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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to compare the effect of public and private health expenditures on health status D-8
member countries during the period 2020-1995. In this research, the Panel Data model was used.
Methodology: The statistical population studied in this research includes D-8 group member countries research. Time series
information about these countries was collected from reputable international sources, including the World Bank, which using
Eviews software was tested. Variables used in this study include: health status (infant mortality rate), human capital, economic
growth, public health expenditures, private health expenditures, and urbanization rates.
Findings: The results of the study indicate a negative and significant effect of public and private health costs on mortality
Infants, but the impact of public spending has been greater than the private sector. In other words, allocating the government
budget it has a greater impact on the health sector than the private sector in reducing infant mortality. On this health
expenditures, and urbanization rates. It can be argued that increasing the cost of public health care can make significant progress
in improving health and accelerating development goals to reduce infant mortality in these countries.
Originality/Value: The results showed that the use of public health costs in this group of countries with respect that it has a
greater effect than other model variables in reducing neonatal mortality could be as a vital factor in improving health states and
even the distribution of resources.
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نوع مقاله :پژوهشی

مقایسه تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت کشورهای عضو
گروهD-8
*2

سپیده عرب ،1ابراهیم قائد

1

 ،عاطفه مزینانی

1گروه اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
2گروه اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

چکیده
هدف :هدف از این تحقیق ،مقایسه تأثیر هز ینههای بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت کشورهای عضو گروه  D-8طی دوره
روششناسی پژوهش :جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو گروه  D-8است .اطالعات سری زمانی در مورد
این کشورها از منابع معتبر بینالمللی ،ازجمله بانک جهانی جمعآوریشده است که با استفاده از نرمافزار  Eviewsمورد آزمون قرار گرفت.
متغیرهای استفادهشده در این تحقیق شامل :وضعیت سالمت (میزان مرگومیر نوزادان) ،سرمایه انسانی ،رشد اقتصادی ،مخارج بهداشت
عمومی ،مخارج بهداشت خصوصی و نرخ شهرنشینی میباشند.
یافتهها :نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنیدار هز ینههای بهداشت عمومی و خصوصی بر میزان مرگومیر نوزادان میباشد اما
اثرگذاری هزینههای عمومی بیشتر از بخش خصوصی بوده است .به عبارتی تخصیص بودجه دولت به بخش بهداشت و درمان اثرگذاری
بیشتری نسبت به بخش خصوصی در کاهش مرگومیر نوزادان دارد .بر این اساس میتوان بیان کرد که افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی
عمومی میتواند پیشرفت قابلتوجهی را در جهت بهبود سالمت و سرعت بخشیدن به اهداف توسعهای مربوط به کاهش مرگومیر نوزادان
در این کشورها به ارمغان آورد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :نتایج نشان داد که استفاده از هز ینههای بهداشتی عمومی در این گروه از کشورها با توجه به اینکه اثر بیشتری
نسبت به سایرمتغیرهای مدل در جهت کاهش میزان مرگومیر نوزادان به دنبال دارد میتواند بهعنوان عاملی حیاتی در بهبود وضعیت سالمت
و حتی توزیع منابع تلقی گردد.
کلیدواژهها :هزینههای بهداشت عمومی ،هزینههای بهداشت خصوصی ،وضعیت سالمت ،کشورهای عضو گروه .D-8

 -1مقدمه
امروزه افزایش سطح سالمت افراد یکی از مهمترین سیاستهای ارائه عدالت اجتماعی در کشورها محسوب میشود .سالمتمحور توسعه

پایدار است و در نظر گرفتن سالمت و تالش برای بهبود و گسترش آن همیشه یک اولویت در میان کشورها بوده است (پناهی و آلعمران،1
)2016؛ بنابراین ،سرمایهگذاری در بخش سالمت بسیار مهم است .تأمین بهداشت و سالمت در میان افراد و گروهای مختلف جامعه سبب

افزایش امنیت و رشد اقتصادی میشود .به دلیل اهمیت موضوع سالمت در بخشهای اقتصادی دولتمردان باید توجه زیادی به این بخش
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه32-47 :

 1995-2020است .در این تحقیق از روش دادههای تابلویی ( )Panel Dataاستفاده شد.

داشته باشند زیرا سبب بهبود سرمایه انسانی میشود که از مهمترین عوامل دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری بهحساب میآید.

نظریهپردازان سرمایهی انسانی چون گروسمن )1972( 1و بکر )1962( 2معتقدند که سرمایهی انسانی بهصورت مهارت ،دانش و تخصص

در افراد تجسمیافته است سطح تولیدات ،کیفیت خدمات و میزان درآمد را افـزایش داده و بسیاری از تصمیمات آنها را در کلیه زمینههای
زندگی متأثر میسازد .آنها بین بهداشت بهعنوان یک کاالی مصرفی و بهداشت بهعنوان کاالی سرمایهای تمایز قائل شدهاند .بهعنوان یک
کاالی مصرفی ،بهداشت بهطور مستقیم وارد تابع مطلوبیت فرد میشود به صورتی که افراد از سالم بودن لذت میبرند .بهعنوان یک کاالی
سرمایهای ،بهداشت تعداد روزهایی که در بیماری سپری میشود را کاهش میدهد؛ بنابراین ،تولید بهداشت نهتنها بر مطلوبیت فرد به دلیل
لذت بردن از احساس تندرستی تأثیر میگذارد ،بلکه همچنین به دلیل افزایش تعداد روزهای سالم قابلدسترس برای کار (و درنتیجه درآمد)
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و فراغت بر مطلوبیت فرد تأثیر میگذارد؛ بنابراین میتوان گفت که افزایش سالمت سرمایه انسانی باعث افزایش زمان بیشتری برای کار و
درنتیجه باعث بهبود هرچه بیشتر بهرهوری کشورها میشود (لطفعلی پور و همکاران .)2012 ،3همچنین با گسترش دیدگاههای مرتبط با
نیروی انسانی در دهه  1980الگوی تازهای در ادبیات اقتصادی از سوی اقتصاددانانی چون رومر )1988( 4نیز مطرح شد که ارتباط بین

سالمت و رشد اقتصادی را بیان نمود و بهعنوان مدلهای رشد درونزا نیز خوانده شد .برای نمونه تجربه اخیر کشورهای آسیای شرقی نشان
میدهد که پیوندی نزدیک میان سالمت ،سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در این کشورها وجود دارد (عبدالملکی و مهدوی.)2013 ،5

بهداشتی دولتی و مخارجی که اشخاص خودپرداخت میکنند بهعنوان مخارج بهداشتی خصوصی (کارگر ده بیدی و همکاران.)2018 ،6

وجود مطالعات مختلف درزمینه مخارج بهداشتی دولتی و خصوصی نشاندهنده تفاوت روند رشد این دو نوع مخارج در کشورهای
مختلف است .از سوی دیگر سرعت رشد متفاوت مخارج سالمت در کشورها با سطوح متفاوت توسعهیافتگی ،ضرورت هر چه بیشتر

بررسی تأثیر این دسته مخارج بر وضعیت سالمت را آشکار مینماید (بارونی و همکاران .)2015 ،7باوجوداینکه در سالهای اخیر میزان
هزینههای عمومی سالمت که منتسب به افزایش تولید ناخالص کشورها بوده است افزایشیافته اما در بسیاری از کشورها روند این افزایش
و سهم این افزایش نسبت به افزایش تولید ناخالص داخلی با کاهش همراه بوده است (لو و همکاران .)2010 ،8بهطوریکه کاهش سهم

این مخارج به شکل یك اثر منفی در گام نخست بر سودآوری سرمایهگذاری و همچنین بهداشت و در مرحله بعدی در کل اقتصاد و
بهداشت نمایان میشود و یك مداربسته عدم رشد سرمایهگذاری در سرمایه انسانی صورت میدهد که منجر به کاهش سالمت افراد

