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تحلیل ارتباط بیه توزیع وهاده های بخش بهذاشت با پیامذهای سالمتی
در ایران با استفاده از ضریب جیىی
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چکیذه
مقذمهٔ :م ِٝٛػساِت یىی اس ٔؼیبرٞبی ٔ ٟٓزر تٛسیغ ٔٙبثغ  ٚزعتزعی ث ٝذسٔبت
ثٟساؽتی زرٔب٘ی ٔی ثبؽسٞ .سف ایٗ پضٞٚؼ تحّیُ ارتجبط ثیٗ تٛسیغ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ثرؼ
ثٟساؽت ثب پیبٔسٞبی عالٔتی زر ایزاٖ (ٔ )1379 – 1387یثبؽس.
روش بررسی :ایٗ ٔغبِؼ ٝتٛفیفی ـ تحّیّی ٌ ٚذؽتٍ٘ٝز ٔیثبؽس .ثزای ٔحبعجٝ
ضزیت خیٙی ٞز وساْ اس ٔتغیزٞب (پشؽه ،پزعتبر  ٚترت ثبثت) ٕٞ ٚچٙیٗ ثزای تؼییٗ
ٕٞجغتٍی ٞز وساْ اس ٔتغیزٞب ثب ؽبذـ عالٔتی (ٔزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ ٔ ٚزي ٔ ٚیز
ٔبزراٖ) ٘زْ افشار ٛٔ STATAرز اعتفبز ٜلزار ٌزفت.
یافتهها :ضزیت خیٙی پزعتبراٖ زر عی عبَٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝوبٞؼ پیسا وزز ٜزر
حبِی و ٝزر ضزیت خیٙی ترت وبٞؼ چٙسا٘ی زیسٕ٘ ٜیؽٛز  ٚایٗ ضزیت ثزای ٘یزٚی
 .1زا٘ؾیبر زا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیس ثٟؾتی ،تٟزاٖ ،ایزاٖ  ٚرییظ ٔزوش تحمیمبت اذالق  ٚحمٛق پشؽىی
زا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیس ثٟؾتی ،تٟزاٖ ،ایزاٖ
 .2وبرؽٙبط ارؽس التقبز ثٟساؽتٔ ،زوش تحمیمبت ٔسیزیت ارائ ٝذسٔبت عالٔت ،پضٞٚؾىس ٜآیٙس ٜپضٞٚی زر
عالٔت ،زا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی وزٔبٖ ،وزٔبٖ ،ایزاٖ
(٘ٛیغٙسٔ ٜغئ)َٛ

Email: m.hasoumi@yahoo.com

 .3زا٘ؾدٛی زوتزی عیبعت ٌذاری عالٔتٔ ،زوش تحمیمبت ػّٔ ْٛسیزیت  ٚالتقبز عالٔت ،زا٘ؾىسٔ ٜسیزیت ٚ
اعالع رعب٘ی پشؽىی ،زا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ایزاٖ ،تٟزاٖ ،ایزاٖ
 . 4زا٘ؾدٛی زوتزی ٔسیزیت ذسٔبت ثٟساؽتی زرٔب٘ی ،زا٘ؾىس ٜثٟساؽت ،زا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ ،تٟزاٖ،
ایزاٖ.
٘ٛع ٔمبِ :ٝپضٞٚؾی ،تبرید زریبفت92/12/10 :

تبرید پذیزػ93/3/21:
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پشؽىبٖ زارای افشایؼ ثٛز ٜاعتٞ .ز وساْ اس ضزایت خیٙی خساٌب٘ ٝثزای تؼییٗ
ٕٞجغتٍی ثب ٔزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ ٔ ٚبزراٖ ٔٛرز تحّیُ لزار ٌزفتٙس .زر ایٗ ثیٗ تٟٙب
ثیٗ ضز یت خیٙی پزعتبراٖ ثب ٔزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ ارتجبط ٔؼٙبزاری ٔؾبٞس ٜؽس
( ٚ )p=0.009ثیٗ ضزیت خیٙی پشؽىبٖ ٔ ٚزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ ارتجبط ٔؼٙبزاری ثٝ
فٛرت ػىظ ٚخٛز زاؽت ٝاعت(.)p=0.03
تحلیل ارتباط بیي توزیع ًهاد های بخش بهذاشت با پیاهذهای سالهتی در ...

