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Abstract
Introduction: Improving level of health and increasing life expectancy of people requires investment on health through use of
health products. Since the health products benefits need to be financed, it can be said that health expenditure is necessary for a
healthy society. Therefore, the purpose of this study was to investigate factors affecting on entry of households in the health market
and their health expenditures.
Methods: This study considering the health expenditures characteristics of urban and rural households living in Tehran province
and neighboring provinces, to identify the factors influencing entry of households in the health market and their health expenditures
has been used sample selection model and Hackman's two-step estimation method. It is worth noting that given difficulty in
choosing a sample, it is necessary to use sample selection models to obtain reliable estimates.
Results: The results show that gender, health insurance services, tobacco costs, head of household status, education, number of
children, youth and elderly and urbanization are among most important factors affecting on entry of households in the health
market and their health expenditures; but education cannot affect decision of these households to enter the health market.
Conclusions: According to the current situation, for households with low income, households with more members, older
households and households with a predominant gender (women) should be considered special support schemes.
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چکیده
مقدمه :ارتقاء سطح سالمت و افزایش طول عمر افراد مستلزم این است که از طریق استفاده از کاالهای سالمت روی سالمت افراد سرمایهگذاری شود .ازآنجاکه بهرهمندی از
کاالهای سالمت نیازمند تأمین مالی خرید آنان است ،میتوان گفت مخارج سالمت الزمهی داشتن جامعهای سالم است .از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر ورود
خانوارها به بازار سالمت و میزان مخارج سالمت آنها است.
روش بررسی :مطالعه حاضر با توجه به ویژگیهای مربوط به مخارج سالمت خانوارهای شهری و روستایی ساکن استان تهران و استانهای همجوار ،برای شناسایی عوامل مؤثر
بر ورود خانوارها به بازار سالمت و مخارج سالمت آنها از مدلهای انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحلهای هکمن استفاده نموده است .قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب
نمونه استفاده از مدلهای انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد ضروری است.
یافتهها :نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جنسیت ،وضعیت تأهل سرپرست ،بهرهمندی از خدمات بیمههای درمانی ،تعداد کودکان ،جوانان و سالمندان و استعمال
دخانیات از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری خانوارهای ساکن در استان تهران و استانهای همجوار آن برای ورود به بازار سالمت میباشند؛ اما تحصیالت نمیتواند
تصمیم این خانوارها را در مورد ورود به بازار سالمت متأثر نماید.
نتیجهگیری :با توجه به شرایط موجود ،بایستی برای استفاده خانوارهایی که درآمد کمی دارند ،خانوارهایی که تعداد اعضای آنان بیشتر است ،خانوارهایی که تعداد سالمندان
باالیی دارند و خانوارهایی که نسبت جنسیتی غالب در آنان زنان هستند ،از کاالها و خدمات سالمت ،طرحهای حمایتی ویژهای در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی :بازار سالمت ،مخارج سالمت ،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،مدل انتخاب نمونه ،روش برآورد دومرحلهای هکمن

مقدمه
دستیابی به توسعه اقتصادی مهمترین هدف مدیران ،دولتمردان و برنامه
ریزان در همه کشورها میباشد .در توسعهی اقتصادی رشد کمی تولید
حاصل خواهد شد ،اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهد
شد و نگرشها تغییر خواهند نمود .فرآیند توسعه نهایتاً برای
انسانهاست ،هر چند انسان و نیروی انسانی بهعنوان ابزاری برای آن به
کار گرفته میشوند [ .]3این امر بدان معناست که رسیدن به رشد
اقتصادی و باالتر رفتن درآمد ملی ،بهکارگیری مؤثرتر نهادهها و ...
همگی برای این است که انسانها بهعنوان اعضای جامعه زندگی بهتر
و سطح رفاه باالتری داشته باشند.
اگرچه بهتر بودن زندگی و یا داشتن رفاه را میتوان به طرق مختلف
معنا کرد ،اما آنچه واضح است داشتن سالمت و طول عمر انسانها برای
استفاده از فواید توسعهی اقتصادی و نیز ایجاد انگیزه برای حرکت در
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مسیر پیشرفت توسعه امری ضروری است [ .]2بهعنوان مثال ،زمانی
نیروی کار با تمام توان به ایفای نقش در فرآیند تولید میپردازد که
انتظار داشته باشد پس از بازنشستگی سالهای چندی با سالمت به
زندگی ادامه خواهد داد و فرصت و سالمت الزم برای استفاده از مزایای
این سختکوشی را خواهد داشت [.]1
بنابراین مطالعه مسائل مربوط به حوزه سالمت افراد امری بسیار ضروری
است؛ اگر نتایج رشد و توسعه اقتصادی را متعلق به انسانها دانست،
باید فرد سالمت و طول عمر کافی استفاده از این نتایج را داشته باشد.
اگر انسانها بهعنوان عامل محرک و ایجادکننده تولید و توسعه نیز در
نظر گرفته شوند ،باید افراد سالم باشند تا بتوانند با بهرهوری باال در
فرآیند تولید با سایر نهادهها ترکیب شود .ارتقاء سطح سالمت و طول
عمر افراد مستلزم این است که از طریق استفاده از کاالهای سالمت چه

فصلنامه علمی-پژوهشی بیمه سالمت ایران ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1318

تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ورود خانوارها به بازار سالمت

