رشاد و توساعه شاناخته شاده اسات ولاذا                

سارمایه انسااني کاناال اصالي     . (Spence , 2009)بهبود در سالمت ماي تواناد ناوعي سارمایه گاذاري باشاد      
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بااا  درسااط  کااالن انتظااار مااي رود (.  Oster,2012اثرگااذاري امیااد بااه زناادگي باار رشااد اقتصااادي اساات )

وضااعیت سااالمت و درنتیجااه ساارمایه انساااني   و زیاار ساااخت هااا، ساارمایه گااذاري در سااالمت نیااروي کااار 

از  باا دیادگاه تعاداد معادودي    قابال  تدر یان مطالعاات   نتاایج ا  .(Novignon, 2012)جمعیت بهبود پیادا کناد  

باعاث کااهش مناابع    آن را و ماي کنناد  یاک ناوع هزیناه محساو       را کاه مخاارج بهداشاتي   اسات  اقتصاددانان 

  .(Aisa , 2005)مي داننددردسترس و در نتیجه کاهش تولید 

 جنبااه ازمت جامعااه و هزینااه هاااي بهداشااتي و سااال اقتصااادي رشااد و بهداشااتي هاااي هزینااه متقاباال رابطااه

 تولیاد  و بهداشاتي  مخاارج  ،بسایاري  تجرباي  مشااهدات  و تئوریاک  مبااني  بار  بناا  .اسات  بحاث  قابال  مهم هاي

 و موجاود  مناابع  از تاابعي  بهداشاتي  مخاارج یعناي  . اسات  باوده  متقابال  ارتبااط  داراي هاکشور در داخلي ناخالص

 بهداشااتي مخااارج بااا  افاازایش یاازن درآمااد و(. (Newhouse, 1977 اساات(  ثااروت یااا درآمااد) دردسااترس

 از اي مجموعاه  در بررساي  یاک  از  آماده  دسات  باه  نتاایج  اسااس اماا بار    (. Barrow, 1996)  است وابسته

 باا  کشاورهاي  در داخلاي،  ناخاالص  تولیاد  و مخاارج بهداشاتي   باین  علیات  ،يدرآماد  مختلاف  سطوح با کشورها

 بااال،  درآماد  باا  کشاورهاي  در ولاي  دارد وجاود  تيبهداشا  مخاارج  باه  درآماد  طرف از تنها متوسط و پایین درآمد

 . Erdil) , 2004) است موثر داخلي ناخالص تولید میزان بر نیز بهداشتي مخارج

تفااوت هااي قابال تامال در     ، کشاورها از تولیاد ناخاالص داخلاي آنهاا      ساالمت   با بررسي در سهم هزیناه هااي  

 ناخاالص  تولیاد  از کماي  ساهم  قطار و  اماارات  ،یات کواین سهم و پیامدهاي بهداشتي بدسات آماده وجاود دارد.    

در باین کشاور هااي درحاال توساعه      بااالیي   زنادگي  باه  امیاد  از اماا  اناد  داده اختصاا   ساالمت  باه  را داخلاي 

 تولیااد بااه سااالمت هاااي هزینااه سااهم ولاایکن اساات پردرآمااد کشااورهاي ماننااد هااا آن درآمااد. برخوردارنااد

 (.1388) مهرآرا ، است پردرآمد کشورهاي از کمتر مراتب به آن داخلي ناخالص

 بااا امااارات درکشااور درصااد 2.8 بااا  داخلااي ناخااالص ازتولیااد آمریکااا بهداشااتي مخااارج درصااد 17.9 فااوت ت 

تحلیاال  2013 درسااال زنااده تولااد هاازار درهرصااد 8 و 28 ترتیااب بااه باااردار مااادران ماارگ بهداشااتي پیامااد
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 از دشاوارتر  بسایار  بیماار  جواماع  در ارتقاا ساالمت  از آن جاایي کاه    .را ضروري ماي گرداناد   سالمتهزینه هاي 

 کاارایي  و وري بهاره  افازایش  مسائله  .( Pickering , 2007) اسات  ساالم  جواماع  در بیماار  افاراد  باه  کماک 

 تماامي  باراي وشناساایي حیطاه هاایي کاه منااطق عطاف در ساالمت جامعاه ماي باشاند            ساالمت  هاي هزینه

  مهم است. کشورها

 را هزینااه هااایي جامعااه، در آن تقویاات و سااالمت حفاا  منظااور بااه مااوميع بخااش کنااار در خصوصااي بخااش

 هار . شاود  ماي  شاناخته  خصوصاي  ساالمت  هااي  هزیناه  عناوان  باه  اقتصاادي  ادبیات در که شده است متحمل

 جهااني  تجاار   اماا  اسات،  جامعاه  ساالمت  بهباود  ،عماومي وخصوصاي   هزیناه  ناوع  دو هار  اصالي  هادف  چند

 اسات  شاده  موجاب  امار  ایان . اسات  متفااوت  مختلاف  کشاورهاي  در متساال  هاي هزینه کارایي دهد مي نشان

 بهداشهت  عرصهه  در گیارد.  قارار  توجاه  ماورد  ساالمت  هااي  هزیناه  در باازنگري  هاا،  هزینه کارایي به توجه با

. اسهت  شهده  پذیرفتهه  امهری  رهها  کشهو  همهه  در دولهت  نظهارت  و دولهت  کمك دولت، دخالت درمان و

دارنههد.  مسههلولیت بهداشههت بخهه  بههرای یارانههه تههامی  و ریگههذا سههرمایه در ههها دولههت همههه تقریبهها

گفت  اینکهه ههر حکهومتی مهه مقهدار بایهد بهرای نوههداری و بهبهود سهالمت مهردم   هزینهه کنهد              

بدون دانست   مال  ههایی کهه بها آن مواجهه اسهت بسهیار سهخت و مهی تهوان گفهت تیهردر تهاریکی             

بههدون تعههی  سههطی سههالمتی کههه    انههداخت  اسههت. بههدون دانسههت  مهههره اپیههدمیولوژیکی کشههور،   

مطلههون نظههر اسههت ومایههل اسههت بههدان برسههد، بههدون درنظههر گههرفت  ایههر بخشههی درون داده هههای    

سالمت  که باید آن هها را بخهرد، وبهدون  احتسهان ارزت و تهاییر سهایر ابعهاد منهابن و تعیهی  کننهده           

د. بهدیهی اسهت   های اجتماعی نمی توان به درستی در مهورد حهد و مهرز ایه  رقهم تصهمیم گیهری کهر        

 که پاسخ به ای  سوال مستلزم مشهخص کهردن فاکتورههایی اسهت کهه بهرآورد هها را متکیهر مهی کنهد.            

 مشامول  افاراد  تعاداد  بار  کال  یاک  تقسایم  از کاه  اسات  عاددي  ، سااده  بیان به، (per capita) سرانه مفهوم

 هزیناه  مجماوع ) ماان در و بهداشات  هزیناه  متوساط  باه  سارانه  لغات  علماي  مطالعات در شود مي حاصل کل آن
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 یافتاه  تخصایص  مبلا   ازسارانه  ماراد  مادیران  سیاساتگذاران،  نگااه  در .دارد اشااره  کشاور  در فرد هر ازاي به( ها

 هزینااه ساارانه" مفهااوم گوناااگون هاااي دربیااان. اساات درمااان و بهداشاات رساامي بخااش بااه دولاات بودجااه در

 بودجاه  از شاده  صارف  میازان  تخماین  در دشاواري . یاباد  ماي  متفااوتي  معناي  کشاورها  در "درماان  و بهداشت

 بهداشات  وزارت  یعناي  ، درماان  و بهداشات  رسامي  بخاش . دارد وجاود  نیاز  درماان  و بهداشات  بخش در دولتي

 ایاان بودجااه تمااام نتیجااه در و دارد درمااان و بهداشاات از غیاار هااایي هزینااه - پزشااکي آمااوزش و درمااان

 تخصصاي  و فناي   بایاد  سارانه  مفهاوم  .شات گذا ساالمت ماردم   حساا   باه  ساادگي  باه  توان نمي را وزارتخانه

 نیاز  جهااني  ساط   در. نیسات  آساان  نیاز  سارانه  ایان  باودن  مطلاو   از گفاتن  ساخن   سو دیگر از تعریف شود.

 سیاساتگذاران  و.نادارد  وجاود ( ناخاالص  درآماد  از بخشاي ) سارانه  مطلاو   میازان  تعیاین  باراي  مشخصاي  معیار

 ممکان  گرچاه  کاه  دهاد  ماي  ساوق  هاا  مقایساه  باه   لات حا بهتارین  در و رهاا ا ر ساالمت  هااي  نظام ومتولیان

 .بود وتاثیرگذارخواهد موثر اما نباشد دقیق و علمي است

 اسات  آرمااني  پدیاده  یاک  کامال  ساالمت  و اسات  مابهم  زیاادي  حاد  تاا  و ابعااد  پار  گسترده، مفهومي سالمتي

 لحظاه،  در خریادن  غیرقابال  ساالمتي . اسات  نماوده  تار  پیچیاده  را آن گیاري  انادازه  ابهاام  و گستردگي وهمین

 هماان  گیاري،  انادازه  باراي  ساالمت  مفهاوم  بعاد  تارین  سااده  شااید . اسات  زماان  طاول  در کردناي  فاراهم  اما

 هاااي هزیناه  باا  مارتبط  مطالعااات در شاده  بررساي   ساالمتي  هااي  شاااخص بیشاترین  .باشاد  جسامي  ساالمت 

 )کاه  بادو تولاد   يزنادگ  باه  امیاد  و(  ناوزادان  کودکاان،  ،خاام  ومیار  مارگ )ومیار   مارگ  هااي  شاخص ،سالمت

 شاااخص رساد  ماي  نظاار باه  روريضا  ( باوده اساات.  نادارد  را ماازمن هااي  بیمااري  و ناااتواني محاسابه  تواناایي 

ماننااد امیااد بااه زناادگي سااالم ، توسااعه انساااني ، نااابرابري  کننااد مااي بیااان را بهزیسااتي  کااه ازسااالمت هااایي

 رونااد مطالعااه .شااود میاارو ماارگ  هاااي میاازان ماننااد نارسااایي و محاادود هاااي شاااخص جااایگزینجنساایتي 

 یعناي  ساالمت،  نظاام  اساساي  عملکارد  اولاین  در تغییارات  روناد  زماان،  طاول  در ساالم  زنادگي  به امید تغییرات

 زنادگي باه   امیاد  توزیاع  تغییارات  روناد  بررساي و . داد خواهاد  نشاان  را جامعاه  ساالمت  ساط   میانگین افزایش
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 رعایات  از اطمیناان  یعناي  ساالمت،  نظاام  اساي اس عملکارد  دوماین  در تغییارات  روناد  نیاز  زماان  طاول  در سالم

 (.1386ملک، پور)نمود خواهد منعک  را جامعه سالمت سط  افزایش در عدالت

در جامعااه کااه ضاامن  )زنااان و کودکااان( نقااش و تاااثیر گااروه هاااي آساایب پااذیر سااني وجنساايپاارداختن بااه 

نهاا و نداشاتن نگااه ویاژه ،     تاثیرات زیر بناایي در شاکل دادن ساالمت کال جامعاه، در صاورت نپارداختن باه آ        

سرمایه هااي دردساترس و آتاي ساالمت جامعاه را ماي بلعاد و درنهایات ساالمت کال جمعیات را نازول ماي              

 یکاي  جهاان  کشاورهاي  از بسایاري  در زناان  .از حیطه هاي حیاتي نظام هااي ساالمت باه شامار ماي رود      دهد

تعریااف مفهااومي از  بااه اساات کااه ناادجهااان امااروز بساایار نیازم. هسااتند توسااعه فراینااد محااوري موضااوعات از

المت زنااان برسااد کااه بنیاااد یااک رویکاارد ماارتبط و مااوثر در برنامااه هاااي ارتقااا سااالمت وپیشااگیري از    ساا

 بااه توجااه باادون جهااان در سااالمت و توسااعه بااه دسااتیابي .مع ااالت بهداشااتي و بیماااري هااا را داشااته باشااد

 هاا  سیاسات  گونااگون  ابعااد  در، ولویات دار ا جنسایتي  هااي  تفااوت  گارفتن  درنظار  بادون و زنان سالمت اهمیت

 ،معنااداري  طاور  باه  زناان  در انسااني  سارمایه  ناابرابري  کااهش  .نیسات  ممکان  توسعه و يبهداشت هاي برنامه و

 منااطق  از بسایاري  در ماي گاذارد.   تاأثیر و امیاد باه زنادگي     اقتصاادي  رشاد  بار  ماردان  در آن کااهش  از بیشتر

 باار مااردان در آن نااابرابري بااا زنااان در انساااني ساارمایه نااابرابري تااأثیر میااان شااگرفي تفاااوت جهااان مختلااف

 سااني هاااي گااروه از برخااي در زنااان میاار و ماارگ میاازان گرچااه .(1389عبااادي، )دارد وجااود اقتصااادي رشااد

 امیاد  تفااوت  بهداشات،  جهااني  ساازمان  يقشار  مدیتراناه   توساعه  درحاال  کشاورهاي  امادر است مردان از کمتر

درمحادوده ساني    وشاود.   ماي  دیاده  ساال  دو تاا  یاک   تفااوت باا   یاا  و تاراز  هام  ردان،وم زنان سالم زندگي به

)سال هاي مهم براي سالمت زناان و جامعاه( ناه تنهاا امیاد باه زنادگي ساالم زناان پاایین تار اسات              60-40

 رباوط باه امیاد باه زنادگي بادو تولاد بااالتر        م بلکه در سایر دوره هاي سني باالبودن امید به زندگي ساالم زناان  

 در بهداشاتي  آمارهااي  اسااس  بار  زناان   (. 1386پورملاک،   ) اسات  بیشاتر زناان   و ساالمت  نه تواناایي  و آنها

 میاان  در هاا  بیمااري  برخاي  شایوع  بااالبودن . دارناد  بیمااري  مقابال  در بیشاتري  پذیري آسیب مردان با مقایسه

 روناد  ،ماردان  و زناان  یندربا  شایوع  سارعت  تفااوت  آنهاا،  میاان  در بهداشاتي  هااي  آماد  پیش بودن خطیر آنها،
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 از واسااتفاده دسترسااي بااودن نامساااعد ،ویااژه مااداخالت بااه نیاااز بیماااري، – سااالمتي الگااوي تغییاار کنااوني

 سیاسااي – اقتصااادي اجتماااعي، -فااردي  گسااترده تعااامالت بااه را زنااان سااالمت درماااني، بهداشااتي خاادمات

گذاران و مجریاان طارح هااي مختلاف نظاام      این مطالعه انتظار دارد باا ویاژه کاردن نگااه سیاسات     . است زده گره

( در طاي برناماه هااي میاان مادت و بلناد       کودکاان وسالمت بر گروه هااي ساني وجنساي آسایب پاذیر )زناان       

و آغاازي   ارتقاا ساالمت عماومي جامعاه طاي نسال هااي آتاي برساد.         مدت به سااختاري پذیرفتاه شاده باراي     

و طراحاي برناماه هااي    اي موجاود ساالمت زناان    در تحلیال برناماه ها   اختصاصاي  براي یک سریال از مطالعات 

 باشد.در آینده نزدیک ارتقا سالمت زنان 
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 یافته مرورال بر مطانعات انجام 2-3
 

 مطانعات انجام شده در ایران  2-3-1

 اقتصاادي  کاالن  هااي  سیاسات  ترسایم  در ناوعي  باه  اقتصاادي  ورشاد  بهداشاتي  مخارج بین رابطه شدن روشن