جامعه میگردد (باساخا و همکاران .)2011 ،9عالوه بر موارد مذکور اطالعات سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که بخش خصوصی
در اغلب کشورهای دنیا و بهو یژه در کشورهای درحالتوسعه بیش از  50درصد از کل منابع بخش بهداشت را در اختیار دارد .این در حالی
است که بخش دولتی بهعنوان تنها رکنی که مسئولیت مستقیم تأمین سالمت آحاد جامعه را از طریق تدارك مستقیم خدمات بهداشتی و
درمانی و یا نظارت بر تأمین آن از طریق بخش خصوصی به عهده دارد ،هم دچار کمبود شدید منابع در تأمین و توسعه سیاستهای ملی
بهداشت مواجه بوده و هم فاقد مکانیزم کارآمد و مؤثر در نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و چگونگی بهکارگیری این منابع عظیم در
راستای سیاستهای ملی بهداشت میباشد (پنو و همکاران .)2021 ،10این واقعیات نشان میدهند که هرکدام از این دو بخش بهتنهایی
قادر به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر وضعیت سالمت نبوده و زمینه را برای پیدایش نظریههایی بهعنوان راه سوم که تأکید بر

مشارکت توأم هر دو بخش دارد را فراهم نموده است .یکی از این نظریهها؛ تئوری سایمون و همکاران )1997( 11است .بر طبق این تئوری
بخشهای عمومی و خصوصی دارای کاربرد گستردهای در ارتباط بین بخشهایی چون اقتصاد ،مدیریت ،تجارت و همچنین بخش
بهداشت دارد که مورداستفاده گستردهای قرارگرفته و دارای نتایج مثبتی بر کاهش مرگومیر نوزادان در کشورهای متعددی نظیر نیوزلند،
انگلستان ،کانادا ،کره جنوبی ،سوئد بوده است .این تئوری درواقع بر مشارکت این دو بخش (عمومی و خصوصی) بهمنظور حفظ مزایای
هریك از این دو ارکان و اجتناب از معایب آنها تأکید دارد.
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کشورهای عضو گروه D - 8

مورداستفاده قرار میگیرد .این متغیر شامل دو مؤلفه میباشد که عبارتاند از :مخارجی که توسط دولت هزینه میشود بهعنوان مخارج

مقایسه تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت

دستیابی به یک کشور سالم نیاز به هزینههای بهداشتی دارد که شامل تمام هزینههایی میشود که برای تهیه و بهبود سالمت افراد

بنابراین با توجه به تئوریهای مطرحشده در بخش بهداشت و سالمت و همچنین با مرور آمار مربوط به وضعیت شاخص سالمت در
کشورهای مختلف ،این سؤال مطرح میشود که آیا این کشورها تنها با افزایش مخارج بخش بهداشت ،میتوانند بهبود قابلمالحظهای در
وضعیت سالمت بهو یژه کاهش نرخ مرگومیر نوزادان خود پیدا کنند؟
در سالهای اخیر مطالعات تجربی درزمینه تـأثیرات مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت در کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته انجامشده است .ازیکطرف چندین مطالعه بر روی کشـورهای درحالتوسعهای که درآمد متوسطی دارند نشان
داده است که افزایش مخارج بهداشت عمومی و خصوصی ،باعث باال رفتن وضعیت سالمت افراد شـده اسـت (نووینون و همکاران،1
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2012؛ راد و همکاران2013 ،2؛ جابا و همکاران2014 ،3؛ لیندن و ری2017 ،4؛ رحمان و همکاران2018 ،5؛ فورستر و همکاران،6
 .)2020از طـرف دیگـر چنـدین مطالعـه دیگر نشـان دادهاند کـه افـزایش مخارج بهداشت عمومی و خصوصی ،تـأثیر نـاچیزی بـر روی

وضعیت سالمت کلـی کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته دارد (بردلی و همکاران2011 ،7؛ آلسان و همکاران2015 ،8؛ یاکوولجیویچ

و همکاران2017 ،9؛ واگستاف و همکاران2018 ،10؛ نکتیا -آمپونسا ،)2019 ،11ازاینرو ،با توجه به اهمیت مخارج بهداشت عمومی و
خصوصی بر توسعه عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی بهو یژه بخش سالمت ،این پژوهش سعی دارد تا با مقایسه تأثیر مخارج بهداشت
عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت در کشورهای عضو گروه D-8 12بهصورت تجربی مورد ارزیابی و آزمون قرار دهد .همچنین،
عرب و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه32-47 :

اینکه کدامیک از متغیرهای مدل ،اثر بیشتری بر وضعیت سالمت در کشورهای عضو گروه  D-8دارد ،بهعنوان دغدغه اصلی این مطالعه
مطرحشده است .این مطالعه در نظر دارد برای اولین بار ،با استفاده از روش دادههای تابلویی ( )Panel Dataاثرات مخارج بهداشت
عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت در کشورهای عضو گروه  D-8را طی سالهای  1995تا  2020موردبررسی قرار دهد و این فرضیه
را آزمون کند« :بر اساس روش دادههای تابلویی فرض میشود که مخارج بهداشت عمومی و خصوصی ،چه در کوتاهمدت و چه در
بلندمدت ،موجب افزایش وضعیت سالمت (کاهش مرگومیر نوزادان) نیز میگردد» .ازاینرو ،اینکه اثر کدامیک از این متغیرها بر وضعیت
سالمت بیشتر است ،بررسی میشود؛ بنابراین سازماندهی این مقاله ،به این شرح است که پس از مقدمه ،بخش دوم ،ادبیات نظری و پیشینه
پژوهش ،بخش سوم ،روششناسی تحقیق ،بخش چهارم شامل نتایج آزمونها و مدل و در بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میشود.

 -2مروری بر ادبیات پژوهش
 -2-1مبانی نظری تحقیق

در عرصـهی جهانـی مخارج بخشهـای دولتـی و خصوصـی در حـوزهی مراقبتهــای بهداشتی از تفاوتهــای عمیقــی برخــوردار
میباشــد ،بهطوریکه نگاهــی بــر مخارج بهداشــتی ســرانهی بخــش عمومی و خصوصــی در دو دهــهی گذشــته در میــان
کشــورهای آســیایی نشــان از ناهمگونــی عمیــق ســطح ایــن هزینه کردهــا بــوده اســت (صادقی و همکاران .)2014 ،13اگرچه