نتیجهگیری :زِیُ لبعؼی ثزای ثٟجٛز ؽبذـٞبی ثٟساؽتی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝزر اثز افشایؼ
ػساِت زر زعتزعی ث ٝپشؽه ،پزعتبر  ٚترت ثیٕبرعتب٘ی ٕ٘یتٛا٘س ٚخٛز زاؽت ٝثبؽس ٚ
ثٟجٛز ایٗ ؽبذـٞب ٔیتٛا٘س زر ٘تید ٝػٛأّی چ ٖٛپیؾزفت ػّٓ  ٚتىِٛٛٙصی ،افشایؼ
ٟٔبرت ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ افشایؼ آٌبٞی ٔززْ زر سٔیٞٝٙبی ثٟساؽتی ثبؽس.
واژگان کلیذی:
تٛسیغ ،ؽبذـٞبی ثٟساؽتی ،ضزیت خیٙیٟ٘ ،بزٜٞبی ثٟساؽتی
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مقذمه
ػساِت زر عالٔت را ٔیتٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙتؼزیف وزز؛ «ٞزٌب ٜتفبٚت زر پیبٔسٞبی
عالٔت ٘بؽی اس ػسْ تٛاسٖ لبثُ خجزاٖ زر تٛسیغ أىب٘بت  ٚزر زعتزعی ٌز-ٜٚ
ٞبی ٔرتّف اختٕبػی  ٚیب خٛأغ ٔرتّف ثبؽس ثیػساِتی زر عالٔت رخ زاز ٜاعت.
ث ٝػجبرت زیٍز ػساِت زر عالٔت ٚلتی رخ ٔیزٞس وٕٞ ٝة آحبز خبٔؼ ٝثتٛا٘ٙس
عالٔت وبُٔ ذٛز را حفظ وٙٙس ٚ ٚضؼیت التقبزی  ٚاختٕبػی آٟ٘ب زر ٔیشاٖ
رفغ ثیػساِتی زر ثرؼ عالٔت ث ٝیىی اس ٕٟٔتزیٗ زغسغٞٝبی ٘ظبْٞبی عالٔت
خٟبٖ ،ث ٝذقٛؿ وؾٛرٞبی زر حبَ تٛعؼ ٝتجسیُ ؽس ٜاعت .ػسْ ٚخٛز ٔٙبثغ
وبفی ٔبِی  ٚا٘غب٘ی اس یه ع ٚ ٛپیچیس ٜؽسٖ رٚسافش ٖٚاثؼبز عالٔتی اس عٛی
زیٍز ،تأٔیٗ ،حفظ  ٚارتمبی ػبزال٘ ٝعالٔت را زر خٛأغ ٔرتّف ثب چبِؼٞبی
ٕٟٔی ٔٛاخ ٝعبذت ٝاعت (ؽٟبثی  ٚتٛفیمی .).ْ2010 ،افُ ثزاثزی یىی اس عتٟٓٔ ٖٛ
ٔزالجتٞبی ثٟساؽتی اِٚیٔ ٝیثبؽس.وبٞؼ ػساِت زر ثٟساؽت ٔ ٚزالجت ثٟساؽتی
یه چبِؾی را ثزای عیبعتٞبی ثٟساؽتی زر ٕٝٞی وؾٛرٞب ،چ ٝزر وؾٛرٞبی
تٛعؼ ٝیبفت ٚ ٝچ ٝزر وؾٛرٞبی زر حبَ تٛعؼ ،ٝثبلی ٔیٌذارز .زر ٚالغ ػساِت
یىی اس اِٛٚیتٞب  ٚاٞساف ٔ ٟٓعیبعت ثٟساؽتی ثزای زالیُ التقبزی ،اختٕبػی ٚ
اذاللی ٔیثبؽس (ٚسارت ذسٔبت ثٟساؽتی  ٚاختٕبػی.).ْ 2005 ،

تٛسیغ ٘بثزاثز زر ٟ٘بزٜٞبی تِٛیسی ثرؼ ثٟساؽت (ٔثُ پشؽه ،پزعتبر ،ترت
ثیٕبرعتب٘ی ٔ )... ٚیتٛا٘س ػساِت  ٚثزاثزی را زر زعتزعی ثٔ ٝزالجتٞبی ثٟساؽتی
تحت تأثیز ذٛز لزار زاز ٚ ٜسٔیٞٝٙبی ٘بثزاثزی  ٚثیػساِتی را زر زریبفت ذسٔبت
ثٟساؽتی افشایؼ زٞس .اس پیؼ ؽزطٞبی ٔ ٟٓثزای ارائٝی ٔزالجت عالٔت ایٙغت
و ٝارتجبط ثیٗ افزازی و ٝث ٝذسٔبت ٘یبس زار٘س  ٚارائٝزٙٞسٌبٖ ایٗ ذسٔبت ارتجبط
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عالٔت آٟ٘ب تأثیزی ٘ساؽت ٝثبؽس» (ٔبرٔٛت .).ْ2010 ،أزٚس ٜػساِت زر عالٔت ٚ
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ثزلزار ثبؽس .اٌز عغح ثٟیٝٙای اس ذسٔبت ثٙب ٟ٘بز ٜؽس ٜاعت ایٗ أىبٖ ثبیس ٚخٛز
زاؽت ٝثبؽس و ٝذسٔبت زر ٔىبٖ  ٚسٔبٖ ٘یبس زریبفت ؽ٘ٛس .ضزٚرتبً ؽزایظ السْ
خٟت زعتزعی ػجبرتٙس اس وفبیت ٔمساری یب وٕی ،تٛسیغ خغزافیبیی ٔٙبعت ٚ
ػسْ حضٛر ٔٛا٘غ فزٍٙٞی ،التقبزی  ٚآٔٛسؽی ثزای ٔزالجتٞبی ثٟساؽتی.
وفبیت ٔمساری یب وٕی ث٘ ٝغجت ثیٗ پزع ُٙپشؽىی  ٚذسٔبت  ٚتغٟیالت
تحلیل ارتباط بیي توزیع ًهاد های بخش بهذاشت با پیاهذهای سالهتی در ...

