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مقدمه
ب خو ت یستزس کسز دگیسنالم،سمولدسوسباسکیفیتسهر تهسباسطولسعر سقابلسقبولسوسبدونسبیرا یسوس اتوت ی،س
حقیسهرگا یستنتسک س س مک بستنالم،ستعالمی سجها یسحقوقسبی س(ما هسبیستسوسپبجم)سوسقاا ونستنانایس
جرهو یستنالمیست تنس(تصولس،3س29سوس)43س مو ستاکیدسق ت سگ ف ستنت.سمسئولیتسوستولیتست نستم سب سعهدهس
ولتهاسبو هسوس کیستزسپیدسش ط هایستحققستونع سپا دت سب سشرا سمی و س(ب جی،س.)1390ستمیدسب سز دگیس1ب س
عبوتنس کیستزسشاخصهایسنالمتستزستهریتسو ژه تیسب خو ت ستنت.ستم وزهسشاخصستمیدسب سز دگیسب س کی ستزس
یا گ هایس ونا ا س اب تب ی هایسنالمتس سجوتمعسگو اگونستبد لسشدهستنت .ت نسشااخصسمایستوت ادس س
ت زشیابیسخدما ست جامسشدهسمفیدسوتقعسگ .سنازمانسبهدتشتسجها یستزست نسشاخصس سکبا سشاخصهایس
آمدسن ت ،ستولیدس اخالصسملیسوسمیزتنسبانوت ی،ستقدتمسب سب آو سشاخصستونع ست سا یسمی را دسک ستزسمهم -
ت نسشاخصهایست زشیابیستونع ست سا یسمیباشدس(ف ش ژت سوس گ تن،س.)1389سمطالع سحاض سباسهدفستعیینس
تولو تهایستخصیصسمبابعس ما یسب تیست تقاءستمیدسب سز دگیسپ تخ ستنت.س سمطالعا ستج بیسبسیا یسب س
عوتملستث گات سب سنالمت،سباستن فا هستزستابعسخطیستولیدسنالمتسوسهرچبینستابعسکابس -س تگالسسپ تخ سشدهس
تنت.س ست نسمطالع س یزسب تیسب نیستث سمخا جسبهدتش یسب سنالمت،ستزستابعسخطیسنالمتسوسعوتملستث گا ت سب س
آنستن فا هسخوتهدسشد.س س
س
 .1مبانی نظری
تق صا ت انسنالمت،سمع قد دسک ست جا سوسحفظسنالمتسف ت بدیس ت .سهرا بدسببگاهیسک سب تیستولیاد،س
ها ه ها یسما بدسموت ستولی ،س ی ویسکا سوسن ما سب سکا سمی گی ،س کسف س یزسب تیسنالمتستزس ها هها یستن فا هس
می کبدسک سب سص و س ها ههایس ما یسوس...سمیباشد.س تبط سبینستولیدسوس ها هس تسمیتوتنس ستابعستولیدس یانس ت س
ک س سوتقعسبیا گ ست تباطس اضیسبینستولیدسنالمتسوسمیزتنس ها هها یستنتسک سب تیست نسکا سم و ستن فا هسق ت س
می گی  :س
(...وس حوهسز دگی،سمخا جس ما ی ،وضعیتستق صا ی -ستج راعی،سعوتملسمحیطی) = fسنالمت
()1س س
س

س تبط س() 1سنالمتستابعیستزسم غی هایسعوتملسمحیطی،سوضعیتستق صا ی -ستج راعی،سمخ ا جس ما یسوس
حوهسز دگیستع فسشدهستنتس(ب جی،س) 1390سک ست نسمطالع سب سب نیستث سمخا جس ما یسب ستمیدس ب سز دگیس
میپ تز .
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1. Life Expectancy

 .2- 1تأثیر مخارج درمانی بر سالمت
مخا جس ما یسب سعبوتنس کیستزس ها ههایستابعستولیدسنالمتسمیباشد.س ست نسپژوهد،ست نسم غی سشاملس وس
مؤلف سمیباشدسک سعبا تبدستز؛سمخا جیسک ستونطس ولتسهز ب سمی شو سوسمخا جیسک ستشخاصسخو سپ تختس
می کببد.سمخا جس ما یسشاملسوجوهسمو س یازسب تیس مان،سپییگی ی،سب ام زیسآتیسخا وت هاسب تیس افتس
ت نسخدما س(خدما سبیر تی)،ستغا سو کرکهایستضط ت یسپیدبیبیسشدهستنت،سولیسشااملسهز با سهاایس
خدما سز ببا یس ما ی،س ظی سشبک هایسآبسوسفاضالبس ری شو س(مج هدسوسجوت یپو ،س.)1383
ب تیستر کزسب س تبط سب ینسنالمتسوسهز ب هایس ما یسف ضسمی شو سک سترامیسعوتملس گ یسک سب ستابعس
تولیدسنالمتستأثی سمی گات د،سثابتت د.س تبط سمیانسنالمتسوسم تقبتهایس ما یسب سعبوتنستابعستولیدسنالمتسب س
صو س وتبطس()2سوس()3س س ظ سگ ف سمیشو :س

