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Introduction: Health is one of the important economic sectors of the country and is usually under public control.
This means that the health system can sometimes be used by governments as a tool in economic policies.
Healthcare costs are an integral part of the economy and significantly contribute to economic development.
Healthcare costs improve human capital. However, developing countries often pay less attention to health
expenditures in the annual national budget. Therefore, improving investment in health care is an important and
necessary matter in the development agenda of every country.
Materials and Methods: The present study is an attempt to investigate the long-term relationship between health
expenditure and mortality rate as one of the health indicators in the provinces of Iran during the period 2015 to
2018. Mortality rates are modeled as a function of health expenditures, women's educational status, GDP per
capita, and urbanization. To achieve this goal, in this research, Kao, Pedroni and Westerland cointegration test and
subsequently fully modified ordinary least squares (FMOLS) and dynamic ordinary least squares (DOLS)
methods were used to estimate the long-term relationship. Also, Eviews 10 and Stata 17 software were used to
estimate the relationship and the tests performed.
Results: The results of this study indicate that health costs per capita, health status and urbanization in both
FMOLS and DOLS models cause an increase in the population mortality rate in the provinces of the country by
0.093, 0.046, 0.09, and 2.09, respectively. 38, 4.84 and 5.06 units. Among the mentioned variables, the health
status and urbanization have a significant effect on increasing the death rate in the provinces. Also, the results
showed that the GDP per capita and the educational status of women also have a significant effect on reducing the
mortality rate, so that an increase of one unit in each of the variables mentioned in the two estimation models
causes a decrease of 2.61 and 95.95, respectively. 1, 4.01 and 0.664 units in the death rate of the provinces. In
addition, the results of this study shed light on the determinants of health expenditures such as GDP per capita,
women's education, health, and urbanization, which have clear policy implications for reducing mortality rates
among Iranian provinces.
Conclusion: Based on the findings of the research, the government should prioritize health expenses by increasing
the share of public health expenses as a fair share in each province in order to improve the health status and
immunization coverage through the health level. In addition, the government should implement measures to
improve income through economic growth and increase resources for women's education. Analyzes show that
these measures can lead to improved health outcomes in Iran. However, the per capita health costs in the study
period of this research have caused a decrease in the overall health of the population. The government and policy
makers should pay special attention to the healthcare sector in the country's economy and promote the health of
the society by allocating the available and sufficient resources for this sector and providing health and non-health
services and facilities for the country's population. Therefore, one of the main goals of the health system should
be increasing productivity and proper use of existing facilities.
Keywords: Mortality Rate, Health Expenditure, Modified Ordinary Least Squares, Dynamic Ordinary Least
Squares, Panel Data Cointegration.
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Healthcare costs are an integral part of the economy and contribute significantly to economic
development. Conventional endogenous growth models show that the growth of human capital may
have a positive effect on the productivity of each worker in the long run. Grossman's human capital
model shows that the quality of health significantly affects the development of human capital through
additional working time and the utility of good health. Healthy work leads to higher incomes in the
short term and improves life expectancy in the long term. Improving investment in health care is
important and necessary in the development agenda of any country and is aligned with one of the United
Nations Sustainable Development Goals.
Materials and Methods
The present study is an attempt to investigate the long-term relationship of health expenditure on
mortality rate as one of the health indicators in the provinces of Iran during the period of 2006 to 2019.
Mortality rates are modeled as a function of health expenditures, women's educational status, GDP per
capita, and urbanization. To achieve this goal, in this research, Kao, Pedroni, and Westerland
cointegration tests were used, and then fully modified ordinary least squares (FMOLS) and dynamic
ordinary least squares (DOLS) methods were used to estimate the long-term relationship. It should also
be mentioned that Eviews 10 and Stata 17 software were used to estimate the relationship and the tests
performed.
Result
The results of this study indicate that the per capita health costs, health status and urbanization in both
FMOLS and DOLS models cause an increase in the mortality rate of the population in the provinces of
the country by respectively 0.093, 0.046, 4.09, 2.38, 4.84 and 5.06 units. Among the mentioned
variables, the health status and urbanization have a significant effect on increasing the death rate in the
provinces. Also, the results showed that the GDP per capita and the educational status of women also
have a significant effect on reducing the mortality rate, so that with an increase of one unit in each of
the variables mentioned in the two estimation models, it causes a decrease of respectively 2.61, 1.95,
4.01 and 0.664 units in the death rate of the provinces. In addition, the results of this study shed light
on the determinants of health expenditures such as GDP per capita, women's education, health, and
urbanization, which have clear policy implications for reducing mortality rates among Iranian
provinces.
Conclusion
Based on the findings of the research, the government should prioritize health expenses by increasing
the share of public health expenses as a fair share in each province in order to improve the health status
and immunization coverage through the health level. In addition, the government should implement
measures to improve income through economic growth and increase resources for women's education.
Analyzes show that these measures can lead to improved health outcomes in Iran. However, the per
capita health costs in the study period of this research have caused a decrease in the overall health of
the population. The government and policy makers should pay special attention to the health and
treatment sector in the country's economy and by allocating the available and sufficient resources for
this sector and providing health and non-health services to the country's population, they should
improve the health of the society. Therefore, one of the main goals of the health system should be to
increase productivity and make appropriate use of existing facilities.
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چکیده
مقدمه :سالمت یکی از بخش مهم اقتصادی کشور بوده و معموالً تحت کنترل عمومی است .این بدان معناست که نظام سالمت گاهی میتواند توسط
دولتها ،بهعنوان ابزاری در سیاستهای اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد .هزینههای بهداشت و درمان جزء الینفک اقتصاد محسوب میشود و بهطور
قابلتوجهی به توسعه اقتصادی کمک میکند .هزینههای بهداشت و درمان ،سرمایه انسانی را بهبود میبخشد .بااینحال ،کشورهای درحالتوسعه اغلب
توجه کمتری به هزینههای بهداشتی در بودجه ملی ساالنه میکنند .لذا بهبود سرمایهگذاری در مراقبتهای بهداشتی در دستور کار توسعه هر کشور،
یک امر مهم و ضروری است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر تالشی برای بررسی رابطه بلندمدت مخارج بهداشتی بر نرخ مرگومیر بهعنوان یکی از شاخصهای سالمتی در استانهای
ایران طی دوره  1991تا  1989است .نرخ مرگومیر بهعنوان تابعی از هزینههای بهداشتی ،وضعیت آموزشی زنان ،تولید ناخالص داخلی سرانه و
شهرنشینی مدلسازی میشود .برای دستیابی به این هدف ،در این تحقیق از آزمون هم انباشتگی کائو ،پدرونی و وسترالند و متعاقباً برای تخمین رابطه
بلندمدت از روشهای حداقل مربعات معمولی کامالً اصالحشده ( )FMOLSو حداقل مربعات معمولی پویا ( )DOLSاستفادهشده است .همچنین
جهت تخمین رابطه و آزمونهای انجامشده از نرمافزارهای  Eviews 14و  Stata 17استفادهشده است.
نتایج :نتایج این مطالعه حاکی از این است که هزینههای سرانه بهداشتی ،وضعیت بهداشتی و شهرنشینی در هر دو مدل  FMOLSو  DOLSسبب
افزایش میزان مرگومیر جمعیت در استانهای کشور به ترتیب بهاندازهی  4/94 ،2/38 ،4/09 ،0/046 ،0/093و  1/46واحد میشود؛ که از بین
متغیرهای ذکرشده ،وضعیت بهداشتی و شهرنشینی تأثیر قابلتوجهی برافزایش میزان مرگومیر در استانها دارد .همچنین نتایج نشان داد که تولید
ناخالص داخلی سرانه و وضعیت تحصیلی زنان نیز تأثیر قابلتوجهی بر کاهش میزان مرگومیر دارد ،بهطوریکه با افزایش یک واحد در هریک از
متغیرهای ذکرشده در دو مدل تخمینی به ترتیب سبب کاهش  4/41 ،1/81 ،2/61و  4/664واحد در میزان مرگومیر استانها میشود .عالوه بر این،
نتایج این مطالعه عوامل تعیینکننده مخارج بهداشتی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه ،آموزش زنان ،بهداشت و شهرنشینی را روشن میکند که
پیامدهای سیاستی واضحی برای کاهش نرخ مرگومیر در میان استانهای ایران دارد.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای تحقیق ،دولت باید به اولویتبندی هزینههای بهداشت از طریق افزایش سهم هزینههای بهداشت عمومی بهصورت
سهم عادالنه در هر استان بپردازد تا وضعیت بهداشتی و پوشش ایمنسازی از طریق سطح بهداشت را بهبود بخشد .عالوه بر این ،دولت باید اقداماتی را
برای بهبود درآمد از طریق رشد اقتصاد و افزایش منابع برای آموزش زنان را اجرا کند .تجزیهوتحلیلها نشان میدهد که این اقدامات میتواند منجر به
بهبود نتایج سالمت در ایران شود .بااینحال ،هزینههای سرانه بهداشتی در دورهی موردمطالعه این تحقیق ،سبب کاهش سالمت کلی جمعیت شده
است .دولت و سیاستگذاران بایستی توجه ویژه به بخش بهداشت و درمان در اقتصاد کشور داشته باشند و با تخصیص منابع موجود و کافی برای این
بخش و فراهم کردن خدمات و امکانات بهداشتی و غیربهداشتی برای جمعیت کشور ،سالمت افراد جامعه را ارتقاء دهند .لذا باید یکی از اهداف اصلی
نظام سالمت ،افزایش بهرهوری و استفاده مناسب از امکانات موجود باشد.
کلمات کلیدی :نرخ مرگومیر ،مخارج بهداشتی ،حداقل مربعات معمولی اصالحشده ،حداقل مربعات معمولی پویا ،هم انباشتگی دادههای ترکیبی
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مقدمه
سالمت یکی از بخشهای مهم اقت صاد ا ست و معموالً تحت کنترل و
نظارت عمومی استتتت .این بدان معناستتتت که نظام ستتتالمت گاهی
میتواند توستتط دولتها بهعنوان ابزاری در ستتیاستتتهای اقتصتتادی
مورداستتتت فاده قرار گیرد .به عنوان م ثال ،در ز مان رکود ،هزی نه های
سالمت میتواند بهعنوان یک تثبیتکننده خودکار برای اقت صاد عمل
کند و زمانی که اکثر بخشهای دیگر اقتصتتتاد در حال نزول و کاهش
ه ستند ،منبعی برای ر شد اقت صادی با شد .البته تأکیدی که بر اهداف
سیا ست سالمت تو سط دولتها صورت میگیرد ،میتواند به دالیل
بست تیار خوبی هم در طول زمان و هم بین کشتتتورها متفاوت باشتتتد.
ک شورها ممکن ا ست بهطور قانونی اولویتهای متفاوتی دا شته با شند
که منعکسکننده ترجیحات و نیازهای اجتماعی آنهاستتت .همچنین
ممکن استتت اولویتها در طول زمان برای پاستتب به شتترایط مختلف
اقتصتتتادی ،ن یاز ها و مراق بت های ب هداشتتتتی ،انت ظارات جمع یت و
پیشتتترفتهای پزشتتتکی تغییر کنند .درواقع ،تقویت ستتتیستتتتمهای
ب هداشتتتتی از طریق افزایش خالص هزی نه ها برای بهره م ندی از
فر صتهای ارائه شده تو سط فناوری جدید و مقابله با نیازهای برآورده
نشتتتده مستتتتمر و درعینحال به دنبال بهبود کارایی ،ممکن استتتت
بهعنوان یک رویکرد دوگانه بهینه تلقی شود.
هزینههای بهدا شت و درمان جزء الینفک اقت صاد مح سوب می شود و
بهطور قابلتوجهی به توسعه اقتصادی کمک میکند [.]1
مدل سرمایه ان سانی گرو سمن [ ]2ن شان میدهد که کیفیت سالمت
بهطور قابلتوجهی بر تو سعه سرمایه ان سانی از طریق زمان کار ا ضافی
و سودمندی ناشی از سالمت افراد ،تأثیر میگذارد ،منجر به درآمدهای
باالتر در کوتاهمدت می شود و امید به زندگی را نیز در بلندمدت بهبود
میبخشد .افراد سالم ازنظر روحی و جسمی میتوانند انرژی خود را به
ستتتمت تولید مؤثر هدایت کنند .شتتترایط ستتتالمت افراد پیامدهای
کوتاه مدت و بلندمدتی را در پی دارد ،بدین معنی که در کوتاه مدت
سالمت افراد منجر به بهرهوری باالتر آنها می شود که درنهایت منجر
به درآمد بیشتر در بلندمدت میگردد.
صتتتنعتی شتتتدن و رقابت جهانی ،منجر به تخریب محیطزیستتتت و
درنتیجه منتج به شرایط بد بهدا شتی شده ا ست .عالوه بر این ،تولید
صنعتی به شدت به سوختهای ف سیلی متکی ا ست که بزرگترین
عامل آلودگیهای زیستمحیطی هستند که منجر به تأثیر نامطلوب بر
سالمت ان سان می شود [ .]9عوامل مختلفی بر مخارج بهدا شتی مؤثر
بوده که شتتامل وضتتعیت ستتالمت ،پوشتتش بیمه ،درآمد و ویژگیهای
جمعیتی استتتت [ .]4در م یان موارد فوق ،عامل درآمد بهعنوان عامل
اصتتتلی تعیینکننده هزینه های ستتتالمت در نظر گرفته میشتتتود.
هزینههای مراقبتهای بهدا شتی بهطورکلی برای بهبود نتایج سالمت
مانند امید به زندگی و نرخ مرگومیر در نظر گرفته میشتتود و دولت
ممکن ا ست با افزایش هزینههای بهدا شتی به اهداف تو سعه اقت صادی
د ست یابد .یافتههای متفاوتی در مورد هزینههای سالمت و پیامدهای
ستتالمت وجود دارد .هزینههای بهداشتتت و درمان ستترمایه انستتانی را
بهبود میبخشتتتد .بااینحال ،کشتتتورهای درحالتوستتتعه اغلب توجه
(Millennium Development Goals (MDGs