 تعیااین منظااور بااه وهمکاااران زاده اسااد مطالعااه. ه اسااتنااده بااودکن کمااک مهاام و جامعااه بهداشاات بخااش در

 ساااله پاانج دوره یااک در ایااران اسااتان 28در  اقتصااادي رشااد باار وخصوصااي دولتااي سااالمت مخااارج ارتباااط

 میباات اثاار ،ساارانه دولتااي سااالمت مخااارج دهااد مااي  نشااان پاناال هاااي داده از اسااتفاده بااا  1379-1384

0.85 (P=0.001  )یااک افاازایش بااا دیگاار عبااارت بااه دارد ساارانه داخلااي ناخااالص لیاادبرتو دار معنااي و 

 بهداشاتي  مخاارج  همچناین  .شاود  ماي  برابار  0.85 میازان  باه  اقتصاادي  رشاد  دولات،  ساالمت  مخارج واحدي

 )نیساات دار معنااي اثاار ایاان آماااري نظاار از ولااي(  0.80 )میباات ،ساارانه ناخااالص تولیااد باار ساارانه خصوصااي

P=0.4)  بااین در 1994-2010 هاااي سااال طااي در کااه آبااادي شاااه ي مطالعااه رد (.  1394،) اساادزاده 

 در کاه  شاده  داده نشاان  اسات  داده انجاام  از جملاه ایاران   توساعه  حاال  در کشاور  14و یافناه  توسعه کشور 15

 تولیاد  اگار  دیگار  بیاان  باه . دارد رشاد  هام   عماومي  بهداشات  هااي  هزیناه سارانه   اقتصاادي،  رشاد  وجود زمان

 در بادون ) درصاد  0.72  عماومي  بهداشات  هااي  هزیناه سارانه   رشاد  یاباد  افازایش  درصد یک داخلي ناخالص

 میازان  ایان  شاود  لحاا   مادل  در وقفاه  باا  متغیار  کاه  زمااني  و یاباد،  ماي  افازایش ( وقفاه  باا  متغیر گرفتن نظر

بهشااتي در بررسااي تجربااي مشااابه اي در (. 1391آبااادي، شاااه)یابااد مااي افاازایش درصااد 0.82 بااه افاازایش

نشااان مااي دهااد تنهااا بااک رابطااه بلندماادت و متقاباال بااین مخااارج     1383-1338دوره داخاال ایااران در 

سالماني در مطالعاه خاود کاه در دوره      (. 1387سالمت دولات و تولیاد ناخاالص داخلاي وجاود دارد) بهشاتي ،       

(. در مطالعااه  1389بااه نتیجااه مشااابه مطالعااه بهشااتي دساات یافاات )ساالماني،       1381-1350زماااني 

ه در کشااورها بااا درآمااد پااایین ومتوسااط ) درحااال توسااعه ( کااه ایااران هاام جااز ایاان  بهبااودي و همکاااران کاا

 حاکي از آن بودکه  تنها از طرف درآمد سرانه به مخارج سالمت سرانه علیت ها یافته  است،مطالعه 
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 شاامال و خاورمیانااه منتخااب کشااور 13 در مطالعااه بااا  ف ااایلي و آرا مهاار (. 1390دارد) بهبااودي ، وجااود

 انسااني  توساعه  باا  عمادتا  کاه  2005-1995 هااي  ساال  باین  شاد  ماي  راشاامل  نیاز  ایاران  کشاور  که آفریقا

 سااالمتي مخااارج و درآمااد میااان قااوي رابطااه یااک کااه هرچنااد کااه داد نشااان بودنااد( 0.8-0.5) متوسااط

 ایان  در هناوز ( کشاش  برحساب )  کااال  ایان  دیگار،  مطالعاات  خاالف  بار  اماا  دارد وجاود  مادت  بلناد  در حداقل

 زیاااد چساابندگي باار داللاات نیااز(  -0.16) تعاادیل ضااریب بااودن پااایین و شااود نمااي تلقااي وک لاا کشااورها

 هزیناه  نیساتند  وقاادر  مایال  کشاورها  ایان  واقاع  در. دارد درآمادي  نوساانات  باا  مواجاه  در ساالمتي  هااي  هزینه

 درماورد  آنچاه  باا  ماذکور  نتیجاه . کنناد  تعادیل  سارعت  باه  درآمادي  هااي  شاوک  باا  مواجه در را سالمتي هاي

 توساعه  کشاورهاي  جملاه  از منااطق  درغالاب  هرچناد  درواقاع . نیسات  ساازگار  اسات  آماده  بدسات  منااطق  سایر

 افازایش  داخلاي  ناخاالص  درآماد  از بهداشاتي  هااي  هزیناه  ساهم  سارانه  ،داخلاي  ناخاالص  تولید افزایش با یافته

 کاه  باشاد  نماي  اربرقار  نفات  کنناده  صاادر  کشاورهاي  ویاژه  باه  مناا  کشاورهاي  براي مذکور الگوي اما یابد مي

 حتاي  و مادت  درکوتااه  منطقاه  ایان  در ساالمت  هااي  مراقبات  نباودن  لاوک   ادعااي  صحت بر دلیلي خود این

  (.1391 مهرآرا،)باشد مي مدت بلند

 سااال 17 باراي  و ایاران  جملاه  از خاورمیاناه  کشاور  14 شااامل مقطعاي  و زمااني  ساري   مشااهدات  از هاا  داده

 ماد آدر باین  ارتبااط  عاالوه  باه . اسات  یاک  از کمتار  کشاورها  کیار ا باراي  درامدي کشش  ( 2006 – 1990)

 نشاان  هاا  تخماین . اسات  کارده  تغیار  کشاورها  باین  تکنولاوژیکي  هااي  پیشارفت  تأثیر تحت بهداشتي مخارج و

 باه  کشاورها  تماامي   باراي   ( 2006 – 1990)هااي  ساال  باین  بهداشاتي  مخاارج  درامادي  کشاش  کاه  داد

 (. 1392، رامهرآ) است یافته افزایش پایداري طور

 درحااال کشااورهاي چااالش تاارین اصاالي عنااوان بااه را فیزیکااي ساارمایه کمبااود مع اال کااه دیاادگاهي امااروزه

 کاه  جدیادي  دیادگاه  بارعک   و اسات  گرفتاه  قارار  تردیاد  ماورد  اسات،  برشامرده  وتوسعه رشد درفرآیند توسعه
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 کناد  ماي  معرفاي  هتوساع  و رشاد  فرآیناد  بنااي  سانگ  عناوان  باه  را وساالمت  آماوزش  شاامل  انسااني،  سرمایه

مطالعاه لطاف علاي پاور و همکااران تااثیر ساالمت سارمایه انسااني را           (.1384 مجتهادي، )اسات  شده پذیرفته

 منتخاب  کشاورهاي  ماوردي  مطالعاه  (. 1391بر نرخ رشد درآماد سارانه میبات اعاالم کردناد) لطفعلاي پاور ،        

 ساارمایه انساااني، ساارمایه باار عااالوه داد نشااان توسااعه حااال در کشااور 33 و ایااران جملااه از توسااعه درحااال

 اقتصااادي رشااد باار ومعناااداري اثرمیباات اساات شااده مشااخص سااالمت مخااارج متغیاار بااا کااه سااالمت

 ماي  دنیاا  باه  بهداشات  از ذخاایري  باا  افاراد  وري سارمایه انسااني  ئا بر اسااس دیادگاه ت   (.1384مجتهدي،)دارد

 یاباد  ماي  اساتهالک  زماان  طاول  رد بهداشات  موجاودي . برخوردارناد  ازآن بیشاتر  برخاي  و کمتر بع ي که آیند

 وباه  میارد  ماي  وسارانجام  رود ماي  دسات  از فارد  کاارایي  یافات  کااهش  حادکافي  باه  بهداشات  موجودي وقتي

 از تاابعي  نیاز  فارد  هار  بهداشات  يموجاود  ترتیاب  ایان  باه  گویناد  ماي  بهداشاتي  سارمایه  استهالک فرایند این

 کشااورهاي در سااالمت هاااي هزینااه يکااارای دهااد مااي نشااان جهاااني تجااار  .بااود خواهااد بهداشااتي مخااارج

 هااي  هزیناه  در باازنگري  هاا،  هزیناه  کاارایي  باه  توجاه  باا  اسات  شاده  موجاب  امار  ایان . است متفاوت مختلف

 تمااامي بااراي سااالمت هزینااه هاااي کااارایي و وري بهااره افاازایش مساائله .گیاارد قاارار توجااه مااورد سااالمت

 کاارایي  گیاري  انادازه  و فعلاي  جایگااه  اختشان  وري، بهاره  و کاارایي  افازایش  راساتاي  در. اسات  مهام  کشورها

 در سااالمت هاااي هزیناه  فنااي کاارایي  اسات میااانگین  برخااوردار هاااي ویاژ  اهمیاات از ساالمت  نظاام هاااي  در

 و عماومي  هااي  هزیناه  کاارایي  میاانگین   اسات  0.25 و 0.63  ترتیاب  باه  ایاران  خصوصاي  و دولتاي  بخش

 هاااي هزینااه کااارایي میااانگین سااو، کیاا از دهااد مااي نشااان منااا منطقااه کشااورهاي در سااالمت خصوصااي

 باین  اخاتالف  دیگار،  ساوي  از. اسات  باوده  خصوصاي  هزیناه هااي   کاارایي  میاانگین  از بیشاتر  هماواره  عمومي

  .(1393 ) فتااحي اسات  یافتاه  بهباود  دوره طاي  در ساالمت  خصوصاي  و عماومي  هااي  هزیناه  کارایي میانگین

 حااداقل بااا سااالمت  بروناادادهاي کااه تیافاا خواهااد دساات اقتصااادي کااارایي بااه صااورتي در سااالمت نظااام

 68بااا اسااتفاده از اطالعااات تااابلویي  کااه  اي در مطالعااه (. 1390 فااردآذر، عبااادي)شااود حاصاال دروناادادها

  تاثیر مخارج سالمت رابر روي وضعیت سالمت 2010-1995متوسط طي دوره  کشور با سط  درآمد
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 ومیار  مارگ  نارخ  وکااهش  زنادگي  باه  امیاد  یشافازا  باا  ساالمت  مخاارح  افازایش  ،ه اسات ادبررسي قرارد مورد

 کنناده  تاامین  منباع  زا نظار  صارف  ساالمت  مخاارج  اسات  هماراه  کودکاان  ومیار  مارگ  نارخ  وکااهش  عمومي

 ومیار  مارگ  نارخ  و نفار  هازار  هار در خاام  ومیار  مارگ  ونارخ  داده افازایش  را زنادگي  باه  امید داري معني بطور

طباق مطالعاه اي کاه در آن امیاد باه       (. 1393قي ، دهاد )صااد   ماي  کااهش  را زناده  تولاد  هازار  درهر نوزادان

 معااادل ساان هاار در مااردان سااالم زناادگي بااه  امیااد زناادگي سااالم را بااراي کشااور ایااران برآوردکاارده اساات ،

 زناان  زنادگي  امیاد  کال  درصاد  0.84 معاادل  زناان  باراي  و سان  هماان  در آناان  زندگي امید درصدکل 0.86

 زنادگي   باه  امیاد  دلیال  باه  ماردان،  باه  نسابت  زناان  ساالم  زندگي هب امید بودن تر بیشه است و بود سن آن در

 کمتار  یعناي  نااتواني،  یاا  بیمااري  شادن  متاراکم  بناابراین . کمتار  نااتواني  ناه  و اسات  باوده  تار  طوالني تولد بدو

 وجاود  ماردان  باه  نسابت  زناان  در زنادگي،  امیاد  کال  نسابي  افازایش  باا  هماراه  نااتواني  نسبي(  بودن یا) شدن

 نازد   نااتواني  گساترش  باا  کلاي  طاور  باه  ماردان،  باه  نسابت  زنان زندگي امید کل نسبي بودن شتربی بلکه ندارد

 زناان  در نااتواني  هااي  میازان  کاه  اسات  ایان  مهام  بسایار  موضاوع  .اسات  هماراه  سني هاي گروه کل در زنان

 هاااي میااانگین از باااالتر اي مالحظااه قاباال و نامتناسااب طااور بااه سااال 59 تااا 40 سااني هاااي گااروه ایرانااي

 تاارین تأماال قاباال و تاارین برجسااته اخیاار، اخااتالف. باشااد مااي(  1379 سااال در) شاارقي مدیترانااه منطقااه

 در  شارقي  مدیتراناه  کشاورهاي  میاانگین  و 1382 ساال  در ایاران  نااتواني  هااي  میازان  باین  کاه  است تفاوتي

 1390 الاي  1360 هااي  ساال  طاي  در شاده  انجاام  مطالعاه  (.1386پورملاک، )شاود  ماي  دیاده  1379 سال

 کاه  اسات  داده نشاان  ساال  5  زیار  کودکاان  ومیار  مارگ  نارخ  و انسااني  توساعه  شااخص  علي رابطه دربررسي

 ، سپهردوساات) اساات شااده سااال 5 زیاار کودگااان ومیاار ماارگ کاااهش باعااث انساااني توسااعه شاااخص بهبااود

 کااه اساات شااده داده نشااان جهااان منتخااب کشااورهاي در شااده انجااام تطبیقااي – توصاایفي مطالعااه . (1394

 کااهش   باعاث  شااخص  ایان  بهباود  و ارتقاا  و دارد نزدیاک  رابطاه  انسااني  توساعه  شاخص با مادران میرو مرگ

  هزینه سهم پذیري تاثیر بیانگر که مطالعاتي جمله از (.1392 ، زاده آصف)شود مي مادران ومیر مرگ
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 مطالعااه ماي تاوان باه دو مطالعاه اخیار اشااره کارد.        اسات  اقتصاادي - سیاساي  عوامال  ساایر  از ساالمت  هااي 

 اثار  در ،اسات  نفات  آن اول و عماده  درآماد  کاه  خیاز  تفا ن کشاور  یاک  عناوان  باه  ایاران  کشاور  در شده انجام

 8 تاا  دولات  بهداشاتي  مخاارج  ایاران،  دولات   نفتاي  درآمادهاي  در معیاار  انحاراف  یک اندازه به میبت اي تکانه

 ایان  شاانزدهم  دوره در. شاود  ماي  منفاي  دوره، 16 از بعاد  نهایتاا  و یاباد  ماي  کااهش  آن از بعاد  و افزایش دوره

 نزولاي  روناد  باه  چهاارم  و بیسات  دوره تاا  ساالمت  مخاارج  کااهش . رساد  ماي  صافر  باه  و شود مي تعدیل روند

 در کااه آبااادي شاااه ي مطالعااه  (.1393، زاده اسااد) شااود مااي صااعودي دوباااره آن، از پاا  و داده ادامااه خااود

 ایاران  جملاه  از توساعه  حاال  در کشاور  14و یافناه  توساعه  کشاور  15 باین  در 1994-2010 هااي  سال طي

 توساعه  کشاورهاي  مانناد  توساعه  درحاال  کشاورهاي  در انتخاباات  متغیار  کاه  ماي دهاد   نشاان  اسات  داده انجام

 آباادي  شااه ) اسات  باوده  عماومي  بهداشات  هااي  سارانه هزیناه   رشاد  بار  داري معناي  و میبت تاثیر داراي یافته

 نشاان  ساالم  زنادگي  باه  امیاد  جنسایتي  شاکاف  باا  جنسایتي  يناابرابر  رابطاه  بار  شاده  انجام مطالعه (. 1391،

 ارتبااط  تارین  قاوي  و بیشاترین  آماوزش  متغیار  ، وسیاسات  ، درآماد  ، آماوزش  متغیرهااي  باین  در که است داده

 و تجزیااه (. 1391، ماارادي) و(1391احماادي،) دارد سااالم زناادگي بااه امیااد شاااخص بااا زنااان سااالمت در را