از نوع درمانی و چه از نوع پیشگیرانه و احتیاطی ،روی سالمت افراد
سرمایهگذاری شود .بنابراین میتوان گفت مخارج سالمت الزمهی
داشتن جامعهای سالم است.
حوزه سالمت از جمله مقولههایی است که در اغلب کشورها با دخالت
دولتها مدیریت میشود؛ به این معنا که نمیتوان سالمت افراد را به
نیروهای بازار واگذار نمود [ .]4حال برای آنکه مدیران دولتها بتوانند
برنامهریزی دقیقی برای صرف مخارج در حوزه سالمت انجام دهند و با
ارتقاء سطح سالمت افراد بازدهی باالیی از مخارج انجام شده به دست
آورند الزم است تعیین کنندههای اصلی مخارج سالمت خانوارها که به
نوعی نشاندهنده تقاضا و نیاز افراد به کاالهای سالمت است ،شناسایی
شوند .با توجه به آنکه در پژوهشات مدیریت منابع انسانی کشور
مطالعات جامعی در این خصوص وجود ندارد ،این مطالعه سعی مینماید
با تمرکز بر خانوادههای ساکن در استان تهران و استانهای همجوار آن
یعنی البرز ،مازندران ،مرکزی ،قزوین ،قم و سمنان ،اصلیترین تعیین
کنندههای این مخارج را معرفی نموده و مدیران منابع انسانی را در
خصوص نحوه هزینه کرد در حوزه سالمت نیروی کار راهنمایی نماید.
اولین نکتهای که هنگام مطالعه تقاضا در بازارهای سالمت باید مورد
توجه قرار بگیرد این است که تقاضا در این بازار اندکی متفاوت از تقاضا
در سایر بازارها است؛ بدین معنا که تقاضا برای کاالها و خدمات سالمت
برای خود این کاالها انجام نمیشود ،بلکه از تقاضا برای سالمت مشتق
میگردد .بهعبارتدیگر پژوهشگران مرزی میان تقاضا برای کاالها و
خدمات سالمت و تقاضا برای سالمت قائل بوده و معتقدند مورد اول از
تقاضای ثانوی مشتق میگردد [ .]5گراسمن از پیشگامانی است که مرز
این دو تقاضا را توسط تئوری سرمایه انسانی به خوبی تشریح نموده
است .اگرچه در خصوص بررسی نظری تابع تقاضای کاالها و خدمات
سالمت مطالعات چندی صورت گرفته است ،اما ازآنجاکه مدل گراسمن
( )3392با استناد به قرار گرفتن در لیست پر خوانندهترین مقاالت
مدلی بسیار اثرگذار در این زمینه میباشد [ ،]2مطالعه حاضر این مدل
را بهعنوان مبنای نظری پژوهش برگزیده است.
گراسمن [ ،]9در طراحی مدل خود فرض نموده است ،افراد موجودی
اولیهای از سالمت را به ارث میبرند که دستکم ،پس از گذشت چند
مرحله از چرخه زندگی و شروع دورهی میانسالی ،با نرخ افزایشی در
طی زمان دچار استهالک میشود .موجودی سالمت با سرمایهگذاری
افراد در سالمت خود افزایش مییابد ،این سرمایهگذاری از طریق
استفاده از کاالها و خدمات سالمت صورت میگیرد .در این چارچوب
مرگ زمانی رخ میدهد که موجودی سالمت فرد به پایینتر از سطح
استانهای مشخصی ( )H_minتنزل نماید؛ بنابراین یکی از جنبههای
جالب این مدل نظری این است که در آن افراد به شخصه برای انتخاب
طول عمر خودشان تصمیمگیری مینمایند.
سرمایهگذاری ناخالص (صرفنظر از استهالک) در موجودی سالمت
توسط توابع تولید خانوار انجام میشود که مهمترین نهادههای آن زمان
و کاالهای بازاری مانند مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،مواد غذایی،
خانهداری و  ....هستند .توابع تولید خانوار به متغیرهای محیطی نیز
بستگی دارند ،مهمترین متغیر محیطی در این رابطه سطح تحصیالت
است که بر اثربخشی روند تولید سالمت اثر میگذارد .بنابراین میتوان
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دریافت ،در این مدل سطح سالمت فرد برونزا نبوده و به طور نسبی
توسط منابعی که به تولید آن اختصاص داده شده است ،تعیین میشود.
گراسمن توضیح میدهد که سالمت به دو علت توسط مصرفکنندگان
تقاضا میشود .یکی تقاضای کاالها و خدمات سالمت در جهت منافع
مصرفی و دیگری تقاضای آنان در جهت منافع تولیدی .در تقاضای نوع
اول کاالها و خدمات سالمت بهعنوان یک کاالی مصرفی در نظر گرفته
شده و به صورت مستقیم وارد تابع مطلوبیت افراد میشود؛ بدین معنا
که بیمار بودن و افزایش تعداد روزهای بیماری سبب ایجاد عدم
مطلوبیت میگردد .در تقاضای نوع دوم کاالها و خدمات سالمت به
شکل یک کاالی سرمایهای در نظر گرفته شده و به صورت غیرمستقیم
مطلوبیت شخص را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بدین معنا که استفاده از
کاالها و خدمات سالمت زمانی که فرد میتواند به انجام فعالیتهای
بازاری و غیربازاری اختصاص دهد را مشخص مینماید .به عبارت
روشنتر ،استفاده از کاالهای مذکور موجودی سالمت را افزایش داده و
با کاهش تعداد روزهای بیماری زمان از دست رفته برای انجام
فعالیتهای بازاری و غیربازاری را کمتر میکند ،ارزش پولی کمتر شدن
زمان از دست رفته شاخصی از بازدهی سرمایهگذاری در سالمت
میباشد.

روش بررسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی میباشد .از نظر شیوهی اجرا ،پژوهش
حاضر را میتوان مشاهدهای (غیرمداخلهای) به حساب آورد؛ به این معنا
که محقق مداخلهای بر روی افراد مورد مطالعه نداشته و تنها تمامی
متغیرها را مشاهده و تحلیل مینماید .روش اصلی تحلیل ،مطالعه آمار
استنباطی از نوع پارامتریک بوده و بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی و
اجتماعی خانوار بر روی مخارج سالمت با بهرهگیری از رگرسیون صورت
میپذیرد .از میان انواع مختلف مدلهای رگرسیونی نیز به دلیل غیر
نرمال بودن دادهها و غیرتصادفی بودن نمونه مدلهای انتخاب نمونه به
کار گرفته شدهاند .نرمافزارهای مختلفی برای برآورد مدلهای انتخاب
نمونه وجود دارند؛ لیمدپ ،ساس و استاتا از مهمترین این نرمافزارها به
شمار میآیند .در مطالعه حاضر به دلیل ویژگیهای مناسب و رواج
بیشتر نرمافزار استتا (خصوصاً در ایران) از نسخه  33این نرمافزار برای
مدلسازی تجربی مخارج سالمت خانوارهای ایرانی ساکن در استانهای
تهران ،البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم استفاده شده است.
از این رو پژوهش حاضر به دنبال آزمون فرضیههای زیر میباشد:
عوامل اقتصادی (درآمد و بیمه) بر تصمیم ورود خانوار به بازار سالمت،
در استان تهران و استانهای همجوار آن ،تأثیرگذار است.
عوامل اجتماعی (تحصیالت ،وضعیت تأهل ،استعمال دخانیات و تفاوت
محلهای جغرافیایی) بر تصمیم ورود خانوار به بازار سالمت ،در استان
تهران و استانهای همجوار آن ،تأثیرگذار است.
عوامل جمعیت شناختی (بعد خانوار ،جنسیت ،ساختار سنی) بر تصمیم
ورود خانوار به بازار سالمت ،در استان تهران و استانهای همجوار آن،
تأثیرگذار است.
ابزار گردآوری متغیرهای پژوهش :برای جمعآوری ادبیات موضوع و
دادههای آماری از روش اسنادی/کتابخانهای استفاده شدهاست .در
جدول  3متغیرها معرفی و مراجع آنها مشخص شدهاست.