کمتری به هزینه های بهداشتتتتی در بودجه ملی ستتتاالنه میکنند.
امکانات ،مراقبتهای بهدا شتی و هزینههای بهدا شتی در میان مناطق
یک کشور بهطور نابرابر توزیع شده است ،بهویژه مناطق روستایی که با
کمبود امکانات و مراقبتهای بهداشتتتتی مواجه هستتتتند و هزینههای
بهداشتتتی کمتری برای این مناطق تخص تیص داده میشتتود [ .]1نرخ
مرگومیر یک شاخص قابلاعتماد برای سالمت جمعیت و اثربخ شی
سیستمهای بهداشتی است که میتواند میزان نابرابریهای اجتماعی و
بهداشتی بین جمعیتها را تخمین بزند [.]6
بهبود سرمایهگذاری در مراقبتهای بهدا شتی در د ستور کار تو سعه
اقتصادی هر کشور ،امری مهم و ضروری است و اطمینان از اینکه همه
افراد جامعه سالم زندگی میکنند ،برای توسعه پایدار هر کشور بسیار
مهم ا ست .همهگیری جهانی اخیر کووید  18ن شان میدهد که چگونه
بحرانهای بهداشتتتی میتواند اقتصتتاد یک کشتتور را بیثبات کند و
زندگی مردم را متزلزل نماید .ق بل از ظهور کووید  ،18بستتت یاری از
کشورهای با درآمد پایین و متوسط از مواردی مانند ماالریا و ایدز رنج
میبردند که زندگی روزمره آن ها را مختل کرده و بهرهوری تولید آن
کشورها را کاهش داده بود .سیاستگذاران در این کشورها با تمرکز بر
حمایت مؤثرتر از سی ستمهای بهدا شتی ،تقویت د ستر سی مردم به
مراقبتهای بهداشتتتی و بهبود بهداشتتت ،گامهای استتاستی در کاهش
حوادثی مانند مرگومیر برمیدارند .در ستتتال  147 ،2444کشتتتور از
 198کشتتتور جهان ،اعم از کشتتتورهای ثروتمند و درحالتوستتتعه ،در
اجالس هزاره گرد هم آمدند تا در پی بیانیه هزاره سازمان ملل متحد،
تال شی تاریخی برای د ستیابی به ر شد اقت صادی و ری شهکنی فقر طی
پانزده سال انجام دهند .این تعهد در اهداف توسعه هزاره 1گنجاندهشده
بود که هدف آن تقویت منابع انستتتانی در زمینههایی مانند فقرزدایی،
تو سعه سالمت ،پی شرفت تح صیلی ،حفاظت از محیطزی ست ،برابری
جنسیتی و جهانیشدن است [.]7
نهادههای بهداشتتتی برای دستتتیابی به کشتتوری ستتالم و جهت بهبود
نتایج سالمت یک کشور ،بسیار مهم هستند بهطوریکه یک ملت سالم
ملتی ثروتمند مح سوب می شود [ .]9برخالف دیدگاه سنتی مبنی بر
اینکه درآمدهای باالتر ،مصتتترف را تحریک میکند و ستتتبب ارتقای
ستتتالمتی میشتتتود ،بلوم و کانی نگ [ ]8معتقدند که دال یل خوب و
شتتتواهد قوی وجود دارد که نشتتتان میدهد بهبود در ستتتالمت باع
تحریک توسعه اقتصادی میشود .مکانیسمهای مختلفی وجود دارد که
از طریق آنها بهبود سالمت میتواند منجر به ر شد درآمد ملی شود.
جمعیت ستتالمتر ،بهرهوری نیروی کار باالتر ،عمر طوالنیتر و درنتیجه
انگیزههایی برای پسانداز و ستترمایهگذاری در مهارتها ،تحص تیالت و
ستترمایه فیزیکی باالتر را داراستتت .ستتالمت به رشتتد اقتصتتادی کمک
میکند و ر شد اقت صادی ،سرمایهگذاری در سالمت را به ابزاری برای
سیاستهای کالن اقتصادی تبدیل میکند [.]14
علیرغم تالش کشورهای درحالتوسعه ،برای دستیابی به شاخصهای
بهداشتتتی بهتر ،هنوز راه درازی برای دستتتیابی به نتایج بهتر پیش رو
دارند .اکثر این کشتتتورها ممکن استتتت بدون افزایش قابلتوجهی در
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تأمین مالی ستتالمت به اهداف تعیینشتتده دستتت یابند .بهعنوانمثال،
ک شورهای درحالتو سعه  94در صد از جمعیت جهان و  84در صد بار
جهانی بیماری را به خود اختصتتام میدهند ،اما تنها درصتتد کمی از
تولید ناخالص داخلی جهانی ( 12درصتتد) ،کل هزینههای بهداشتتتی
آنها را تشتتتکیل میدهند .در ستتتطح جهانی ،ناهماهنگی زیادی بین
نیازهای مالی کشتتتورها و هزینههای ستتتالمت فعلی آنها وجود دارد.
برای دستتتت یابی به اهداف توستتتعه پا یدار ،نوآوری ها و بهبودها در
روش های تأمین مالی موجود ،موردنیاز ا ست .تأمین مالی مراقبتهای
بهداشتتتی یک ورودی کلیدی در ارائه مراقبتهای بهداشتتتی باکیفیت
ا ست .منابع مالی برای تهیه امکانات بهدا شتی ،خرید دارو و تجهیزات
بهداشتتتی ،پاداش کارکنان و عملیات و نگهداری موردنیاز استتت .برای
تأکید بر اهمیت تأمین مالی سالمت ،سیا ستهای سالمت حول دو
موضتتتو حیاتی میچرخد )1( :نحوه ارائه یک بستتتته اولیه خدمات
بهدا شتی باکیفیت به نیروی کار در حال ر شد و واب ستگان آنها و ()2
نحوه تأمین مالی و مدیر یت آن خدمات بهگونهای که در دستتتترس
بودن و مقرونبه صرفه بودن آنها را برای ک سانی که بی شترین نیاز را
دارند تضمین کند [.]11
اکثر کشتتورهای درحالتوستتعه برای تأمین مالی خدمات بهداشتتتی و
درمانی عمدتاً به بودجه دولتی متکی هستتتند ،اما این بودجه به دلیل
محدود یت پا یه مال یاتی و ظرف یت جمع آوری ناکارآمد اکثر دولت ها،
محدودشتتتده استتتت .حتی در مواردی که دولت ها میتوانند درآمد
بی شتری جمعآوری کنند ،احتماالً بخش سالمت به دلیل رقابت برای
دریافت بودجه از سایر بخشها ،اولویت کمتری خواهد داشت .یک باور
عمومی این ا ست که برای د ستیابی به اهداف سیا ست بخش سالمت
باید دولت بودجه خود را برای بخش بهداشتتت افزایش دهد و محیطی
مناسب برای مشارکت بی شتر بخش خصوصی ،سازمانهای غیردولتی
و جوامع در ارا ئه خد مات ستتتال مت ای جاد ک ند و با ید بر خد مات
پیشگیرانه بهجای خدمات درمانی تأکید بیشتری شود [.]12
تأمین مالی مراقبتهای بهداشتتتی ،چه از طریق خصتتوص تی یا دولتی،
برای بهبود و ضعیت سالمت افراد در سرا سر جهان ا سا سی ا ست.
بهترین راه برای ارائه مراقبتهای بهتر برای یک س تیستتتم بهداشتتتی،
تمرکز برافزایش هزینههای بهدا شتی آن سی ستم در ارتقای سالمت و
اقدامات پی شگیرانه در اقت صاد ا ست .بااینحال ،علیرغم افزایش جهانی
در هزینههای بهداشتتتی ،ستتازمان جهانی بهداشتتت دریافته استتت که
هزی نه های ب هداشتتتتی عمو ماً در بود جه های دو لت در م ناطق
درحالتو سعه جهان که در آن درآمدها کم و منابع ن سبتاً پایین ا ست،
موردتوجه کمتری بوده استتت .درنتیجه ،هزینههای بهداشتتتی در این
ک شورها در مقای سه با و ضعیت موجود در اقت صادهای تو سعهیافتهتر،
تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی آنها را تشتتتکیل میدهد
[ .]19لذا بدین علت که سرمایهگذاری در سالمت ،سرمایه ان سانی را
افزایش میدهد که در تقویت توسعه اقتصادی یک کشور حیاتی ا ست
و با توجه به اینکه سالمت بهطور گسترده بهعنوان یک حقوق اساسی
ب شر شناخته شده ا ست ،بنابراین افزایش م صرف خدمات بهدا شتی بر
سالمت جمعیت ،یک مو ضو مهم سیا ستی در ب سیاری از ک شورها
ا ست .لذا منابع کافی برای د ستیابی به این هدف بهویژه در زمینههای