تىِٛٛٙصیىی اؽبر ٜزارز ٔ -ثُ پشؽىبٖ ،پزعتبراٖ ،زارٚعبساٖ  ٚلغؼبت تدٟیشات
عزٔبیٝای ٔثُ ترتٞبی ثیٕبرعتب٘ی (آٌز.).ْ 1990 ،

ثیػساِتی زر تٛسیغ پشؽىبٖ ٔزالجتٞبی ثٟساؽتی اِٚی ٝاس ٔٛارز ٔ ٟٓزر تسارن
ٔزالجتٞبی ثٟساؽتی اعت .ایٗ ٔٛرز ث ٝذقٛؿ زر رٚعتبٞب ٙٔ ٚبعك زٚر افتبزٜ
ٕ٘ٛز ثیؾتزی زارز (تئٛزراویش ٙٔ ٚتشاٚیٙیش .).ْ 2005 ،ایٗ ٔؾىُ زر عزاعز ٚاحسٞبی
خغزافیبیی  ٚصئٛپِٛتیه ٕٞیؾ ٝاس ٔغبئُ ٔ ٟٓثٟساؽت ػٕٔٛی زر عزاعز خٟبٖ
ثٛز ٜاعتٙٔ .بعك ؽٟزی تمزیجبً ٕٛٞار ٜتزاوٓ لبثُ ٔالحظٝتزی اس پشؽىبٖ را ،ثٝ
ذبعز فزفتٞبی ثیؾتز ثزای پیؾزفت حزفٝای ،تغٟیالت آٔٛسؽی ،رٚاثظ
اختٕبػی  ٚأىب٘بت زیٍز ثزای پشؽىبٖ  ٚاػضبی ذب٘ٛاز ٜزر ٔٙبعك ؽٟزی،
٘غجت ثٙٔ ٝبعك رٚعتبیی زار٘س (آ٘ٞ ٚ ٛیتزاتغٛوب .).ْ2010 ،زر وؾٛرٞبی زر حبَ
تٛعؼٙٔ ،ٝبثغ ٔؼٕٛالً ث ٝزِیُ فزا٘ ٓٞجٛزٖ سٔی ٝٙاعالػبتٟٔ ،برت  ٚترقـ زر
سٔی ٝٙثز٘بٔٝریشی ثٟساؽتی  ٚزرٔب٘ی اغّت ث ٝفٛرت ٘بٔتٛاسٖ ترقیـ ٔییبثٙس
(تٛفیمیٔ ،غىزپٛر أیٙی ٕٞ ٚىبراٖ .).ْ2005 ،رتج ٝوؾٛر ٔب اس ٘ظز ػساِت زر
عالٔتٔ 112یثبؽس  ).ْ 2012( Health Equity Monitorایٗ رلٓ ٘ؾبٖ اس
ٚضؼیت ٘بٔغّٛة ػساِت زر عالٔت زر وؾٛرٔبٖ زارز؛ اس ایٗر ٚآٌبٞی اس
ٚضؼیت ٔٛخٛز ،ترقیـ ٔٙبثغ ٟ٘ ٚبزٜٞبی ثرؼ عالٔت زر وؾٛر ث ٝفٛرتی
و ٝزیسی ؽفبف اس چٍٍ٘ٛی تٛسیغ آٟ٘ب زر اذتیبر ثز٘بٔٝریشاٖ  ٚعیبعتٌذاراٖ
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لزار زٞسٔ ،غتّشْ ثزرعیٞبی آٔبری  ٚتحّیُ  ٚارسیبثی آٟ٘ب عی ٔغبِؼبت ٔزتجظ
ٔیثبؽسٔ .مبِٝی حبضز ٘یش زر ٕٞیٗ خٟت ثب ٞسف تحّیُ ارتجبط ثیٗ تٛسیغ ٟ٘بز-ٜ
ٞبی تِٛیسی ثرؼ ثٟساؽت (پشؽه ،پزعتبر  ٚترت ثیٕبرعتب٘ی) ثب پیبٔسٞب ٚ
ؽبذـٞبی عالٔتی (ٔیشاٖ ٔزي ٔ ٚیز ٔبزراٖ  ٚوٛزوبٖ سیز  5عبَ رٚعتبیی)
زر ایزاٖ عی عبَٞبی  1379تب ٍ٘ 1387بؽت ٝؽس ٜاعت.