 0س> س)(∆H/∆q

() 2
() 3

سس

) (qس fس=H

Hس ن ا هس(نالمت)،س qس ها هستولیدس(هز ب هایس ما ی)سوسfس تابعستولیدسنالمتستنت.ستقاضاسب تیسنالم یس
موجبسشدهسک سمخا جس ما یسخ دت یسشو ستاسب وتنسنالمتس تسب تناسس تبط س()3ستولیدسک س(صباغسک ما ی،س
 .)1385س
ت بیا ستق صا یس نلتسب ست نس ت سک سنالمتسف ،سباسهز ب هایس ما یس تبط سمس قیمس ت سوسما بدس ش کلس
مبحبیسمطلوبیتسکلسوسشکلسمبحبیستولیدسکل،سبیا گ سقا ونسباز هس زولیستنت.ست نسقا ونس یانسمی هدسک س
ه چ سم تقبت هایس ما یسوسمص فسآنستفزت دس ابد،سنالم یسباس خیسکاهبدهستفزت دسمی ابدس(صباغس ک ما ی،س
 .)1385س
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 .2عوامل مؤثر بر سالمت

ظ سگ ونرن س1ب ست نسعقیدهستنتسک سه سشخصس سآغازسه س و ه،سمثالَسش وعس کسنالسخاص،س ت تیس
ذخی ه تیستزسموجو یسکانیسنالمتستنت.سباسگاشتسزمانسموجو یسنالمتسشخصسباستفزت دسننسکاهدس اف س
وستن هالکسمی ابدسک ست نسف ت بدس تسگا سعر سمی امبد.سموجو یسنالمتسباسن ما گات یس سمخا جس ما یس
تفزت دسمی ابدسوسزما یسک سذخی هسموجو یسنالمتسف ستزسحدسبح ت یسکر سشو سآ گاهسف ستزسبینسخوتهدس فت.س
تزست نس وسعر سطبیعیس(باسکریستغراض،ستمیدسب سز دگیس سبدوستولد)س یان هبدهسمد زما یستنتسکا ست انس
تن هالکسب سوقوعسبپیو د .ستفزت دستمیدسب سز دگیس سق نستخی س یانس هبده یسکاهدس خستن هالکسموجو یس