بهدا شتی مانند مرگومیر موردنیاز ا ست .بر این ا ساس ،این مطالعه به
دنبال بررسی این مسئله است که چگونه هزینههای بهداشتی بر نتایج
سالمت در ا ستانهای ایران تأثیر میگذارد؛ بنابراین با توجه به اینکه
در ایران ،هیچ تحقیقی به ارت باط بین هزی نه های ب هداشتتتت و نرخ
مرگومیر بهعنوان یکی از پ یامدهای ستتتالمتی توجه نکرده استتتت،
تحقیق پیرامون این موضتتتو الزم به نظر میرستتتد .در راستتتتای این
پژوهش مطالعات داخلی و خارجی به نتایجی دستتتیافتهاند .نداگوبا و
هلوتیوا ( )2421تأثیر مخارج مراقبتهای بهدا شتی عمومی بر تو سعه
اقت صادی در آفریقای جنوبی بین سالهای  1886و  2416را برر سی
کردند .مدل خود رگرستیون با وقفه توزیعی ،مدل تصتتحیح خطا پانلی
در تجزیهوتحلیل این اثر به کار گرفته شتتتد .یافته های تجربی رابطه
مثبت بین مخارج بهداشتتی و شتاخص توستعه انستانی را در آفریقای
جنوبی نشتتتتان داد [ .]14رح مان و هم کاران ( )2419هزی نه های
مراقبتهای بهدا شتی و پیامد سالمت در مناطق انجمن همکاریهای
منطقهای جنوب آ سیا ( )SAARCو انجمن ک شورهای جنوب شرق
آستتیا ) (ASEANرا موردبررستتی قراردادند .با استتتفاده از مجموعه
داده ها برای  11کشتتتور در یک دوره  24ستتتا له (،)1881-2014
تجزیهوتحلیل دادههای تابلویی انجام شتتتد .نتایج نشتتتان داد مجمو
هزی نه های ب هداشتتتتی ،هزی نه های ب هداشتتتت عمومی و هزی نه های
بهداشتتتی خصتتوصتتی بهطور قابلتوجهی میزان مرگومیر نوزادان را
کاهش داد و میزان تأثیر هزینههای بهداشتتتی خصتتوصتتی بیشتتتر از
هزینههای بهداشتتت عمومی بود [ .]11دریفی )2419( 2به بررستتی
اثرات مخارج مراقبت های بهداشتتتتی بر میزان مرگو میر کودکان با
استتتتفاده از مدل معادالت همزمان برای  89کشتتتور توستتتعهیافته و
درحالتوستتعه طی دوره  1995-2012پرداخت .یافتهها نشتتان داد که
هزینههای بهدا شتی بر کاهش مرگومیر کودکان تنها برای ک شورهای
با درآمد متوستتتط باال و با درآمد باال تأثیر مثبت دارد [ .]16بیدزا و
همکاران )2417( 9به بررسی اثربخشی هزینههای بهداشت عمومی در
بهبود نتایج ستتتالمت در آفری قای جنوبی پرداختند .تکن یک تخمین
دادههای تابلویی با ا ستفاده از دادههای مربوط به  8ا ستان این ک شور
طی دوره  2441تا  2414استتتفاده شتتد .نتایج نشتتان داد که بهطور
متوسط ،افزایش هزینههای بهداشت عمومی سرانه منجر به بهبود نرخ
مرگومیر زیر پنج سال می شود [ .]17بابائی ( )1988در تحقیقی به
مقایسه تأثیر شاخصهای سالمت و متغیرهای کالن اقتصادی بر سطح
امید به زندگی پرداخت .این مطالعه با استتتتفاده از روش پانل دیتا در
بازه ز مانی  2414الی  2419برای کشتتتور های توستتت عه یاف ته و
درحالتوسعه اقدام به تخمین تأثیر شاخصهای کالن اقتصادی (رشد
اقتصادی ،تورم و بیکاری) و شاخصهای سالمت (مخارج سالمت ،فقر
غذایی ،نرخ مرگومیر و ستتتطح تحصت تیالت) بر میزان امید به زندگی
نمود .نتایج مقای سه پانلهای ک شورهای تو سعهیافته و درحالتو سعه
حاکی از آن بود که در هر دو د سته از شاخصهای موردبرر سی تأثیر
شتتتاخصهای اقتصتتتادی و ستتتالمت بر شتتتاخص امید به زندگی در
ک شورهای درحالتو سعه بی شتر از ک شورهای تو سعهیافته بود [.]19
شتتتجاعی و همکاران ( )1989با استتتتفاده از دادههای ستتتری زمانی
سالهای  1912-1981به بررسی تأثیر پیری جمعیت ،رشد اقتصادی
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و شهرنشینی بر هزینههای بخش سالمت در ایران با روش Bayesian-