ممکن است مفهوم مخارج بهداشتی دولتـی و خصوصـی در کشورهای مختلف باهم تفاوت داشته باشد اما پولیر و همکاران یک طبقهبندی
از کل مخارج سالمت را ارائه کردند (لونگ و همکاران .)1999 ،14کل مخارج سالمت بهعنوان مجموع مخارج بخش عمومی و خصوصی
ا
در سالمت کلی مربوط به کاالها و خدمات در نظر گرفتهشده است .مخارج سرمایهگذاری شده بخش عمومی معموال از طریق تأمین
اجتماعی ،شیوههای مختلف مالیات برای شاخههای مختلف دولت و همچنین از منابع داخلی شامل هدایا و قرض و وام جذب میشود.
از طرفی ،مخارج سرمایهگذاری شده بخش خصوصی ،مبالغ حق بیمه خصوصی و طرحهای پیشپرداخت ،مخارج سالمت تعهد شده
توسط بنگاههای اقتصادی ،مخارج سالمت از طریق خدمات سالمت غیرانتفاعی و پرداختهای مستقیم افراد برای کاالهای بهداشتی و
سالمت را شامل میشود که البته این مورد مبالغ پرداختی مستقیم افراد بیمه نشده را هم شامل میشود (عسگری و بادپا .)2015 ،15مطالعات
پیشین در ارزیابی این دیدگاهها همین موضوع را اثبات میکند ،بهطور مثال نووینون و همکاران در سال  2012نشان دادند که سهم درآمدی
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که کشورها برای سالمت خرج میکنند در کشورهای پردرآمد بیشتر است و به این نتیجه رسیدند که کشورهای عضو سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی اگرچه  13%جمعیت جهان را شامل میشوند اما حدود  85%کل مخارج سالمت در جهان را به خود اختصاص دادهاند.
بااینوجود ،آفریقا  11%جمعیت جهان را شامل میشود اما  4%مخارج سالمت در جهان را به خود اختصاص داده است (نووینون و
همکاران.)2012 ،
محاسبه و برآورد کل هزینه بخش بهداشت از دیدگاه برنامهریزی و سیاستگذاری بهداشت کشورها اهمیت دارد .کشورهای پیشرفته
کل هزینههای خدمات بهداشتی درمانی را برای بخش خصوصی و بخش دولتی بهطور جداگانه برآورد میکنند .در سالهای اخیر به
سبب رشد و پیشرفت چشمگیر علوم پزشکی و ترویج بهداشت ،توجه بیشتر سیاستگذاران و برنامهریزان به این بخش و نیز افزایش
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آگاهی مردم ،بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف مخارج بهداشتی شخصی میشود که بخش اعظم این هزینهها بهصورت مستقیم

و از جیب پرداخت میشود (جنانی .)2005 ،1این نوع پرداخت که پرداخت مستقیم نامیده میشود ،ابزار اصلی مخارج مستقیم درباره

مراقبتهای بهداشتی در بخش خصوصی است که حتی در کشورهایی که بخش توزیع توسعهیافتهای ندارند اتفاق میافتاد (اکبریان و
همکاران.)2016 ،2
کشورهای عضو گروه D - 8

Figure 1- Trend of research variables during the years 2020-1995 (world health organization, 2020).

شاخص مخارج بهداشت بخش خصوصی در ایران در میانهشت کشور موردبررسی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که
نشاندهنده نقش پررنگ بخش خصوصی در بخش بهداشت و درمان طی سالهای اخیر بوده است (سازمان جهانی بهداشت.)2020 ،
این تأثیر میتواند ناشی از ایجاد قوانین و مقررات طی سالهای اخیر در راستای گسترش فعالیتهای بخش خصوصی و واگذاری بخش-
های دولتی به بخش خصوصی باشد .در مقابل مخارج بهداشتی بخش دولتی در کشور ترکیه گسترگی زیادی دارد و بیشترین سهم را در
میان کشورهای موردبررسی به خود اختصاص داده است .همچنین از عوامل مختلفی که میتواند بر وضعیت سالمت مؤثر باشد رشد
اقتصادی است ،رشد اقتصادی باال ظرفیت و توانایی مردم برای مشارکت در طرح تأمین مالی سالمت را افزایش میدهد که این خود درآمد
سرانه افراد جامعه را هم باال میبرد .با باال رفتن درآمد سرانه قدرت خرید مردم نیز افزایش مییابد که میتواند بهطور مستقیم کمیت و

کیفیت مراقبتهای بهداشتی را بهبود بخشد (خانزادی و همکاران .)2017 ،4در این زمینه میتوان به نظریه رشد سولو اشاره نمود .سولو5

( )1956در مقالهای تحت عنوان "درآمدی بر نظریههای رشد اقتصادی از یک تابع تولید ساده به شکل رابطه ( )1استفاده کرد:
()1
که در آن 𝑌

𝑌 = 𝐹(𝐾. 𝐿. 𝑇).

شاخصی از مقدار کل تولید 𝐾 ،شاخص سرمایه فیزیکی 𝐿 ،شاخص نیروی کار و 𝑇 زمان یا متغیری است که هر نوع انتقال

را در تابع تولید نشان میدهد .در تخمینی که سولو به دست آورده بود  90%از تغییرات درآمد توسط عواملی غیر از سرمایه فیزیکی و
نیروی انسانی توضیح دادهشده بود ،که وی این عوامل را تغییرات تکنولوژیک ازجمله نیروی کار مؤثر نامید اما بعدها در الگوهای رشد
پس از سولو از آنها بهعنوان سرمایههای انسانی یادکردند (خانزادی و همکاران .)2017 ،پیشرفت سرمایه انسانی بهعنوان یک تسهیل گر
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مقایسه تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت

شکل  -1روند متغیرهای تحقیق طی سالهای (1995-2020سازمان جهانی بهداشت.)2020 ،3

مهم در رشد اقتصادی و توسعه مبانی متغیرهای اقتصاد کالن شناسایی و معرفیشده است (درویشی سلوکوالیی و حیدری گرجی.)2021 ،1
بهطور خاص مدل رشد درونزای نـئوکالسیک ادعا میکند که رشد سرمایه انسانی اثر مثبتی بر روی بازده کاری هر فرد شاغل در دوره
بلندمدت دارد (کوینتسی و همکاران .)2015 ،2بهطور مشابه ،مدل سرمایه انسانی گروسمن ( )1972بیان میکند که کیفیت سالمت
بهطور قابلتوجهی سرمایه انسانی را از طریق زمان کار بیشتر و بهرهوری حاصل از تندرستی ارتقاء میدهد .تندرستی نهتنها تولید و مصرف
افراد را در کوتاهمدت بهبود میبخشد بلکه بازده حاصل از سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی در دوره بلندمدت را بهبود میبخشد
(سومی و همکاران .)2009 ،3شواهد بهدستآمده نشان میدهد که وضعیت نامناسب سالمت ،اثر منفی قابلتوجهی بر رفاه خانوادهها در
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دوره فعلی و در آینده خواهد گذاشت .مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی کافی و اثربخش بهعنوان یک عامل اجتنابناپذیر برای بهبود

و پیشرفت وضعیت سالمت بهطور گسترده در نظر گرفتهشده است (آنیانو و ارهیجاکپور .)2009 ،4همچنین در ارتبـاط بـا شهرنشـینی هم
تورنتـون )2002( 5عنـوان میکند که شهرنشینی درون خود مؤلفههای مثبت و منفـی زیـادی دارد .در ارتبـاط بـا اثـرات مثبت ،شهرنشینی
باعث دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ،اطالعات مربوط بهسالمت ،آموزش ،کاهش مرگومیر نوزادان و غیره میشود و در ارتباط با اثرات
منفی ،شهرنشینی همراه با آلودگی هوا ،استرس بیماریهای عصبی ناشی از تنش شهرهای بزرگ است و اثر سوء بر سالمت دارد (صمد پور
و همکاران.)2014 ،6

عرب و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه32-47 :

بنابراین ،در یک جمعبندی کلی میتوان بیان نمود که افزایش در مخارج بهداشتی (عمومی و خصوصی) ،نهتنها به زندگی طوالنیتر منجر
ا
میگردد بلکه میزان وضعیت سالمت افراد جامعه را بهبود و رشد اقتصادی سریعتر را به دنبال خواهد داشت که احتماال در کشورهای عضو
گروه  D-8و کشورهای درحالتوسعه بیشتر مشاهده میشود ،چراکه در این کشوها امید به زندگی و سطح بهداشت عمومی پایینتر بوده و
مخارج عمومی بهداشتی از کارایی باالتری برخوردار است؛ اما در مقابل ،در کشورهای توسعهیافته که بهداشت و امید به زندگی در سطح
ا
باالیی قرار دارد ،افزایش مخارج بهداشتی دولت کارایی الزم برخوردار نبوده و احتماال میتواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی آنها داشته