 جهااني  ساازمان  در و آرام اقیاانوس  غار   ي منطقاه  در اخیارا   کاه  اشاتي بهد هااي  مراقبات  هااي  هزینه تحلیل

 بیمااري  باه  مباتال  افاراد  باه  مرباوط  بیمارساتاني  مخاارج  درصاد  16 کاه  است آن نشانگر آمد، عمل به بهداشت

در یااک بیماااري  هااا هزینااه پیااداي بخااش فقااط ایاانو. اساات بااوده دیاباات در فقااط هاام آن ماازمن هاااي

 (.  1390، کریمي)ست،
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 رانیا مطالعات جدول:2-1 جدول

  

 نتیجه متغیر/ موضوع  محقق اول / سال

 سرمایه انساني الزام توسعه سرمایه سالمت)مخارج سالمت( -سرمایه انساني 1384 مجتهدي،

 افازایش  باا  هماراه  نااتواني  نسبي(  بودن یا) شدن کمتر امید به زندگي سالم 1386پورملک،
 وجاود  ماردان  باه  تنسب زنان در زندگي، امید کل نسبي
 ندارد

 وجود دارد تنها بک رابطه بلندمدت و متقابل رابطه متقابل هزینه هاي سالمت و رشد اقتصادي 1387بهشتي ، 

 وجود دارد تنها بک رابطه بلندمدت و متقابل رابطه متقابل هزینه هاي سالمت و رشد اقتصادي 1389سلماني،

تنها از طرف درآمد سرانه به مخارج سالمت سرانه علیت  مت و رشد اقتصاديرابطه متقابل هزینه هاي سال 1390بهبودي ،
 وجود دارد

 هاي مراقبت هاي هزینه تحلیل و تجزیه 1390، کریمي
 بهداشتي

 بیماري یک به مربوطفقط  بیمارستاني مخارج درصد 16
  ( دیابت ) مزمن

 بهداشت هاي سرانه هزینه اقتصادي و رشد 1391آبادي، شاه
 عمومي

رشد تولید داخلي منجر باه رشاد هزیناه هااي عماومي      
 سالمت مي شود

رابطه متقابل هزینه هاي سالمت و رشد اقتصادي  1391 مهرآرا،
 و لوک  بودن یا نبودن

 مدت بلند در حداقل سالمتي مخارج و درآمد میان قوي رابطه
 نبودن سالمت لوک 

 درآمدي نوسانات با مواجه در سالمتي هاي هزینه زیاد چسبندگي
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 نتیجه متغیر مورد بررسي محقق اول / سال

 به امید با سالمت مخارح 1393صادقي ، 
ومیر  مرگ نرخ و زندگي
 کودکان ومیر مرگ و عمومي

 را زنادگي  باه  امیاد  داري معناي  بطاور  کنناده  تامین منبع از نظر صرف سالمت مخارج
 تولاد  هازار  درهار  نوزادان ومیر مرگ نرخ و نفر هزار درهر خام ومیر مرگ ونرخ افزایش

 دهد مي کاهش را زنده

 هزینه سهم پذیري تاثیر 1393، زاده اسد
 عوامل سایر از سالمت هاي

 اقتصادي- سیاسي

 ایاران،  دولات   نفتاي  درآمادهاي  در معیاار  انحاراف  یک اندازه به میبت اي تکانه اثر در

 16 از بعد نهایتا و بدیا مي کاهش آن از بعد و افزایش دوره 8 تا دولت بهداشتي مخارج
. رساد  ماي  صافر  باه  و شود مي تعدیل روند این شانزدهم دوره در. شود مي منفي دوره،

 پا   و داده ادامه خود نزولي روند به چهارم و بیست دوره تا سالمت مخارج کاهش
 مي شود صعودي دوباره آن، از

 ، سپهردوست

1394 

 نرخ و انساني توسعه شاخص
 5  زیر کودکان ومیر مرگ

 ساال  5 زیار  کودگان ومیر مرگ کاهش باعث انساني توسعه شاخص بهبود
 است شده

 نتیجه متغیر مورد بررسي محقق اول / سال

سرمایه سالمت)  -سرمایه انساني 1391لطفعلي پور ، 
 مخارج سالمت(

 تاثیر سرمایه انساني بر رشد درآمد

 جنسیتي شکاف با جنسیتي نابرابري 1391، مرادي
 سالم زندگي به امید

 قاوي  و بیشاترین  آماوزش  متغیار  ، وسیاست  درآمد ، آموزش متغیرهاي بین
 دارد سالم زندگي به امید شاخص با زنان سالمت در را ارتباط  ترین

 جنسیتي شکاف با جنسیتي نابرابري 1391احمدي،)
 سالم زندگي به امید

 قاوي  و بیشاترین  آماوزش  متغیار  ، وسیاست  درآمد ، آموزش متغیرهاي بین
 دارد سالم زندگي به امید شاخص با زنان سالمت در را ارتباط ترین

 سالمت هاي هزینه سهم پذیري تاثیر 1391، آبادي شاه
 اقتصادي- سیاسي عوامل سایر از

 یافتاه  توساعه  کشاورهاي  مانناد  توساعه  درحال کشورهاي در انتخابات متغیر
 عماومي  بهداشات  هااي  سرانه هزینه رشد بر داري معني و میبت تاثیر داراي
 دارد

 توسعه شاخص با مادران ومیر مرگ 1392 ، زاده آصف
 انساني

 ومیر مادران باردار مي شود مرگ کاهش  باعث توسعه انساني  بهبود

 است یک از کمتر کشور(  29کشورها ي مطالعه ) اکیر براي درامدي کشش لوک  بودن یا نبودن 1392، مهرآرا

هزیناه   کاارایي  میاانگین  از بیشتر همواره عمومي هاي هزینه کارایي میانگین سالمت هاي نههزی کارایي 1393 فتاحي
 خصوصي است  هاي

 طاي  در سالمت خصوصي و عمومي هاي هزینه کارایي میانگین بین اختالف
 یافته است بهبود دوره
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 مطانعات انجام شده درجهان 2-3-2

 

 درآمد افزایش با سالمت هاي هزینه سهم که کرد بیان خود درمطالعه(  Newhouse,1977)  که زماني از

 یک سالمتي و در واقع باشد مي یک از بزرگتر درآمدي کشش با کاال یک سالمت که داد نشان و شود مي بیشتر

 همچون نیز بعد مطالعات است مطالعات گسترده اي در تبیین این رابطه انجام شده است، لوک  کاالي

((Gerdtham,2000،(Hitiris,1992)،(Viscusi,1994)،(Hansen,1996)،(Blomqvist,1997

  دادند. قرار تایید یافته مورد توسعه کشورهاي و  OECD ع و درکشورهاي را موضوع این ،(

دارد بارها آزمون شده است  ناخالص داخلي وجود جذابیت زیادي در بررسي علي بین هزینه هاي سالمت و تولید 

آن ناخالص داخلي است اما دلیل عمده اي که این رابطه را دوطرفه مي کند  تولید که هزینه هاي سالمت وابسته به

. (Amiri,2012)تولیدات اقتصاد کالن محسو  مي شود درک درون داده یکه سالمت جامعه به عنوان  است

فراد که کارایي ا ي مي شودث افزایش امنیت اجتماعي، آرامش و رفاهعافزایش هزینه هاي سالمت دریک کشور با

و روشن تر تفکر مي  کردهر سخت تر و براي مدت طوالني تر کا ،م ترالبطور کلي مردم س را بهبود مي بخشد و

 تولید و سالمت مخارج متغیر بین دو دوطرفه رابطه وجود متعددي به نظري و مطالعات . (Bloom, 2005)کنند

 , Devlin) و( Rivera , 1999 (Hitiris ,1992) ،( Barro, 1996)دارند اشاره(  درآمد) داخلي ناخالص

 سوم یک که دارد مي بیان داشت همراه به او نیزبراي را نوبل جایزه کسب کهخود  مطالعات در فوگل .( 2001

 هاي دردهه که طوري به است بوده وسالمت تغذیه بهبود از ناشي اخیر سال  200 در درانگلستان اقتصادي رشد

 . (Fogel,1994)است شده منجر زندگي به امید شافزای به  ومیر مرگ کاهش اخیر

 و تاثیرمیبات  داخلاي  ناخاالص  تولیاد  کاه  ایان  وجاود  باا  اساترالیا  کشاور  در کاه  دادناد  نشاان  مکدونالد و هاپکینز

 داري معناااي اثااار تولیاااد بااار بهداشاااتي مخاااارج ولاااي دارد بهداشاااتي مخاااارج بااار داري معناااي

  1972 – 2005 هاي سال طي  پاکستان ورکش در که  اي مطالعه در (. Hopkins,2000)ندارد
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 نداشاته  اثاري  تولیاد  بار  بهداشاتي  مخاارج  و باوده  بهداشاتي  مخاارج  باه  داخلي ناخالص تولید از علیت شد انجام

 بررسااي بااه اقتصااادي رشااد و بهداشااتي مخااارج تحاات خااود مطالعااه در ونااگ(.  Bukhari , 2007) اساات

 اسات  رسایده  نتیجاه  ایان  باه  و پرداختاه  2007 تاا  1986 هااي  ساال  طاي  کشاور  31 در متغیر دو این ابطهر

  .(Wang , 2011) است شده کشورها این در بهداشتي مخارج افزایش باعث درآمد افزایش که

، میزان مرگ ومیر مادران باردار با شاخص   2010کشور جهان در سال  179در مطالعه انجام شده با داده هاي  

ین مطالعه بین میزان مرگ مادران باردار وسهم هزینه ها ي سالمت، نسبت هاي متعددي بررسي شده است که در ا

به سایر شاخص ها، رابطه ضعیف وجود داشته و در بررسي ابعاد هزینه هاي سالمت، هزینه هاي سالمت عمومي 

انجام  درمطالعه (Sajedinejad, 2015).رابطه منفي و هزینه هاي خصوصي همبستگي میبت نشان داده است

بیش  ،سالمت هزینه کرده اند تري برايدر کشورهاي آفریقایي ، بیان شده است که کشورهایي که سهم بیش شده 

کشورهایي که هزینه کمتر تخصیص داده اند همراه بوده  درمقایسه باتر هم با کاهش میزان مرگ مادران باردار 

به خوبي توزیع شده باشند و در تخصیص  اند.گرچه این درهمه کشورها بک قاعده نیست اما افزایش هزینه هایي که

پیامدهاي میبت بیش تر ي براي  ،وخصوصي باشد هاي عموميآنها مداومت وجود داشته باشد و شدت آن در هزینه 

سالمت زنان خواهند داشت. تفاوت در کشور ها مي تواند ناشي از تخصیص نادرست منابع  درحیطه هاي نیازمند، 

جابا در  .(Chirow, 2013)از قدرت در دالیل شخصي بیش از نیازهاي کشور باشدمدیریت ضعیف و سو استفاده 

مطالعه ي خود رابطه ي قوي بین سرانه هزینه سالمت بعنوان یک دورن داد و امید به زندگي بدو تولد به عنوان 

رآمدي آنها کشور جهان با تقسیم بندي براساس موقعیت جغرافیایي و د 175یک برون داد سیستم سالمت در بین 

بدست آورده است و اشاره مي نمایدکه تفاوت سرانه هزینه هاي سالمت در  1995-2010در طي سال هاي 

کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار جدي است و در طول زمان نیز در حال افزایش 

در  1990-2010در فاصله زماني  کشور 187در مطالعه اي که توسط ساالمون در  (Jaba, 2014).است

  نسبت بهبه زندگي سالم بسیار جزیي تر  سال امید 20تحلیل بار بیماري انجام شد، نشان داده شده که در طول 
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سال و  8.5تفاوت امید به زندگي و امید به زندگي سالم مردان  2010امید زندگي بدو تولد افزایش یافته است. در 

سال بوده است  4.5سال وبراي زنان  4.2ومیزان رشد امید به زندگي سالم براي مردان بوده است و 10براي زنان 

(Salomon,2012) . 

ساال امیاد باه زنادگي ساالم در بادو        2مشارکت نوع آوري اروپا در ساالمندي فعاال و ساالم در صادد  افازایش      

سایدن باه ایان هادف را     ماي باشاد. مطالعاه جااگر و همکااران ر      2020کشور اروپایي باراي ساال    27تولد در 

ساال   0.9ساال و باراي زناان     1.4بار اسااس روناد موجاود در هار ساال باراي ماردان          بررسي نماوده اسات.  

افزایش اتفاق مي افتد که براي رسیدن به هدف تعیاین شاده ، بایاد رشاد امیاد باه زنادگي ساالم ساالیانه باراي            

  (Gagger, 2013).دست آیدب 2020سال در دهه منتهي به  4.8سال و براي زنان  4.4مردان 

، رابطاه باین مخاارج ساالمت      1999- 2004کشاور آفریقاایي طاي دوره زمااني      47مطالعه انجاام شاده در   

و وضااعیت سااالمت ایاان کشااورها را بررسااي نمااودو باار اساااس نتااایج بدساات آمااده از ایاان مطالعااه ، مخااارج   

ومیار کودکاان زیار     گادان و مار سالمت کل و مخارج سالمت عماومي تااثیر معناي داري بار مارگ ومیار ناوز       

 و بیسات  قارن  در کاه  هاایي  چاالش  تارین  بازرگ  از یکاي   (Anyanwu, 2009).پان   ساال داشاته اسات    

 یهااي  بیماار  از ناشاي  باار  افازایش  باشاند،  ماي  مواجاه  آن باا  جهاان  سراسار  در کاه نظاام هااي ساالمت     یکم

 هزیناه  اتاالف  اصالي  هااي  رکمحا  از یکاي  مازمن  هااي  بیمااري  کاه  اسات  این بر جهاني توافق  است مزمن

 هااي  برهزیناه  عاالوه  بلعناد  ماي  را هاا  گاذاري  سارمایه  و انادازها  پا   پزشکي، مخارج. باشد مي سالمت هاي

ساهم هزیناه     (.Nolte ,2008)اسات  انکاار  قابال  غیار  مازمن  هااي  بیمااري  انسااني  هااي  هزیناه  اقتصادي،

 ي و اجتمااعي دچاار نوساان ماي شاود     هاي سالمت در هماه کشاور هاا تحات تااثیر عوامال سیاساي ، اقتصااد        

حتااي کشااوري همچااون ایاااالت متحااده آمریکااا کااه باااالترین تولیااد داخلااي را حتااي در طااي دوران بحااران   

 مواجااه شااده اساات سااال اخیاار 51طااي  هزینااه هاااي سااالمت   اقتصااادي داشااته اساات، بااا کاااهش رشااد 
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.(Martin, 2012)  باراي ساال هااي    الص داخلاي  ساهم هزیناه هااي ساالمت از تولیاد ناخا       مقدارتیبیت  و

 ,Martin) خاادمات مراقباات سااالمت فااردي شااده اساات   کاااهش اسااتفاده از موجبااات (سااال 4) متااوالي

 5.7سااالمت ملااي آمریکااا بااه عنااوان یااک پااروژه ملااي در صاادد افاازایش سااالیانه بطااور متوسااط     .(2014

از رشاد ساالیانه در    درصاد رشاد ساریع تار     0.9درصد رشد در هزینه کرد ساالمت اسات. کاه ایان باه معنااي        

تولیااد ناخااالص داخلااي مااورد انتظااار در ایاان دوره اساات. در نتیجااه سااهم هزینااه هااا ي سااالمت  از تولیااد     

 . (Sean, 2012)خواهد رسید 2021درصد در  19.6به  2010درصد در  17.9ناخالص داخلي از 

نشان مي دهد که ام شده است اي که با همکاري مجموعه گسترده اي از سازمان هاي مرتبط سالمت انجمطالعه 