1. Grossman
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نالمتسباسگاشتسزمانسبو هسک سب سوتنط سخدما س ما یسما بدسوتکسیبانیونس سمقابلستم تضسوسبیرا ی هایس
وتگی ت سوستفزت دسهز ب هایسبهدتش یس خس ت هستنتس(صباغسک ما ی،س .)1385س
تحقیقا ستج بیسز ا یسب سمبظو س یانس ت نس قدسبهدتشتسوس مانس ستفزت دستمیدسب سز ادگیست جاامس
گ ف ستنت.ستزسجرل سب ستحقیقیسک ستونطسپ ن ونس سنالس1985ست جامسگ ف ستنتسمیتوتنستشا هس رو .سویسباس
مطالع س کس رو ستزسکیو هایس سحالستونع ،سمیاهدهسک سک ستمیدسب سز دگیس کس ه ،س عبیستزس1965- 69س وس
79-1975س سحدو س3.9س نالستفزت دس اف ستنت؛سویس افتس1/1س نالستزست نسبهبو س(28س صدسکلسبهبو س س
تمیدسب سز دگی)س اشیستزسبهبو سبهدتشتسوسنا سفاک و هایسم تقبتس ما یسبو هستنت.ستوسهرچبینس یانس ت سک س
تث سبهدتشتسوس مانس ویسم گسوسمی س ستب دتیستونع سبانسمیباشدسوسنپسسش وعسبا سکااهدسمایس کبادس
(حاجیزت ه،س .)1387س
نزمسب سذک ستنتستگ سچ ستزسبهدتشتسوس مانسهروت هسب سعبوتنسعاملیسمثبتس ستفزت دستمیدسب سز دگیسوس س
یج ستونع ستق صا یس ا سمی شو سولیست تقایسنطحسبهدتشتسوس مانس تس سجامع س با س یستبهاسب ستفزت دس
هز ب هایسم تقبت هایس ما یستعبی س رو .سب سعبا س گ ستفزت دسهز ب هایسبخدسنالمتس ریتوت دسمببا یس
ص فسب تیسبهبو سنالم یسجامع سباشد.س سحقیقتس حوهسمص فسهز ب هایس ما یستزستهریتسبیی یسب خو ت س
تنتس(حاجیزت ه،س.)1387
سب نیستأثی سمخا جس ما یسب سنالم یسبا دسعالوهسب سب نیسم تقبت هایس ما یسب سنالم ی،ستزستأثی س
مخا جس ما یستولی سب تیسپییگی یستزسبیرا ی هاسغافلس بو ،سز تستگ ستف ت سوس ولتهاس سجهتسپید گی یستزس
بیرا یهاسن ما گات یسکببدسمی توت بدسذخی هسنالم یس تسک س ستث سبیرا یسمس هلکسمی شو سحفظسک هسوس
نال هایستن فا هستزست نسمببعس تستفزت دس هبد.سهم چبینسب تیس افتستأثی سمخا جس ما یسب سنالمتستف ت س
(تمیدسب سز دگی)سبا دسب س حوهستوز عست نسمخا جس س ونسبخدسبهدتشتسوس سبینستف ت سوسنهمسپ تخ یسه س
کستزسبخد هایسخصوصیسوسعرومیستزسبو ج سخا وت هاس قتسشو .سعالوهسب سمخا جس ما یسک سب سنالمتستف ت س
میتوت دستث گات سباشدسعوت ملس گ یس یزسب سنالمتستف ت ستاثی س ت سک س سذ لسب سب خیستزسآنهاسک س ست نسمقال س
تزسآن هاستن فا هسشدهستنتستوضیحس ت هسمیشو  .س
س
 .2- 2نقش آموزش در سالمتی
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سب نیس قدسآموزشسب سنالمتس(تمیدسب سز دگی)،س ظ ا سم فاوتیسوجو س ت .س س ظ سگ ونارنس
(،)1972ستشخاصیسک س آموزشسبه یس ت دسنالم یس تسباسکا ت یسبیی یستولیدسمی کببد؛س عبیسآموزشسموجبس
ت قالستابعستولیدسنالمتسب سنرتسبانسمی شو .ستف ت ستحصیل ک هسفباو یس تسبه سمی فهربدسوستطالعا سبیی یس
سمو سچگو سنالمسبو نس ت د.سب ستناسست نس ظ ،ست قالسمبابعسعر یستزسبخدسنال متسب سبخدسآموزشس
میتوت دسمفیدسباشد ( .)Grossman, 2000س

عا تسبهدتشتسجسریسوس وحی،ستوج سبیی یسب س عا تسبهدتشتسوست جا ستسهیال سبهدتش یسمبانبسخوتهبدس
ک .ستزسآ جاسک سمدت جسع لریسوسآموزشیسب خالفسنا سعوتملستج راعیسمؤث سب سنالمت،سپسستزستک سابستزسبینس
ری و ،ستث ت سقوی ت یسب سوضعیتسنالمتستف ت سب سجایسمی گات ،سب سگو تیسک سکو کا یسک ستزسآماوزشس
مبانبسب خو ت د،ستح رانست خابهایسنالم ت یس تسب تیسز دگیس سبز گسالیس سموت یس ظی سعا ت ستغا ،س
عا تسبهدتشتسف ی،ستن فا هستزستلکلسوس خا یا سوسمیزتنسو زشسخوتهبدس تشت ( Rosen & Taubman,
 .)1982سبه مان2س() 1998سمع قدستنتسآموزش،سعالوهسب ستأثی سمس قیم،سباز هس ها یسعوتملس گ سمؤث سب سنالم یس
تس یزسبهبو سمیبخیدس( 1988س .)Behrman,س
پئد ک3س()1990سمع قدستنتسک سآموزش،ستمکانستش غالسوس آمدسبیی یس تسب تیستف ت سف تهمسمیکبدسوستزس
ت نسط قسمی توت دسب سنطحسنالمتستث گات سباشد.ستق صا ت انس گ یسمثلسفوچز4ست نس ظ س تسمط حسک ه ت دس
ک سآموزشسوسنالم یسفقطسب سلحاظسآما یسباس کد گ س تبط س ت د،ستماسهیچگو س تبط سعلتسوسمعلولیسبینسآن هاس
ب ق ت س یست.سآن هاسباس کد گ سهربس گیسمثبتس ت د،سفقطسب ست نس لیلسک سه س وستحاتستاأثی سعوتمالس ااس
م غی هایسمی کیسق ت سمی گی د.سب سطو سمثال،سکیو هایسث وتربد،سهمسآموزشسبه سوسهمسنالمتسبه یس
ت د.سخا وت هاس استف ت یسک سب سآموزشستهریتسز ا یسمی هبدسب سطو سمعرولسب تیسنالم یسخو سهم،ستهریتس
بیی یسقائلسهس بد.سفوچزست نس ظ س تسب سزبانسعلریسباستن فا هستزس خستبز لسزما یسش حسمی هدس( Fu ch s,
 .)Victor & Hohn, 1990سویسچبینس تبط تیس تسمیانسآموزشسوسنالمتست نیمسمی کبد.سب س ظ سفوچزستف ت یس
ک سب تیسآ بدهسخ و ست زشسبیی یسقائلت د،سمی کوشبدسک سآموزشسوسنالمتسبیی یس تس سزمانسحالسب س نتس
آو دسک ست نستم سعردتاسب ست نسعلتستنتسک سهر ست نهاسب سعبوتنسن ما گات ی،سب تیسبدنتسآو نس آمدیس
به سوسآ بدهتیسنالمت ستلقیسمی گ س(ب جی،س .)1390س
س
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وزنس) 1982(1سمع قدستنتسک سجوتمعسباسنطحسآموزشیسبانت سب ستناسسآموخ هایسخو سوس کستهریتس