باشد (ایسا و پویو)2006 ،7؛ بنابراین ،بررسی نظریات حوزه وضعیت سالمت ،بیانگر وجود نگاه چندبعدی در سنجش وضعیت سالمت
است که اهمیت این موضوع را بیشازپیش آشکار میسازد.
 -2-2پیشینه تحقیق

مطالعات داخلی و خارجی بسیاری در زمینه رابطه بین هزینههای بهداشتی عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت و رشد اقتصادی صورت
گرفته است که نتایج عمده این مطالعات حاکی از اثر مثبت هزینههای بهداشتی عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت است.
الوانسون و اوالنیان )2013( 8به مطالعه ای با عنوان مخارج بهداشت و درمان و وضعیت سالمت در شمال و جنوب نیجریه با استفاده از
چارچوب حسابهای ملی سالمت ( )NHAبه بررسی تفاوت الگوهای جریانهای مالی بهداشت و درمان در مناطق شمالی و جنوبی و
همچنین کاربرد نتایج در این مناطق پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که تأمین مالی مراقبتهای بهداشتی در شمال و جنوب نیجریه
بهطورجدی به خانوارها بستگی دارد.
دملو -سامپایو و واله )2014( 9به بررسی تأمین هزینههای مراقبتهای بهداشتی در کشورهای عضو ) )OECDبا استفاده از روش دادههای
ا
ترکیبی در طی دوره  1990-2009پرداختند .یافتهها نشان میدهد زمانی که هزینه مراقبتهای بهداشتی عمدتا توسط دولت تأمین میشود
کشش درآمدی پایین است.
نوینگ و الوانسون )2017( 10به بررسی رابطه بین نتایج سالمت کودک و هزینههای بهداشتی پرداختند .در این مطالعه ،از روش دادههای
ترکیبی استفادهشده است که از  45کشور جنوب صحرای آفریقا طی سالهای  1995-2011از بانک جهانی داده بهدستآمده است .نتایج
نشان میدهد که بین هزینههای بهداشتی و مرگومیر کودکان سالمت کودک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هزینههای بهداشت عمومی
به میزان قابلتوجهی نسبت به هزینههای بهداشت خصوصی در این پژوهش تأثیر دارد .اثرات مثبت و معنادار نیز بین هزینههای بهداشتی و
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سالمت کودک هم در این پژوهش محاسبه شد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که درحالیکه هزینههای بهداشتی برای بهبود سالمت
کودک حیاتی است ،بلکه این هزینهها نیز باید پایدار باشد زیرا تأثیرات تأخیری نیز دارد.
آرتور و اوایخنان )2017( 1به بررسی اثرات هزینههای بهداشتی بر نتایج سالمت در آفریقای جنوبی ( )SSAبا استفاده از مدل سرمایه
انسانی گروسمن در موردتقاضا برای سالمتی و اثر ثابت در تجزیهوتحلیل تجربی در سال  2014پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد
که هزینههای سالمتی تأثیر قابلتوجه اما کششناپذیری بر نتایج بهداشتی در  40کشور  ،SSAکاهش میزان مرگومیر و بهبود امید به زندگی
در بدو تولد دارد .کاهش در میزان مرگومیر بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر هزینههای بهداشت عمومی قرار گرفت ،درحالیکه بهبود در
امید به زندگی در بدو تولد بهطور قابلتوجهی توسط هزینههای بهداشت خصوصی تحت تأثیر قرار گرفت .بااینوجود ،یک رابطه مکمل

37

قوی بین هزینههای بهداشت عمومی و خصوصی در کشورهای  SSAوجود دارد.
پنو و همکاران ( )2021به ارزیابی تغییر هزینه بین بخشهای بهداشت خصوصی و عمومی در نیوزیلند با استفاده از روش دادههای تابلویی
( )Panel Dataدر طی دوره  1995-2013پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که در مواردی که نفوذپذیری مالی بین بخشهای
بهداشت عمومی و خصوصی در نیوزلند وجود دارد ،به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در هر دو بخش نیاز است تا اثرات ارائه

صادقی و محمدی خانقاهی )2014( 2به بررسی تأثیر مخارج درمانی بر روی وضعیت سالمت با استفاده از دادههای تابلویی  68کشور
با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی  1995-2010پرداختند .نتایج بهدستآمده از این پژوهش حاکی از افزایش مخارج سالمت با
افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ مرگومیر کودکان همراه است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،مخارج سالمت یکی از عوامل مهم
تعیینکننده وضعیت سالمت در بین کشورها بوده است و تخصیص منابع بیشتری به بخش سالمت میتواند بهطور قابلتوجهی وضعیت
سالمت را بهبود ببخشد.
محمد زاده و همکاران )2014( 3به بررسی اثرات هزینههای بهداشت و درمانبخش خصوصی و دولتی بر وضعیت سالمت در کشورهای
منتخب ،با استفاده از دادههای تابلویی و روش  GLSدر طی دوره  1995-2012پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که سه متغیر تولید
ناخالص داخلی سرانه ،نسبت هزینهی دولتی سالمت به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینهی خصوصی به تولید ناخالص داخلی اثر
منفی و معناداری بر نرخ مرگومیر نوزادان کمتر از  7سال بهعنوان شاخص وضعیت سالمت دارند .همچنین افزایش این هزینهها بهطور
چشمگیری میتواند شاخص سالمت در کشورهایی با سطوح توسعهی انسانی پایین را بهبود بخشد.

عسگری و بادپا ( )2015به بررسی اثر مخارج سالمت بخش عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت افراد در ایران با استفاده از دادههای
سری زمانی در طی دوره  1374-1391پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که کل مخارج سالمت بر امید به زندگی در بدو تولد و نرخ
خام مرگومیر اثر مثبت و بر نرخ مرگومیر نوزادان اثر منفی میگذارد .مخارج سالمت بخش خصوصی و بخش عمومی با برخی از
ا
شاخصهای سالمت رابطه معناداری دارند ،اما مخارج سالمت بخش عمومی نسبتا اثر بیشتری داشته است .همچنین یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که مخارج سالمت هم چنان یک جزء حیاتی در بهبود وضعیت سالمت در ایران است .افزایش مخارج سالمت یک گام
مهم در دستیابی به اهداف توسعه این هزاره است .عالوه بر این ضرورت دارد که سیاستگذاران مشارکت اثربخشی را بین بخش عمومی
و خصوصی در تخصیص مخارج سالمت ایجاد کنند.
شواهد تجربی ارائهشده در باال نشان میدهد که رابطه دقیق بین مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی و وضعیت سالمت افراد بهخصوص
در سطح کالن مشخص نیست .درحالیکه برخی از پژوهشها اثر معنادار مثبت مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی روی وضعیت
سالمت را نشان دادهاند ،اما برخی دیگر اثر منفی و معنادار مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی روی وضعیت سالمت را تائید کردهاند.

بر همین اساس ،موری )2015( 4اظهار کرد که اثرگذاری مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت افراد جامعه به

Mohammadzadeh et al.
Murray
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2

Arthur and Oaikhenan
Sadeghi and Mohammadi
Khaneghahi
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هزینه از بخش خصوصی در شرایط مناسب است.

مقایسه تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت

مراقبتهای بهداشتی را در سیستمهای دارای ظرفیت محدود پیگیری نمایند .یکی از گزینههای پیش روی بخش دولتی پیگیری بازیابی

اثربخشی سیاستها و نهادهای مربوط به آن بستگی دارد؛ بنابراین با بررسی مطالعات انجامشده ،میتوان نتیجه گرفت که مطالعهای که با
استفاده از دادههای تابلو یی ،به بررسی تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت کشورهای عضو گروه D-8

پرداختهشده باشد ،انجامنشده است .با توجه به این خأل مطالعاتی ،انجام مطالعه پیشرو حائز اهمیت است.