را تامین  يو اقتصاد ي، اجتماع يتواند بازده باالیي از سالمت چگونه سرمایه گذاري درسالمت زنان وکودکان مي

کشور جهان  74کند. در این مطالعه با یک چهارچو  مفهومي براي سرمایه گذاري در سالمت زنان و کودکان در 

و  .پیش بیني کرده اند را  برابر ارزش اقتصادي اجتماعي بازگشت منفعت 9تا  ه اندبودکه داراي باالترین بار بیماري 

مرگ هاي غیر  شامل رشد تولید داخلي کشورها از طریق بهبود تولید وپیشگیري از ،این بازگشت سرمایهبیش تر 

 2نها با حداکیر ت که باشد.مي  2035میلیون زن تا سال  5میلیون مرده زایي و  32میلیون بچه و  147ضروري 

شود  درصد افزایش در سرمایه گذاري بر سالمت زنان وکودکان بیش تر از چیزي که درحال حاضر هزینه مي

 Stenberg, 2014). بدست خواهد آمد)
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 جهان در شده انجام مطالعات جدول: 2-2 جدول

 نتیجه متغیر/ موضوع محقق اول / سال

Bukhari , 2007  تولید ناخالص هزینه هاي سالمت و
 داخلي

  بهداشتي مخارج به داخلي ناخالص تولید از علیت

Nolte ,2008 اتاالف  اصالي  هااي  محرک از یکي مزمن هاي بیماري اتالف هزینه هاي سالمت 
 سالمت هاي هزینه

Anyanwu 
,2009 

هزینه هاي سالمت  و مرگ ومیر 
 نوزادان و کودکان زیر پن   سال

 5نوزادان و کودکان زیر بین هزینه هاي عمومي ومرگ 
 سال رابطه معني داري وجود دارد

Wang , 2011  رابطه تولید ناخالص  و هزینه هاي
 سالمت

 بهداشتي مخارج افزایش باعث درآمد افزایش

Amiri , 2012  هزینه هاي سالمت و تولید ناخالص
 داخلي

رابطه دوطرفه، سالمت جامعه به عناوان یاک درون داده   
 صاد کالن استدر تولیدات اقت

Salomon , 
2012 

امید به زندگي سالم بسایار جزیاي تار نسابت  باه امیاد        رشد امید به زندگي سالم
زندگي بدو تولد افزایش مي یابد ومیازان رشاد امیاد باه     

سال  4.5سال وبراي زنان  4.2زندگي سالم براي مردان
 بوده است

Martin, 2012  ، تاثیر پذیري از عوامل سیاسي
 و اجتماعياقتصادي 

کاهش رشد  هزینه هاي سالمت دربحران اقتصادي اخیر 
 جهان حتي در آمریکا

Sean, 2012  چشم انداز به رشد مطلو  هزینه هاي
 سالمت

تقاضاي رشد سریع تر هزینه هاي سالمت از رشد سالیانه 
 در تولید ناخالص داخلي در آمریکا

Gagger, 2013  2رشد امید به زندگي سالم به میزان 
 سال در اروپا

براي رسیدن به هدف تعیین شده  سالیانه باراي  ماردان   

ساال در دهاه منتهاي باه      4.8سال و براي زناان   4.4

 بباید محقق شود 2020
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 نتیجه متغیر / موضوع محقق اول / سال

Chirow ,  2013 اهش افزایش هزینه هاي سالمت باعاث  کا   سهم هزینه ها ي سالمت و مرگ مادران باردار
 میزان مرگ مادران باردار مي شود

Jaba , 2014 رابطه ي قوي بین سارانه هزیناه ساالمت و     سرانه هزینه سالمت و امید به زندگي
 امید به زندگي وچود دارد

Martin , 2014 موجبات کاهش اساتفاده از خادمات مراقبات     پیامد رکود رشد هزینه هاي سالمت
 سالمت فردي 

Stenberg, 2014 147پیشگیري از مرگ هاي غیار ضاروري    یه گذاري درسالمت زنان وکودکانسرما 

 5میلیاون مارده زایاي و     32میلیون بچه و 
 2تنها با حاداکیر   2035میلیون زن تا سال 

درصد افزایش در سرمایه گذاري بر ساالمت  
 زنان وکودکان بیش تر از زمان حال

Sajedinejad , 
2015 

رابطه ضعیف، هزینه هاي سالمت عماومي   ادران باردارسهم هزینه ها ي سالمت و مرگ م
رابطااه منفااي و هزینااه هاااي خصوصااي   

 همبستگي میبت نشان داده است
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 مقدمه 1- 3

مااي شااود محققااین بااه فراخااور نااوع مطالعااه و زماااني کااه رابطااه بااین مخااارج بهداشااتي و سااالمت بررسااي 

ساالیقه ي خااود ترکیااب محاادودي از شاااخص هاااي سااالمت را درقالااب متغیاار وابسااته  انتخااا   و بررسااي    

که همچاون حلقاه هااي یاک زنجیار متااثر از       یکي از مساالل مهام تااثیر ساایر متغیرهاا ماي باشاد        .مي کنند

ت کاه اساساا نماي تاوان تاک بعادي باه آن نگریسات.         از معادود مبااحیي اسا    این بررسي .یکدیگر خواهند بود

ماورد بررساي در ایان مطالعاه دیاده شاد        متغیرهااي آنچه کاه در واقعیات داده هااي جماع آوري شاده باراي       

. عاالوه بار آن کاه در برخاي کشاورها ي کمتار توساعه یافتاه ي کام          محدودیت هایي را بر مطالعه وارد نماود 

مهماي همچاون امیاد باه زنادگي ساالم زناان ، توساعه انسااني          درآمد گزارش وجود نداشت، در شااخص هااي   

ساال هااي محادودي وجاود داشات کاه عماال مسایر مطالعاه را           کال جهاان   داده هاا در   ،PMزنان ، نسبت 

موجاود یاک تحلیال درسات بدسات ماي آماد، باا محادودیت در          دشوار مي نمود. از آن جا که بایاد از واقعیات   

 شد. انتخا د براي برازش داده ها ي این مطالعه انتخا  روش ها ، بهترین امکان موجو
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 نوع پژوهش   3-2

 مي باشد توصیفي  –تحلیلي این پژوهش از نوع 

 جامعه پژوهش : همراه با معاار هاال ورود و خروج 3-3

 

 جامعه پژوهش  3-3-1

بهداشات ماي باشاد کاه باا توجاه باه تقسایم         جهااني  کشورهاي حوزه مدیترانه شارقي ساازمان   جامعه پژوهش 

کشااور مااي باشااد .ایاان کشااورها درتقساایم بناادي   22منطقااه اي سااازمان جهاااني بهداشاات شااامل  بناادي 

کشاااور بحااارین، کویت،عمان،قطر،عربساااتان  6 درصاااد شاااامل  27.3طیاااف درآمااادي ،  4درآمااادي در 

کشااور ایااران ، عااراق، جااردن،  6درصااد بااا  27.3 ودر گااروه بناادي کشااورها بااا درآمااد باااال سااعودي،امارات 

کشاور جیباوتي    7درصاد ایان منطقاه  باا      31.8و  متوساط بااال  باا درآماد   در گروه بنادي  انیزیا لبنان ، لیبي ،ت

کشااور  3درصااد بااا  13.6و متوسااط پااایین، مصاار، موراکااو، پاکسااتان، سااودان، سااوریه و یماان بااا درآمااد   

 . گرفته اندقرار ها  کم درآمد افغانستان ، سومالي و سودان جنوبي در گروه بندي 

 EMROدي درآمدي کشورهاي گروه بن 3-1جدول

 اسامي کشورها درصد از کل تعداد کشور سط  درآمد گروه درآمدي

 سعودي،امارات کویت،عمان،قطر،عربستان بحرین، 27.3 6 پر درآمد 1

 ،تانیزیا لیبي ، لبنان جردن، عراق، ، ایران 27.3 6 متوسط باال 2

 یمن و سوریه سودان، پاکستان، موراکو، مصر، ، جیبوتي 31.8 7 متوسط پایین 3

 جنوبي سودان و سومالي ، افغانستان 13.6 3 درآمد کم 4

 هااي  گاروه  عنااوین  تحات  ساپ   و کارده  بنادي  طبقاه   درآماد  نظار  از را کشاورها  هاا  مقایسه سهولت جهت

 .شد نامگذاري پایین تا باال از درآمد سط  ترتیب به 4 تا 1 درآمدي
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بااه ترتیااب رتبااه بناادي کشااورهاي قطاار ،    UNDPبااق گاازارش در طبقااه بناادي توسااعه انساااني منطقااه ط

درصااد(،  22.7امااارات، بحاارین و کویاات جااز کشااورها بااا توسااعه انساااني خیلااي باااال)   عربسااتان سااعودي،

کشورهاي لیباي ، عماان، لبناان،ایران، جاردن ، تانیزیاا باه ترتیاب رتباه بنادي در کشاورها باا توساعه انسااني              

، ساوریه ،عاراق، موراکاو باه ترتیاب رتباه بنادي در کشاورها باا توساعه           درصد(، کشاورهاي مصار   27.3باال ) 

درصااد( و بااه ترتیااب کشااورهاي پاکسااتان، یماان، سااودان،جیبوتي، سااودان جنااوبي    18.1انساااني متوسااط )

 گروه بندي شده اند درصد(31.8)در زمره کشورها با توسعه انساني پایینافغانستان ، سومالي 

 

 EMROي کشورهايگروه بندي توسعه ای 3-2جدول 

 اسامي کشورها کل از درصد کشور تعداد میزان توسعه یافتگي گروه توسعه یافتگي

 کویت و بحرین امارات، سعودي، عربستان ، قطر 22.7 5 باال خیلي 1

 تانیزیا ، جردن لبنان،ایران، عمان، ، لیبي 27.3 6 باال 2

 موراکو ،عراق، سوریه مصر، 18.1 4 متوسط 3

 سودان سودان،جیبوتي، یمن، پاکستان، 31.8 7 پایین 4

 ،افغانستان،سوماليجنوبي

 

 عنااوین  تحات  ساپ   و کارده  بنادي  طبقاه   نظار توساعه یاافتگي     از را کشاورها  هاا  مقایساه  ساهولت  جهت

 .شد نامگذاري پایین تا توسعه از خیلي باال سط  ترتیب به 4 تا 1 توسعه اي  هاي گروه
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 معاار ورود -3-3-2

مدیتراناه شارقي و شاناخته شادن باه عناوان یاک کشاور در ساازمان          ن در محدوده طبقه بندي شاده  قرارگرفت 

 جهاني بهداشت و موجود بودن داده هاي مورد نیاز در تحقیق در پایگاه هاي معتبر جهاني بوده است.

 معاار خروج 3-3-3

باودن داده هااي   ن شناخته نشدن به عنوان یاک کشاور در پایگااه هااي معتبار جهااني و باه طباع آن موجاود          

  .مورد نیاز در تحقیق

 روش نمونه گارال و زج  نمونه    3-4

در کشاورهاي مشاخص ، تماام ماهیات داده      2000-2013به دلیال ناوع مطالعاه و بررساي در ساال هااي       

 هاي موجود بکار برده شد.

 

 گرد آورال داده ها روش 5 -3

،   (WHO)ن سااازمان جهاااني بهداشاات معتباار جهااا داده هاااي  در پایگاااه هاااي الکترونیکااي  بااا جسااتجو

، برنامااه توسااعه ملااي    (UNISEF)، صااندوق حمایاات از کودکااان     (World Bank)بانااک جهاااني 

 2013 الااي 1990طااي سااال هاااي  وابسااته و.متغیاار مسااتقل  داده هاااي مربااوط بااه(  UNDPکشااورها )

 جمع آوري گردید.متناسب با اهداف تعیین شده 
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 این مطالعه ابزار خاصي ندارد. : ابزار گردآورال داده ها  3-6

 روش دجزیه و دحلال داده ها   3-7       

اسامیرنوف بدسات    –نرمال بودن و یا غیار نرماال باودن داده هاا از طریاق ازماون کلوماوگروف        

بااراي تشااخیص وجودرابطااه بااین متغیرهاااي مطالعااه ، درمااوارد نرمااال بااودن داده هااا، از    آمااد.

 یار نرماال باودن داده هاا از معاادل ناپاارامتري پیرساون یعنااي        در ماوارد غ همبساتگي پیرساون و  

ماورد بررساي    رگرسایون  استفاده شد. باه منظاور ارایاه ي بارآوردي باراي پایش بیناي        اسپیرمن 

قرارگرفت کاه باا توجاه باه وجاود یاک متغیار مساتقل و چناد متغیار وابساته از رگرسایون چناد              

 استفاده شد.  (Multivariate) متغیره 

شااورهاي منطقااه مدیترانااه شاارقي سااازمان جهاااني بهداشاات ، داده هاااي متغیاار     در میااان ک

مطالعاه   در بررساي تحلیلاي  وجاود نداشات لاذا    و ساودان جناوبي   مستقل باراي کشاور ساومالي    

در رگرساایون نیااز بااراي یکسااان بااودن و موجااود بااودن همااه ي داده هااا . ندکنااار گذاشااته شااد

دخالاات داده شااد و   2000-2010 -2013بااراي همااه متغیرهااا ، فقااط سااال هاااي      

رگرسیون بر روي این داده هاي ایان ساال هاا باراي هماه ي کشاورها در شاش متغیار مساتقل          

 آماده سازي شد.
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 مکان و لمان مطانعه 3-8

 :مکان

کشاور شاامل افغانساتان،     22کشورهاي حوزه مدیترانه شارقي از تقسایم بنادي ساازمان جهااني بهداشات باا         

تان ، قطاار، عربسااتان سااکویاات ، لبنااان، لیبااي ، عمااان، پاکعااراق، جااردن ، بحاارین، جیبااوتي، مصاار، ایااران، 

یماان بااا تشااابهاتي در ساااختار نظااام و ، اماااراتجنااوبي، سااودان، سااوریه ، تانیزیااا سااعودي، سااومالیا، سااودان

 مقایسه و تحلیل را فراهم  مي آورد.اجتماع فرصت  و سالمت و فرهنگ

 مشاابهي  نسابتا  هااي  فرهناگ  و سانن  و باوده  مسالمان  تاکیریا  داراي منطقاه  ایان  ع او  کشاورهاي  تمامي

 اداماه  تاون   و ماراکش  تاا  غار   از و افغانساتان،  و پاکساتان  تاا  ازشارق  منطقاه  ایان  جغرافیااي  گستره. دارند

 . دارد

 

 :لمان 

منتهاي بااه یاک دهااه    ساال  3  سااالم زنادگي  بااه امیاد  درشااخص  شااده آوري جماع  هاااي داده زمااني  دامناه 

 شااااخص در 2013 الاااي  2000ساااال  از سااااله 14 روناااد ، 2013ال ( و سااا1990-2000-2012)

ساااله ناارخ ماارگ  14رونااد  وسااهم هزینااه هاااي سااالمت از تولیاادناخالص داخلااي  وساارانه هزینااه سااالمت 

 مااادران ماارگ نساابت، رونااد  2013الااي  2000ماارگ کودکااان زیاار یکسااال از سااال    نااوزادان و ناارخ 

 4سااله منتهاي باه     5در گاام هااي   (  PM) بااروري  سان  در انزنا  جمعیات   باه  بارداري عوامل علت بارداربه

درگااام  سااال 5 زیاار دختااران ماارگ ناارخ و  2013 و سااال   )2005-2000-1995-1990)سااال 

 .باشند مي  2013وسال   )2010-2000-1990) سال  3هاي ده ساله منتهي به 
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 محدودیت هاال پژوهش 3-9