 .2- 3تأثیر درآمد بر سالمت
آمدسب سعبوتنس کیستزسم غی هایستق صا یسوستج راعیستث گات سب ستابعستولیدسنالمتسشباخ سشدهستنتسوس
مهمت نسعاملستعیین کببدهسنالمتسشباخ سمی شو .سمعرونسبینس آمدسپا ینسوسفق سبهدتشت،سهربس گیسبانسوس
تئریسوجو س ت .سوتضحستنتسک س ن نیسب س آمدسکافی،سخو سپید یازس ن نیسب سنا سعوتملستعیینکببدهس
نالمتسما بدسمسکن،ستغا سوسآموزشسمیباشدسک ست نسموضوعستهریتسآنس تسچبد نسب تب سمی کبد.ستزست نس وس
بدت سشدنسوضعیتسمالی،سمبج سب سبانس ف نسمیزتنسبیرا یسوسم گسوسمی س سجامع سمی شو .ستف ت سفقیا ،ستزس
تن ا دت هایسپا ینسز دگی،ستمکا ا سمالیسکمسب تیستأمینسمخا جسبهدتش ی،ستغا ا س اکاافی،سناطحسپاا ینس
4. Fuchs

3. Pedrick

2. Behrman

1. Rosen
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تحصیال سوسغی هسب خو ت دسوسهر ست نسموت سمی توت بدسباعثسکاهدسنالم یسف سشو د.سعالوهسب ست ن،سمسئل س
چگو گیستوز عس آمدس یز،سبا دسمو ستوج سق ت سگی س(جها گ سوسعلیزت ه،س .)1388س
س
 .2- 4تأثیر بهبود منابع آبی بر سالمت
بهبو سمبابعسآبی،سب سعبوتنس کیستزسم غی هایسمحیطیستث گات سب سنالمتسشباخ سشادهستناتس(ب جای،س
.) 1390سب تب ستعالمی سجها یسکبف ت سسآلراآتاستأمینسآبسآشامید یسنالم،سب سعبوتنس کیستزسخدما سبهدتش یس
تولی س امسب هسشدهستنتسک ستنانیت نسگامسوسکلیدس نیدنسب سهدفسبهدتشتسب تیسهر سمیباشدس(ک ری،س
.)1383ستن وت س) 1971(1ستزسم غی سبهبو سمبابعسآبیسب سعبوتنس کیستزسم غی هایسجا یین،سب تیسپییگی یستزس
بیرا یس سمطالع سخو ،سجهتسب نیسعوتملستث گات سب ستمیدسب سز دگیستن فا هسک هستنت.سباستوج سب ست بک س
بیی نسنهمسبیرا یهاسم بوطسب سآبسوسغاتیس انالمسمیباشد،ستزسآبسنالمسب سعبوتنس کیستزسفاک و هایسمهمس
نالم یسوسب سعبوتنس کسم غی سپییگی یس(تزسبیرا ی)س امسب هسمی شو  .س
س
 .3مطالعات پیشین
ها لی 2س( 1982سوس) 1988س س وسمطالع سجدتگا ،ستوتبعستولیدسنالم یس تسباستن فا هستزس ت ههاایسکاالنس
مقطعیسن الهایس1970سوس1980س آم کاسباستن فا هستزس وشس گ نیو یستخرینسز هستنت.س سمطالع ستول،س ت ه -
هایستحقیقستزسن شرا یسنالس1970س م کزسملیسآما سنالم یسگ ف سشدهسبو .سویسب ست نس یج سمی ندسک سب س
تن ثبایسم تنسمیاننال،سباستفزت دس10س صدس سن ت سمخا جس ما ی،ستق باس1 /5س صدس خسم گسوسمی س
کاهدسخوتهدس افت.سویسهم چبینسب ست نس یج سمی ندسک ستحصیال ،س تبط تیسمبفیسباس خسم گسوسمی س ت .س
سمطالع سویس سمو سخ نانن،س اف هاس یانسمی هدسک س کستفزت دس 10صدیس س آمدسخا و ت ها،س خس
م گسوسمی س تسبینس 1/6سوس2/2س صدسکاهدسخوتهدس ت .ها لیس()1988سمطالع سپییینسخو س تسباس ت ههاایس
1980سوستر کزسب سنال خو گانستک ت س رو .س اف هاس یانس ت سک س کستفزت دس 10صدیس سمخا جسبهدتش یس
باعثسکاهدس سم گسوسمی ستزس2/53ستاس4/40سمی گ .ستوسهم چبینسب ست نس یج سمی ندسک سهز ب هایس ما یس
کر نست أثی س تس سمقا س سباسعوتملسخا جیسهرا بدستصا فا سوسق لهاس ت د .س
آ ا د3سوسما تین) 1993(4س تبط سبینس آمدسن ت سوس وسکریتستونع ست سا یس عبیستمیدسب سز دگیسوسم گسوس
می س وزت تنس تسباستن فا هستزس وشس گ نیو یسب نیسک هستنت.ست نس رو سشاملس22س کیو ستزسفقی ت نسکیو هاس
سمیا هایس ه س1980سمی شد د.سن ستوضیحسمرکنسب تیستی حس تبط سبینس آمدسوسنالم یست تئ سشدهستنت.س
4. Martin