فصلنامه علمی-پژوهشی بیمه سالمت ایران ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1318

اسماعیلی و همکاران

جدول  .1متغیرهای پژوهش
نام متغیر

نوع متغیر

منبع

متغیر وابسته
مخارج سالمت

کمی پیوسته

جیامانکو و جیتو [ ،]1ساوجیپور و همکاران [ ،]3مالک و سید [ ،]32ماتساگانیس و همکاران []33

درآمد
بیمه

کمی پیوسته
کیفی اسمی

کوکلر و همکاران [ ،]32لیسبوا و همکاران [ ،]31باالراجان و همکاران []34
کوکلر و همکاران [ ،]32براون و همکاران []35

تحصیالت
وضعیت تأهل
استعمال دخانیات
تفاوت محلهای جغرافیایی

کیفی رتبهای
کیفی اسمی
کیفی اسمی
کیفی اسمی

احمدی و همکاران [ ،]32لیسبوا و همکاران [ ،]31مالک و سید [ ،]32باالراجان و همکاران []34
لیسبوا و همکاران [ ،]31مالک و سید []32
هانگ و همکاران [ ،]39باالراجان و همکاران []34
احمدی و همکاران [ ،]32براون و همکاران [ ،]35مالک و سید [ ،]32باالراجان و همکاران []34

کمی گسسته
کمی پیوسته
کمی گسسته

براون و همکاران [ ،]35مالک و سید [ ،]32باالراجان و همکاران []34
لیسبوا و همکاران [ ،]31مالک و سید [ ،]32ماتساگانیس و همکاران []33
براون و همکاران [ ،]35مالک و سید [ ،]32ماتساگانیس و همکاران []33

اقتصادی

اجتماعی

جمعیتشناختی
بُعد خانوار
نسبت جنسیتی
ساختار سنی

روش تحلیل متغیرهای پژوهش :مطالعه حاضر با نظر به ماهیت مسئله
و دادههای آن در زمره پژوهشات کمی دستهبندی میشود .اگرچه در
این پژوهش تا اندازهای آمار توصیفی مورد استفاده قرار میگیرد اما،
روش اصلی تحلیل مطالعه آمار استنباطی از نوع پارامتریک بوده و
بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی و اجتماعی خانوار بر روی مخارج
سالمت با بهرهگیری از رگرسیون صورت میپذیرد .در ادامه به منظور
آشنایی بهتر با متغیرهای پژوهش ،متغیرهای مذکور اعم از وابسته و
مستقل تعریف شده و سپس به صورت تک متغیره توصیف میگردند.
مخارج سالمت :مخارج سالمت با توجه به پرسشنامه مرکز آمار ایران
در سال  3135برای طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری
و روستایی ،شامل کلیه مخارج (ریال) ماهانه صرف شده توسط خانوار
در  )3محصوالت ،وسایل و لوازم پزشکی )2 ،خدمات طبی سرپایی)1 ،
خدمات بیمارستانی و  )4مخارج ترک اعتیاد میشود .مخارج سالمت
بهعنوان متغیر وابسته در مدل رگرسیونی تخمینی در نظر گرفته شده
است و شاخصهای آماری مربوط به آن در کنار برخی از متغیرهای
توضیحی به صورت جدول  2گزارش شده است.
درآمد سرانه :درآمد خانوار عبارت است از مجموع (متوسط) ماهانه
تعدادی درآمدهای دستمزدی و غیردستمزدی که با توجه به پرسشنامه
مرکز آمار ایران در سال  35برای طرح آمارگیری هزینه و درآمد
خانوارهای شهری و روستایی استخراج شده است .شاخصهای آماری
مربوط به درآمد سرانه ماهانه خانوارهای ساکن در استانهای تهران،
البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم به صورت جدول  2گزارش
شده است .وضعیت بیمهای خانوار :وضعیت بیمهای خانواده متغیری
دوتایی و اسمی کیفی بوده و به شکل برابر صفر در صورتی که خانوار
تحت پوشش بیمه درمانی قرار نداشته باشد و برابر یک در صورتی که
خانوار دارای بیمه درمانی باشد تعریف شده است .شاخصهای آماری
مربوط به این متغیر نیز در جدول  1گزارش شده است.
تحصیالت :تحصیالت بهعنوان نمایندهای از سرمایه انسانی در بردار
متغیرهای توضیحی گنجانده شده است .در مطالعات سطح خرد
(خانوار) تحصیالت به شکلهای مختلفی شاخصسازی شده است ،از
آن جمله میتوان تحصیالت سرپرست خانوار ،متوسط تحصیالت والدین
یا متوسط تحصیالت افراد بزرگسال اشاره نمود .در این مطالعه با توجه
به وجود مطلوبیتهای بههم پیوسته و تصمیمگیریهای اشتراکی در
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خانواده تحصیالت خانوار به شکل باالترین تحصیالت در میان افراد
خانواده در نظر گرفته شده است .سپس این تحصیالت در  5گروه
بیسواد ،دارای تحصیالت ابتدایی ،ابتدایی تا دیپلم ،لیسانس،
فوقلیسانس و باالتر و سایر طبقهبندی شده و مقادیر  4 ،1 ،2 ،3و 5
به آنان اختصاص داده شده است؛ بنابراین میتوان گفت تحصیالت یک
متغیر ظاهری پنج مقداری میباشد .شاخصهای آماری مربوط به
تحصیالت خانوار در استان تهران و استانهای همجوار آن در جدول 1
گزارش میشوند.
وضعیت تأهل سرپرست خانوار :وضعیت تأهل سرپرست خانوار متغیری
چهار مقداری و کیفی اسمی است .به عبارت دیگر ،وضعیت تأهل
سرپرست خانوار میتواند یکی از حالتهای دارای همسر ،بی همسر بر
اثر فوت همسر ،بی همسر بر اثر طالق و هرگز ازدواج نکرده را به خود
بگیرد که به ترتیب با اعداد  1 ،2 ،3و  4بیان میشوند .شاخصهای
آماری مربوط به این متغیر نیز در جدول  1گزارش شده است.
استعمال دخانیات :استعمال دخانیات متغیری اسمیِ کیفی و دو
مقداری میباشد که به صورت یک اگر میزان مخارج انجام شده برای
خرید انواع مواد دخانی در ماه (گذشته) مثبت بوده است ،و صفر اگر
هیچ هزینهای در ماه (گذشته) برای خرید دخانیات توسط خانوار صرف
نشده است ،تعریف میشود .استعمال دخانیات زمینه ابتال به انواع
بیماریهای قلبی ،تنفسی و  ...را فراهم نموده و آثار بسیار نامطلوبی بر
سالمت انسان دارد؛ از این رو به نظر میرسد استفاده از کاالها و خدمات
سالمت و مخارج انجام شده را متأثر نماید .به همین دلیل ،استعمال
دخانیات در خانواده بهعنوان یکی از متغیرهای اجتماعی در مدلهای
رگرسیونی وارد شده است .شاخصهای آماری مربوط استعمال دخانیات
به صورت جدول  1میباشد.
محل سکونت :محل سکونت متغیری ظاهری و دو مقداری است که در
آن  3بیانگر سکونت در مناطق شهری و  2بیانگر سکونت در نواحی
روستایی میباشد .با توجه به اینکه از نظر شیوه زندگی و سطح
دسترسی به بازار سالمت میان مناطق شهری و روستایی تفاوتهای
قابل مالحظهای وجود دارد ،انتظار میرود محل سکونت خانوار با
احتمال داشتن مخارج سالمت و مقدار آن در ارتباط باشد .از این رو
سکونت در مناطق روستایی /شهری در بردار متغیرهای توضیحی
گنجانده شده و شاخصهای آماری مربوط به آن در جدول  1آمده است.
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تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ورود خانوارها به بازار سالمت