پضٞٚؼ حبضز اس ٘ٛع وبرثززی ثٛز ٚ ٜرٚػ آٖ تٛفیفی  -تحّیّی ٌ ٚذؽت-ٝ
ٍ٘ز ٔیثبؽس .ثٙٔ ٝظٛر عٙدؼ ٔیشاٖ ثیػساِتی زر تٛسیغ ٟ٘بزٜٞبی تِٛیسی ،اس
ضزیجی ث٘ ٝبْ ضزیت خیٙی ) (Gini Coefficientاعتفبز ٜؽس ٜاعت .ضزیت خیٙی
ٔؼیبری اس ٘بثزاثزی تٛسیغ اعت و ٝثب ٘غجت  ٚارسؽی ثیٗ ففز  ٚیه تؼزیف
ؽس ٜاعت :فٛرت وغز ٘بحی ٝثیٗ ٔٙحٙی ِٛر٘ش تٛسیغ  ٚذظ تٛسیغ یىغبٖ اعت؛
ٔرزج وغز ٘بحیٝی سیز ذظ تٛسیغ یىغبٖ اعت( .ؽىُ )1

شکل :1منحنی لورنز
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روش بررسی
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ضزیت خیٙی اغّت ثزای ا٘ساسٌٜیزی ٘بثزاثزی زرآٔس اعتفبز ٜؽس ٜاعت .زر ایٗ
ٔٛرز ػسز ففز ٔزثٛط ث ٝثزاثزی وبُٔ زرآٔسی ( ٕٝٞزرآٔس یىغب٘ی زار٘س) ٚ
ػسز یه ٔزثٛط ث٘ ٝبثزاثزی وبُٔ زرآٔسی اعت (یه ٘فز ٕٝٞی زرآٔس را زارز
زر فٛرتی و ٝثمی ٝافزاز ٞیچ زرآٔسی ٘سار٘س).
زر ٔغبِؼ ٝحبضز ٔٙظٛر اس ففز ػساِت وبُٔ زر تٛسیغ ٟ٘بزٜٞبی تِٛیسی ثرؼ
تحلیل ارتباط بیي توزیع ًهاد های بخش بهذاشت با پیاهذهای سالهتی در ...

ثٟساؽت ٙٔ ٚظٛر اس ػسز یه ثیػساِتی وبُٔ زر تٛسیغ ٟ٘بزٜٞب ٔیثبؽس .زازٜٞبی
ٔزثٛط ثٟ٘ ٝبزٜٞبی ٔٛرز ٘یبس و ٝػجبرت ثٛز٘س اس :پشؽه ،پزعتبر  ٚترت
ثیٕبرعتب٘ی اس ٔزوش آٔبر ایزاٖ ٔزثٛط ث ٝعبَٞبی  79تب  87زریبفت ؽس٘س  ٚزر
٘زْ افشار ٚ STATAارز  ٚضزیت خیٙی ث ٝفٛرت خساٌب٘ ٝثزای ٞز وساْ اس
ٔتغیزٞب ٔحبعج ٝؽس ٜاعتٕٞ .چٙیٗ ثزای تؼییٗ ٕٞجغتٍی ثیٗ ضزیت خیٙی ٞز
وساْ اس ٟ٘بزٜٞب  ٚؽبذـٞبی عالٔتی ٔٛرز ٘ظز و ٝػجبرتا٘س اسٔ :زي ٔ ٚیز
ٔبزراٖ  ٚوٛزوبٖ سیز  5عبَ؛ اس ٘زْ افشار  STATAاعتفبز ٜؽس ٜاعت.
یافتهها
یبفتٞٝبی ٔزثٛط ثٟ٘ ٝبزٜٞبی تِٛیسی ٔزالجتٞبی ثٟساؽتی زر اعتبٖٞبی وؾٛر
ٔؾرـ وزز و ٝثیؾتزیٗ تؼساز پشؽه ٘غجت ث ٝخٕؼیت زر عبَٞبی ٔٛرز
ٔغبِؼ ٝرا اعتبٖ عٕٙبٖ زر اذتیبر زاؽت ٝاعت .وٕتزیٗ ایٗ ٘غجت زر ع َٛایٗ
عبَٞب (ث ٝخش عبَ  1382و ٝاعتبٖ ٕٞساٖ وٕتزیٗ ٘غجت پشؽه ث ٝخٕؼیت را
زاؽتٔ )ٝزثٛط ث ٝاعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ ثٛز ٜاعت .ثیؾتزیٗ ٘غجت ٘یزٚی
وبزر پزعتبری ث ٝخٕؼیت زر عبَٞبی ٔٛرز ٘ظز ث ٝاعتبٖٞبی س٘دبٖ  ٚعٕٙبٖ ٚ
وٕتزیٗ ایٗ ٘غجت ث ٝاعتبٖٞبی وٍّٟٛی ٚ ٝثٛیزاحٕس ،عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ ٚ
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ایالْ تؼّك زاؽت ٝاعت .ثبالتزیٗ ٘غجت ترت ثبثت ث ٝخٕؼیت ٔزثٛط ث ٝاعتبٖ یشز
 ٚوٕتزیٗ آٖ ٔزثٛط ث ٝاعتبٖ ِزعتبٖ  ٚعیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ ثٛز ٜاعت.
ضزیت خیٙی پشؽىبٖ زر عبَٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝر٘ٚس ر ٚث ٝرؽسی را ٘ؾبٖ
ٔیزٞس ث ٝعٛری ؤ ٝمسار ایٗ ضزیت اس 0.389زر عبَ  1379ث 0.441 ٝزر عبَ
 1387رعیس ٜاعت و٘ ٝؾبٖ اس افشایؼ ٘بثزاثزی زر تٛسیغ پشؽىبٖ زر اعتبٖٞبی
وؾٛر را زارزٔ .مسار ضزیت خیٙی پزعتبراٖ اس  435.زر عبَ  1379ث0.395 ٝزر
تٛسیغ پزعتبراٖ زر اعتبٖ ٞبی وؾٛر ٔی ثبؽس.ضزیت خیٙی ترتٞبی ثیٕبرعتب٘ی
عی ایٗ عبَٞب تغییز چٙسا٘ی ٘ىزز ٜاعتٔ .مسار ایٗ ضزیت اس 0.523زر عبَ
 1379ث 0.516 ٝزر عبَ  1387رعیس ٜاعت.
ٕ٘ٛزار سیز ر٘ٚس ٔ ٚمسار ضزیت خیٙی ٞز وساْ اس ٟ٘بزٜٞب را زر ٔمبیغ ٝثب زٚ
ٟ٘بز ٜزیٍز ٘ؾبٖ ٔیزٞسٕٞ .ب٘غٛر و ٝزر ٕ٘ٛزار ٔیتٛاٖ ٔؾبٞس ٜوزز ضزیت
خیٙی ترتٞبی ثیٕبرعتب٘ی زر ٔمبیغ ٝثب زٟ٘ ٚبز ٜزیٍز زارای ٔمسار ثیؾتزی
ٔیثبؽس و٘ ٝؾبٖ اس ثیػساِتی ثیؾتز زر تٛسیغ ترتٞبی ثیٕبرعتب٘ی ٘غجت ث ٝزٚ
ٟ٘بز ٜزیٍز زارز.
ٕٛ٘ :1زار ر٘ٚس ضزیت خیٙی پشؽىبٖ ،پزعتبراٖ  ٚترتٞبی ثیٕبرعتب٘ی زر
عبَٞبی ٔٛرز ٔغبِؼٝ
0.55
0.53
0.51
0.49
0.47
0.45
0.43
0.41
0.39
0.37
0.35