 -3مواد و روشها
روش برآورد در این تحقیق روش دادههای تابلو یی ( )Panel Dataاست که روشی برای تلفیق دادههای مقطعی و سری زمانی است .در

38

تلفیق دادههای مقطعـی و سـری زمـانی چنـد مـدل جهـت برآورد مطرح میشود زیرا در دسترس بودن دادههای تلفیقی این مزیت را نیز
دارد که میتوان تأثیر زمان یـا دادههـای مقطعـی را بـر پـارامتر ثابـت (عـرض از مبـدأ) یـا پارامترهـای شـیب رگرسـیون ،اندازهگیری و
آزمون نمود .دو حالت از مدلهای مذکور عبارتاند از:
 .1تمامی ضرایب ثابت بوده و فرض میشود که جمله اخالل قادر اسـت کلیه تفاوتهـای میـان واحدهای مقطعی و زمان را توضیح دهد که به این
مدل  Poolingمیگو یند.
𝑘

عرب و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه32-47 :

()2

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎1 + ∑ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 .
𝑘=2

 .2ضرایب مربوط به متغیرها (شیبها) ثابت بوده و تنها عرض از مبدأ برای واحدهای مختلف مقطعی متفاوت است.
𝑘

()3

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎1𝑖 + ∑ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 .
𝑘=2

بسته به ثابت (غیر تصادفی) یا تصادفی بودن ضرایب ،مدلها اثرات ثابت 1یا اثرات تصادفی 2نامیده میشوند (جودگ و همکاران.)1988 ،3
برای انتخاب بین مدلهای  Poolingو اثرات ثابت از آزمون  Fلیمر استفاده میشود این آزمون با اسـتفاده از مجمـوع مربعات باقیمانده
مقید ( )RRSSحاصـل از تخمـین مـدل ترکیبـی بهدستآمده از  OLSو مجمـوع مربعات باقیمانده غیر مقید ( )URSSحاصل از تخمین
رگرسیون درونگروهی بهصورت زیراست:
(𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑈𝑅𝑆𝑆)/𝑁 − 1
∼ 𝐹(𝑁 − 1). (𝑁𝑇 − 𝑁 + 𝐾 + 1).
)𝐾 𝑈𝑅𝑆𝑆/(𝑁𝑇 − 𝑁 −

()4

=𝐹

در آزمون  Fفرضیه  𝐻0یکسان بودن عـرض از مبدأها (روش  Poolingیا ترکیبی) در مقابل فرضیه مخالف  ، 𝐻1ناهمسانی عرض از مبدأها،
(روش دادههای تابلو یی) قرار میگیرد؛ بنابراین در صورت رد فرضیه  𝐻0روش دادههای تابلو یی پذیرفته میشود.

برای انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصـادفی از آزمـون هاسـمن اسـتفاده میشود .تست هاسمن بهصورت زیراست (هاسمن،4
:)1983
()5

𝑊 = (𝑏𝑠 𝛽𝑠 )`(𝑀1 − 𝑀0 )−1 (𝑏𝑠 − 𝛽𝑠 ).

که در آن  Wداری توزیع  𝑥2با درجه آزادی  Rاست که در آن  𝑀1ماتریس کوواریانس برای ضرایب مدل اثرات ثابت ( )bsو  𝑀0ماتریس
کوواریانس ضرایب مدل اثرات تصـادفی 𝑠𝛽

است اگر  𝑀1و  𝑀0همبسته باشند bs ،و 𝑠𝛽 میتوانند بهطور معناداری متفاوت باشند و انتظار

میرود که این امر در آزمون منعکس شود .فرضیه صفر در آزمـون هاسـمن بیـانگر انتخـاب روش تصادفی و در مقابل فرضیه یك بیانگر
اثرات ثابت است (بالتاجی.)1995 ،5
مدل موردبررسی در این تحقیق نیز برگرفته از قسمتی از مقاله راد و همکاران ( )2013بوده و مطابق رابطه ( )6میباشد:
()6

𝐿𝐻𝐼𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝐻𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑃𝑈𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑃𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝑈𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 .

Hausman
Baltagi

4

1

5

2

Fixed effect
Random effect
3
Judge et al.

میزان مرگومیر نوزادان ( 𝑇𝐼𝐻) از مهمترین شاخصهای سالمت است که بهعنوان متغیر وابسته میباشد و از تقسیم تعداد مرگومیر نوزادان
کمتر از یک ماه ( 28روز) در طول یک سال به نوزادان زنده متولدشده در همان سال به دست میآید و حاصل آن در  1000ضرب میشود.
این شاخص نشان میدهد که در ازای هر  1000بچه زنده متولدشده در یک سال چند نفر از آنها پیش از یکماهگی میمیرند (الی و
همکاران.)2017 ،1
سرمایه انسانی (𝐶𝐻) مجموعهی دانش و مهارتهای افراد است که کشورها میتواند برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کند (گومبا
آلبرت2021 ،2؛ کاوسی داودی و همکاران.)2020 ،3
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رشد اقتصادی (𝑃𝐷𝐺) بهعنوان افزایش ارزش کاالها و خدمات تنظیمشده با تورم در طول زمان نیز تعریف میشود و بر اساس درصد
تغییرات سالیانه 𝑃𝐷𝐺 نیز اندازهگیری میشود .ازاینرو متغیر اصلی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها بهعنوان بهترین شاخص تبیینکننده
رشد اقتصادی معرفی میشود (ون دن برگ2016 ،4؛ فاخر.)2020 ،5
مخارج بهداشت عمومی (𝑬𝑼𝑷) .این شاخص که تأمین هزینههای مالی بهوسیله بخش دولتی در حوزه بهداشت و درمان صورت

میگیرد را بیان میکند که از آن بهعنوان هزینههای بهداشتی خصوصی یاد میشود (مرادی و مستشاری.)2018 ،
نرخ شهرنشینی (𝑹𝑼) .متغیری است که افزایش شمار ساکنان شهرها نسبت به ساکنان روستایی یک کشور یا منطقه نیز اشاره میکند
(بریچ و واچتر .)2011 ،7ازاینرو سال پایه در این تحقیق بر اساس سال  2011نیز مورداستفاده قرار میگیرد.
در رابطه ( 𝐿 )6عالمت لگاریتم و 𝑡𝑖𝜀 جملهی خطاست.
جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق؛ کشورهای عضو گروه  D-8میباشد و شامل  8کشور اسالمی است که در این گروه اندونزی،
ایران ،بنگالدش ،پاکستان ،ترکیه ،مالزی ،مصر و نیجریه عضویت دارند.

 -4نتایج و بحث
این پژوهش ،ازلحاظ روش ،علی -تحلیلی و ازنظر هدف ،کاربردی بوده و روش جمعآوری اطالعات نیز از نوع اسنادی  -کتابخانهای
است ،در این بخش ،مقایسه تأثیر هزینههای بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت را با استفاده از دادههای تابلویی برای
کشورهای عضو گروه  D-8در طی دوره  1995تا  2020مورد آزمون قرار میگیرد .اطالعات سری زمانی در مورد این کشورها از منابع
معتبر بینالمللی ،ازجمله بانک اطالعاتی  )World Development Indicators( WDIجمعآوریشده است برای این منظور ابتدا خواص
آماری دادههای تابلو یی را به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد موردبررسی قرار داده و سپس رابطه بلندمدت میان متغیرها را مبتنی بر
رو یکرد هم انباشتگی تابلو یی آزمون میکنیم.