3.Anand

2. Hadley

1. Stewart

مدلستئو کیسگ ونرنس() 1972سباسفاک و هایستج راعی،ستق صا یسوسمحیطیسب سعبوتنس ها هستخرینسز هت د.س س
محانبةست نستابعسم غی ها یسما بدس آمدسن ت ،س خسبی نوت ی،س ن نیسب سغات،سن ت ةسهز بةسبهدتش ی،س خس
شه ییبیسوستولیدس یتکسیدک بنسب کا س ف سوسب تیسکریسک نسه س کستزسفاک و هایس ا سشدهس ستص حستابعس
نالم یسمو ستن فا هسق ت سگ ف ستنت.سنالم یسب سعبوتنسم غی سوتبس سب سصو ستعدت سنال ها یسک ست ظا س
می و س کسف سب سطو سم ونطستزسهبگامستولدسز دگیسکبدس(تمیدسب سز دگی)سمحانب سمی گ

.ست نسمقال ستابعس

تولیدسکاب -س تگالسس تسب تیس31س کیو سآف قا یسباستن فا هستزسآما هایسبا کسجها یس( ) 2002سب تیسنال هایس
()2000-1990ستخرینسمی ز د.سب تیسب آو سپا تم هاس کس و ک ستحلیلیسب ستناسس ت ههایستاابلو یسبکاا س
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تولست بک ستوت ا یس ستولیدسنالم یسب سطو سمس قیمسباستونع ستق صا یستفزت دسمی ابد.س وم،ست نستوت ا یسبااس
کاهدسفق سکاهدسمی ابدسوسن ت جامست بک ستوت ا یستولیدسنالم یس سطیسگس شسخدما ستج راعیسوسب سو ژهس
خدما سبهدتش یستفزت دسمی ابد.سب تیستیخیصست بک سکدتمیکستزست نستوضیحا سقد تربدسهس بد،سمحققینس
فوقستمیدسب سز دگیس تسب س ویس آمدسن ت سب ستبها یسب تزشسک دسوسب ست نس یج س نید دسک س تبط تیسمثبتس
وسقویسبینست نس وسم غی سوج و س ت .سنپسسآنهاس سبتسجرعی یسک س سنالس1985س کر ستزس کس ن سمص فس
می ک دس تسب تیست ز ابیستث سفق سوسهم چبینسکری یس تس یزسب تیسمخا جسبهدتشتسعرومیسب سکا سگ ف بد.سبعدستزس
ت نسکا سهربس گیسبینستمیدسب سز دگیسوس آمدسن ت سآشکا سگ د.سب سطو یسک سض بسمخا جسبهدت ش یسن ت س
مثبتسوسمعبی ت سوسض بسکریتسفق سمبفیسوسمعبی ت سبدنتسآمد.
فا یسا13سوسگوترا) 2005(2س سمطالع سخو ،س کستابعستولیدسنالم یسب تیسکیو هایسجبوبسآف قاسب ستناسس