جینی تخت
جینی پرستار
جینی پزشک

137913801381138213831384138513861387
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عبَ  1387وبٞؼ پیسا وزز ٜاعت .ایٗ وبٞؼ ٘ؾبٖزٙٞس ٜافشایؼ ثزاثزی زر
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ثیٗ ضزیت خیٙی پشؽىبٖ ٔ ٚزي ٔ ٚیز ٔبزراٖ ارتجبط ٔؼٙبزاری ٔؾبٞس٘ ٜؾس
ِٚی ثیٗ ایٗ ضزیت ٔ ٚزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ ارتجبط ٔؼٙبزاری ث ٝفٛرت ػىظ
ٚخٛز زاؽتٕٞ )p= 0.030( .چٙیٗ ثیٗ ضزیت خیٙی پزعتبراٖ ٔ ٚزي ٔ ٚیز
ٔبزراٖ ارتجبط ٔؼٙبزاری ٚخٛز ٘ساؽت ِٚی ثیٗ ایٗ ضزیت ٔ ٚزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ
ارتجبط ٔغتمیٓ ٔؼٙب زاری ٚخٛز زاؽت )p=0.009(.زر ٔٛرز ترتٞبی ثیٕبرعتب٘ی
تحلیل ارتباط بیي توزیع ًهاد های بخش بهذاشت با پیاهذهای سالهتی در ...

ٞیچٌ ٝ٘ٛارتجبط ٔؼٙبزاری ثیٗ ضزیت خیٙی ایٗ ٟ٘بزٔ ٚ ٜزي ٔ ٚیز ٔبزراٖ ٚ
ٔزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ ٔؾبٞس٘ ٜؾس)p=0.739 ٚ p=0.629(.
جذول  .1مقادیر  P-Valueو ضریب همبستگی نهاده ها در ارتباط با مرگ و میر مادران و
کودکان
ضریب جینی پزشکان