 -4-1نتایج آزمون پایایی متغیرها

ابتدا با توجه به اهمیت بررسی مانایی در دادههای تابلویی در قابلاتکا بودن نتایج آزمونهای آماری اقدام به بررسی مانایی دادهها با استفاده

از آزمونهای لوین و همکاران 8و فیشر 9میکنیم؛ زیرا نا مانایی متغیرها چه در مورد سریهای زمانی و چه در مورد دادههای تابلویی،

باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب 10میشود .ازاینرو نتایج آزمون به شرح جدول  1متغیرهای تحقیق را ازنظر مانایی موردبررسی قرار
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مخارج بهداشت خصوصی ( 𝑻𝑽𝑷) .این شاخص که تأمین هزینههای مالی بهوسیله بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان صورت

مقایسه تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت

میگیرد را بیان میکند که از آن بهعنوان هزینههای بهداشتی عمومی یاد میشود (مرادی و مستشاری.)2018 ،6

دادهاند .فرضیه صفر در این آزمونها وجود ریشه واحد و یا نا مانا بودن متغیر موردبررسی میباشد و فرضیه مقابل نشاندهنده عدم جود
ریشه واحد در دادههای تابلویی است.
جدول  -1نتایج ضریب و سطح اطمینان آزمونهای ریشه واحد.
Table 2- Resultados del nivel de confianza y coeficiente de las pruebas de raíz unitaria.

آزمون
متغیر

40

فیشر
ضریب

لوین ،لین و چاو
احتمال
ضریب

احتمال

میزان مرگومیر نوزادان

-2.69190

0.0453

5.1898

0.0000

سرمایه انسانی

-2.31521

0.0000

2.3241

0.0922

رشد اقتصادی

-2.11621

0.0002

2.4752

0.0563

مخارج بهداشت عمومی

-3.23541

0.0520

2.2768

0.0561

مخارج بهداشت خصوصی

-2.51430

00.0356

2.3175

0.0575

نرخ شهرنشینی

-3.15230

0.0000

2.4321

0.0672

مأخذ :یافتههای تحقیق

عرب و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه32-47 :

نتایج این جدول نشان میدهد که در میان متغیرهای موردبررسی ،تنها مقدار آمارههای محاسبهشده برای متغیر نابرابری توزیع درآمد ،بزرگتر
از مقدار مربوط به سطح اطمینان رایج است که فرضیهی صفر مبنی بر نا مانایی متغیرها در  ،95%رد میشود .بهعبارتدیگر ،تنها متغیر
نابرابری توزیع درآمد با توجه به آزمونهای انجامگرفته ،مانا میباشد؛ بنابراین باوجود متغیرهای نا مانا در مدلها ممکن است رگرسیون
کاذب بروز نماید و نتایج تحقیق را دستخوش انحرافات اساسی نماید .برای حل این مشکل کائو و پدرونی 1بررسی وجود هم جمعی بین
متغیرها در دادههای ترکیبی را پیشنهاد نمودند.
مهمترین نکته در تجزیهوتحلیلهای هم جمعی آن است که باوجود غیر ایستا بودن بعضی از متغیرها و داشتن یکروند تصادفی افزایش یا
کاهشی ،در بلندمدت ممکن است که یک ترکیب خطی از این متغیرها ،همواره ایستا و بدون روند باشند .با استفاده از تجزیهوتحلیلهای
هم جمعی این روابط بلندمدت کشف میشود .بهعبارتدیگر ،در صورت صحیح بودن یک نظریهی اقتصادی و ارتباط مجموعهای از این
متغیرها ،انتظار داریم که ترکیبی از این متغیرها در بلندمدت ،ایستا و بدون روند باشند .در این تحقیق از آزمون بررسی هم جمعی کائو
استفادهشده است.

جدول  -2نتایج آزمون هم جمعی کائو.
Table 2- Resultados de la prueba de cointegración de Cao.

آزمون

کائو

ضریب
احتمال

-3.21412
0.0000

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از جدول  2نشان میدهد که در سطح اطمینان  95%می توان گفت که در مدل این تحقیق فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
بردار هم انباشتگی را نمی توانیم بپذیریم و روابط بلندمدت در بین متغیرها پذیرفته میشود .پس از حصول اطمینان از مانا بودن متغیرهای
تحقیق ،در ادامه بهمنظور انتخاب رهیافت مناسب از دو آزمون متعارف  Fلیمر ( )Limerو هاسمن ( )Hausmanدر تحقیق استفاده میشود.

Cao and Pdrvny

1

 -4-2آزمون  Fلیمر

بر اساس ادبیات اقتصادسنجی دادههای تابلویی ،بهمنظور همگنی دادهها و درنتیجه استفاده از روش تخمین دادههای تابلویی ،آماره  Fلیمر
مورد آزمون قرار میگیرد .ازاینرو جدول  3نتیجه تخمین این آزمون را نشان میدهد.

جدول  -3نتایج آزمون  Fلیمر.
Table 3- F limer test results.
 Fلیمر

آزمون
آماره
احتمال
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3.62541
0.0001

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از جدول  3داللت بر معنیدار بودن استفاده از روش دادههای تابلویی بهجای روش حداقل مربعات تجمیع شده دارد.

 -4-3آزمون هاسمن

جدول  -4نتایج آزمون هاسمن.
Table 4- Hausman test results.

هاسمن

آزمون

0.331274
0.9532

Chi2

احتمال
مأخذ :یافتههای تحقیق

طبق نتایج آزمون هاسمن ،در مدل تحقیق ،آماره آزمون هاسمن معنیدار نیست ،بنابراین فرض صفر این آزمون مبنی بر تصادفی بودن
اثرات تصادفی را نمیتوان رد نمود .بدین ترتیب مدل تحقیق بر اساس روش اثرات تصادفی برآورد میشود .قبل از برآورد نهایی مدلها
الزم است تا آزمونهای تشخیص شامل آزمون خودهمبستگی ،آزمون هم خطی و آزمون ناهمسانی واریانس بررسی شوند.
 -4-4آزمون خودهمبستگی
نتایج آزمون خودهمبستگی بین جمالت اخالل را در جدول  5مشاهده میکنید.

جدول  -5نتایج آزمون خودهمبستگی.
Table 5- Autocorrelation test results.

خودهمبستگی

آزمون
آماره F
درجه آزادی

48.1513
1.73

احتمال

0.0000

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج آزمون خودهمبستگی ،در مدل موردبررسی در سطح اطمینان  95%و درجهی آزادی  ،0/73فرضیه صفر مبنی بر عدم
وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل را نمیتوان پذیرفت و مدل تحقیق دارای خودهمبستگی در بین جمالت خود میباشد.

کشورهای عضو گروه D - 8

است.

مقایسه تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت

حال جهت انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده خواهیم کرد .نتایج این آزمون در جدول  4گزارششده

 -4-5آزمون هم خطی

برای تشخیص هم خطی بین متغیرها از آزمون کشف عوامل افزایشدهندهی واریانس ( )VIFاستفاده میکنیم .برای انجام این آزمون ابتدا
مدل رگرسیون را برآورد کرده و سپس آزمون انجام میشود .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  6نمایش دادهشده است.

جدول  -6نتایج آزمون هم خطی.
Table 6- Alignment test results.

مدل تحقیق
متغیرهای مستقل
سرمایه انسانی
رشد اقتصادی
مخارج بهداشت عمومی
مخارج بهداشت خصوصی
نرخ شهرنشینی
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VIF

1/VIF

1.0721

0.923345

1.0412

00.912140

1.0453

0.946314

1.0540

0.937821

1.0455

0.951293

مأخذ :یافتههای تحقیق

عرب و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه32-47 :

با توجه به نتایج آزمون فوق ،میتوان بیان کرد که در مدل تحقیق ،مقدار هر یک از رگرسیونها کمتر از  10بوده و بنابراین هم خطی بین
متغیرهای توضیحی برقرار نمیباشد.