اعمال کرد .پستتتران [ ]22آزمونی را پیشتتتنهاد کرد که برای  Tو N

 VARپرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که با افزایش سالمندی
هزینتته هتتای بخش ستتتالمتتت نیز افزایش پیتدا می کنتتد .همچنین
شهرن شینی به علت بهتر بودن شرایط بهدا شتی و رفاهی در شهرها و
ر شد اقت صادی و نیز افزایش سطح رفاه اقت صادی و افزایش بهدا شت
عمومی ،سبب کاهش هزینههای بخش سالمت شد [ .]18ع سگری و
بادپا ( )1984اثر مخارج سالمت بخش عمومی و خصوصی بر وضعیت
سالمت افراد در ایران را برای دوره زمانی  1974تا  1981موردبررسی
قراردادند .نتایج پژوهش نشتتان داد که کل مخارج ستتالمت بر امید به
زندگی در بدو تولد و نرخ خام مرگومیر اثر مثبت و بر نرخ مرگومیر
کودکان اثر منفی میگذارد .مخارج سالمت بخش خ صو صی و بخش
عمومی با برخی از شتتتاخصهای ستتتال مت رابطه معناداری دارند ،اما
مخارج سالمت بخش عمومی نسبتاً اثر بیشتری داشته است [.]24
با توجه به اینکه رابطه بین هزینههای بهداشتتتی و پیامدهای ستتالمت
پیچیده است و مطالعات تحقیقاتی نتایج بح برانگیزی را در مورد این
ارت باط نشتتتتان می د هد و بدین ع لت که ارت باط بین هزی نه های
مراقبتهای بهدا شتی بر نتایج سالمت هنوز م شخص نی ست ،مقای سه
کشورها و مناطق مختلف برای درک این ارتباط بسیار مهم خواهد بود.
لذا این مطالعه باهدف بررست تی تأثیر مخارج بهداشتتتتی بر شتتتاخص
سالمت در ا ستانهای مختلف مانند و ضعیت کلی سالمت و ارزیابی
رابطه بین هزینههای ستتالمت و پیامد ستتالمت انجام میشتتود .چنین
مطالعاتی به سیاستگذاران در کشور کمک میکند تا ارزیابی کنند که
آیا آنها در رابطه با پیامدهای سالمت بیشازحد برای سالمت هزینه
میکنند یا خیر و استتتتفاده کارآمد از منابع بهداشتتتتی را ارتقا دهند.
ادب یات عملکرد تول ید ستتتالمت ،رابطه بین عوامل مختلف اجتماعی-
اقتصتتادی و محیطی را بهعنوان ورودیهایی که پیامدهای ستتالمتی را
تولید میکنند ،بررستی میکند .این مطالعات همچنین اهمیت نستبی
عوامل مختلف را بهعنوان ورودی در تولید سالمت نشان میدهد.

بینهایت قابلاستفاده و بر اساس ضریب همبستگی زوجی  ρ̂ijاست.
𝑁−1
𝑁
1
√ = 𝑀𝐿 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑠𝐷𝐶
∑
∑
)(𝑇𝜌̂ 2 − 1) → 𝑁(0,1
𝑁(𝑁 − 1) 𝑖=1
𝑗=𝑖+1

همچنین برای  ،N>Tپسران [ ]22آزمون متفاوت دیگری را پیشنهاد
کرد:
𝑇2

𝑁∑ ∑𝑁−1
√ = 𝐷𝐶
𝑗𝑖̂
𝜌 𝑗=𝑖+1
𝑁(𝑁−1) 𝑖=1

() 1

چنانچه آماره  CDمحاستتباتی این آزمون در ستتطح معناداری از
مقدار بحرانی توزیع نرمال ا ستاندارد 7بی شتر با شد ،فر ضیه صفر رد و
درنتیجه وجود وابستگی مقطعی تأیید میشود.

آزمون ریشه واحد CIPS
همبستتتتگی مقطعی یا بهعبارتدیگر وابستتتتگی مقطعی به این معنی
است که باقیمانده مقاطع یا پانلها (بهعنوانمثال کشورها در دادههای
پانل) بهطور قابلتوجهی همبستتتتگی دارند .هنگامیکه باقیماندهها در
سرا سر مقاطع همب ستگی دارند .روی یک یا چند مورد دیگر دو ن سل
از آزمون های ریشتتته واحد را میتوان بستتتته به اینکه آ یا آن ها برای
همبستتتتگی بین باقیمانده واحدهای پانل اجازه میدهند یا نه متمایز
میشتتتوند [ .]24آزمونهایی که همبستتتتگی مقطعی را صتتتفر فر
میکنند ،ریشتتته واحد پانل نستتتل اول و آنهایی که فر

نمیکنند

آزمایشهای ریشه واحد نسل دوم هستند.
آزمایشهای نستتتل اول اجازه نمیدهند که مقاطع متقاطع وابستتتته
باشند درحالیکه آزمایشهای نسل دوم این کار را میکنند .در آزمون

مواد و روشها

پسران [ ]29نسخه تقویتشده آزمون ایم ،پسران و شین است [ ]21و

آزمون استقالل مقطعی

میتواند بهصورت زیر نوشته شود:

همبستگی /وابستگی مقطعی را میتوان از طریق چندین آزمون مانند
بروش -پاگان ،]21[ 4پسران ]22[1و  CD testپسران ]29[ 6بررسی

()6

= )𝑇 𝐶𝐼𝑃𝑆(𝑁,
𝑁∑ 𝑁 −1
)𝑇 𝑖=1 𝑡𝑖 (𝑁.