P- Value

ضزیت ٕٞجغتٍی

P- Value

ضزیت
ٕٞجغتٍی

0.073

- 0.623

0.083

0.608

0.629

- 0.188

0.030

- 0.715

0.009

0.802

0.739

0.130

PValue

مرگ و میر
مادران
مرگ و میر
کودکان

ضزیت

ضریب جینی پرستاران

ضریب جینی تخت های
بیمارستانی

ٕٞجغتٍی

بحث و نتیجهگیری
٘تبیح ایٗ پضٞٚؼ ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝزر ذقٛؿ ٘یزٚی ا٘غب٘ی پشؽه ؽبغُ زر
زٞ ٜشار ٘فز خٕؼیت ر٘ٚس ایٗ ؽبذـ زر وؾٛر ر ٚث ٝپیؾزفت اعت  ٚعی عبَ-
ٞبی  1379تب  1387اس  3.38ث 4.73 ٝرعیس ٜاعت ِٚی ث ٝزِیُ تٛسیغ ٘بثزاثز
أىب٘بت زر عغح اعتبٖٞب ایٗ ٘غجت وبٔالً ٔتفبٚت اعت .اعتبٖ عٕٙبٖ زر تٕبْ
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ایٗ عبَٞب ثب التزیٗ ٘غجت را ث ٝذٛز اذتقبؿ زاز ٜاعت زر حبِی و ٝاعتبٖ
ٕٞساٖ زر عبَ  ٚ 1382اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ زر عبَٞبی زیٍز ٔٛرز ٔغبِؼٝ
وٕتزیٗ ٔیشاٖ را زارا ثٛز ٜاعت .اسیٗ رٔ ٚیتٛاٖ چٙیٗ ثیبٖ وزز و ٝتٛسیغ ایٗ
ٔٙبثغ زر عغح وؾٛر اس تٛسیغ یىغبٖ ثزذٛرزار ٘یغت  ٚارٌبٖٞبی ٔزثٛع ٝزر
ایٗ سٔی ٝٙضؼیف ػُٕ ٕ٘ٛزٜا٘س .ثز اعبط یبفتٞٝبی أیٙی زر اعتبٖ عٕٙبٖ ث ٝاسای
ٕٞیٗ تؼساز خٕؼیت ٘ 3فز پشؽه ٔترقـ ٚخٛز زاؽت (أیٙی  ٚیساِّٟی.).ْ2007 ،

ث٘ ٝتبیح ثسعت آٔس ٜزر ٔغبِؼٝای اعت و ٝزر صاپٗ زر ثیٗ عبَٞبی  1996تب
 2006ا٘دبْ ؽس .ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖ ٔیزٞس و ٝاٌزچ ٝتؼساز پشؽىبٖ عی عبَٞبی
ٔٛرز ٔغبِؼٞ ٝز عبِ ٝافشایؼ یبفت ٝاعت ِٚی تٛسیغ پشؽىبٖ زر ایٗ عبَٞب ،ثٝ
ذقٛؿ ثؼس اس عبَ  ،2004ثستز ؽس ٜاعت .ث ٝعٛریى ٝزر ٔٙبعك ؽٟزی ثشري
تؼساز پشؽىبٖ ثیٕبرعتب٘ی ثیؾتز ؽس ٜاعت ِٚی تؼساز ایٗ پشؽىبٖ زر ٔٙبعك
رٚعتبیی یب ثبثت ٔب٘س ٚ ٜیب وبٞؼ یبفت ٝاعت و٘ ٝؾبٖزٙٞس ٜثستزؽسٖ ثس تٛسیؼی
زر صاپٗ اعت (ٔبتغٛٔٛتٔ ٚ ٛبتٛعٛؽی.).ْ 2010 ،

ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٔزثٛع ٝزر ذقٛؿ تؼساز ٘یزٚی ا٘غب٘ی پزعتبر ؽبغُ زر زٞ ٜشار
٘فز خٕؼیت ٘ؾبٖ زاز و ٝر٘ٚس ایٗ ؽبذـ ٘یش رٚث ٝپیؾزفت اعت  ٚزر عی عبَ-
ٞبی  1379تب  1387اس  3.92ث 5.75 ٝرعیس ٜاعت .زر تٕبْ ایٗ عبَٞب اعتبٖٞبی
س٘دبٖ  ٚعٕٙبٖ ثبالتزیٗ ٘غجت را ث ٝذٛز اذتقبؿ زازٜا٘س .زر عبَ  1379اعتبٖ
وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیزاحٕس ،زر عبَ  1381تب  1384اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ ،زر عبَ
 1385اعتبٖ ایالْ  ٚزر عبَٞبی  1387 ٚ 1386ثبس  ٓٞاعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ
وٕتزیٗ ٔیشاٖ را زاؽتٝا٘س و ٝایٗ ٘تبیح ٘یش ثیبٍ٘ز تٛسیغ ٘بثزاثز ٘یزٚی ا٘غب٘ی
پزعتبر زر وؾٛر عی عبَٞبی ٔٛرز ٘ظز ٔیثبؽس٘ .تبیح ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٘تبیح ٔغبِؼٝ

هحوود عباسی ،هجتبی حسوهی ،عفت هحوذی ،حشوتاهلل اسذی

٘تبیح ثسعت آٔس ٜزر ایٗ ٔغبِؼ ٝاس تٛسیغ پشؽىبٖ زر عبَٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝؽجیٝ
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وزیٕی و ٝثیؾتزیٗ ٘غجت را ٔزثٛط ث ٝاعتبٖ عٕٙبٖ زر عبَ 1381 ٚ 1380
ٔیزا٘س ٕٞرٛا٘ی زارز (وزیٕی  ٚػظیٕی.).ْ 2005 ،

زر ذقٛؿ تؼساز ترت ثبثت ثٞ ٝشار ٘فز خٕؼیت زر وؾٛر زر عی ایٗ عبَٞب
افشایؼ ٔحغٛعی زیسٕ٘ ٜیؽٛز  ٚایٗ ٔیشاٖ اس  16.7ث 16.73 ٝرعیس ٜاعت٘ .غجت
ترت ثبثت یىی اس ؽبذـٞبی ٔ ٟٓثرؼ ثٟساؽت  ٚزرٔبٖ ٔیثبؽس و ٝاعتبٖ یشز
تحلیل ارتباط بیي توزیع ًهاد های بخش بهذاشت با پیاهذهای سالهتی در ...