نسبت جنسیتی خانوار :نسبت جنسیتی نشان میدهد که چه نسبتی
از اعضای خانواده به لحاظ جنسیتی زن هستند و به شکل تعداد زنان
خانواده تقسیم بر کل اعضای آن محاسبه شده است .هدف از ورود این
متغیر در مدل رگرسیونی آزمودن این مسئله است که آیا احتمال صرف
منابع مالی خانواده روی کاالهای سالمت توسط زنان (مردان) بیشتر
است و آیا زنان (مردان) نسبت به جنس مخالف مخارج سالمت
بیشتری دارند .شاخصهای آماری مربوط به این متغیر نیز در جدول
 2گزارش شده است.
تعداد کودکان :تعداد کودکان تعداد اعضای خانوار با سن کمتر از 9
سال یا مساوی آن را نشان میدهد .این متغیر به همراه متغیرهای تعداد
جوانان و سالمندان اثرات بُعد خانوار و ساختار سنی اعضا را مشخص
خواهد نمود .شاخصهای آماری مربوط به این متغیر نیز در جدول 2
گزارش شده است.
تعداد سالمندان :تعداد سالمندان تعداد اعضای خانوار با سن مساوی یا
بیشتر از  52سال را نشان میدهد .همانطور که قبالً هم گفته شد
این متغیر برای بررسی اثرات بُعد خانوار و ساختار سنی اعضا وارد بردار

عوامل جمعیتشناختی شده است .شاخصهای آماری مربوط به این
متغیر نیز در جدول  2گزارش شده است.
تعداد جوانان :تعداد جوانان متغیری کمیِ گسسته بوده و بیانگر تعداد
اعضای خانوار که در محدودهی سنی  9تا  52سال قرار دارند ،میباشد.
این متغیر نیز مانند تعداد کودکان و سالمندان برای نشان دادن اثرات
بُعد خانوار و ساختار سنی اعضا در بردار عوامل جمعیتشناختی
گنجانده شده است .شاخصهای آماری مربوط به این متغیر نیز در
جدول  2گزارش شده است.
تعداد غیرسالمندان :تعداد غیرسالمندان نشانگر تعداد افرادی در خانواده
است که سن آنان کمتر از  52سال میباشد .بنابراین میتوان گفت
غیرسالمندان به معنای مجموع دو گروه کودکان و جوانان است.
همانطور که پیش از این هم گفته شد این متغیر هم در کنار سایر
متغیرهای مشابه اثرات بعد خانوار و ساختار سنی را بیان مینماید به
گونهای که انتظار میرود بیشتر شدن بُعد خانوار و نیز تغییر ساختار
سنی به سمت سالمندی اثرات افزایشی بر مخارج سالمت خانوار داشته
باشد.

جدول  .2توصیف آماری متغیرهای کمی (پیوسته و گسسته)
مخارج سالمت

نسبت جنسیتی

تعداد کودکان

تعداد جوانان

تعداد غیرسالمندان

تعداد سالمندان

درآمد سرانه

Max
Min
دامنه تغییرات

23522222
2
23522222

3
2
3

4
2
4

31
2
31

31
2
31

4
2
4

51243252
-1324543
23225933

شاخص

میانگین

53299412

2153

2111

2143

2195

2191

2321192

322222

215

2

2

1

3

3912111

3232*2121

2124

2115

2152

1132

2191

3232*1122

9539

9539

9539

9539

9539

9539

9539

چولگی

39125

2119

3195

2111

2134

2143

3122

کشیدگی

539113

1139

5112

1121

2113

3192

339123

میانه
واریانس
تعداد مشاهدات

جدول  .3توصیف آماری متغیرهای کیفی (اسمی و ترتیبی)
متغیر

مقادیر

وضعیت تأهل سرپرست
متأهل
طالق گرفته
فوت شده
ازدواج نکرده

9539

3

-

14191
32192
2132
3153
9539

وضعیت بیمه درمانی
تحت پوشش بیمههای درمانی
عدم پوشش

24153
95143

هیچ هزینهای را برای خرید مواد دخانی صرف نمینمایند
حداقل یکی از اعضا به استعمال دخانیات مشغول است

91141
23152

بی سواد
دوره ابتدایی
متوسطه
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
سایر

33111
32152
33139
23135
25133
2123

مناطق روستایی
مناطق شهری

52135
49115

9539

دخانیات

9539

تحصیالت

9539

محل سکونت
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تعداد مشاهدات

مد (نما)

میانه

3

2

1

3

-

-

1

-
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اسماعیلی و همکاران

جامعه و نمونه آماری :جامعهی آماری این پژوهش خانوارهای ایرانی
ساکن در استان تهران و استانهای همجوار آن میباشد .نمونه مورد
استفاده در این پژوهش تعدادی از خانوارهای ساکن در استانهای
تهران ،البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم هستند که اطالعات
هزینه و درآمد آنان توسط مرکز آمار ایران جمعآوری شده است .مرکز
آمار ایران اطالعات هزینه و درآمد خانوارهای کشور (و خانوارهای ساکن
در استان تهران و استانهای همجوار آن بهعنوان زیرمجموعهای از کل
خانوارها) را ،بــا استفاده از توصیههای سازمان ملل متحد به روش
آمارگیری نمونهای از طریق مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری
و روستایی جمعآوری مینماید.
در تدوین مطالعه حاضر از اطالعات بودجهی خانوار سال  3135مرکز
آمار ایران بهرهگیری شده است و دادههای مربوط به  9539خانوار
ساکن در استان تهران و استانهای همجوار آن یعنی البرز ،مازندران،
مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم که مشتمل بر  22142نفر میباشند ،مورد
استفاده قرار گرفتهاند .شایان ذکر است از کل خانوارهای نمونه 1215
عدد ( 32113نفر) در مناطق روستایی و  1322عدد ( 34223نفر) در
مناطق شهری زندگی میکنند.