کرد .زمانی که  Nثابت و ∞→ Tباشد ،آزمون بروش-پاگان []21

در رابطه ( 𝑡𝑖 ،)6آماره آزمون ریشه واحد  ADFتعمیمیافته به صورت

مناسبترین است .آماره این آزمون را میتوان بهصورت زیر نوشت:

مقطعی ،برای هر مقطع انفرادی بهصتتتورت پانل استتتت .در صتتتورت

)𝑁(𝑁 − 1
)
2

2
𝑗𝑖̂𝜌
(→ 𝜒2

𝑁
𝑗=𝑖+1

∑

𝑁−1
𝑖=1

بزرگتر بودن مقدار آماره در این رابطه ،مقادیر بحرانی محاستتبهشتتده

∑ 𝑗𝑖𝑇 = 𝑀𝐿

توستتط پستتران [ ]29نامانا بودن متغیر رد و فرضتتیه مانایی پذیرفته

 ρ̂ijضتتریب همبستتتگی حاصتتل از هر باقیمانده را نشتتان میدهد.

میشتتتود .مانایی یا عدم تأثیرپذیری میانگین ،واریانس و کواریانس

بااینحال ،زمانی که  Nبه بینهایت تمایل دارد ،این آزمون را نمیتوان

متغیرها از عامل زمان ،باوجود واب ستگی مقطعی مو ضوعی ا ست که
بررستتی آن در مدلهای پانلی ضتتروری استتت .با تأیید وابستتتگی
مقطعی در دادههای تابلویی ،ا ستفاده از رهیافتهای مر سوم ری شه

4

Breusch-Pagan (1980) LM
Pesaran (2004) LM
)6 Pesaran CD test (2004
5

 7مقادیر بحرانی در سطوح معنی داری  ،1 ،1و  14درصد به ترتیب
برابر  1/86 ،1/64و  2/17است.
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999

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛿́ 𝑖 𝑑𝑡 + 𝛼𝑖 𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝜆́ 𝑖 𝑥𝑖,𝑡−1

واحد تابلویی مانند آزمونهای لوین ،لین و چو [ ]26و ایم ،پ سران و

شین [ ]21سبب افزایش احتمال وقو ری شه واحد کاذب میگردد .

𝑗∝𝑖𝑗 ∆𝑦𝑖,𝑡−

هرچند که میتوان با استتتتفاده از روش میانگین زدایی ،مشتتتکل

𝑡𝑖𝑢 𝛾𝑖𝑗 ∆𝑥𝑖,𝑡−𝑗 +

همبستگی مقطعی را برطرف کرده و این آزمونها را بکار گرفت ،اما

𝑖𝑝

∑+

𝑗=1
𝑖𝑝

∑+

𝑖𝑞𝑗=−

راهکار بهتر استتتفاده از آزمونهای ریشتته واحد تابلویی نستتل دوم،

در اینجا  αiتصحیح خطا است .وسترالند [ ]28آزمایش میکند که آیا

مانند آزمون ریشه واحد  CIPSپسران [ ]29است.

تصحیح خطا صفر است یا خیر .بهعنوانمثال ،اگر مقدار تصحیح خطا
برابر صفر باشد ،نشاندهنده عدم همبستگی نیست ،اما اگر کمتر از صفر

آزمون هم انباشتگی پانل

باشد ،بدان معنی است که همبستگی وجود دارد.

تخمین مدل در حالت نامانا بودن متغیرها باع ایجاد رگرسیون کاذب
در مدل میشود .برای جلوگیری از رگرسیون کاذب و رفع این مشکل،

حداقل مربعات پویا

میتوان از آزمون هم انباشتتتتگی استتتتفاده کرد .ازاینرو باید آزمون

تخمینزن  DOLSتو سط ا ستوک و وات سون [ ]91مطرح و سپس

همگرایی بلندمدت برای متغیرهای موردبرر سی انجام شود .گام بعدی

توستتتط کائو و چ یانگ [ ]92گستتتترش یافت .به دل یل مشتتتکالت

پس از انجام آزمون های ریشتتته واحد ،بررستتتی رابطه بلندمدت بین

درون زایی ،تخمین های حدا قل مرب عات معمولی منجر به انحراف از

متغیر ها استتتت ،یعنی این که آ یا متغیر های مدل در بل ند مدت باهم

رگرستتتیون میشتتتود ،تخمین زن  DOLSاین انحراف و تورش را

حرکت میکنند یا خیر .در اینجا سه آزمون هم انبا شتگی کائو [،]27

بهواستتطهی افزایش وقفهها و مقادیر همزمان در رگرستتیون ثابت رفع

پدرونی ]29[ 9و وسترالند ]28[8اعمال می شود .برای انجام آزمون هم

میکند [ .]99بهعبارتدیگر این تخمینزن از تعد یل های پارامتر یک

انباشتتتتگی داده های پانلی ،پدرونی [ ]29و کائو [ ]27پس از برآورد

برای اجزای خطاها ،با استفاده از تجمیع یک رگرسیون ایستا با وقفهها

رابطه بلندمدت بین متغیرها ،مانند آنچه در مورد ستتتریهای زمانی و

و مقادیر جاری رگرستتتورها با یک تفاضتتتل استتتتفاده میکند و مقدار

داده های مقطعی ان جام می شتتتود ،از آ ماره های دیکی-فولر زیر برای

گذشتتته و آینده متغیرهای توضتتیحی تفاضتتلی را بهعنوان متغیرهای
اضتتتتافی در تخمین در نظر میگیرد [ .]94تخمین زن  DOLSرا

آزمون هم انباشتگی استفاده کردند:
𝑁√√𝑁𝑇(𝜌ˆ − 1) + 3

= 𝑝𝐹𝐷

میتوان بهصورت معادله زیر نشان داد:

√10.2
𝑁𝐷𝐹𝑡 = √1.25𝑡𝜌 + √1.875

() 7

در رابطه فوق  ρضریب رگرسیون خطای بلندمدت روی وقفه خطاهای
حاصل از تخمین مدل به روش ترکیبی ( )eitبهصورت زیراست:

𝑡𝑖𝑣 𝐶𝑖𝑗 ∆𝑧𝑖𝑡+𝑗 +

𝑖=𝑝2

′
𝑦𝑖𝑡 = 𝑧𝑖𝑡−1
∑𝛽+

𝑗=−𝑝1

() 1
که  Cijضریب وقفهی متغیرهای تفا ضل مرتبه اول ا ست .مهمترین

𝑖𝜇 𝑒̂𝑖𝑡 = ρ𝑒̂𝑖𝑡−1 +

در رابطه ( N ،)7نشتتتاندهنده تعداد مقاطع و  tρمقدار  tاستتتتاندارد
ضریب رابطه ( )7میبا شد .آمارههای ا ستخراج شده هردو دارای توزیع
نرمال استتتاندارد با میانگین صتتفر و واریانس یک میباشتتند .درنهایت
آمتتتاره آزمتتتون نستتتتتبتتتت واریتتتانتتتس وستتتتتتتتترالنتتتد
𝑇
̂ 2 ̂ −1
𝑁∑ محاستتتبه میشتتتود که در آن
بهصتتتورت 𝑡𝑖𝑅 𝑡𝑖𝐸 𝑖=1 ∑𝑡=1
̂ 2
𝑡𝑖̂𝑒  𝑅̂𝑖𝑡 = ∑𝑇𝑡=1و 𝑡𝑖̂𝑒 پسماندهای مدل
𝑡𝑖̂𝑒 ،𝐸𝑖𝑡 = ∑𝑡𝑗=1

مزیت این تخمین زننده که در نمونه های کوچک نیز کاربرد دارد آن
استتتت که از ای جاد تورش هم ز مان جلوگیری می ن ما ید و از توزیع
مجانبی نرمال برخوردار است .عالوه بر این ،مزیت آن نسبت به روش
هم انباشتگی انگل-گرنجر ] [35و یوهانسن [ ]96این است که مقید
به مانا بودن متغیرها از یک درجه معین ،نیستتتت و درواقع برای
حالتهایی که درجه هم انباشتتتگی متغیرهای توضتتیحی یکستتان
نباشد نیز به کار میرود [.]94

رگرسیون دادههای پانلی است [ .]94فرضیه صفر این آزمون بر فرایند
خودرگرستیون مرتبه اول 𝑡𝑖𝑢  𝑒̂𝑖𝑡 = 𝜌𝑒̂𝑖𝑡−1+استتوار استت ،که
نشاندهندهی عدم وجود هم انباشتگی است .مدل زیر توسط وسترالند
[ ]28پیشنهادشده است:

Pedroni
Westerlund

8

حداقل مربعات کامالً اصالحشده

10

روش  ،FMOLSیک روش ناپارامتریک استتتت که همبستتتتگی
احتمالی بین اجزای خطای مدل و تفاضتتتل مرتبه اول متغیرهای
توضتتیحی باوجود ضتتریب ثابت ،بهمنظور تصتتحیح خودهمبستتتگی
سریالی را موردمحا سبه قرار میدهد و تخمینزن  OLSرا به صورت

)Fully Modified Least Squares (FMOLS

9
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ناپارامتریکی تصحیح میکند [ .]97سیستم هم انباشتگی زیر را برای

دادههای ترکیبی در نظر بگیرید:

بهداشتتت و  Lyلگاریتم تولید ناخالص داخلی ستترانه (میلیون ریال)

𝑡𝑖𝜃 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝑥𝑖𝑡 𝛽1 +

() 2

سرانه (میلیون ریال) FE ،سطح آموزش U ،نسبت شهرنشینیSN ،
بدون نفت هر استتتتان استتتت .ستتترانه تولید ناخالص داخلی و مخارج
بهدا شتی به ترتیب از تق سیم تولید ناخالص داخلی و مخارج بهدا شتی

𝑡𝑖𝜀 𝑥𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡−1 +
) 𝑡𝑖 𝜀𝑖𝑡 = (𝜗𝑖𝑡 , 𝜀 ′

در اینجا ،روند بردار خطا 𝑡𝑖𝜀 یکروند ایستا است با توجه به ماتریس
کوورایانس که توسط نشان داده میشود .تخمینزن  FMOLSپانلی
میانگین گروهی و بین گروهی میتواند بهصورت معادله زیر نشان داده

شود:
𝛽 ^ 𝐺𝐹𝑀 = 𝑁 −1 (∑𝑇𝑡=1(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋̅𝑖 )2 )−1 (∑𝑇𝑡=1(𝑋𝑖𝑡 −
∗
𝑡𝑖𝑍) 𝑡𝑖̅𝑋
) 𝑖𝜏𝑇 −
̂
𝑖̂ ° 21
𝜏𝑖 = 𝛤21𝑖 + Ω
̂
Ω
∗
𝑖̅ ) − ( 21𝑖 ) (𝛤̂22
𝑡𝑖𝑍
𝑡𝑖𝑍 = (𝑍𝑖𝑡 −
𝑖Ω22
̂
Ω
̂ ° 22𝑖 ). ( 21𝑖 ) (𝛤̂22𝑖 + Ω
) 𝑖̂ ° 22
+Ω
𝑖Ω22
−1
∗
𝑇
∗
𝑀𝐹𝐺 ̂̂𝛽𝑡
𝑖= 𝑁 ⁄2 ∑𝑇𝑖=1( 𝛽̂𝐹𝑀,
− 𝛽)(𝐿̂−1
11𝑖 ∑𝑡=1(𝑋𝑖𝑡 −
) 𝑋̅𝑖 )2 )1/2

()9
در این رابطه ،تخمینزن  FMOLSبرای هر عضو پانل بهصورت

بر جمعیت هر استان به دست میآید .جهت نشان دادن شاخصی برای
سطح بهداشت هر استان از تقسیم تعداد انشعاب فاضالب بر جمعیت
هر استتتان (هزار نفر) و برای متغیر آموزش زنان از نستتبت تعداد زنان
دارای تح صیالت متو سطه به تعداد کل دانش آموزان متو سطه (هزار
نفر) استفاده شده است .متغیر نسبت شهرنشینی نیز از تقسیم جمعیت
شهری بر کل جمعیت در هر استان حاصلشده است.
در جدول  1نتایج آزمون وابستتتگی مقطعی پستتران برای متغیرهای
تحقیق گزارش شده است .فرضیه صفر در این آزمون ،عدم وابستگی
مقطعی در متغیرهای مورد آزمون است .بر مبنای نتایج بهدستآمده
فرضیه صفر رد شده و کلیه متغیرها تحقیق دارای وابستگی مقطعی
هستند.
نتایج آزمون ریشتته واحد پستتران [ ]29در جدول  2نشتتان دادهشتتده
ا ست .همانطور که م شاهده می شود چند متغیر موردبرر سی دارای

∗
𝑖 𝛽̂𝐹𝑀,است .این خصوصیت مربوط به آماره  tاستاندارد و بهصورت
نرمال توزیعشده است؛ هر دو روش  DOLSو  FMOLSبهعنوان
تخمینزنهای کارا و سازگار بهمنظور بررسی رابطه بلندمدت میباشند
و هر دو روش خودهمبستگی سریالی و درونزایی بالقوه بین متغیرها
را موردبررسی قرار میدهند .کائو و چیانگ [ ]99نشان دادند که
تخمینزنهای  DOLSو  FMOLSاز تورش نمونهای کمی
برخوردار هستند و هر دو تخمینزن نتایج تقریباً یکسانی ارائه میکنند

مانا بودند ،باقی متغیرها بدون روند با یکبار تفا ضل گیری مانا شدند.

که جهت تجزیهوتحلیل مناسب میباشند.

همچنین با در نظر گرفتن رو ند ،به جز متغیر نرخ مرگ و میر ،باقی

تبیین و تخمین مدل

متغیرها با یکبار تفاضل گیری مانا شدند.

برای دستیابی به هدف تحقیق ،این مطالعه به بررسی  91استان کشور
در دوره  1385-1398پرداخته استتتت .لذا در این راستتتتا دادههای

ری شه واحد ه ستند .مقادیر بحرانی آزمون  CIPSپ سران [ ]29بدون

روند در سطح  1 ،1و  14درصد به ترتیب  -2/17 ،-2/34و -2/07
و مقادیر بحرانی این آزمون با روند در ستتتطح  1 ،1و  14درصتتتد به
ترت یب -2/69 ،-2/88و  -2/59می باشتتتد .به جز متغیر های نرخ
مرگومیر ،سطح بهداشت ،لگاریتم تولید سرانه که بدون روند در سطح

جدول  :1نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران
آماره آزمون پسران

ارزش احتمال

HE
FE
U

72/29
14/12
36/51

0/000
0/000
0/000

SN

71/86

0/000

سطح آموزش زنان شهرنشینی بهداشت و تولید ناخالص داخلی سرانه

LY
Mr

پاسب میدهد ،از مدل زیر که توسط داتا و همکاران ]98[ 11ارائه شده،

75/07
15/18

0/000
0/000

مآخذ :نتایج تحقیق -کلیه برآوردها در نرمافزار  Stata 17انجامشده

استفادهشده است.

است.

تحقیق از حستتابهای منطقهای و ستتالنامه آماری مرکز آمار ایران
گردآوری شد .به دلیل جدا سازی ا ستان البرز از سال  84به بعد ،آمار
مربوط به این استتتتان با استتتتان تهران محاستتتبهشتتتده استتتت .برای
اندازهگیری اینکه چگونه نرخ مرگومیر به تغییرات مخارج ستتتالمت،

() 4

Mrit = HEit + FEit + uit , +SNit + LYit

در این رابطه  iن شاندهنده مقاطع و  tدوره زمانی ،به دلیل محدودیت
اطالعات آماری هر استتتتان و در دستتتترس بودن دادههای مرگومیر،
 Mrنرخ مرگ و میر بر جمع یت هر استتت تان در هر هزار نفر به عنوان
شاخ صی برای ن شان دادن و ضعیت سالمت HE ،مخارج بهدا شتی
Dutta et al

نام متغیر

جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد پسران ()2447
متغیر
مقدار آماره
HE

آزمون با عرض از مبدأ

آزمون با عرض از مبدأ و

وقفه یک
-9/22

وقفه صفرروند وقفه یک
-4/96
-1/67

وقفه صفر
-1/59
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FE

-1/87

-3/79

-1/94
-2/48
-2/19
-2/62

-2/87
-

944

-2/35

-9/92

آزمون که بیانگر پولد ( )poolبودن دادهای تحقیق استتتت ،رد میشتتتود؛

-1/16
-2/11
-2/94
-2/82

-2/73
-3/28
-3/32
-

بنابراین از مدل پانل جهت تخمین الگوهای رگرسیونی استفادهشده است.