 ودند از:عبارت بعمده ترین محدودیت پیش روي این مطالعه 

فقدان داده هاي اختصاصي مورد نیاز باراي جمعیات زناان باود کاه عمادتا مسایر اولیاه مطالعاه را باا            -1

دسات یاافتني    2013از جملاه گازارش توساعه انسااني زناان فقاط در ساال        مشکل مواجاه گردانیاد   

 .بود

برخاي   درکاه داده هااي آنهاا     ) عمدتا کشورهاي کم تار توساعه یافتاه و کام درآماد(     ود کشورهایيجو -2

 .از سال ها و متغیر ها موجود نبود

 بود.بسیار چشمگیر مطالعات کامال مرتبط داخلي ویا خارجي به عنوان پیشینه مطالعه  فقدان -3

 زنان درحیطه سالمت قابل بازیابي نبود گزارشي از برنامه هاي انجام شده درموردآنکه دیگر  -4

 

 

 

 

 ازظات اخاقیم 3-10
 

 ها داده تحلیل و آوري جمعدر  علمي امانت و صداقت رعایت -

 پژوهشگر توسط خا  گرایش از پرهیز و طرفي بي -
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 دعریف واژه ها : 3-11
 

 دعریف نظرال هزینه هاال سامت   3-11-1

ینااه هاااي سااالمت عبااارت اساات از مجمااوع هزینااه  هز(، WHOطبااق تعریااف سااازمان جهاااني بهداشاات ) 

ني ، برنامااه هاااي هاااي سااالمت عمااومي وخصوصااي کااه جهاات فااراهم نمااودن خاادمات پیشااگیري ودرمااا  

اماا شاامل سیساتم    بکاار ماي رود   خانواده ، برنامه هاي تغذیه اي و فوریت هااي طراحاي شاده باراي ساالمت      

 .نمي شود آ  و فاضال  هاي همچون شبکه 

باه  کاه  اختصاا  ماي دهناد    داخلاي  ناخاالص   لیاد دولت ها براي تامین این هزینه هاا ساهم متغیاري را از تو    

 مت از تولید ناخالص داخلي شناخته مي شود وبا درصد بیان مي گردد.عنوان سهم هزینه هاي سال

 دعریف عملاادی هزینه هاال سامت  3-11-2

مجموع مخارج عمومي یعني بودجه هاي دولات ) مرکازي یاا محلاي( ، اساتقراض و کماک هااي باال عاوض          

 وار، خارجي و صندوق بیمه  اجتماعي سالمت بعالوه مجموع مخارج خصوصي یعني مخارج مستقیم خان

 

ي مساتقیم شارکت هااي خصوصاي  ماي      بیمه هاي خصوصي بخشش هاي موسساات خیریاه و پرداختاي هاا    

کشاور را بصاورت   کال مبلا  تولیاد داخلاي      درصادي متغیار از    ،باراي مادیریت نظاام ساالمت     دولت ها .باشد

  ند.کلي و خام به عنوان سهم هزینه هاي سالمت از تولید ناخالص داخلي ، در هر سال تعیین مي کن
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 دعریف نظرال سرانه هزینه هاال سامت  3-11-3

تاامین   باراي  کاه   وجهاي میازان  طبق تعریف سازمان بهداشات جهااني سارانه هزیناه ساالمت عباارت اسات        

 هااي  فوریات  و اي تغذیاه  هااي  برناماه  ، خاانواده  هااي  برناماه  ، ودرمااني  پیشاگیري  خادمات وفراهم کاردن  

 شوداختصا  داده مي  هرفردسالمت براي  شده طراحي

 دعریف عملاادی سرانه هزینه هاال سامت 3-11-4

حاصاال تقساایم هزینااه هاااي سااالمت ) عمااومي و خصوصااي ( بااه جمعیاات یااک کشااور ساارانه هزینااه هاااي 

سالمت را مي سازد که بر اسااس دالر آمریکاا و باا براباري قادرت خریاد پاول یاک کشاور باا دالر بیاان ماي             

 شود.

 دعریف نظرال سامت لنان  3-11-5

 جسامي،  کامال  آساودگي  حالات  از یاک  اسات  عباارت  ساالمتي  بهداشات،  جهااني  ساازمان  تعریاف  طباق  بر 

 ، جسامي  بعاد  بار  عاالوه  اماروزه  حتاي  و .شاود  نماي  اطاالق  نااتواني  یا نبود بیماري به تنها و اجتماعي رواني،

 یاک  ساالمتي،  از بهداشات  جهااني  ساازمان  تعریاف باشاد.    ماي  نظار  نیاز ماد   معنوي جنبه اجتماعي، و رواني

 ساط   باراي  و بایاد  گرفات  نظار  در بیمااري  و ساالمت  باین  مارزي  تاوان  نمي درعمل واست  آل ایده تعریف

 ،باا پایااه قارار دادن ایان تعریااف   . دانسات  بعادي  چنااد مسائله  یاک را  ساالمتي و  شااد قالال   طیاف  ساالمتي، 

 معنااااوي و عاااااطفي اجتمااااعي، فرهنگااااي،  رواناااي، جسااامي، رفااااه برگیرناااده در زناااان سااالمت

. دارد قااارار سیاساااي و اقتصاااادي اجتمااااعي، عوامااااال فیزیولاااوژیکي، تاااااأثیر تحااااات و آنهاسااااات

(Cohen,2003) 

 لنان: سامت عملاادی دعریف -3-11-6

 آشااکار شااواهد نبااودن، عملیاااتي تاار نمااودن تعریااف سااالمتي  سااازمان جهاااني بهداشاات در تااالش بااراي  

 اساتاندارد  تغییار  هااي  محادودیت  حادود  در یعناي  عاادي  صاورت  باه  شاخص  کاردن  عمال  درسات  و بیماري

جغرافیاایي را پیشانهاد داد.    منطقاه  و جامعاه  سان،  جان ،  یاک  ماورد  در ساالمت  شاده ي  پذیرفتاه  معیارهاي



 
 
 

 سوم : روش پژوهشفصل                                سهم هزینه هاي سالمت از تولید ناخالص.......                 
======================================================================== 

42 
 

شایساته باه نظار     ،با استناد به پیچیدگي هاي موجاود در تعریاف ساالمت و چناد وجهاي باودن ساالمت زناان        

شااترین قاادرت نمااایش وضااعیت سااالمت را برآینااد چنااد شاااخص باادانیم کااه بی تعریااف عملیاااتيمااي رسااد 

، باا عنایات باه ظرفیات ایان      باا ایان بااور    . سالمت زنان وچگونگي پاس  گویي نظاام ساالمت را داشاته باشاد    

ل مارگ زناان در سان بااروري و     کا شاخص امید به زندگي سالم زنان و نسابت مارگ زناان بااردار باه       مطالعه،

قباول  ناوان محاور هااي سانجش ساالمت زناان       باه ع  را  ، توسعه انسااني زناان  سال 5نرخ مرگ دختران زیر 

 نماییم.

 

 

 .دعریف نظرال اماد به لندگی سان  لنان:  3-11-7

ال هاایي کاه یاک  شاخص انتظاار دارد تاا       سا طبق تعریف سازمان جهاني بهداشات عباارت اسات از متوساط     

ناشااي از بیماااري و یااا ، باادون سااالمت کاماال  کااهکاماال زناادگي کنااد بااا احتسااا  سااال هاااي در سااالمت 

 زندگي کرده است.جراحت 

 دعریف عملاادی اماد به لندگی سان  لنان:            3-11-8

بارآورد هماه ي    باا  سال هاي ساالمتي از دسات رفتاه باراي محاسابه امیاد باه زنادگي ساالم الزم اسات کاه           

تطبیاق داده باراي زنادگي بادون وابساتگي،       ( باراي هار نفار،    YLDسال هاي از دست رفته ناشاي از نااتواني )  

. مادل ساولیوان یکاي از پرکااربردترین متادهاي بارآورد امیاد باه         باه دسات ماي آیاد    کشاور   در سن، جن  و

در جمعیات فعلاي باراي یاک ساال       نزندگي سالم است که سال هاي ازدست رفته تطبیاق شاده باراي هار سا     

ساال هااي فرضاي زنادگي شاده بار طباق دوره زنادگي جادول کاوهرت در سان هااي             تعیین شده تقسیم بار  

امیااد بااه  . مااي باشااد ي معااادل سااالمت کاماال و سااال هاااي سااالمت  از دساات رفتااهمتفاااوت در سااال هااا

 زندگي سالم هرپنج سال سنجیده مي شود.
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   P  M    دعریف نظرال        3-11-9

مرگ زنان از عوامل باارداري و تولاد ناوزاد باه کال مارگ هااي اتفااق افتااده در میاان زناان در سان               نسبت

 ( را تشکیل مي دهد. 15-49باروري)

 

   P M    ریف عملاادیدع 3-11-11

تعداد زنان فوت شده از عوامل بارداري و تولد ناوزاد در یاک ساال معاین تقسایم بار کال زناان فاوت شاده در           

 111در همان سال ضر  در (15-49)محدوده سن باروري 

 سال 5نرخ مرگ دختران لیر دعریف نظرال    3-11-11

 حسااب باار کااه روز 29 و ماااه 59 ساان تااا تولااد فاصااله در شااده متولااد زنااده دختاار کااودک ماارگ احتمااال

 .شود مي بیان زنده تولد 1000

 سال 5عریف عملاادی نرخ مرگ دختران لیر د 3-11-12

 سال همان دردختر  زنده موالید معین تقسیم بر سال یک در سال 5 زیر مرگ دختران تعداد

 دعریف نظرال دوسعه انسانی لنان 3-11-13

اساات از یااک ایناادک  ترکیبااي  عبااارت (UNDP)طبااق تعریااف سااازمان برنامااه هاااي توسااعه بااین الملااي 

ه انسااني یعناي امیاد باه زنادگي )طاول عمار( ،        عبراي اندازه گیري متوسط دستیابي باه ساه بعاد اساساي توسا     

  دانش و استاندارد مطلو  زندگي است.

 دعریف عملاادی دوسعه انسانی لنان: 3-11-14
 Log =}HDI(})شاخص پایه سالمت ( + )شاخص پایه آموزش(  +) شاخص پایه درامد سرانه ملي3/1

 دعریف نظرال نرخ مرگ نولادان: 3-11-15

 .شود مي بیان زنده تولد 1000 حسب بر که عمر، روزگي 28 دقیقا  تا تولد زمان از نوزاد مرگ احتمال
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 دعریف عملاادی نرخ مرگ نولادان: 3-11-16

 .سال همان زنده موالیدتقسیم بر  معین سال یک در روز 28 زیر نوزادان مرگ تعداد

 ال نرخ مرگ شودشان لیر یکسال :دعریف نظر   3-11-17

لههد تو 1000 هههر در میههزان صههورت بههه کههه روز 29 و مههاه 11 سهه  تهها تولههد بههدو از مههر  حتمههالا

 .شود می بیان زنده

 دعریف عملاادی نرخ مرگ شودشان لیر یکسال  3-11-18

 همهان  در زنهده  موالیهد  کهل  تقسهیم بهر    معهی   سهال  یهك  در سهال  یهك  زیهر  کودکهان  مهر   تعداد 

 سال
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 مقدمه 4-1

تجزیه و تحلیل داده هاا باراي بررساي صاحت فرضایات باراي هار ناوع پاژوهش از اهمیات خاصاي برخاوردار             

داده هااي خاام باا اساتفاده از      محساو  ماي شاود.   هااي پاژوهش    از اصالي تارین و مهمتارین بخاش     واست. 

ازش بااه شااکل نتااایج بدساات آمااده در اختیااار روش هاااي آماااري تجزیااه و تحلیاال مااي شااوند و پاا  از پاارد 

 .گیارد تحلیال و اساتنباط قارار ماي     در دو ساط  توصایفي،   استفاده کنندگان قرار ماي گیرناد. پاردازش داده هاا     

در مرحله توصیفي داده هاي جامعه مورد مطالعاه باا توجاه باه متغیرهااي ماورد نظار توصایف شاده و تصاویري           

 فراهم مي آید.رحله تحلیل و استنباط امکان مقایسه و در ماز وضع موجود به ما مي دهند. 

رابطااه سااهم هزینااه هاااي سااالمت از تولیااد ناخااالص داخلااي بااا سااالمت زنااان   بااه بررسااي  مطالعااه حاضاار

داده هااي جماع آوري شاده در ایان      . ماي پاردازد   کشورهاي حاوزه مدیتراناه شارقي ساازمان جهااني بهداشات      

بررساي شاده    23نساخه   spss نارم افازار   ازباا اساتفاده   ساتنباطي  ر دو سط  آمار توصایفي و آماار ا  مطالعه د

 است.
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 آمار دوصافی 4-2

 بااا . شاارقي از تقساایم بناادي سااازمان جهاااني بهداشاات اساات  کشااور حااوزه مدیترانااه   22 مطالعااه در ایاان 

 60درصااد جمعیاات باااالي  6.5سااال و  15درصااد جمعیاات زیاار  32.8نفاار بااا  612580000جمعیاات 

  است. قرار گرفته بررسيمورد د جمعیت زنان درص 46سال و 

 اطالعات جمعیتي 4-1جدول

 جمعیت زنان سال 60باالي  سال 15زیر  کل جمعیت

 درصد 46 درصد 6.5 درصد 32.8 612580000
 WHOمنبع 

 سارانه  مطالعاه یعناي   متغیرهااي  در، شااخص هااي مرکازي    ي ایان مطالعاه  داده هاا  در بررسي انجاام شاده بار   

 ماارگ ، ناارخ داخلااي ناخااالص تولیااد از  سااالمت هاااي هزینااه ، سااهم(دالر براساااس) متسااال هزینااهکاال 

 دختاران  مارگ  ، نارخ زناده  تولاد  هازار  هار  در ناوزادان  مارگ  زناده، نارخ   تولاد  هازار  هر در زیر یکسال کودکان

  در سااال هااايو توسااعه انساااني زنااان امیااد بااه زناادگي سااالم زنااان   زنااده، تولااد هاازار هاار در سااال 5 زیاار

 جداول ذیل تعیین شد.میالدي مطابق  2000 –  2013

 

 شاخص مرکزي سرانه هزینه سالمت 4-2جدول

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین سرانه کل هزینه هاي سالمت 

 802.5 4009 16 826.9 در کل دوره

 812.7 2882 52 847.6 2013در 
 منبع: داده هاي مطالعه

کمتارین سارانه   کشاور باوده اسات .     21، مرباوط باه    2013ساالمت در  داده ها در سرانه کال هزیناه هااي    

دالر و بیشاترین سارانه هزیناه هااي      52ساودان جناوبي باا    متعلاق باه کشور   2013هزینه هااي ساالمت در   

میاانگین سارانه کال هزیناه هااي ساالمت در کشاورهاي         دالر باه کشاور قطار تعلاق دارد.     2882سالمت با 

 دالر رسیده است. 847.6دالري به  20زایش با اف 2013مدیترانه شرقي در 
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 GDPشاخص مرکزي سهم هزینه ها از  4-3جدول

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین  GDPسهم هزینه هاي سالمت از

 2.11 10.9 0.8 4.9 در کل دوره

 2.05 8.9 2.2 4.9 2013در 
 منبع: داده هاي مطالعه

 

 4.9مشااابه و براباار  2013ولیااد داخلااي در کاال دوره و در سااال میااانگین سااهم هزینااه هاااي سااالمت از ت 

کمتارین ساهم مرباوط باه قطار و ساودان جناوبي اسات و بیشاترین ساهم از            2013در درصد مي باشاد کاه   

 وتي است .بتولید ناخالص داخلي مربوط به جی

 

 

 PMشاخص مرکزي  4-4جدول 

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین  PMنسبت 

 20.2 186 0.8 10.7 ورهدر کل د

 5.53 17.9 1.2 6.28 2013در 
 منبع: داده هاي مطالعه

نسابت مارگ زناان از عوامال باارداري باه کال مارگ زناان در سان بااروري متعلاق             کمترین مقدار  2013در 

میاانگین منطقاه در    ماي باشاد.  17.9 و بیشاترین متعلاق باه افغانساتان باا مقادار        1.2به قطر ولیبي با عادد  

 کاهش داشته است. 4.42در مقایسه با میانگین دوره در منطقه ،  2013سال 
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 سال 5شاخص مرکزي مرگ دختران زیر  4-5جدول 

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین سال 5 زیر دختران مرگ نرخ

 37.9 174 6 40.7 در کل دوره

 32.07 94 6 34.45 2013در 
 منبع: داده هاي مطالعه

سااال مربااوط بااه کشااور هاااي قطاار و امااارات وبیشااترین ماارگ    5کمتاارین ماارگ دختااران زیاار   2013در

 دختران زیر پنج سال مربوط به افغانستان و سودان جنوبي مي باشد.