یافتهها
همانطور که در ادبیات مربوطه آمده است یکی از پیششرطهای الزم
برای به دست آوردن تخمینهای بدون تورش ،با استفاده از الگوی خطی
رایج ،مستقل بودن توزیع متغیر وابسته است .استقالل مذکور به نوبه
خود مستلزم تصادفی بودن نمونه میباشد ،اما گاهی اوقات ممکن است
نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش بنا بر دالیلی غیرتصادفی باشد.
یکی از دالیل غیرتصادفی بودن نمونه وجود مشکل قطعشدگی تصادفی
( )Incidental truncationاست [ .]31قطعشدگی تصادفی به
نمونهای اشاره دارد که حضور افراد در نمونه منوط به تحقق یک شرط
خاص بوده و متغیر وابسته تنها برای افرادی مشاهده میگردد که شرط
خاص مزبور برای آنان تأمین شده باشد .درست است که در نمونهگیری
طرح هزینه و درآمد خانوار ادعا شده است که نمونه کامالً تصادفی است
ولی بررسی آمار توصیفی مخارج سالمت نشان میدهد که دادههای
مخارج گزارش شده در طرح هزینه و درآمد خانوار تنها حدود  92درصد
نمونه مورد پرسش را پوشش میدهد؛ از طرفی شاخص چولگی دادهها
نشان میدهد که توزیع دادهها متقارن نیست و چولگی مثبت دارد و
شاخص کشیدگی نشان میدهد که دادهها بیش از حد دارای کشیدگی
هستند؛ بنابراین میتوان گفت در عمل نمونه به طور تصادفی انتخاب
نشده و استفاده از الگوی انتخاب نمونه برای تخمین بدون تورش و
کارآمد مورد نیاز است.
برای کشف و تصحیح آماری تورش انتخاب نمونه ،میبایست از مدلهای
انتخاب نمونه بهرهگیری نمود .به عبارت دیگر مدلهای انتخاب نمونه
به دلیل تجهیز پژوهشگران به روشهای کشف و تصحیح تورش انتخاب
نمونه میتوانند کمک بیشتری به مطالعات مدیریتی ،اقتصادی و
اجتماعی بنمایند .مدلهای انتخاب نمونه شامل دو معادله ،انتخاب
(( )Selection equationورود به بازار بهداشت و درمان) و پیامد
(( )Outcome equationتخصیص مخارج سالمت) میباشند .متغیر
وابسته در معادله انتخاب متغیری دوتایی ( )Binaryاست اما در معادله
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پیامد متغیر وابسته متغیری پیوسته میباشد [ .]33قابل ذکر است که
در این پژوهش ،محقق درصدد یافتن عوامل مؤثر بر تخصیص مخارج
سالمت ( 𝑖 )𝑦1است .در مدلهای انتخاب نمونه یک متغیر غیر قابل
مشاهده ( ∗ 𝑖 )𝑦2به ساختار مفهومی الگو افزوده میشود؛ به طوریکه
اگر  𝑦2𝑖 ∗ > 0باشد 𝑖 𝑦1قابل مشاهده میگردد ولی اگر 𝑦2𝑖 ∗ ≤ 0
باشد هیچ اطالعی از مقدار 𝑖 𝑦1در اختیار پژوهشگر نخواهد بود .این
متغیر غیرقابل مشاهده در ارتباط با تخمین مخارج سالمت خانوار و
تمایل آنها به حضور در بازار بهداشت و درمان میباشد .در چارچوب
روابط ریاضی ،معادالت انتخاب و پیامد را میتوان به شکل زیر نمایش
داد (:)3
معادله انتخاب
()3
معادله پیامد

𝑖 𝑦2𝑖 ∗ = 𝒙2𝑖́ 𝜷2 + 𝜀2؛

1 𝑖𝑓𝑦2𝑖 ∗ > 0
0 𝑖𝑓𝑦2𝑖 ∗ ≤ 0

{ = 𝑖𝑦2

𝑦1𝑖 ∗ 𝑖𝑓𝑦2𝑖 ∗ > 0
{ = 𝑖𝑦1
𝑖 𝑦1𝑖 ∗ = 𝒙1𝑖́ 𝜷1 + 𝜀1؛
− 𝑖𝑓𝑦2𝑖 ∗ ≤ 0

که در آن 𝑖 𝑦2وضعیت خانوار 𝑦2𝑖 ∗ ،تمایل خانوار به حضور در بازار
بهداشت و درمان 𝑦1𝑖 ،میزان مخارج سالمت تخصیص یافته و ∗ 𝑖𝑦1
میزان مخارج سالمت بهینه را نشان میدهند .الزم به ذکر است𝒙1𝑖 ،
و 𝑖 𝒙2بیانگر بردار متغیرهای توضیحی و  𝜷1و  𝜷2نشاندهندهی بردار
ضرایب میباشند .نکته قابل توجه دیگر آن است که در پژوهشات تجربی
متغیرهای موجود در بردارهای 𝑖 𝒙1و 𝑖 𝒙2میتوانند یکسان و یا غیر
یکسان باشند و هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد .بر اساس
مبانی اقتصادسنجی میتوان گفت ،محقق با استفاده از دادههای مخارج
سالمت و عوامل اقتصادی ،اجتماعی و جمعیت شناختی ضرایب معادله
) 𝐸(𝑦1𝑖 |𝒙1𝑖 , 𝑦2𝑖 = 1را به دست خواهد آورد .میانگین شرطی
مذکور را میتوان به شکل ) 𝐸(𝑦1𝑖 |𝒙1𝑖 , 𝑦2𝑖 ∗ > 0و یا
) 𝐸(𝑦1𝑖 ∗ |𝒙1𝑖 , 𝒙2𝑖́ 𝜷2 + 𝜀2𝑖 > 0نیز نوشت .میانگین شرطی
اخیر بر اساس معادله پیامد عبارت است از:

𝐸(𝑦1𝑖 ∗|𝒙1𝑖 , 𝒙2𝑖́ 𝜷2 + 𝜀2𝑖 > 0) = 𝒙1𝑖́ 𝜷1 +
(𝐸(𝜀1𝑖 |𝒙2𝑖́ 𝜷2 + 𝜀2𝑖 > 0) )2

اگرچه در مطالعات مربوطه برای برآورد مدلهای انتخاب نمونه
روشهای گوناگونی معرفی شده است اما ،تخمین دومرحلهای هکمن
( )Heckman two-step estimationکه در این مطالعه مورد
استفاده قرار گرفته است ،همواره یکی از رایجترین این شیوهها بوده
است .روش دومرحلهای هکمن بر تخمین ضرایب معادله انتخاب از
طریق روش حداکثر راستنمایی در الگوی پروبیت و سپس برآورد
ضرایب معادله پیامد از طریق روش حداقل مربعات معمولی در الگوی
خطی استوار است .نرمافزار استتا هر دو مرحله این روش را با یک دستور
اجرا میکند .در خروجی این دستور سه متغیر 𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ،𝑟ℎو
𝑎𝑑𝑏𝑚𝑎𝑙 مشاهده خواهند شد؛ ؛ 𝑎𝑑𝑏𝑚𝑎𝑙 همان  𝜎̂12بوده و
𝑎𝑚𝑔𝑖𝑠 برابر با  𝜎̂2میباشد؛ از سوی دیگر 𝑜 𝑟ℎضریب همبستگی
میان 𝑖 𝜀1و 𝑖 𝜀2را نشان میدهد [.]22
در ادبیات سالمت ،مدلهای انتخاب نمونه بهعنوان یکی از الگوهای
مناسب بالقوه برای بررسی و برآورد مخارج سالمت معرفی شدهاند؛ زیرا
خانوارها در صورتی وارد بازار بهداشت و درمان میشوند که قیمت
بازاری کاالهای سالمت کمتر از قیمت بحرانی این کاالها از نظر خانوار
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تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ورود خانوارها به بازار سالمت