U
SN
LY
Mr
مآخذ :نتایج تحقیق -کلیه برآوردها در نرمافزار  Stata 17انجامشده است..

برآورد مدل بهروشهای DOLS ،FMOLS
اکنون با توجه به وجود رابطه هم انباشتتتتگی ،بردار هم انباشتتتتگی
بلندمدت بر اساس رهیافتهای حداقل مربعات اصالحشده ()FMOLS
و حداقل مربعات پویا ( )DOLSرابطه مخارج ستتترانه ستتتالمت و پیامد

جدول :0نتایج آزمون  Fلیمر
آماره F

سالمت برآورد میگردد که نتایج آنها در جدول  7ارائهشده است .از نتایج

ارزش احتمال

مشاهدهشده است که ضرایب مخارج سرانه سالمت ،شهرنشینی و وضعیت

9/97
)(0/000
مآخذ :نتایج تحقیق -کلیه برآوردها در نرمافزار  Eviews 10انجامشده است.

بهداشتتتتی استتتتان ها در هر دو روش  FMOLSو  DOLSمثبت و
معنیدار ا ست .بدین معنی که افزایش یکدر صدی در هزینههای سرانه

جدول  :4نتایج آزمون هم انباشتگی کائو

بهداشتتتتی به ترتیب در هر دو مدل ستتتبب افزایش  0/096و 0/046

فرضیه  :H0عدم وجود رابطه هم انباشتگی
آماره

نام آزمون

درصدی در میزان مرگومیر ،افزایش یک واحد در متغیر شهرنشینی سبب

ارزش احتمال

افزایش  4/94و  1/46واحد در میزان مرگومیر و افزایش یکدرصتتدی در

دیکی -فولر اصالحشده t

-6/46

0/000

دیکی-فولر t

وضعیت بهداشتی استانها سبب افزایش  4/48و  2/99درصدی در میزان

-11/68

0/000

دیکی-فولر افزودهشده t

-6/85

0/000

مرگومیر در هر دو روش  FMOLSو  DOLSمیشتتتود .در حالت

دیکی-فولر اصالحشده

-14/25

0/000

کلی ،هر چه دولت یک ک شور هزینه بی شتری را به مراقبتهای بهدا شتی
اخت صام دهد ،طول عمر شهروندان آن ک شور باالتر و درنتیجه سالمت

نشدهتعدیل نشده t
تعدیل-فولر
دیکی
0/000
-14/28
مآخذ :نتایج تحقیق -کلیه برآوردها در نرمافزار  Stata 17انجامشده است.

جامعه افزایش خواهد یافت .بااین حال ،این که افزایش هزینه درزمینهٔ
مراقبتهای بهدا شتی موجب باال رفتن امید به زندگی و کاهش مرگومیر

جدول  :5نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی

جمعیت میشود یا خیر ،به توزیع منابع مالی در آن کشور بستگی دارد .در

فرضیه  :H0عدم وجود رابطه هم انباشتگی
نام آزمون

آماره

فیلیپس-پرون اصالحشده t

5/56

0/000

فیلیپس-پرون t

-7/70

0/000

کشتتتور ایران گرچه ستتترمایه گذاری درزمینهٔ مراقبت های بهداشتتتتی

ارزش احتمال

دیکی-فولر افزودهشده t
0/000
-11/82
مآخذ :نتایج تحقیق -کلیه برآوردها در نرمافزار  Stata 17انجامشده است.

افزایشیافته ،اما در زمینههایی مانند توان پرداخت هزینهها ،دستتترستتی به

مراقبتهای بهداشتی و تساوی بین فقیر و غنی عملکرد بدی داشته است.
دولتهایی که درزمینه بیمه خدمات درمانی ،ستتتازوکار قویتری دارند و
در صد بی شتری از خدمات بهدا شتی و درمانی را تحت پو شش بیمه قرار

در جدول  4نتایج آزمونهای هم انبا شتگی ن شان داده شده ا ست .فر ضیه
صفر این آزمونها عدم وجود رابطه هم انبا شتگی میبا شد که نتایج این
آزمونها با توجه به ارزش احتمال الگوی مدل ،رد فرضتتیه صتتفر و بیانگر
وجود رابطه بلندمدت هم انبا شتگی میان متغیرهای موردبح الگو وجود
دارد.

می ده ند ،به طور طبیعی ،شتتتانس برخورداری از طول عمر باالتر ،نرخ
مرگومیر کمتر و زندگی ستتتالمتر را در کشتتتور خود افزایش میدهند .از
طرف دیگر ،آموزشهای عمومی درزمینهٔ پیشگیری از ابتال به بیماریهای
مختلف واگیردار و غیر واگیر هم میتواند نق شی ا سا سی در افزایش میزان
ست تالمت عمومی جامعه و کاهش نرخ مرگومیر ایفا کند .لذا این عوامل،
سبب تأثیر مثبت مخارج بهدا شتی سرانه بر نرخ مرگومیر در ایران ا ست
که با نتایج تحقیق داتا و همکاران [ ]98و نیکسون و اولمان ]44[ 12همسو

آزمون  Fلیمر
سپس الزم ا ست آزمون آماری موردنیاز برای تعیین نو دادهها ارائه شود.
نتایج آزمون لیمر در جدول  9برای مدل تحقیق ن شان داده شده ا ست .با
تو جه به این که م قدار احت مال این آزمون برای الگوی تحقیق در ناح یه
بحرانی در سطح خطای  1در صد قرار میگیرد ،بنابراین ،فر ضیه صفر این

نمیباشد اما همسو با نتایج تحقیق عسگری و بادپا [ ]24میباشد .ضریب
متغیر شهرن شینی و و ضعیت بهدا شتی نیز مثبت و معنیدار ا ست که با
نتایج تحقیق غفاری گولک و همکاران [ ]41هم سو میبا شد .بدین مفهوم
که با افزایش ن سبت شهرن شینی و و ضعیت بهدا شتی ،میزان مرگومیر
افزایشیافته است .در این راستا ،شهرنشینی با توجه به نقاط ضعف و قوت،
از جنبههای مختلفی قابلتوجه است که یکی از این نقاط ،سالمت مردمان

Nixon and Ulmann
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شهرنشین است .متأسفانه باوجود رفاه نسبی مردمان شهرنشین ،طول عمر

U

4/84
)(0/000

5/06
)(0/000

SN

4/09
)(0/000

2/38
)(0/062

LY

-2/61
)(0/000

-1/95
)(0/000

آنها ن سبت به مردمان رو ستان شین کمتر ا ست .برای عامل این اختالف،
دال یل مختلفی را میتوان ذکر کرد .بهعنوانم ثال میتوان از عدم وجود
هوای پاک و ستتالم ،تحرک کمتر مردمان شتتهرنشتتین ،فشتتارهای شتتدید
عصبی و روانی به دلیل نو و سبک زندگی و کار در شهر و فرهنگ خام
زندگی شهری در مورد تغذیه و نو مواد غذایی مصرفی ازجمله این عوامل
نام برد بهطوریکه سازمان جهانی بهداشت ،گسترش شهرنشینی را یکی از

اثرگذارترین عوامل بر ستتالمت انستتانها در قرن بیستتت و یکم میداند.
ازآنجاییکه امروزه بیش از  14درصتتد از عوامل مؤثر بر ستتالمت را عوامل

R2=0/83
Adjust R2=0/82

R2=0/87
Adjust R2=0/83

مآخذ :نتایج تحقیق -کلیه برآوردها در نرمافزار Eviews 10
انجامشده است.

اجتماعی مانند ستطح ستواد ،اشتتغال و فقر تشتکیل میدهد ،اما توجه به
حوزه ستتتالمت ،رویکردی فرهنگی و اجتماعی نیز محستتتوب میشتتتود.

بنابر گفته لواندوفسکی و همکاران ،]49[ 11سطح تحصیالت زنان در

شهرهای بزرگ ایران با چالشهای متعددی ازجمله تراکم جمعیت ،کمبود

هدایت انتخابهای مختلف (مربوط بهسالمت) ،نقش بسزایی دارد.