 

 شاخص مرکزي مرگ کودکان زیر یکسال 4-6جدول 

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین یکسال زیر کودکان مرگ نرخ

 24.08 95.4 5.9 29.9 در کل دوره

 23.40 69.9 5.9 28 2013در 
 منبع: داده هاي مطالعه

نفاار و بیشااترین  5.9کمتاارین رخااداد ماارگ کودکااان زیاار یکسااال در کشااور بحاارین بااا    2013در سااال 

 نفر بوده است. 69.9رخداد مرگ کودکان زیر یکسال در افغانستان با  
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 شاخص مرکزي مرگ نوزادان 4-7جدول 

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین زاداننو مرگ نرخ

 14.13 60.4 1.2 18.2 در کل دوره

 14.53 47.4 1.2 17.47 2013در 
 منبع: داده هاي مطالعه

نفار کمتارین رخاداد مارگ ناوزادان را داشاته اسات ودر مقابال پاکساتان باا            1.2بحارین باا    2013در سال 

 ت.نفر باالترین مرگ نوزادان را داشته اس 47.7

 

 شاخص مرکزي امید به زندگي سالم زنان 4-8جدول

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین زنان امید به زندگي سالم

 6.751 71 42 61.06 در کل دوره

 6.977 71 49 61.37 2013در 
 منبع: داده هاي مطالعه

و بیشاترین امیاد باه     ساال  49کمترین امید به زندگي ساالم مرباوط باه کشاور ساودان جناوبي باا         2013در 

 سال بوده است. 71زندگي سالم متعلق به لبنان با 

 

 شاخص مرکزي توسعه انساني زنان 4-9جدول

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین زنان انساني توسعه

 0.17 0.84 0.28 0.606 در کل دوره

 0.21 0.84 0.33 0.501 2013در 

 منبع: داده هاي مطالعه

بااوده  0.84و بیشااترین در قطاار بااا  0.33متاارین توسااعه انساااني زنااان در افغانسااتان بااا ک 2013در سااال 

 است .
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 2013در سال  EMROکشورهاي  مقایسه شاخص هاي مطالعه بر اساس توسعه یافتگي 4-10جدول

گروه هاي 

توسعه 

 *یافتگي

متوسط سرانه 

هزینه هاي 

 سالمت 

متوسط 

سهم از 

GDP 

 متوسط

نسبت 

PM 

 متوسط

 نرخ

 گمر

 دختران

 5 زیر

 سال

 متوسط

 نرخ

 مرگ

 کودکان

 زیر

 یکسال

 متوسط

 مرگ نرخ

 نوزادان

 متوسط

امید به 

زندگي 

 سالم

 متوسط

 توسعه

 انساني

 زنان

1 2047.6 3.28 1.9 8.8 8.1 4.2 66 0.81 

2 936.3 5.85 2.36 13.3 12.3 8.1 67 0.69 

3 460.2 4.90 5.92 23.0 21.8 14.9 64 0.58 

4 150.1 5.65 12.6 75.3 57.8 35.9 53 0.4 

 منبع: داده هاي مطالعه

 

 معرفي شده است. 3گروه هاي توسعه در فصل *
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 2013 سال در EMROکشورهاي  سط  درآمد اساس بر مطالعه هاي شاخص مقایسه 4-11جدول

گروه هاي 

 *درآمدي

متوسط سرانه 

هزینه هاي 

 سالمت 

متوسط 

سهم از 

GDP 

 متوسط

نسبت 

PM 

 متوسط

 نرخ

 مرگ

 دختران

 5 زیر

 سال

 متوسط

 نرخ

 مرگ

 کودکان

 زیر

 یکسال

 متوسط

 مرگ نرخ

 نوزادان

 متوسط

امید به 

زندگي 

 سالم

 متوسط

 توسعه

 انساني

 زنان

1 1839 3.1 1.88 9 8.4 4.4 66.6 0.81 

2 919.5 6.28 3.4 16.8 15.3 10.4 66.5 0.67 

3 277.1 5.42 8.0 46.4 38.9 25.4 58.8 0.52 

4 53.5 5.15 17.35 94 66.95 38.9 49.5 0.33 

 منبع: داده هاي مطالعه

 

 معرفي شده است. 3*گروه هاي درآمدي در فصل 
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 دورهدر  GDPسهم هزینه هاي سالمت از  ترتیب نزولي 4-12جدول                  

میانگین سهم هزینه  کشور ردیف
هاي سالمت از 

GDP در دوره 

 هاي سهم هزینه
 از تسالم

GDP در 
2013 

 تغییر در سهم 

 کاهش 7.2 8.879 جردن 1

 کاهش 8.1 8.507 افغانستان 2

 کاهش 7.2 8.186 لبنان 3

 افزایش 8.9 7.364 جیپوتي 4

 افزایش 7.1 5.957 تانزانیا 5

 افزایش 6.7 5.729 ایران 6

 افزایش 6 5.379 موراکو 7

 افزایش 6.5 5.314 سودان 8

 کاهش 5.1 5.207 مصر 9

 افزایش 5.4 4.879 یمن 10

 کاهش 3.3 4.007 سوریه 11

 افزایش 4.9 3.979 بحرین 12

 کاهش 3.2 3.886 عربستان 13

 افزایش 5.2 3.536 عراق 14

 افزایش 4.3 3.514 لیبي 15

 کاهش 2.8 3.057 پاکستان 16

 افزایش 2.9 2.786 کویت 17

 کاهش 2.6 2.757 عمان 18

 افزایش 3.2 2.757 امارات 19

 کاهش 2.2 2.571 قطر 20

 نامشخص 2.2 حذف سودان جنوبي 21

 حذف حذف حذف سومالي 22
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 مطالعه سالمتي پیامدهاي با 2013 در GDPاز  سالمت هاي هزینه سهم نزولي ترتیب مقایسه 4-13جدول

ف
ردی

 

 سهم کشور
هزینه 
هاي 
سالمت 

GDPاز

در
2013 

 نسبت

PM 

مرگ 
دختران 
زیر 

 سال5

ه امید ب
زندگي 
سالم 
 زنان

مرگ 
 نوزادن

مرگ 
 کودکان

توسعه 
انساني 
 زنان

 0.4 57.4 36.2 54 63 5.6 8.9 جیبوتی 1
 0.33 69.9 36.8 50 94 17.9 8.1 افغانستان 2
 0.66 16.3 11.3 66 18 4.8 7.2 جردن 3
 0.72 7.6 5.2 71 9 1.5 7.2 لبنان 4
 0.75 13.1 8.8 68 14 3.4 7.1 تانزینیا 5
رانای 6  6.7 1.5 16 65 10.2 14.5 0.67 
 0.4 49.9 30.9 54 72 14.6 6.5 سودان 7
 0.55 25.5 18.9 62 27 6.2 6 موراکو 8
 0.42 36.7 23.6 55 47 11.6 5.4 یمن 9

 0.56 27.9 19.5 64 31 8.1 5.2 عراق 10
 0.62 21.8 13.8 63 21 3.5 5.1 مصر 11
 0.8 5.9 1.2 66 6 2.7 4.9 بحرین 12
 0.75 12.4 7.8 65 13 1.2 4.3 لیبی 13
 0.60 12.1 7.6 67 13 5.9 3.3 سوریه 14
 0.81 13.3 8.5 66 15 1.9 3.2 عربستان 15

 0.8 6.4 3.8 67 7 1.3 3.2 امارات 16
 0.8 8.1 3.6 67 9 2.4 2.9 کویت 17
 0.45 69.1 47.4 57 82 9.1 2.8 پاکستان 18
 0.81 10 5.3 67 10 1.8 2.6 عمان 19

 0.84 7.2 4.1 67 7 1.2 2.2 قطر 20
سودان  21

 جنوبی
2.2 16.8 94 49 41 64 0.32 

 - - -  - - حذف سومالی 22
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 ترتیب نزولي سرانه کل هزینه هاي سالمت در دوره 4-14دول ج 

میانگین سرانه کل  کشور ردیف
هزینه هاي 
 سالمت در دوره

سرانه کل هزینه 
هاي سالمت در 

2013 

 تغییر

 افزایش 2882 2857.36 قطر 1

 افزایش 2375 2241.86 کویت 2

 افزایش 2233 2077.71 امارات 3

 افزایش 1681 1413.57 عربستان 4

 کاهش 1067 1396.21 بحرین 5

 افزایش 1092 1016.14 لبنان 6

 افزایش 1414 806.21 ایران 7

 کاهش 764 788.79 لیبي 8

 کاهش 761 781.43 جردن 9

نعما 10  افزایش 796 739.64 

 افزایش 791 509.07 تانزانیا 11

 افزایش 539 442.07 مصر 12

 افزایش 438 290.14 موراکو 13

 افزایش 695 236.07 عراق 14

 افزایش 200 192.71 یمن 15

 افزایش 221 188.50 سودان 16

 کاهش 169 172.71 سوریه 17

 افزایش 247 166.79 جیپوتي 18

 کاهش 55 112.14 افغانستان 19

 افزایش 126 109.93 پاکستان 20

جنوبي سودان 21  نامشخص 52 حذف 

                             
22                                                                                                                                                                                                                

 حذف حذف حذف سومالي
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 با پیامدهاي سالمتي مطالعه 2013قایسه ترتیب نزولي سرانه کل هزینه هاي سالمت در م 4-15جدول

ف
ردی

 

سرانه کل  کشور
هزینه 
هاي 
سالمت 

در
2013 

 نسبت

PM 

مرگ 
دختران 
زیر 

 سال5

امید به 
زندگي 
سالم 

 نانز

مرگ 
 نوزادن

مرگ 
 کودکان

توسعه 
انساني 
 زنان

 0.84 7.2 4.1 67 7 1.2 2882 قطر 1

 0.8 8.1 3.6 67 9 2.4 2375 کویت 2

 0.8 6.4 3.8 67 7 1.3 2233 امارات 3

 0.81 13.3 8.5 66 15 1.9 1681 عربستان 4

 0.67 14.5 10.2 65 16 1.5 1414 ایران 5

 0.72 7.6 5.2 71 9 1.5 1092 لبنان 6

 0.8 5.9 1.2 66 6 2.7 1067 بحرین 7

 0.81 10 5.3 67 10 1.8 796 عمان 8

 0.75 13.1 8.8 68 14 3.4 791 انیتانز 9

 0.75 12.4 7.8 65 13 1.2 764 لیبي 10

 0.66 16.3 11.3 66 18 4.8 761 جردن 11

 0.56 27.9 19.5 64 31 8.1 695 عراق 12

 0.62 21.8 13.8 63 21 3.5 539 مصر 13

 0.55 25.5 18.9 62 27 6.2 438 موراکو 14

 0.4 57.4 36.2 54 63 5.6 247 جیبوتي 15

 0.4 49.9 30.9 54 72 14.6 221 سودان 16

 0.42 36.7 23.6 55 47 11.6 200 یمن 17

 0.60 12.1 7.6 67 13 5.9 169 سوریه 18

 0.45 69.1 47.4 57 82 9.1 126 پاکستان 19

 0.33 69.9 36.8 50 94 17.9 55 نافغانستا 20

سودان  21
 جنوبي

52 16.8 94 49 41 64 0.32 

 - - -  - - حذف سومالي 22
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 استنباطیآمار 4-3

 نرمال بودن داده ها  4-3-1

آمااري ابتادا بایاد مشاخص شاود کاه داده هااي جماع آوري شاده از           تحلیلاي   براي اساتفاده از تکنیاک هااي   

 ،در صاورت نرماال باودن توزیاع داده هااي جماع آوري شاده        زیارا  ، اسات   برخاوردار  توزیع نرمال یا غیر نرمال

براي آزمون فرضیه هاا ماي تاوان از آزماون هااي پارامتریاک و در صاورت غیار نرماال باودن از آزماون هااي              

-از آزماون کولماوگروف  نماودن نرماال باودن داده هاا      بررساي  باراي . بادین منظاور   استفاده نماود  ناپارامتریک

و بر اسااس نتاایج حاصاله، آزماون هااي مناساب باراي بررساي صاحت فرضایات            اده شده استاستفاسمیرنوف 

 شده است.انتخا  

جاادول شااماره نتااایج در  واساامیرنوف را باار روي داده بااا آزمااون فاارض مقاباال انجااام   -آزمااون کولمااوگروف

 آورده شده است. 15-4

 H0داراي توزیع نرمال است  :  iداده هاي متغیر 

 

 H1داراي توزیع نرمال نیست :   iیر داده هاي متغ
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 مطالعه يها داده بودن نرمال ریغ ای بودن نرمال آزمون جینتا  4-16 جدول

 وضعیت نتیجه گیري تایید فرضیه مقدار خطا .Sig عامل

 H1 0.05 0.00 سرانه کل هزینه سالمت 
 ناپارامتري نرمال نیست

 ناپارامتري نرمال نیست H1 0.05 0.00 داخلي صناخال تولید از  سالمت هاي هزینه سهم

 ناپارامتري نرمال نیست H1 0.05 0.00 زنده تولد هزار هر در زیریکسال کودکان مرگ نرخ

نسبت مرگ زنان از عوامل بارداري به مرگ زنان 

 در سن بارداري
0.00 0.05 H1 ناپارامتري نرمال نیست 

 ناپارامتري نرمال نیست H1 0.05 0.00 زنده تولد هزار هر در نوزادان مرگ نرخ

 ناپارامتري نرمال نیست H1 0.05 0.00 زنده تولد هزار هر در سال 5 زیر دختران مرگ نرخ

 ناپارامتري نرمال نیست H1 0.05 0.00 امید به زندگي سالم

 پارامتري نرمال است H0 0.05 0.200 توسعه انساني

 

 

باشاد فارض صافر رد ماي شاود . باه عباارت دیگار متغیار           0.05ز کاوچکتر ا  .Sigکه  قابل ذکر است زماني
 نرمال نیست و ما از آزمون ناپارامتري استفاده مي کنیم.
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 نمودار پراشنش و دحلال همبستگی 4-3-2

رسام داده هاا باه صاورت نقااطي بار       یکي از ابزار هااي کماک کنناده در تحلیال     رابطه بین دو متغیر،  بررسيدر
ایاي  ، چگاونگي خوشاه  نماودار پاراکنش نامیاده ماي شاود     سات . شاکل حاصال کاه     روي یک صافحه نماودار ا  

مساتقیم یاا یاک ناوع منحناي مشاخص را نشاان ماي دهاد و نیاز برداشاتي              شدن نقاط در اطاراف یاک خاط   
 ها پیرامون خط یا منحني را فراهم مي کند.ه داد  عیني از میزان پراکندگي