با توجه به ترکیب نمونه از نظر ورود خانوارها به بازار سالمت ،میتوان
دریافت مدلهای انتخاب نمونه الگویی مناسب برای برآورد مخارج
سالمت خانوارهای ساکن در استانهای تهران ،البرز ،مازندران ،مرکزی،
سمنان ،قزوین و قم میباشند .به عبارت دیگر ،درصد باالی خانوارهایی
که وارد بازار سالمت نشدهاند ،سبب غیرتصادفی بودن نمونهی مورد
استفاده شده است .نتایج برازش الگوی انتخاب نمونه با روش
دومرحلهای هکمن به شرح جدول  4میباشد .آماره والد گزارش شده
در جدول  4نشان میدهند که رگرسیون در حالت کلی معنادار است و
بنابراین میتوان گفت ،متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و
جمعیتشناختی در نظر گرفته شده قادر به توضیح تغییرات مخارج
سالمت خانوارهای ایرانیِ ساکن در استانهای تهران ،البرز ،مازندران،
مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم هستند.

که از مسئله حداکثرسازی مطلوبیت خانوار به دست میآید -باشد .بافرض اینکه کمتر بودن قیمت بازاری از قیمت بحرانی کاالهای سالمت
ب ه شکل تمایل مثبت به ورود به بازار بهداشت و درمان معرفی شود
مسئله برآورد مخارج سالمت خانوار های ساکن در استان تهران و
استانهای هم جوار آن در قالب معادالت انتخاب و پیامد مدل انتخاب
نمونه مطرح میگردد:
1 𝑖𝑓𝑦2𝑖 ∗ > 0 ⇒ 𝒙́𝒊 𝝍𝟐 + 𝜗2𝑖 > 0

معادله انتخاب

() 1
معادله پیامد

0 𝑖𝑓 𝑦2𝑖 ∗ ≤ 0 ⇒ 𝒙𝒊́ 𝝍𝟐 + 𝜗2𝑖 ≤ 0

{ = 𝑖𝐷

𝐻𝐸𝑖 ∗ = 𝒙𝟏𝒊́ 𝜷𝟏 + 𝑢1𝑖 𝑖𝑓 𝑦2𝑖 ∗ > 0
{ = 𝑖𝐸𝐻
0 𝑖𝑓 𝑦2𝑖 ∗ ≤ 0

جدول  .4نتایج برازش مدل انتخاب نمونه (متغیر وابسته :مقدار مخارج سالمت -ورود به بازار سالمت)
P Value

ضریب

متغیر توضیحی

ضریب

2123

21222

نسبت جنسیتی

42222419

21292

21222

تأهل

-21242213

21221

-2132

12333312

21234

2124

21222

درآمد سرانه

21211

21222

-

-

تحصیالت

22442

21221

21221

2 .433

32442212

21313

2121

21222

-

-

2131

21222

-

-

2122

21211

تعداد سالمندان

42213112

21222

2123

21222

تعداد غیرسالمندان

2425511

21241

-

-

محل سکونت

-39114919

21223

-

-

Mills lambda
Wald chi2

2252122
51114

21222
212222

معادله پیامد

بیمه

دخانیات
تعداد کودکان
تعداد جوانان

P Value
معادله انتخاب

بحث
در این قسمت پیش از تفسیر و تحلیل نتایج به دست آمده ابتدا اشارهای
به نحوه انتخاب بردار متغیرهای توضیحی مربوط به معادالت انتخاب و
پیامد میشود .اگرچه قانون و قاعدهی خاصی برای انتخاب بردار
متغیرهای توضیحی در الگوی انتخاب نمونه وجود ندارد و همانطور که
توضیح داده شد ،بردار متغیرهای توضیحی هر دو متغیر وابستهی الگوی
انتخاب نمونه (احتمال ورود به بازار و مقدار مخارج مصرفی) میتوانند
یکسان باشند؛ اما در این مطالعه با پیروی از آریستا و همکاران [،]23
درآمد سرانه بهعنوان اصلیترین متغیر اقتصادی تنها در بردار متغیرهای
توضیحی معادله پیامد گنجانده شده است .بعد خانوار و ساختار سنی
اعضا نیز با اندکی تغییر در معادله پیامد به صورت تعداد سالمندان و
غیرسالمندان و در معادله انتخاب به صورت تعداد کودکان ،جوانان و
سالمندان شاخصسازی شدهاند .عالوه بر این ،با توجه به آنکه در اکثر
روستاها خانههای بهداشت فعال بوده و داروهای گیاهی (مانند
گلگاوزبان ،ترنجبین و  )...و انواع عرقیات (بیدمشک ،کاسنی و  )...نیز
در پرسشنامه طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی بهعنوان
کاالهای سالمت طبقهبندی شدهاند ،بهنظر میرسد زندگی در نواحی
روستایی مانعی برای ورود به بازار سالمت نیست ،در نتیجه محل
سکونت تنها در بردار متغیرهای توضیحی معادله پیامد وارد شده است.
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نتایج برازش معادله انتخاب حاکی از آن است که جنسیت ،وضعیت
تأهل سرپرست ،بهرهمندی از خدمات بیمههای درمانی و تعداد کودکان
و سالمندان از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری خانوارهای
ساکن در استان تهران و استانهای همجوار آن برای ورود به بازار
سالمت میباشند (ضرایب در هر سه سطح  %5 ،%3و  %32معنادار
میباشند) .استعمال دخانیات و تعداد جوانان (که در سطوح  %5و %32
معنادار میباشند) نیز از جمله سایر عوامل مؤثر بر ورود خانوار به بازار
سالمت هستند؛ اما تحصیالت نمیتواند تصمیم خانوارهای ساکن در
استان تهران و استانهای همجوار آن را در مورد ورود به بازار سالمت
متأثر نماید.
همانطور که توضیح داده شد ،در روش دومرحلهای هکمن معادله
انتخاب با بهرهگیری از الگوی پروبیت برآورد میشود ،به همین دلیل
ضرایب معادله انتخاب با اثرات نهایی تفاوت داشته و در نتیجه قابلیت
تفسیر عددی ندارند .بنابراین تحلیلهای مربوط به این معادله تنها
محدود به بیان چگونگی ارتباط (مستقیم یا معکوس) میان متغیرهای
توضیحی و احتمال ورود خانوارها به بازار سالمت میشوند.
در تشریح بیشتر نتایج معادله انتخاب باید گفت ،افزایش نسبت زنان
به تعداد کل اعضای خانواده به دلیل حساسیت بیشتر آنان به مسائل
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اسماعیلی و همکاران