زر تٕبْ عبَٞبی ٔٛرز پضٞٚؼ ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ را زاؽت ٝاعت  ٚاعتبٖ ِزعتبٖ زر
عبَٞبی  1379تب  ،1381اعتبٖ عیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ زر عبَٞبی  1382تب 1387
وٕتزیٗ ٔیشاٖ را ث ٝذٛز اذتقبؿ زازٜا٘س و ٝحبوی اس تٛسیغ ٘بٔٙبعت ترت زر
وؾٛر ٔیثبؽس ٘تبیح حبفُ ثب ٔغبِؼ ٝعیبری و٘ ٝؾبٖ زاز اعتبٖ عٕٙبٖ  ٚتٟزاٖ
ثیؾتزیٗ ٞ ٚزٔشٌبٖ  ٚوٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیزاحٕس وٕتزیٗ ٔیشاٖ ترت فؼبَ ث ٝزٜ
ٞشار خٕؼیت را زار٘سٔ ،غبثمت ٘سارز و ٝاِجت ٝزِیُ آٖ ٔزثٛط ث ٝایٗ ٔغئّ ٝاعت
وٚ ٝی ترت فؼبَ را ٔٛرز ثزرعی لزار زاز ٜزر حبِی و ٝپضٞٚؼ حبضز تؼساز
ترت ثبثت را ٔس ٘ظز زاؽت ٝاعت (عیّبری.).ْ2004 ،

ٔحبعج ٝضزیت خیٙی پشؽىبٖ زر عی عبَٞبی  1379تب  1387ثیبٍ٘ز ایٙغت وٝ
تٛسیغ پشؽىبٖ ٘بػبزال٘ٝتز ؽس ٜاعت و ٝایٗ ٘تید ٝثب پضٞٚؾی و ٝتٛفیمی ٚ
ٕٞىبرا٘ؼ زر عی عبَٞبی  1380تب  1385زاؽتٙس زر تضبز اعت .زر عزف زیٍز
ضزیت خیٙی ٔحبعج ٝؽس ٜثزای پزعتبراٖ زر عی عبَٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝوبٞؼ پیسا
وزز ٜاعت و٘ ٝؾبٖ ٔیزٞس تٛسیغ پزعتبراٖ زر عی ایٗ عبَٞب ػبزال٘ٝتز ؽسٜ
اعت ٘ ٚغجت ٘یزٚی ا٘غب٘ی وبزر پزعتبری ٘غجت ث ٝخٕؼیت زر ثیٗ اعتبٖٞبی
وؾٛر ٔتؼبزَتز ؽس ٜاعت٘ .تبیح حبفُ ثب ٘تبیدی و ٝتٛفیمی ٕٞ ٚىبراٖؽبٖ
زاؽتٙس ٔٙبعجت زارز (آ٘ٚ ٚ ٛیغب٘ .).ْ 2009 ،ً٘ٚٛزر ضزیت خیٙی ترت ثبثت
ثیٕبرعتب٘ی زر عبَٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝتغییز چٙسا٘ی ٔالحظ٘ ٝؾس ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝایٙىٝ
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ٔیشاٖ ضزیت خیٙی ایٗ ٟ٘بز ٜاس ٔیشاٖ ضزیت خیٙی پزعتبر  ٚپشؽه ثیؾتز اعت
ٔیتٛا٘س ٘ؾبٍ٘ز ایٗ ثبؽس و ٝثزای تٛسیغ ػبزال٘ٝتز ایٗ ٟ٘بزٜی تِٛیسی الساْ
ذبفی فٛرت ٍ٘زفت ٝاعت.
٘تبیح ٔغبِؼ ٝػبٔزیٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝضزیت خیٙی تٛسیغ
ترتٞبی پی٘ٛس وّی ٝزر ایزاٖ ثزاثز ثب  4اعت ٘ ٚبثزاثزی زر تٛسیغ ترت را ٘ؾبٖ
ٔیزٞس و ٝؽجبٞت ٘شزیىی ثب ٔغبِؼ ٝحبضز زارز ث ٝعٛریىٔ ٝتٛعظ ضزیت خیٙی
(آٔزیٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ.).ْ 2010 ،