 -4-6آزمون ناهمسانی واریانس

ماهیت دادههای تابلویی ایجاب میکند که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر اینگونه دادهها ،مشکل ناهمسانی واریانس بروز نماید .با توجه
به تأثیر مهم ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایب و همچنین مسئلهی استنباط آماری ،الزم است قبل از پرداختن به هرگونه

تخمین ،در مورد وجود و یا عدم وجود ناهمسانی واریانس تحقیق شود .جهت بررسی ناهمسانی واریانس از آزمونهای والد 1تصحیحشده
و آزمون نسبت راست نمایی استفاده میکنیم .جداول  7و  8نتایج آزمونهای ناهمسانی واریانس بر روی جمالت اخالل مدل را نشان
میدهند.

جدول  -7نتایج آزمون نسبت راست نمایی.
Table 7- Orientation ratio test results.

آزمون

راست نمایی

آماره F

-90.4121
70

درجه آزادی
احتمال

1.0000

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -8نتایج آزمون والد تعدیلیافته.
Table 8- Modified parent test results.

آزمون

والد

آماره F
درجه آزادی

1.5e+03
74

احتمال

0.0000

مأخذ :یافتههای تحقیق

Wald

1

نتایج حاصل از آزمون نسبت راست نمایی به دلیل منفی بودن آماره خیدو ( )Chi2غیرقابلاعتماد میباشد اما نتایج حاصل از آزمون والد
تعدیلیافته نشان می دهد که در مدل تحقیق فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس جمالت اخالل پذیرفته نمیشود و مدل تحقیق دارای
ناهمسانی واریانس میباشد .برای رفع ناهمسانی واریانس و همچنین رفع خودهمبستگی در مدل تحقیق از روش  FGLSاستفاده میشود.
 -4-7نتایج تخمین نهایی مدل بعد از رفع ناهمسانی و خودهمبستگی به روش FGLS

در این مرحله تخمین نهایی بعد از رفع موانع موجود انجام گرفت .ضرایب برآوردی رابطه بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته را نشان
میدهند و بیانگر تأثیر مثبت یا منفی بر روی اشتغال میباشند .همچنین به دلیل اینکه مدل به کار گرفتهشده در این تحقیق یک مدل
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لگاریتمی است ،ضرایب متغیرها بیانگر کشش میباشند .نتایج بهدستآمده در جدول  9آورده شده است.

جدول  -9نتایج تخمین اثر تجارت خدمات بر نابرابری توزیع درآمد.
Table 9- Results of estimating the effect of service trade on income distribution inequality.

متغیرهای مستقل

ضریب

آماره Z

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ،تمام متغیرهای استفادهشده در نمونه ازلحاظ آماری در سطح باالیی از معنیداری میباشند .همچنین عالئم
ضرایب با نظریههای اقتصادی سازگار میباشند .میزان  𝑅2برابر با  0/85بوده که نشاندهنده قدرت توضیح دهندگی باالی الگو میباشد.
با توجه به نتایج تخمین نمونه میتوان گفت؛
 .1کشش شاخص سرمایه انسانی نسبت به میزان مرگومیر نوزادان دارای ضریب منفی و معنیدار  -0/26221است .این امر نشان میدهد که در
اثر افزایش (کاهش) یکدرصدی شاخص سرمایه انسانی با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،مرگومیر نوزادان به میزان  0/26221کاهش (افزایش)
مییابد .این متغیر هم ازلحاظ تئوریهای اقتصادی و هم ازلحاظ تئوریهای آماری معنادار میباشد و نتایج نمونه مطابق با نظریههای اقتصادی
گروسمن ( )1972و بکر ( )1962میباشد.
 .2میزان کشش رشد اقتصادی برابر با  -0/37751است که نشاندهنده وجود یک رابطه منفی و معنیدار بین این متغیر و میزان مرگومیر نوزادان
میباشد؛ بنابراین با افزایش (کاهش) یک درصد متغیر رشد اقتصادی ،متغیر مرگومیر نوزادان به میزان  0/37751کاهش (افزایش) مییابد .در
مورد رشد اقتصادی دولتها بهعنوان دومین عامل بعد از مخارج عمومی بهداشتی بیشترین تأثیر را در این بخش داشته است که این نشاندهنده
این است که با افزایش رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه  ،D-8میزان مرگومیر نوزادان در این کشورها کاهش مییابد ،به همین دلیل این امر
بر روی متغیر اقتصادی چون میزان مرگومیر نوزادان تأثیر منفی دارد.
 .3کشش شاخص مخارج بهداشتی عمومی بر میزان مرگومیر نوزادان دارای رابطه منفی و معنیدار و برابر با  -0/38314است .این امر نشان
میدهد که در اثر افزایش (کاهش) یکدرصدی شاخص مخارج بهداشتی عمومی ،مرگومیر نوزادان به میزان  0/38314کاهش (افزایش)
مییابد .در مورد مخارج بهداشتی عمومی دولتها بیشترین تأثیر را در این بخش داشته که این امر نشاندهنده این است که اگر مخارج بهداشتی
عمومی در کشورهای عضو گروه  D-8افزایش یابد ،میزان مرگومیر نوزادان بهشدت کاهش مییابد .به همین دلیل این متغیر بر میزان مرگومیر
نوزادان تأثیر منفی دارد و موجب کاهش آن نیز میگردد.
 .4کشش شاخص مخارج بهداشتی خصوصی نسبت به میزان مرگومیر نوزادان دارای ضریب منفی و معنیدار  -0/31261است .این امر نشان
میدهد که در اثر افزایش (کاهش) یکدرصدی شاخص مخارج بهداشتی خصوصی ،مرگومیر نوزادان به میزان  0/31261کاهش (افزایش)
مییابد؛ بنابراین وجود یک رابطه منفی و معنیدار بین مخارج بهداشتی خصوصی و میزان مرگومیر نوزادان تأیید میگردد .نتایج هر یک از
شاخصهای مخارج بهداشتی عمومی و مخارج بهداشت خصوصی با تئوری سایمون و همکاران ( )1997همسو میباشد .بر اساس این تئوری
اگر بخشهای عمومی و خصوصی جهت تأمین تدارکات خدمات بهداشتی و درمانی ،با یکدیگر مشارکت نمایند تأثیر مثبتی را بر کاهش نرخ
مرگومیر نوزادان و بهبود وضعیت سالمت افراد جامعه میگذارند.

کشورهای عضو گروه D - 8

0.0002
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
= R - sq:overall
0.85395

مقایسه تأثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سالمت

LHC
22.65
-0.26221
LGDP
21.38
-0.37751
LPUE
14.55
-0.38314
LPRE
12.96
-0.31261
LUR
28.64
-0.33212
−cons
63.04
3.73352
Prob > chi2 = Wald chi2 (5) =1540.05
0.0000

احتمال

 .5کشش نرخ شهرنشینی بر میزان مرگومیر نوزادان داری رابطه منفی و معنیدار و برابر با  0/33212است .این امر بیانگر وجود رابطه مستقیم میان
نرخ شهرنشینی و میزان مرگومیر نوزادان در این الگو میباشد .بدین معنی که با افزایش (کاهش) یکدرصدی شاخص نرخ شهرنشینی ،مرگومیر
نوزادان به میزان  0/33212کاهش (افزایش) مییابد .زمانی که نرخ شهرنشینی در کشوری افزایش پیدا میکند این مسئله با توجه به نظریه تورنتون
( )2002که بیان میکند اثر شهرنشینی باعث دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ،اطالعات مربوط بهسالمت ،آموزش و کاهش مرگومیر نوزادان
میگردد ،مورد تأیید است.