زمااون همبسااتگي پیرسااون و زماااني کااه نرمااال نباشااند از متغیرهااا نرمااال باشااند از آ هنگااامي کااه داده هاااي
معادل ناپارامتري پیرسون یعني اساپیرمن اساتفاده ماي شاود. الزم باه ذکار اسات معیاار وجاود رابطاه یاا عادم             

و باار اساااس مقاادار سااط  معنااي داري   spssنیساات . بااه عبااارت دیگاار در خروجااي    Rرابطااه  مقاادار 
(Sig.) و در  گرفتااه خواهااد شاادر و یااا عاادم رابطااه ي معنااي دار تصاامیم در مااورد وجااود رابطااه ي معنااي دا

 شود.و عالمت آن مراجعه مي   Rصورتي که رابطه معني دار باشد به 

 .است شده آورده همبستگي تحلیل فرض آزمون با ها متغیر از یک هر پراکنش نمودار ادامه در

 

 هر رد لیر یکسال شودشان مرگ همبستگی سرانه شل هزینه سامت و نرخ 4-3-2-1

 لنده  دوند هزار

 آن به صورت مقابل است. فرضیه آزمون

  : H0 داردنوجود   زنده تولد هزار هر در زیر یکسال کودکان مر  همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و نرخ 

 

  :H1 داردوجود  زنده تولد هزار هر در زیر یکسال کودکان مر  همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و نرخ
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 کسالی ریز کودکان مرگ و سالمت نهیهز سرانه رابطه 1-4نمودار 

Rs = -0.874 

Sig. <.01 

 -0.879مااي باشااد و  ضااریب همبسااتگي  اسااپیرمن براباار   0.01کااوچکتر از  .Sigبااا توجااه بااه اینکااه  

زناده رابطاه    تولاد  هازار  هار  در زیار یکساال   کودکاان  مارگ  است بنابراین بین سرانه کل هزینه سالمت و نارخ 

 پذیرفته مي شود. H1رد و فرض  H0عکوس معني دار وجود دارد یعني فرض م
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 مرگ همبستگی سه  هزینه هاال سامت ال دوناد ناخان  داخلی و نرخ 4-3-2-2

  لنده دوند هزار هر در یکسال لیر شودشان

 به صورت مقابل است. فرضیه آزمون

  : H0 داردنوجود   زنده تولد هزار هر در زیر یکسال کودکان مر  همبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و نرخ 

 

  :H1 داردوجود  زنده تولد هزار هر در زیر یکسال کودکان مر  همبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و نرخ

 

 
 کسالی ریز کودکان ومرگ سالمت يها نهیهز سهم 2-4نمودار 
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Rs = 0.413 

Sig. <.01 

اسات   0.413ماي باشاد و  ضاریب همبساتگي  اساپیرمن برابار        0.01کاوچکتر از   .Sigتوجه باه اینکاه    با

 هار  در زیار یکساال   کودکاان  مارگ  هزیناه هااي ساالمت از تولیاد ناخاالص داخلاي و نارخ       ساهم  بنابراین بین 

 د.پذیرفته مي شو H1رد و فرض  H0زنده رابطه مستقیم معني دار وجود دارد یعني فرض  تولد هزار

 دوند هزار هر در نولادان مرگ همبستگی بان سرانه شل هزینه سامت و نرخ 4-3-2-3

 لنده

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه

  : H0 وجود ندارد  زنده تولد هزار هر در نوزادان مر  همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و نرخ 

 

  :H1 زنده وجود دارد تولد هزار هر در نوزادان مر  همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و نرخ

 



 
 

 تولید ناخا ........                                                         فصل جهارم یافته ها سهم هزینه هاي سالمت از
======================================================================== 

63 
 

 
 نوزاد مرگ و سالمت يها نهیهز سرانه 3-4نمودار 

 

 

Rs = -0.862 

Sig. <.01 

 -0.862مااي باشااد و  ضااریب همبسااتگي  اسااپیرمن براباار   0.01کااوچکتر از  .Sigبااا توجااه بااه اینکااه  

زناده رابطاه معکاوس     دتولا  هازار  هار  در ناوزادان  مارگ  است  بنابراین بین سارانه کال هزیناه ساالمت و نارخ     

 پذیرفته مي شود. H1رد و فرض  H0معني دار وجود دارد یعني فرض 

 مرگ هزینه هاال سامت ال دوناد ناخان  داخلی و نرخسه  همبستگی بان  4-3-2-4

 لنده دوند هزار هر در نولادان

  : H0 وجود ندارد  زنده تولد هزار هر در نوزادان مر  همبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و نرخ 

 

  :H1 زنده وجود دارد تولد هزار هر در نوزادان مر  همبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و نرخ
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 نوزادان مرگ با يداخل ناخالص دیتول از سالمت يها نهیهز سهم 4-4نمودار 

 

Rs = 0.429 

Sig. <.01 

اسات   0.429ماي باشاد و  ضاریب همبساتگي  اساپیرمن برابار        0.01کاوچکتر از   .Sigبا توجه باه اینکاه   

زناده رابطاه    تولاد  هازار  هار  در ناوزادان  مارگ  بنابراین بین هزینه هاي سالمت از تولید ناخاالص داخلاي و نارخ   

 پذیرفته مي شود. H1رد و فرض  H0ني دار وجود دارد یعني فرض عمستقیم م

 

گ لنان ال عوامل باردارال همبستگی بان سرانه شل هزینه سامت و نسبت مر 4-3-2-5

 به مرگ لنان در سن باردارال

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه

  : H0 وجود ندارد  نسبت مرگ زنان از عوامل بارداري به مرگ زنان در سن بارداريهمبستگي بین سرانه کل هزینه سالمت و  

 : H1 وجود دارد  به مرگ زنان در سن بارداري ريعوامل باردا نسبت مرگ زنان ازهمبستگي بین سرانه کل هزینه سالمت و 
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 بارور زنان مرگ کل به يباردار عوامل از باردار زنان مرگ با سالمت يها نهیهز سرانه 5-4نمودار 

 

 

 Rs = -0.799 

Sig. <.01 

 -0.799مااي باشااد و  ضااریب همبسااتگي  اسااپیرمن براباار   0.01کااوچکتر از  .Sigبااا توجااه بااه اینکااه  

 سان  در زناان  مارگ  باه  باارداري  عوامال  از زناان  مارگ  نسابت  و ساالمت  هزیناه  کل ن بین سرانهبنابرای است

 پذیرفته مي شود. H1رد و فرض  H0بارداري رابطه معکوس معني دار وجود دارد یعني فرض 

 لنان مرگ همبستگی بان هزینه هاال سامت ال دوناد ناخان  داخلی و نسبت 4-3-2-6

 باردارال نس در لنان مرگ به باردارال عوامل ال

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه
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H0:   ندارد وجود باردارینسبت مر  زنان از عوامل بارداری به مر  زنان در س  همبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و  

H1:  جود داردو ه مر  زنان در س  باردارینسبت مر  زنان از عوامل بارداری بهمبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و  

 
 بارور زنان مرگ کل به ي باردار عوامل از باردار زنان مرگ با يداخل ناخالص دیتول از سالمت يها نهیهز سهم 6-4نمودار 

 

Rs = -0.173 

Sig. >.01 

 

اسات   -0.173ماي باشاد و  ضاریب همبساتگي  اساپیرمن برابار        0.01بزرگتار از   .Sigبا توجه باه اینکاه   

 مارگ  باه  باارداري  عوامال  از زناان  مارگ  نسابت  و داخلاي  ناخاالص  تولیاد  از ساالمت  هاي بنابراین بین هزینه

 پذیرفته مي شود. H0بارداري معني دار وجود ندارد یعني فرض  سن در زنان

  سال 5 لیر دختران مرگ همبستگی بان سرانه شل هزینه سامت و دعداد 4-3-2-7

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه

  : H0 سال وجود ندارد 5 زیر دختران مر  همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و تعداد

 

  : H1 سال وجود دارد 5 زیر دختران مر  همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و تعداد 
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 سال پنج ریز دختران مرگ با سالمت يها نهیهز کل سرانه نمودار 7-4نمودار

Rs = -0.859 

Sig. <.01 

 

 -0.859مااي باشااد و  ضااریب همبسااتگي  اسااپیرمن براباار   0.01کااوچکتر از  .Sigتوجااه بااه اینکااه بااا 

ساال رابطاه معکاوس معناي دار      5 زیار  دختاران  مارگ  تعاداد  و ساالمت  هزیناه  کال  است، بنابراین بین سارانه 

 پذیرفته مي شود. H1رد و فرض  H0وجود دارد یعني فرض 
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 مرگ دوناد ناخان  داخلی و دعداد هزینه هاال سامت السه  همبستگی بان  4-3-2-8

 سال 5 لیر دختران

 است مقابل صورت به آزمون فرضیه

 

  : H0 وجود ندارد سال 5 زیر دختران مر  تعدادهمبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و  

 

  : H1 جود داردالس 5 زیر دختران مر  تعدادهمبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و  

 

 
 سال پنج ریز دختران مرگ با يداخل ناخالص دیتول از سالمت يها نهیهز سهم 8-4نمودار  

Rs = 0.245 

Sig. >.01 
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اسات،   0.245ماي باشاد و  ضاریب همبساتگي  اساپیرمن برابار        0.01بزرگتار از   .Sigبا توجاه باه اینکاه    

سااال معنااي دار  5 زیاار دختااران ماارگ تعااداد و لاايداخ ناخااالص تولیااد از سااالمت هاااي بنااابراین بااین هزینااه

 پذیرفته مي شود. H0وجود ندارد یعني فرض 

 

 

 

 

 لنان سان  لندگی به همبستگی بان سرانه شل هزینه سامت و اماد 4-3-2-9

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه

 

 

  : H0 زنان وجود ندارد سالم زندگی به همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و امید

 

  : H1 زنان وجود دارد سالم زندگی به مبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و امیده 
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 زنان سالم يزندگ دبهیام به سالمت يها نهیهز سرانه نمودار 9-4نمودار 

 

Rs = 0.688 

Sig. <.01 

 0.688همبسااتگي  اسااپیرمن براباار  مااي باشااد و  ضااریب   0.01کااوچکتر از  .Sigبااا توجااه بااه اینکااه  

زناان رابطاه مساتقیم معناي دار وجاود       ساالم  زنادگي  باه  امیاد  و ساالمت  هزیناه  کال  این بین سرانهبنابر است،

 پذیرفته مي شود. H1رد و فرض  H0دارد یعني فرض 
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 هزینه هاال سامت ال دوناد ناخان  داخلی و امادسه  همبستگی بان  4-3-2-10

 لنان سان  لندگی به

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه

 

  : H0 زنان وجود ندارد سالم زندگی به هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و امید همبستوی بی  

 

  : H1 زنان جود دارد سالم زندگی به همبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی امید 

 
 زنان سالم يزندگ به دیام با يداخل ناخالص دیتول از سالمت يها نهیهز سهم نمودار 10-4نمودار

 

Rs = -.067 

Sig. >.01 

 -0.067مااي باشااد و  ضااریب همبسااتگي  اسااپیرمن براباار    0.01بزرگتاار از  .Sigبااا توجااه بااه اینکااه  

زناان رابطاه    ساالم  زنادگي  باه  امیاد  و سهم هزیناه هااي ساالمت از تولیاد ناخاالص داخلاي      است، بنابراین بین 

 پذیرفته مي شود. H0معني دار وجود ندارد یعني فرض 
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 لنان انسانی همبستگی بان سرانه شل هزینه سامت و دوسعه 4-3-2-11

 گرفت.  را مورد بررسی قرار  2013فقط سال  2000-2012داده های مربوط به سنوات  دلیل فقدانبه 

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه

 

  : H0 زنان وجود ندارد انسانی همبستوی بی  سرانه کل هزینه سالمت و توسعه

 

  : H1 زنان وجود دارد انسانی   سرانه کل هزینه سالمت و توسعههمبستوی بی 
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 زنان يانسان توسعه با سالمت يها نهیهز سرانه رابطه 11-4نمودار

Rs = 0.730 

Sig. <.01 

 

 0.730مااي باشااد و  ضااریب همبسااتگي  اسااپیرمن براباار    0.01کااوچکتر از  .Sigبااا توجااه بااه اینکااه  

زناان رابطااه مساتقیم معنااي دار وجااود دارد    انساااني توساعه  و سااالمت ههزیناا کال  اسات، بنااابراین باین ساارانه  

 پذیرفته مي شود. H1رد و فرض  H0یعني فرض 
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 هزینه هاال سامت ال دوناد ناخان  داخلی و دوسعهسه  همبستگی بان  4-3-2-12

 لنان انسانی

 .است مقابل صورت به آزمون فرضیه

  : H0 زنان وجود ندارد انسانی خلی و توسعههمبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص دا 

 

  : H1 زنان وجود دارد انسانی همبستوی بی  هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی و توسعه 

 

  زنان يانسان توسعه با يداخل ناخالص دیتول از سالمت يها نهیهز سهم رابطه 12-4نمودار

Rs = -0.255 

Sig. >.01 

اسات   -0.255ماي باشاد و  ضاریب همبساتگي  اساپیرمن برابار        0.01بزرگتار از   .Sigبا توجه باه اینکاه   

زناان رابطاه معناي دار وجاود نادارد یعناي فارض         انسااني  توساعه  و ساالمت  هزیناه  کال  ، بنابراین باین سارانه  

H0 .پذیرفته مي شود 
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شناسایی رگرساون سه  هزینه هاال سامت الدوناد ناخان  داخلی با سامت لنان  4-3-3

 وله مدیترانه شرقی سالمان جهانی بهداشتششورهاال ز

. میشود اطالق بیشتر یا پیشوو متکیر دو و وابسته متکیر یك با رگرسیون های مدل به مندگانه رگرسیون

 الزم. دارد وجود مستقل متکیر تعداد هر و مندگانه وابسته متکیرهای مندمتکیره رگرسیون در مقابل، در

 وجود پیشوو متکیر یك از بی  مندمتکیره رگرسیون در ستقلم متکیر یك از بی  منانچه ذکر به

با توجه به اینکه . شود می نامیده مندمتکیره مندگانه رگرسیون رگرسیونی، مدل ای  گاها باشد، داشته

هدف شناسایی رابطه هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی با سالمت زنان کشورهای حوزه ی 

که یك متکیر مستقل وجود دارد که باید از آن جایی . کردرگرسیون استفاده  مدیترانه شرقی است باید از

گرسیون مند یا ر Multivariateاز رگرسیونبنابرای   ،دیرابطه آن را با ش  متکیر وابسته بدست آ

 نوشته می شود.. در رگرسیون مند متکیره مدل رگرسیون به صورت ماتریسی متکیره استفاده می شود

می شود که ای  رگرسیون به صورت کلی برقرار  مالحظه Sig. = 0.00  و F =3.27ماره با توجه به آ

با ش  متکیر وابسته ست  داخلی ناخالص تولید از سالمت های هزینه سهمکه  است یعنی متکیر مستقل

متکیر مستقل با تك تك متکیرهای وابسته مورد رگرسیون  لذا در گام بعدی،به صورت کلی رابطه دارد. 

  .زمون قرار می گیردآ

 رگرسیون مند متکیره ای  پژوه  به صورت زیر می باشد. 