زر تؼییٗ ٕٞجغتٍی ثیٗ ضزیت خیٙی ٟ٘بزٜٞبی تِٛیسی ثرؼ ثٟساؽت ٚ
ؽبذـٞبی عالٔتی (ٔزي ٔ ٚیز ٔبزراٖ  ٚوٛزوبٖ سیز  5عبَ) ٔؾبٞس ٜؽس وٝ
تٟٙب ثیٗ ضزیت خیٙی پزعتبراٖ ٔ ٚزي ٔ ٚیز وٛزوبٖ ارتجبط ٔؼٙب زاری ٚخٛز
زارز (ِٚ )p=0.009ی ثیٗ ضزیت خیٙی پشؽىبٖ ٔ ٚزي ٔٚیز وٛزوبٖ ارتجبط
ٔؼٙبزاری ث ٝفٛرت ػىظ ٔؾبٞسٌ ٜززیس )p=0.03( .زر ثمیٛٔ ٝارز ارتجبط
ذبفی ٔؾبٞس٘ ٜؾس٘ .تبیح ثسعت آٔس ٜزر ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖزٙٞس ٜػسْ ٚخٛز
ثز٘بٔٝریشی ٔٙبعت زر تٛسیغ ٟ٘بزٜٞب ،ثٚ ٝیض٘ ٜیزٚی پزعتبری  ٚترت ثبثت
ثیٕبرعتب٘ی ،زر ثرؼ ٔزالجت عالٔت  ٚثٟساؽت وؾٛر ٔیثبؽسٚ .الؼیت
ا٘ىبر٘بپذیزی ؤ ٝیتٛاٖ ث ٝآٖ اؽبر ٜوزز ایٗ اعت و ٝثٟجٛز ٚضؼیت عالٔتی
افزاز زر وُ خبٔؼ٘ ٝیبسٔٙس ثزذٛرزاری ثزاثز  ٚػبزال٘ ٝػٕٔ ْٛززْ زر زعتزعی ٚ
اعتفبز ٜاس ذسٔبت ثٟساؽتی  ٚزرٔب٘ی اعت .ایٗ أز زر فٛرتی حبفُ ذٛاٞس ؽس
ؤ ٝسیزاٖ ارؽس  ٚعیبعتٌذاراٖ ثٟساؽتی زر عغح والٖ خبٔؼ ٝثز٘بٔٝریشی
ٔٙبعجی را زر خٟت اذتقبؿ ٔٙبثغ ٟ٘ ٚبزٜٞب زر ٘مبط ٔرتّف وؾٛر زاؽت ٝثبؽٙس.

هحوود عباسی ،هجتبی حسوهی ،عفت هحوذی ،حشوتاهلل اسذی

ترتٞبی ثبثت ثیٕبرعتب٘ی زر عبَٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝتمزیجبً ثزاثز ثب  0.52ثٛز ٜاعت
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ایٗ ٘تبیح ٘ؾبٖ زٙٞس ٜایٙغت وٕ٘ ٝیتٛاٖ ث ٝفٛرت لغؼی ثیبٖ وزز و ٝافشایؼ
ثزاثزی  ٚػساِت زر تٛسیغ ٟ٘بزٜٞبی تِٛیسی ثرؼ ثٟساؽت ثز افشایؼ  ٚیب وبٞؼ
ٔزي ٔ ٚیز ٔبزراٖ  ٚوٛزوبٖ سیز  5عبَ زر ارتجبط اعت  ٚثٟجٛز ایٗ ؽبذـٞب
را ٔیتٛاٖ زر ٘تید ٝػٛأّی ٔثُ پیؾزفت ػّٓ  ٚتىِٛٛٙصی ،افشایؼ ٟٔبرت ٘یزٚی
ا٘غب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ افشایؼ آٌبٞی افزاز خبٔؼ ،ٝث ٝذقٛؿ ٔبزراٖ ،زر سٔیٞٝٙبی
تحلیل ارتباط بیي توزیع ًهاد های بخش بهذاشت با پیاهذهای سالهتی در ...

ثٟساؽتی زا٘غت.

 حشوتاهلل اسذی، عفت هحوذی، هجتبی حسوهی،هحوود عباسی
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Abstract
Introduction: The concept of justice is one of the important criteria in the
distribution of resources and access to health services. The aim of this study
was to analyze the relationship between the distribution of health inputs and
health outcomes in the health sector in Iran (2000 – 2008)
Methods: This descriptive-analytical study is retrospective. STATA
software was used to calculate the Gini coefficient for each of the variables
(general practitioners and specialists, nurses and beds). We also used
STATA software to determine the correlation between each of the variables
and health status (mortality and maternal mortality).
Results: Gini coefficient for Nurses has declined over the studied years,
while it has not declined for hospital beds, and it has even increased for
physicians. Each Gini coefficient was separately analyzed to determine the
correlation of them with child and maternal mortality. There was only a
significant relationship between Gini coefficient of nurses and children
mortality (P = 0.009) and there was an adverse significant relationship
between the Gini coefficient of physicians and children mortality (P = 0.03).
Conclusion: There cannot be a firm reason for the improvements in health
indicators as a result of the improvements of equity in access to physicians,
nurses and hospital beds; so the improvements of these indicators can be a
result of improvements in science and technology, human force skills and
also increases of public awareness in health fields.
Keywords: Distribution, Health index, Gini coefficient, Health inputs