یافتههای این مطالعه نشان میدهد افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی یک گام مهم در بهبود وضعیت سالمت در کشورهای عضو
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گروه  D-8است ،به این صورت که هزینههای مراقبتهای بهداشتی ،چه بهصورت عمومی و چه خصوصی ،بهطور قابلتوجهی باعث کاهش
نرخ مرگومیر نوزادان میگردد .لیکن اثرگذاری مخارج بهداشتی عمومی بیشتر از بخش خصوصی بوده است .به عبارتی تخصیص بودجه
دولت به بخش بهداشت و درمان اثرگذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی در سالمت افراد جامعه دارد؛ بنابراین در کشورهای
موردبررسی با توجه به اینکه بخش اعظمی از امکانات بهداشتی در تملک دولتها است ،لیکن باید توجه نمود که بخش خصوصی نیز در
کنار بخش دولتی در این  8کشور اسالمی درحالیکه توسعه میبایست به فعالیت ادامه دهد زیرا ممکن برخی از کاالها و خدمات موردنیاز
در بخش سالمت توسط بخش خصوصی تأمین گردد و حذف بخش خصوصی و یا کاهش فعالیتهای این بخش تأثیر نامناسبی بر وضعیت

عرب و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه32-47 :

سالمت در جوامع بگذارد؛ بنابراین میتوان گفت که بخش خصوصی در کنار بخش دولتی میتواند اقداماتی در جهت بهبود سالمت جامعه
و کاهش مرگومیر نوزادان انجام دهد و بر وضعیت سالمت کشورها تأثیرات مثبتی بر جای گذارد .ازاینرو در کشورهای موردبررسی که
زیرساختهای بهداشتی کمتر توسعهیافته است ،افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی میتواند پیشرفت قابلتوجهی را در جهت بهبود
سالمت و سرعت بخشیدن به اهداف توسعهای مربوط به بخش سالمت ارمغان آورد .الزم به ذکر است درحالیکه یافتههای مطالعه فعلی
شواهدی را در حمایت از افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی ارائه میدهد ،این ممکن است تنها یک شرط الزم باشد و نه کافی؛ زیرا
دستیابی به پیشرفت در رابطه با سالمت جامعه به تخصیص مؤثر و کارآمد چنین منابعی وابسته است و سالمت جامعه باوجود مدیریت
ضعیف و ناکارآمد حتی در صورت افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی میتواند بدتر گردد.

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
همانگونه که نتایج نشان داد کشش شاخص سرمایه انسانی نسبت به میزان مرگ و میر نوزادان منفی و معنیدار میباشد این بدین معناست
که هر چه جامعه ازنظر شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و فرهنگی ارتقاء یابد به همان میزان میتوان شاهد کاهش مرگومیر نوزادان در
جامعه بود؛ بنابراین طبق مدل گروسمن؛ سرمایه انسانی در بلندمدت بهطور قابلتوجهی کیفیت سالمت را ارتقاء میدهد که نتایج تحقیق
نیز این امر را بهخوبی مشخص میسازد .ازاینرو شاخص سرمایه انسانی معیار مناسبی برای تعیین میزان توسعهیافتگی کشورها بهو یژه
کشورهای عضو گروه  D-8محسوب میشود .کشش رشد اقتصادی نشاندهنده وجود یک رابطه منفی و معنیدار بین این متغیر و میزان
مرگومیر نوزادان در کشورهای موردبررسی است .پس میتوان بیان داشت کـه یکـی از مهمترین عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر کاهش
مرگومیر نوزادان ،رشد اقتـصادی مـیباشـد؛ بنابراین نتایج تحقیق نیز با الگوی رشد سولو مطابقت دارد به این صورت که در بلندمدت
میان رشد اقتصادی و میزان مرگومیر نوزادان رابطه معکوس برقرار است.
کشش شاخصهای مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی نشاندهنده وجود یک رابطه منفی و معنیدار بین این متغیرها و میزان مرگومیر
نوزادان است؛ اما اثرگذاری هزینه های عمومی بیشتر از بخش خصوصی بوده است .به عبارتی تخصیص بودجه دولت به بخش بهداشت و
درمان اثرگذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی در کاهش مرگومیر نوزادان دارد که این موضوع هم مورد انتظار است .چون در این
کشورها بیشتر امکانات بهداشتی در مالکیت دولت هستند و وجوه مربوطه توسط دولت تأمین میشود .ازاینجهت مخارج سالمت بخش
عمومی نسبت به مخارج سالمت بخش خصوصی اثر بیشتری روی نسبت باالتری از جمعیت دارند .بر این اساس میتوان بیان کرد که
افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی عمومی میتواند پیشرفت قابلتوجهی را در جهت بهبود سالمت و سرعت بخشیدن به اهداف
ا
توسعهای مربوط به کاهش مرگومیر نوزادان در این کشورها به ارمغان آورد .نهایتا طبق نتایج تحقیق ،کشش نرخ شهرنشینی بر میزان مرگومیر
نوزادان رابطه منفی و معنیداری دارد .با افزایش سطح آگاهی افراد و شهرنشینی ،فراهم کردن خدمات برای افراد را آسانتر میکند که این
امر موجب میشود تا نرخ باروری زنان و نرخ واکسیناسیون کودکان زیر یک سال در برابر بیماریها باال رود و درنتیجه موجب کاهش
مرگومیر نوزادان نیز گردد .با در نظر گرفتن تأثیر مثبت این موضوع بر شاخصهای بهداشتی بهو یژه سالمت نباید از نکات مثبت این پدیده

 را دررسیدنD-8  میتواند کشورهای عضو گروه، بهعبارتدیگر برنامهریزی درزمینه کنترل و هدایت جمعیت مهاجر به شهرها.غافل بود
.به شاخصهای بهتر توسعه یاری نماید
 میتوان گفت که مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی،بنابراین با توجه به اثرات مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی بر وضعیت سالمت
 همچنین.تحول بزرگی را در اقتصاد جهانی سبب شده است و بیتوجهی به دستاوردها و اثرات آن بههیچوجه منطقی به نظر نمیرسد
 اما این ممکن،میتوان گفت اگرچه یافتههای مطالعه فعلی شواهدی را در حمایت از افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی ارائه میدهد
است تنها یک شرط الزم باشد و نه کافی؛ زیرا دستیابی به پیشرفت در رابطه با سالمت جامعه به تخصیص مؤثر و کارآمد چنین منابعی
وابسته است و سالمت جامعه باوجود مدیریت ضعیف و ناکارآمد حتی در صورت افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی میتواند بدتر
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 موارد زیر را میتوان بهعنوان راهکارهای،گردد؛ بنابراین برای بهرهگیری از این دستاوردها و با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش
:پیشنهادی در جهت مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی برای کاهش میزان مرگومیر نوزادان ارائه کرد-سیاستی
 این امر حتی توزیع منابع را تضمین میکند که بهنوبه خود. دولتها باید خدمات بهداشتی در مناطق روستایی این کشورها را گسترش دهند.1
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.باعث کاهش مرگومیر نوزادان میشود
 عملکرد و وضعیت مخارج بهداشت و درمان دو بخش خصوصی و دولتی را بررسی، دولتها باید با ایجاد پایگاههای اطالعاتی در این کشورها.2
 آموزش و امنیت نیز مداخالتی انجام دهند تا تقو یتکننده اصالحات بخش سالمت،کنند و همچنین در سایر بخشهای جامعه بهو یژه اقتصاد
.باشد

 موردبررسی قرار گرفت،در خاتمه ازآنجاییکه اثرات مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی بـر وضعیت سالمت در کشورهای موردمطالعه
 نرخ امید به زندگی و، پیشـنهاد مـیشـود تـأثیر مخارج بهداشتی عمومی و خصوصی بـر اساس نرخ سرمایهگذاری،لذا در مطالعات آتی
. موردبررسی قرار گیردD-8 همچنین بر نرخ باروری در کشورهای
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