بهداشتی و زیبایی موجب میشود خانوار با احتمال باالتری اقدام به
خرید کاالها و خدمات سالمت نماید .این نتیجه در مورد برخورداری
اعضای جامعه از خدمات بیمهای نیز صادق است؛ به این معنا که
خانوارهایی که دارای پوشش بیمههای درمانی میباشند ،با توجه به
پرداخت بخشی از هزینهها توسط شرکت بیمهگر و کاهش قیمت واقعی
پرداختی برای کاالهای سالمت ،با احتمال باالتری به خرید کاالها و
خدمات سالمت میپردازند .احتمال ورود به بازار سالمت با حرکت
وضعیت تأهل سرپرست خانوار از حالت هرگز ازدواج نکرده به سمت
بدون همسر به علت طالق ،بدون همسر به علت فوت و دارای همسر
افزایش مییابد .این امر میتواند به دلیل مسائلی مانند احتمال باالتر
وجود و یا تولد فرزند و نیز افزایش انگیزهی زندگی در حالتهای انتهایی
(مخصوصاً دارای همسر) باشد.
با توجه به مضرات فراوان استعمال دخانیات و اثرات سوء این مواد بر
سالمت انسان ،استعمال دخانیات موجب باال رفتن احتمال صرف مخارج
توسط خانوار در حوزه سالمت میشود .افزایش تعداد نفرات خانوار در
هر سه گروه کودکان ،جوانان و سالمندان موجب باالتر رفتن احتمال
خرید از بازار سالمت میشود؛ به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه کاالهای
سالمت عالوه بر اقدامات درمانی مراقبتهای پیشگیرانه را نیز
دربرمیگیرند ،میتوان گفت افزایش بُعد خانوار همواره با افزایش
احتمال ورود به بازار سالمت همراه است؛ با این حال قابل ذکر است که
تعداد کودکان و تعداد سالمندان خانوار تأثیر بیشتری در تصمیم خانوار
برای ورود به بازار سالمت دارند .اما ،تحصیالت اثر معناداری بر
تصمیمگیری خانوارهای ساکن در استان تهران و استانهای همجوار
آن ،در مورد هزینهکرد یا عدم هزینهکرد در حوزه سالمت ندارد.
نتایج برآورد معادله پیامد نشان میدهد که میزان مخارج سالمت
خانوارهای ساکن در استانهای تهران ،البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان،
قزوین و قم بهوسیلهی تعداد سالمندان و محل سکونت (در کلیهی
سطوح  %5 ،%3و  %32معنادار هستند) وضعیت تأهل سرپرست،
بهرهمندی از خدمات بیمههای درمانی ،درآمد سرانه ،تحصیالت ،تعداد
غیر سالمندان (ضرایب در سطوح  %5و  %32معنادار میباشند) و نسبت
جنسیتی (در سطح  %32معنادار است) معین میشود .عالوه بر این
مشخص شد ،میزان هزینه مصرف دخانیات خانوار تأثیر معناداری بر
مخارج سالمت ندارد.
همانطور که در قسمت الگوی پژوهش توضیح داده شد ،الگوی مرحله
دوم مدل انتخاب نمونه دومرحلهای هکمن خطی است ،لذا ضرایب مدل
بیانگر اثرات نهایی متغیرها بوده و به همین دلیل میتوان ضرایب به
دست آمده را به صورت عددی تفسیر نمود .بدین ترتیب ،اگر نسبت
زنان در خانواده یک درصد افزایش یابد ،خانوارهای ساکن در استان
تهران و استانهای همجوار آن  422212ریال به میزان مخارج سالمت
ماهانه خود میافزایند .این امر مطابق با انتظارات قبلی و به دالیلی مانند
حساسیت باالتر زنان به مسائل بهداشتی و زیبایی خصوصاً عالقهمندی
به انواع جراحیهای پالستیک ،مراقبتهای مربوط به پوست ،مو و
دندانپزشکی و  ...میباشد .اثرگذاری وضعیت تأهل سرپرست خانوار بر
میزان مخارج سالمت مشابه با اثرگذاری این متغیر بر ورود به بازار است،
بدین معنا که کمترین مخارج سالمت مربوط به خانوارهایی است که
سرپرست آنان هرگز ازدواج نکرده و بیشترین مخارج سالمت در
خانوارهایی انجام میشود که سرپرست آنان همراه با همسر خود زندگی
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میکند .هر مرحله تغییر وضعیت تأهل سرپرست خانوار از حالت هرگز
ازدواج نکرده به سمت حالتهای بدون همسر به علت طالق ،بدون
همسر به علت فوت و دارای همسر موجب میشود ماهانه خانوارهای
استان تهران و استانهای همجوار آن  21242213ریال بیشتر در حوزه
سالمت هزینه نمایند .این نتیجه مطابق انتظارات قبلی بوده و دلیل آن
مسائلی مانند وجود فرزندان بیشتر ،تولد فرزندان جدید ،اهمیت دادن
به سالمت و طول عمر خود به علت تعهد برای تأمین نیازهای فرزندان
و حمایت مادی و معنوی از فرزندان و همسر در حالتهای انتهایی
میباشد.
برخورداری خانواده از پوشش بیمههای درمانی با میزان مخارج سالمت
ماهانه خانوار ارتباط مستقیم دارد ،به گونهای که در استانهای تهران،
البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم خانوارهای تحت پوشش
خدمات بیمهای نسبت به خانوارهای محروم از چتر بیمه در 12333312
ریال بیشتر از کاالهای سالمت استفاده مینمایند .این نتیجه با مبانی
نظری انطباق داشته و با توجه به پدیدههای انتخاب معکوس یا
مخاطرات اخالقی در بازار بیمههای درمانی و حتی قانون تقاضا (در
صورت با کشش بودن تقاضای کاالهای سالمت) توجیهپذیر است.
درآمد سرانه ماهانه نیز از جمله عوامل مهم و مؤثر بر میزان هزینهکرد
خانوار در بازار سالمت میباشد .ضریب مثبت درآمد حاکی از آن است
که گروههای باالی درآمدی (ثروتمندان) مبالغ بیشتری را به خرید
کاالها و خدمات سالمت اختصاص میدهند .این نتیجه با انتظارات قبلی
تطابق کامل دارد ،چرا که گروههای پایین درآمدی به علت عدم وجود
منابع مالی مکفی ممکن است کمتر از مقدار مورد نیاز خودشان از
کاالهای سالمت استفاده نمایند؛ در واقع این گروههای درآمدی با
اولویتدهی به تأمین خوراک ،پوشاک ،مسکن و  ...مخارج کمتری را در
حوزه سالمت صرف مینمایند .در استانهای تهران ،البرز ،مازندران،
مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم یک ریال افزایش درآمد سرانه ماهانه خانوار
سبب افزایش مخارج سالمت به میزان  2121ریال میشود.
ارتقاء یک رتبهای باالترین سطح تحصیالت در اعضای خانواده از
بیسواد به گروههای باالتر مانند لیسانس ،فوقلیسانس و باالتر از آن
سبب افزایش  22442ریالی مخارج سالمت ماهانه خانوار در استان
تهران و استانهای همجوار آن میشود .نتیجه به دست آمده مطابق با
انتظارات قبلی است ،چرا که افراد تحصیلکرده معموالً دارای مشاغلی
با حقوق و دستمزد باالتر هستند ،لذا سالمت که پیشنیاز عرضه نیروی
کار است برای افراد تحصیلکرده بازدهی باالتری دارد؛ این بازدهی باالتر
همراه با مسائلی مانند بهبود فرهنگ سالمت که در کنار کسب آموزش
ایجاد میشود ،سبب میگردد افراد تحصیلکرده برای مراقبت از سالمت
خود و اعضای خانواده حاضر به پرداخت مخارج بیشتری باشند .نتایج
حاصل از مدل نشان میدهد که استعمال دخانیات سبب تغییر مقدار
مخارج سالمت خانوار نمیشود؛ نتیجه به دست آمده به نوعی بیانگر
این است که مصرف دخانیات سبب ابتالی افراد به بیماریهای
پرهزینهتر نمیشود.
افزایش تعداد اعضای خانواده چه از نوع سالمند و چه از نوع غیرسالمند
موجب ازدیاد مخارج صرف شده توسط خانوار در حوزه سالمت میشود.
این نتیجه مطابق مبانی نظری و به دلیل وجود کاالها و خدمات
پیشگیرانه ،معاینات و آزمایشهای تشخیصی در کنار اقدامات درمانی
بهعنوان کاالی سالمت میباشد .نکتهی قابل توجه در مورد این متغیرها
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تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ورود خانوارها به بازار سالمت