مستتکن ،استتتقرار صتتنایع بزرگ ،آلودگی هوا و شتترایط زیستتتمحیطی

عالوه بر این ،نتایج این تحقیق با سونگ و بورگارد ]44[ 16که ارتباط

نامناستتب ،کمبود امکانات و تأستتیستتات جمعآوری و تصتتفیه پستتماندها،

معنیداری بین تحصیالت زنان و نرخ مرگومیر پیداکردهاند ،نیز

بیکاری باال ،اعتیاد ،ترافیک و غیره روبهرو شدهاند که این م سئله ضرورت

مطابقت دارد.

بازنگری در سیا ستگذاری مدیریت کالن شهرها و توجه جدی به سالمت
شتتهری را ایجاد کرده استتت .نتایج همچنین نشتتاندهنده اهمیت ستتطح
آموزش زنان و تولید ناخالص داخلی ستتترانه در کاهش نرخ مرگومیر در
استانهای ایران است که با نتایج تحقیق غفاری گولک و همکاران [ ]41و
مافیظور رحمان و همکاران ]11[ 19همستتتو استتتت .همچنین طبق گفته
گواتکینز و همکاران ،]42[ 14افراد ثروتمندتر قدرت خرید بی شتری دارند و
در موقعیت بهتری برای خرید مایحتاج ضروری مانند مواد غذایی مغذی و
داروهایی هستند که از سالمت افراد محافظت میکنند.

هدف این مقاله ارزیابی اثربخشتتتی بلندمدت هزینههای بهداشتتتت بر
پیامد سالمت برای  91ا ستان ک شور با ا ستفاده از دادههای تابلویی و
فنهای  FMOLSو  DOLSبرای دوره زمانی  1991تا  1989است.
جهت این امر از متغیرهای نرخ مرگومیر هر استتتتان بهعنوان یکی از
شتتتاخصهای ستتتالمت ،آموزش زنان ،هزینههای ستتترانه بهداشتتتتی،
شهرنشینی ،بهداشت و تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده شد .برای
بررسی این مسئله ابتدا با توجه به وجود وابستگی مقطعی در دادههای
تحقیق ،از آزمون ریشتته واحد پستتران [ ]92استتتفاده شتتد و مانایی

جدول  :6نتایج آزمون هم انباشتگی وسترالند ()2447

متغیرها موردبررست تی قرار گرفت .ستتتپس با توجه به وجود رابطه هم

فرضیه  :H0عدم وجود رابطه هم انباشتگی
نسبت واریانس ()VR

نتیجهگیری

آماره

ارزش احتمال

7/6304

0/000

انباشتتتگی ،بردار هم انباشتتتگی بلندمدت اثر مخارج بهداشتتت بر نرخ
مرگومیر بر استتتاس رهیافت های حداقل مربعات اصتتتالحشتتتده

مآخذ :نتایج تحقیق -کلیه برآوردها در نرمافزار  Stata 17انجامشده

( ،)FMOLSحداقل مربعات پویا ( )DOLSبرآورد شد .نتایج ن شان
داده استتتت که افزایش هزینه های بهداشتتتتی منجر به افزایش نرخ

است.

مرگومیر در استتتانهای کشتتور میشتتود .مطابق با اکثر مطالعات ،در
جدول  :7نتایج برآورد روابط بلندمدت بین متغیرهای الگو متغیر
وابستهMr :
FMOLS

DOLS

ضریب

ضریب

HE

0/093
)(0/0001

0/046
)(0/004

FE

-4/01
)(0/000

-0/644
)(0/058

متغیر

Mafizur Rahman et al
Gwatkins et al

این تحقیق تولید ناخالص داخلی سترانه یک عامل مهم و تعیینکننده
در کاهش میزان مرگومیر در ایران ا ست .این بدان معنا ست که برای
این کشتتور ،اقداماتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی ستترانه و نرخ
باستتوادی زنان در بهبود نتایج ستتالمتی موفقیتآمیزتر بوده استتت .بر
ا ساس یافتهها ،پیامد سیا ستی کلیدی برای دولت ایران این ا ست که
با ید به اولو یتبندی هزی نه های بهداشتتتت از طریق افزایش ستتتهم
هزینههای بهدا شت عمومی به صورت عادالنه در هر ا ستان بپردازد تا
پیامدهای بهدا شتی را بهبود بخ شد .عالوه بر این ،دولت باید اقداماتی
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Levandowski et al
Song and Burgard
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را برای بهبود درآمد از طریق رشد اقتصاد ،افزایش پوشش ایمن سازی

شتتتغل کمدرآمد یا بیکاری دارند و دچار محدودیت منابع برای زندگی

از طریق سطح بهدا شت ،افزایش منابع برای آموزش زنان را اجرا کند.

سالم و سالمت نیز هستند ،لذا میتوان گفت رفتن به مدرسه و باسواد

تجزیهوتحلیلها ن شان میدهد که این اقدامات میتواند منجر به بهبود

شدن افراد بخ صوم زنان همانند واک سنی ا ست که جامعه را در برابر

نتایج سالمت در ایران شود .همچنین این مطالعه بینشهای مهمی در

مرگ زودرس ،بیمارها و رفتارهای پرخطر ایمن می سازد؛ بنابراین قدم

مورد عوامل تعیینکننده پ یامدهای ستتتالمت در ایران ارائه میدهد.

بستتیار مهم و مؤثری برای تأمین و ارتقا ستتالمت امروز و نستتل آینده

بااینحال ،هزینههای ستترانه بهداشتتتی در دورهی موردمطالعه ستتبب

کشور ایران است.

کاهش ستتالمت کلی جمعیت شتتده استتت .دولت و ستتیاستتتگذاران
بایستی توجه ویژه به بخش بهداشت و درمان در اقتصاد کشور داشته

تشکر و قدردانی

باشتتتند و با تخصتتتیص منابع موجود و کافی برای این بخش و فراهم

ندارد.

کردن خدمات بهدا شتی و غیربهدا شتی برای جمعیت ک شور ،سالمت

مالحظات اخالقی

افراد جامعه را ارتقاء دهند .لذا باید یکی از اهداف ا صلی نظام سالمت،
افزایش بهرهوری و ا ستفاده منا سب از امکانات موجود با شد .سالمت
یکی از پایههای ا صلی تو سعه پایدار ا ست .ارائه مراقبتهای بهدا شتی
مطلوب با توجه به انتظارات عمومی و حمایت مالی ،یکی از اصلیترین
مستتئولیتهای س تیستتتمهای بهداشتتتی میباشتتد .هزینههای عادالنه
بهداشتتتت و ستتتالمت ،حفا ظت از مردم در برابر عواقب هزی نه های
بهداشتی و تضمین عدالت در استفاده از خدمات بهداشتی ،چالشهای
ا صلی سی ستمهای بهدا شتی ا ست .عالوه بر این ،انتخاب روشهای
مالی یکی از سیا ستهای کلیدی سیا ستگذاران بهدا شت در همه

مورد خاصی وجود نداشت.

محدودیتها
محدودیت دسترسی به آمار استان های مختلف از جمله کمبودهای
این طرح بود.

پیشنهادات
پیشنهاد میشود طرح مشابه وسیعتری با دسترسی به منابع اطالعاتی
بیشتر صورت پذیرد.

میزان مشارکت نویسندگان

کشورها است .با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که سیاستگذاران

تمام تحقیق توسط الهام فتح الهی انجام گرفت.

باید فعالیتهای افزایشدهنده ر شد اقت صادی را آغاز کنند ،زیرا درآمد

تضاد منافع

ستتبب افزایش ستتالمت جمعیت میشتتود .همچنین با توجه به ارتباط
مستتتقیم بین ستتواد و ستتطح ستتالمتی و بابیان اینکه افراد کمستتواد و

وجود ندارد.

بیسواد ،سواد بهداشتی کمتر و رفتارهای پرخطر بهداشتی و اجتماعی

حمایت مالی

مانند عدم تغذیه مناستتب و ستتالم ،عدم استتتفاده مناستتب از خدمات

ندارد.

بهداشتتتی درمانی ،انجام جرائم اجتماعی بیشتتتر ،خود مراقبتی کمتر،

References

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،7شماره ،4صفحات 343-333

الهام فتحالهی

949

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،7شماره ،4صفحات 343-333

الهام فتحالهی  /تأثیر بلندمدت مخارج بهداشتی بر وضعیت سالمت در استانهای ایران :ارزیابی تجربی

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،7شماره ،4صفحات 343-333

944