گ ف سشدهستنت.س ا جس یانسمی هبدسض بس آمدسن ت سوس ن نیسب سغاتستأثی سمثبتسوسمعبی ت یسبا س
نالم یس ت د.ستزسط فس گ ،س ا جس کسض بسمعبی ت سمبفیس تسب تیسهز ب هایسبهدتش یس یانسمی هبد.س س
توضیحسعالمتسمبفیسض بسمخا جسبهدتش یس و سبدگانسمع قد دسک ستگ سجامع س سحالتسبسیا سضعیفستم ت س
معاشسباشد،ستفزت دسمخا جسبهدتش یسک ستزسهز ب سمالیا س اس ن رز هاستأمینسمی گ

،سمرکنستنتسب سکاهدس

ن نیسب سموت سغات ی،سپوشاک،سمسکنسوسغی هسمبج سشو .س سصو تیسک ستث سمبفیسعوتملستخی سبیی ستزستث س
مثبتسمس قیمستفزت دسهز ب هایسبهدتش یسباشدس سکلسماسشاهدستث سمبفیسخوتهیمسبو .سعالوهسب ست ن،س ا جس
یانسمی هبدسک سض بس سبتسبی نوت یس کستأثی سقویسب سوضعیتسنالم یس ت سوسن ت جامستفزت دس س خس
شه ییبی،سکاهدس سمص فستلکل،س کاهدس س یتکسیدسک بنسب سبهبو سنالم یسکرکسخوتهبدسک  .س

2. Gutema

1. Fayissa
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آ یاتو س1وست هیجکپو  2س()2009سباستن فا هستطالعا ستابلو یس47س کیو سآف قا یسطیس و هسزماا یس- 2004
، 1999س تبط سبینسمخا جسنالمتسوسوضعیتسنالمتس تس ست نسکیو هاسب نیس رو د.سب ستناسس ا جسبدنتس
آمدهستزست نسمطالع ،سمخا جسنالمتسکلسوسمخا جسنالمتسعرومیستأثی سمعبی ت یسب سم گسوسمی س وزت تنسوسم گس
وسمی سکو کانسز س5س نالس تش سوسمی توت بدسب سعبوتنسعوتملیسمهمسوسموث سب سوضعیتسنالمتسکیو هایسمو س
مطالع سق ت سگی  .س
کا س ا ین)2011( 3سباسب نیسکا ت یسنیس مسنالمتسباستن فا هستزس ت ههایستابلو یس78سکی و سجهان،سطیس
ن سنالسک سبطو ستصا فیست خابسشدهستنت،ستابعسم زیستصا فیس تستخرینسز هستنت.س ست نسمقال ست شا هسمی -
شو سک سنالمتس(تمیدسب سز دگی)ستابعیستنتستزسعوتملیستزسقبیلسمیزتنسکلسهز ب سن ت سنالمتسب ستناسسب تب یس
قد سخ دس ن ،سمیزتنسمص فستلکل،سنیگا ،سآموزشسوسعوتملس گ یسچونس آمدسن ت سکلسه سشخصسب س
تناسسب تب یسقد سخ دس ن ،سض بسجیبی،س صدسهز ب ها یسک سشخصستزسجیبسخو سب تیسنالمتسمی -
پ تز سب سکلسهز ب هایسنالمتسوس صدسهز ب هایسنالمتسک ستزسمبابعسعرومیستامینسمالیسمی شو س ب سکلس
هز ب ها.س ا جس یانسمی هدسک سعدمسکا ت یسنیس مسنالمتسباس آمدسن ت سوس اب تب یس آمدیس م تبطسمی -
باشد.سزما یسک سهز ب هایسبخدسنالمتستزسمبابعستزسجیبستشخاصسپ تختسمی شو سنیس مسنالمتسکا ت یس
بیی یسخوتهدس تشتس سبتسب سحال یسک سبخدسعرومیس ست نسزمیب سهز ب سوسن ما گات یست جامسمی هد .س
تحردیس() 1388سب سب نیس تبط سم غی هایسکالنستق صا یسباسنالمتس ست تنسپ تخ ستنت.س ست انس
پژوهدستزستلگویستصحیحسخطایسب ت یستن فا هسشدهستنت.ستث سم غی هایسکالنستق صا یس ظی سبیکا ی،ستو م،س
موتز سپ تخت ها،سض بسجیبی،سمخا جس ما یسوسمخا جس ول یسب سم غی ستمیدسب سز دگیسب سعباوتسنسم غیا س
نالمتسوسوتبس سمو سب نیسق ت سگ ف ستنت.س ا جسحاکیستزسآنستنتسک سبیکا ی،ستو م،سموتز س پ تخت ه اسوس
ض بسجیبیس تبط سمعکوسسوسمعبا ت سباسنالمتس تش ت دسوسم غی هایسمخا جس ما یسوسمخا جس ول یستث سمثبتس
وسمعبی ت یسب سب ون ت سبخدسنالمتسب سجایسگاتش ت د .س
جها گ سوسهرکا تن () 1388سعوتملسموث سب سنالم یس ست تنس تسباستن فا هستزستخرینستابعست ولیدسنالم یسب س
وشس ت ههایستابلو یسب نیسمی کبد.س وشست نسمقال ستابعستولیدسکاب -س تگاالسسوس وسشسحادتقلسم بعاا س
تعریم اف سم بوطسب س 28ستن انسکیو س سطیسنالهایس()1382-1379سمیباشد.س ا جستخرینستابعس یانس
ت دسک ستفزت دسن ت سمخا جسبهدتش یستاثی سمعبی ت یسب سبهبو سوضعیتسنالمتس سکیو س خوتهدس تشتسولیس
تفزت دس صدسشاغلین،س صدسبانوت ی،س صدسجرعیتسشه یین،س آمدسن ت سوسبهبو ستلگویستغا ،س نالم یس
تس سکیو سبهبو س خوتهبدسبخیید.سهرچبینس سبینسم غی هایسذک سشده،س صدسجرعیتسشاغلسوس صادس
بانوت یسبیی نسض بسوستهریتس تس ت تسهس بد.
3. Constantin