[

𝑦2
⋮
𝑦6
] = [

135.67
⋮

189.49
] x + ɛ 4 (1)  

 به اضافه ی مقدار خطا Xبتا در  یببرابر است با ضرا   y6تا   y2که ماتریس 
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 ضرایب رگرسیون داده هاي مورد مطالعه 4-17 جدول

ی وابستهمتغیرها مستقل درجه  

 آزادی

F Sig. ضرایب بتا 

سهم هزینه های سالمت از تولید 

 (X)ناخالص داخلی

 32 .918 .596 29.386 (y1) زنان انسانی توسعه

 سن در زنان مرگ به بارداری عوامل از زنان مرگ نسبت

 (y2)باروری

32 4.240 .001 135.678 

 32 3.829 .002 122.525 (y3)سال 5 زیر دختران مرگ تعداد

 32 4.043 .001 129.376 (y4)زنان سالم زندگی به امید

 32 6.175 .000 197.616 (y5)زنده تولد هزار هر در یکسال زیر کودکان مرگ نرخ

  32 5.922 .000 189.490 (y6)زنده تولد هزار هر در نوزادان مرگ نرخ
 

 منبع : یافته هاي مطالعه

 پس است 0.05 از کومکتر زنان انسانی توسعه ه غیر ازب متکیرها همه  .Sig که فوق جدول به توجه با

 حذف مدل از و نیست دار معنی زنان انسانی توسعه و است دار معنی سایر متکیر های وابسته  رگرسیون

 .شود می
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 فصل پنج  

 بحث، نتاجه گارال و

 پاشنهادات
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 بحث 5-1

نارخ مارگ کودکاان زیار      باا سارانه کال هزیناه هااي ساالمت       ،ایان مطالعاه   بررسي همبسانگي متغیرهااي   در

رابطاه معکاوس و    در هار هازار تولاد زناده     نارخ مارگ ناوزادان    باا  ، و سرانه کل هزیناه هااي ساالمت    یکسال

باادین معنااي کااه هرچااه ساارانه هزینااه هاااي سااالمت افاازایش یابااد ناارخ ماارگ کودکااان زیاار   داردمعنااي دار 

( 1393)فتااحي،   ،( 1393)صاادقي، د. در ایان نتیجاه باا مطالعاه     کمتار ماي شاو   و نرخ مارگ ناوزادان   یکسال 

  مي باشد.مشابه   (Anyanwu,2009)و (jaba,2014) ( ،1390، ) باسخا، 

ل مارگ هااي زناان در    کا نسابت مارگ ماادران بااردار از عوامال باارداري باه         باسرانه کل هزینه هاي سالمت 

ت کااه افاازایش ساارانه هزینااه هاااي سااالمت  بااه کااوس معنااي دار دارد بااه ایاان صااورعرابطااه م ،ساان باااروري

. ایان یافتاه باا    باه جمعیات زناان در سان بااروري ماي انجاماد       عوامل بارداري مرگ زنان باردار از  نسبتکاهش 

 در ت ادبود.  (Sajedinejad , 2015)مشابه و با مطالعه  (Chirow ,  2013)مطالعه 

یعنااي بااا  دارد.رابطااه معکااوس معنااي دار   سااال 5ساارانه کاال هزینااه هاااي سااالمت بااا ماارگ دختااران زیاار  

ساال کااهش ماي یاباد. در خصاو  مطالعاه        5هزینه هااي ساالمت ، مارگ دختاران زیار      کل افزایش سرانه 

 مطالعه اي یافت نشد   وخارجي داخلي متون بررسي دراحتصاصي مرگ دختران 

ناان رابطاه مساتقیم معناي دار     سرانه کل هزینه هاي سالمت با امید باه زنادگي ساالم زناان و توساعه انسااني ز      

وجود دارد یعني با افزایش سرانه هزینه هااي ساالمت، امیاد باه زنادگي ساالم  و توساعه انسااني زناان افازایش           

 مستقیما رابطه فوق را سنجیده باشند در بررسي متون داخلي وخارجي یافت نشد مي یابد. مطالعاتي که 
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باا نسابت مارگ زناان        (GDP)ولیاد ناخاالص داخلاي    تدر بررساي همبساتگي ساهم هزیناه هااي ساالمت از      

ساال و امیاد باه زنادگي ساالم زناان و        5باردار باه نسابت مارگ زناان در سان بااروري و مارگ دختاران زیار          

 یافت نشد.. مطالعات مشابه  نداردتوسعه انساني زنان رابطه معني دار وجود 

 کودکاان  مارگ  نارخ  باا    (GDP)خلاي  تولیاد ناخاالص دا   از ساالمت  هااي  هزیناه  در بررسي همبستگي ساهم 

 دار معناي  رابطاه  ناوزادان  مارگ  نارخ  باا   تولیاد ناخاالص داخلاي     از ساالمت  هااي  هزیناه  ساهم  و یکسال زیر

درمطالعاات داخلااي و   GDPمطالعااات منطباق باار بررساي مسااتقیم ساهم هزینااه هااي سااالمت از      .داردوجاود  

 خارجي یافت نشد.
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 نتاجه گارال 5-2

و باین نسالي    المللاي  باین  موضاوع  باه  جهاان  توجاه  جلاب  منظاور ه با  2007 سال در داشتبهجهاني  سازمان

 نظار  از ساالمت  در گاذاري  سارمایه  کاالن  مفهاوم . نماود  مطارح  را  ساالمت  در گاذاري  سارمایه  شعار سالمت،

هااي    شااخص . اسات  ماردم  ساالمت  تاأمین  در هاا  دولات  مساتقیم  مشاارکت  بار  نااظر  بیشتر جهاني، نهادهاي

 و ارزیااابي هاااي شاااخص بعنااوان هزینااه هاااي سااالمت، ساارانه وداخلااي  ناخااالص تولیااد از سااالمت سااهم

 اهمیات  هاا  شااخص  ایان  دیگار  عباارت  باه  و  اسات  شاده  شاناخته  کشورها توسط سالمت براي گذاري سرمایه

 در هاا  دولات  2013 ساال  درکناد .   ماي  مشاخص  را کشاور  هار  سیاساتمداران  ذهان  در مردم سالمت جایگاه

داده اناد   اختصاا   ساالمت  باه  را داخلاي  ناخاالص  تولیاد  از درصاد  4.9 متوساط  بطاور  شارقي  نهمدیترا منطقه

 هزیناه هااي ساالمت      ساهم  جهااني  متوساط  باا  مقایساه  در ه اسات.  باود  درصاد  49.4 آن در دولت سهم که

هاا، ماي تاوان چاالش موجاود بار        دولات  يدرصاد  57.7 ساهم  باا  ،  8.7  باه میازان    داخلي ناخالص تولید از

و ایاان درحااالي اساات کااه بااا گوشااه چشاامي در   راه سااالمت ایاان منطقااه از جهااان را پاایش بینااي نمااود ساار 

متوسااط درصااد و  9.3 ناخااالص داخلااي  سااالمت از تولیااد يهزینااه هااا سااهم بااا اروپااا منطقااه بااا مقایسااه

 .مي افزایدعمق چالش پیش رو  ، بردرصد 75.3 به میزان  دولت مشارکت 

 و مشارکت دولت GDPعه با جهان و اروپا از نظر سهم از مقایسه منطقه مطال 5-1جدول 

 مشارکت دولت ها GDPسهم از  منطقه

 49.4 4.9 متوسط مدیترانه شرقي

 57.7 8.7 متوسط جهان

 75.3 9.3 متوسط اروپا
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باه وضاوح نشاان ماي دهاد کاه سارانه کاال هزیناه هااي ساالمت باراي              4-10و  4-11یافته هاي جاداول 

بسااته بااه درآمااد کشورهاساات بطااوري کااه کشااورهایي کااه درآمااد باااالتر دارنااد علیاارغم کشااورهاي منطقااه، وا

خاود باه ساالمت ، سارانه کال بیشاتري را دراختیاار دارناد و کشاورها باا             GDPاختصا  درصد پاایین تار از   

 سرانه کل بیشتر پیامدهاي بهتري از سالمت را کسب نموده اند.

کشاور نساابت باه میاانگین سااهم هزیناه هاااي      9داد تعا  2013نشاان مااي دهاد کاه در سااال     4-12جادول  

کشاور کمتار از میانگسان جهااني یناي       19در منطقاه در دوره مطالعاه کااهش داشاته اناد و        GDPسالمت از 

کشااور کمتاار از  14اختصااا  داده انااد و  درصااد از تولیااد ناخااالص داخلااي را بااه سااالمت کشااور خااود   8.7

گرچاه در کشاورهاي پردرآماد مانناد قطار ، کویات، اماارات         درصد را به ساالمت خاود اختصاا  داده اناد     5.5

پایین بودن این درصاد باا افازایش سارانه کال هزیناه هااي ساالمت جباران ماي شاود و پیامادهاي بهداشاتي              

بهتري نیز کسب کارده اناد اماا در کشاورها باا درآماد پاایین و توساعه انسااني پاایین ایان درصاد هااي پاایین               

   گردیده است.باعث پیامدهاي سالمتي نامطلو

کشاور سارنه کاال هزیناه هااي ساالمت شاان نسابت باه میاانگین دوره            15توان دیدکه  مي 4-14در جدول 

 دالر بیشتر بوده اند. 1040کشور از میانگین جهاني یعني  7مورد مطالعه افزایش یافته است اما تنها 

 باردار زنان مرگ و نوزادان مرگ و لیکسا زیر کودکان مرگ با سالمت هاي هزینه کل سرانه همبستگي بررسي در

 .آمد بدست دار معني معکوس رابطه سال 5 زیر دختران مرگ و کشورها بارور جمعیت به بارداري عوامل از

 مستقیم رابطه زنان انساني توسعه و زنان سالم زندگي به امید با سالمت هاي هزینه کل سرانه همبستگي بررسي در

 .آمد بدست معنادار
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 و یکساال  زیار  کودکاان  مارگ  باا  داخلاي  ناخاالص  تولیاد  از ساالمت  هااي  هزیناه  ساهم  همبساتگي  يبررس در

 باه  باارداري  عوامال  از بااردار  زناان  مارگ  باا  همبساتگي  در اماا . داشات  وجاود  دار معناي  رابطاه  ناوزادان  مرگ

 رابطاه  زناان  انسااني  توساعه  و زناان  ساالم  زنادگي  باه  امیاد  ، ساال  5 زیار  دختران مرگ ، بارورکشورها جمعیت

 .نشد دیده دار معني

 

 

 پاشنهادات 5-3
 

 کمباود . کناد  ماي  بیاان  جامعاه  ساالمت  درتوساعه  را آناان  نقاش  اهمیات  کشاورها  جمعیتاي  هرم در زنان تعداد

باه عناوان یاک ع او و اهارم تاثیرگاذار درحاال و آیناده ساالمت خاود            زنان سالمت مفهوم زمینه در تحقیقات

امیاد باه زنادگي ساالم، توساعه       انگر  کیفیات زنادگي همچاون   و همه ي جامعه از طریق شاخص هاایي کاه بیا   

 ،ماداخالت  در زناان  اهمیات  کاردن  تهسا برج اماروزه خاورد.   باه چشام ماي   انساني و شااخص توساعه جنسایتي    

 باا  را جمعیات  هماه  ساالمت  تواناد  ماي  زناان  ساالمت  کاه  فهام  ایان  و اسات  اورژانساي  وظیفه یک و ضروري

 طراحاي  و ساازي  تصامیم  ساطوح  درهماه  ماردان  دولات  کاه  اسات  ضارورت  یاک  کناد  هماراه  ریساک  کاهش

  د.نبدان توصیه مي شو استراتژیک هاي

و  درصاد بایش تار از حاال حاضار      2تنهاا باه مقادار     کودکاان  و زناان  سالمت روي بر ها دولت گذاري سرمایه 

مناساب و   توجیاه  ،ایجاد ردیف هاي نه چندان بازرگ در بودجاه بنادي هااي هزیناه هااي ساالمت باراي زناان         

 اه  حلي مقدور به نظر مي رسد.ر
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هاادف هاااي جهاااني و منطقااه اي وحتااي درون کشااوري  بااراي افاازایش سااال هاااي سااالمتي بدوتولااد تعیااین 

درکناار  کاه   داز اقادامات مقطعاي و هیجااني و کوتااه مادت دورکناد و زمیناه سااز آن شاو         مي تواند توجه ها را 

ساال باه    5پیشانهاد ماي شاود افازایش حاداقل       دهاد.  رخ بحران هااي اقتصاادي افازایش عادالت در ساالمت     

میانگین امید به زندگي سالم زناان منطقاه مدیتراناه شارقي در صادر برناماه هااي ساالمتي کشاورهاي منطقاه           

  .در دهه پیش رو قرار گیرد

درصد از تولید ناخالص داخلي حداقل   8.7یعني  جهاني متوسط هاي اندازه و حد در حداقل سالمت مالي تامین

 پیشنهاد مي گردد.کشورها با درآمد پایین و متوسط پایین  براي

 پاشنهاد پژوهش هاال آدی

که  به ساختن و تهیه اطالعات سالمت  توصیه مي شوددر مطالعات و پژوهش هاي آتي کشورهاي درحال توسعه 

نان از برنامه هاي در ابهام ماندن واقعیت هاي کالن سالمت درمورد زنان همچون تاثیر پذیري ز .زنان پرداخته شود

،  موجبات تاخیر در توسعه و اتالف هزینه هاي در مربوط به آنها ، تاثیر پذیري جامعه از سالمت یا بیماري زنان 

 دسترس وآتي جامعه مي گردد.

پیشنهاد مي شود  سرانه کل  هزینه هاي سالمت زنان مورد بررسي قرارگیرد و برآوردي نزدیک به واقعیت در اختیار 

 ان نظام سالمت منطقه قرارگیرد.متولی

سرمایه گذاري در سالمت زنان و کودکان کشور  با تامین سالمت جامعهچارچو  جدیدي از پیشنهاد مي شود 

 پژوهش شود.
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Health care expenditure share of Gross domestic production and women’s 

health in Eastern Mediterranean region from World Health Organization 

Abstract 

 

Introduction: In less than a decade ago, World health organization, for drawing attention 

to international and intergenerational topics of health, bring up slogan of investment in 

health. In view of global institutions, macro-concepts of investment in health, is more 

surveillant on direct contribution of governments in providing people health. Health share 

of gross domestic product determines people health’s importance in politician’s mind of 

every country. 

Methods: This study is of descriptive-analytical type. Using data of 22 countries from 

Eastern Mediterranean region; due to years of 2000 to 2013, in SPSS software 

environment, version 23, regarding measurement’s scale of variables and their distribution 

modes by Pearson statistical correlation and Spearman and multivariate regression 

analysis; relations between health care expenditure share of gross domestic product and 

indexes such as women’s healthy life expectancy , ration of pregnant women’s death to 

total women’s death in child-bearing age and  female’s death below five years old; has 

been investigated. 

Results: In this study, results approved strong correlation between total health care 

expenditure per capita with women’s healthy life expectancy, ration of pregnant women’s 

death to total women’s death in child-bearing age and female’s death below five years old. 

There wasn’t any meaningful correlation between health care expenditure share of gross 

domestic products with above mentioned variables. In regression analysis, there were 

relations between health care expenditure share of gross domestic products with mentioned 

variables. 

Conclusion: Huge expenditure and more investments in health always is not mean 

effectiveness and to find fraction that have most influence in improvement of limited 

government expenditure, is one of the requirement of developing countries. Financial 

health expenditure, at least in average global extents, with motion toward increase in 

providing costs via public budgets and getting politician’s opinion and government in 

health system of counties, more specific; toward conjunction points in society (women & 

kids) is essential.  

Keywords: Health expenditure, Gross domestic product, Women’s health 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Health care expenditure share of Gross 

domestic production and women’s 

health in Eastern Mediterranean 

region from World Health 

Organization 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Qazvin university of Medical Seiences 

Faculty of Health 

 

Thesis Submitted for the degree of M.Sc. in mamagment health sevice 

 

Titel: 

Health care expenditure share of Gross domestic production and women’s health  

In Eastern Mediterranean region from World Health Organization 

 

Superviser: 

 

Saeed Asefzadh 

 

By: 

Zhaleh Tofighi 

 

April 2016  

 

 