این است که تفاوت در مقدار ضرایب (اثرات نهایی) تعداد سالمندان و
غیرسالمندان حاکی از آن است که ساختار سنی اعضا در کنار بُعد
خانوار روی مقدار مخارج سالمت خانوار تأثیر میگذارد .افزایش هر نفر
سالمند  42213112ریال به مخارج سالمت ماهانه خانوارهای ساکن در
استانهای تهران ،البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم
میافزاید؛ درحالیکه افزایش یک نفر غیرسالمند  2425511ریال
افزایش مخارج سالمت را برای خانوارهای مذکور به دنبال میآورد.
بنابراین میتوان گفت تغییر ساختار سنی اعضای خانواده به سمت
سالمندی سبب میشود مخارج صرف شده توسط خانوار در حوزه
سالمت به شدت افزایش پیدا کند .این امر بدان علت است که اغلب
نیازهای سالمت سالمندان با توجه به کاهش ذخیرهی سالمت و تنزل
سیستم دفاعی بدن از نوع درمانی هستند ،در حالی که کاالهای سالمت
مورد نیاز غیرسالمندان بیشتر از نوع اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه
بوده و مداخالت درمانی نسبت به اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه مخارج
باالتری را دربردارند؛ در اینجا ذکر این نکته الزم است که افزایش تعداد
سالمندان مقداری از منابع مولد جامعه را به سمت هزینههای درمانی
سوق میدهد که این امر میتواند هشداری برای آینده باشد.
سکونت در مناطق شهری که از نظر امکانات بهداشتی و درمانی در
وضعیت بهتری به سر میبرند ،نیز از جمله عوامل مؤثر در افزایش
مخارج سالمت خانوار میباشد .این نوع ارتباط میتواند از یک سو به
دلیل دسترسی آسانتر به امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق شهری
باشد و از سوی دیگر ،پیشرفت صنعتی و جمعیتی در مناطق مذکور
موجب مواجههی ساکنین این مناطق با انواع آلودگیهای
زیستمحیطی و نیز مقولههایی مانند سوانح رانندگی میشود؛ این موارد
با شیوع باالتر بیماریهای جسمی و روحی موجبات افزایش هزینهکرد
در حوزه سالمت را فراهم میآورد .سکونت در مناطق شهری سبب
میشود خانوارهای ساکن در استان تهران و استانهای همجوار آن
 39114919ریال بیشتر کاالها و خدمات سالمت خریداری نمایند.

نتیجهگیری
حوزه سالمت از جمله مقولههایی است که در اغلب کشورها با دخالت
دولتها مدیریت میشود؛ به این معنا که نمیتوان سالمت افراد را به
نیروهای بازار واگذار نمود .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل
اقتصادی و اجتماعی بر ورود خانوارها به بازار سالمت و میزان مخارج
سالمت آنها پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اجزای
اخالل در رگرسیون (انتخاب ورود خانوار به بازار سالمت و مقدار مخارج
انجام شده در این حوزه) با یکدیگر همبسته بوده و مشکل انتخاب نمونه
در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سالمت خانوارهای ساکن در
استان تهران ،البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم وجود دارد.
بنابراین میتوان گفت ،عوامل غیرقابلمشاهده در انتخاب ورود به بازار
سالمت میزان مخارج صرف شده توسط خانوار در این حوزه را نیز تحت
تأثیر قرار میدهد و ورود خانوارهای نمونه به بازار سالمت ،در این
استانها تحت یک فرآیند تصادفی نبوده است .بدین ترتیب استفاده از
الگوهای رایجی همچون رگرسیون خطی برای مطالعه مخارج سالمت
خانوار موجب به دست آمدن ضرایب تورشدار و ناسازگار شده و استفاده
از مدلهای انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد
ضروری است.
با توجه به نتایج به دست آمده متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و
جمعیتشناختی در نظر گرفته شده در الگوی این پژوهش ،قادر به
توضیح تغییرات مخارج سالمت خانوارهای ایرانیِ ساکن در استانهای
تهران ،البرز ،مازندران ،مرکزی ،سمنان ،قزوین و قم هستند؛ بنابراین
توصیه میشود برای استفاده خانوارهایی که درآمد (سرانه) کمی دارند،
خانوارهایی که سرپرست آنان همراه با همسر خود زندگی میکند،
خانوارهایی که تعداد اعضای آنان بیشتر است ،خانوارهایی که تعداد
سالمندان باالیی دارند و خانوارهایی که نسبت جنسیتی غالب در آنان
زنان هستند از کاالها و خدمات سالمت طرحهای حمایتی ویژهای در
نظر گرفته شود.
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