2. Erhijakpor

1. Anyanwu
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بیاتیس()1390سب تناسسمدلس ظ یسگ ونرنس()1972سعوتملستق صا ی،ستج راعیسوسمحیطیسموث سب ستمیدسب س
ز دگیس تس س وسمبطق سمد ت سش قیسوستقیا وسسآ تمسغ بیسباستن فا هستزس ت ههایستابلو یس()2007-1995س
مو سب نیسق ت س ت هستنت.س ا ج ب آو سآ هاسب تیسمبطق ستقیا وسسآ تمسغ بیس یان هبدهستث ت سمثبتسوسمعبا ت س
م غی هایس آمدسن ت ،سآموزش،ستش غال،سمخا جسنالمت،ست ربینازیس سب تب سن خکسوسشه ییبیستث سمثبتس
ب ستمیدسب س ز دگیس تس یانسمی هد.س سمبطق سمد ت سش قیسم غی هایس آمدسن ت ،سآموزش،ستغا ،ستش غالسوس
شه ییبیستزستعیین کببدههایسعردهستمیدسب سز دگیسبو د.
خا قاهیسوسصا قیس()1393س سمطالع تیسباستن فا هستزس ت ههایستابلو یس68س کیو سباسنطحس آمدسم ونطس
طیس و هسزما یس1995- 2010س تأثی سمخا جس ما یس تس ویسوضعیتسنالمتسمو سب نیسق ت سمی هبد.س ا جس
یانس ت س س رو سمو سب نیستفزت دسمخا جسنالمتسباستفزت دستمیدسب سز دگیسوسکاهدس خسم گسوسمی س
کو کانسهر تهستنت.سهرچبینستگ سچ سمخا جسنالمتسعرومیسوسمخا جسنالمتسخصوصیسه س وس ا جسنالمتس تس
بهبو سمیبخیبد،سمیزتنستث گات یسه س کستزست نس وسم غی س ویسشاخص هایسمخ لفسوضعیتسنالمتس کسانس
یست.سمخا جسنالمتسخصوصیس سبتسب سمخا جسنالمتسعرومیستأثی سبیی یس ویستمیدسب سز دگیس سبدوس
تولدس تش ستنت،س سحالیسک سمخا جسنالمتسعرومیسب س سبتسبیی ستزسمخا جسنالمتس خصوصیس خسم گسوس
می س وزت تنس تس س رو سمو سب نیسکاهدسمی هد.سب ستناسس ا جسبدنتسآمده،سمخا جسنالمتس کیستزسعوتملس
مهمستعیین کببدهسوضعیتسنالمتس سبینسکیو هاسبو هسوستخصیصسمبابعسبیی یسب سبخدسنالمتسمیتوت دسب س
طو سقابلستوجهیسوضعیتسنالمتس تسبهبو سبخید .س
م قیس() 1393سعوتملسمؤث سب سنالمتسکیو هایسعضوسنازمانسکبف ت سستنالمیس تسباستن فا هستزسمدل نازیس
اضیسمو سب نیسق ت سمی هد،س ا ج حاصالس تز تحقیاقس با س وش ت ههاا یستاابلو یس یاانسمایس هدکا س
شاخصهایستأثی گات تابع تولید نالمت ،م غی های تولید اخالص تخلی ن ت  ،سبتسهز ب هایسنالمتستزس
کلس ،GDPسپ تختهای مس قیم ،تب ال ب نوءتغا و خ با و ی وجوت ان هس بد.سب سعبا س گ ستابع تولید
نالمت کیو های مسلران عالوه ب عوتمل بهدتش ی ،تحت تأثی عوتمل تق صا ی ،تج راعیسوسمحیطیس یزسق ت س
ت .س

 .4روش تحقیق
ست نسپژوهد،س ت ههایستلفیقیس38س کیو سک سعضوسنازمانسکبف ت سستنالمیسبو هسوستطالعا سآما یسآنهاس
س ن سسمی باشبدسمو سب نیسق ت سگ ف ستنت.سب س لیلست بک سکیو هایسعضوسنازمانسکبف ت سستنالمیس
حدو س کسپبجمسجرعیتسجهانس تستیکیلسمی هبدسوس سگس هسجغ تفیا یسونیعیسپ تکبده ت دس( سقا ه هایس
آ نیا،سآف قاسوست وپا)س(عرا زت هسوس گ تن،س،)1390س ست نسپژوهدسمو سمطالع سق ت سگ ف ت د.ست نسکیو هاسب س
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تناسستقسیمببدیسپا گاهستطالعا سبا کسجها یسنالس، 2012سب س وسگ وهسکیو هایس آمدسن ت سبانس(شاملس
کیو هایس ت تیس آمدسن ت سم ونطسوس م ونطسب سبان)سوس آمدسن ت سپا ینس(شاملسکیو هایس ت تیس آمدس
ن ت سکمت ستزسنطحسم ونطسوسپا ین)ستفکیکسشدهت د.سگ وهستولسشاملس25س کیو س(تلجز ه،سکو ت،ستماا ت س
م حده،سع بس انسنعو ی،سقط ،ستو س،ست ن،سکام ون،سمالد و،سگابن،سگو ان،سقزتقس ان،سپاکسا ان،سناو تن،س
ت کربس ان،ستزبکس ان،سمص ،سآلبا ی ،سع تق،سآذ با جان،سمالزی،ست تن،ست دو زی،ست کی ،س رن)سوسگ وهس ومسحدو س
13س کیو س(نو ،سم تکد،ستاجیکس ان،سببگال ش،سق قیزن ان،ستوگا دت،سببین،ستوگو،سنی تلئون،سموزتمبیک،س یج ،س
گامبیا،سمالی)سمیباشد.س ت ه هاسوستطالعا ستزسپا گاهستطالعا سبا کسجها یسوسنازمانسبهدتشتس جها یستن خ تجس
شدهستنت.س ست نسمطالع س یزستزستابعسخطیسنالمتسب تیسب نیستث سمخا جسبهدتش یسب ستمیدسب سز دگیس سبدوس
تولدستن فا هسخوتهدسشد.ستمیدسب سز دگیسب سعبوتنس کیستزسشاخصهایسنالمتسمیباشدسوسب خیسعوتملستث سگات س
ب ستابعستولیدسنالم یستزسجرل سمخا جسبهدتش یستف ت ،سآموزش،سبهبو سمبابعسآبی،سمخا جسبهدتش یس ولتسوس آمدس
ن ت سب سم غی ستمیدسب سز دگیس سبدوستولد،سب سعبوتنس ها هسنالمتسب نیسخوتهدسشد.س سه سگ وهستزسکیو ها،س
تث سم غی هایسمس قلسب ستمیدسب سز دگیسطبقستلگویس گ نیو یس تبط س()4سمو سب نیسق ت سمیگی  .س
س

 LIFEit = α + β1 HOUTit + β2 SCHOOLit + β3 IMWAit + β4 HPUBit + β5 GNIPPit + Uitس()4

م غی س LIFEس (تمیدسب سز دگیس سبدوستولد)سم غی سوتبس س سمدلسمیباشدسوسم غی هایسHOUTس( سبتس
پ تخ ی هایستف ت ستزسجیبسخو سجهتس مانسب سکلسهز ب هایس ما ی)،س SCHOOLس(میا گینستعدت سنالهایس
مد ن ستف ت س25س نالسب سبان)،س IMWAس ( صدس ن نیسجرعیتسه سکیو سب سمبابعسآبایسناالم)،سHPUBس
(هز ب سبهدتش یسوس ما یس ولتسب ستناسس صدیستزس)GDPسوسGNIPPس( آمدسملیسن ت سب ستناسسب تب یس
قد سخ دس ن )،سم غی هایستوضیحیسمدلسمیباشبد.سiس یان هبدهستعدت سمقاطعس(کیو ها)سوس tس و هسزما یس
مو سب نیس تس یانسمی هد .س

س
 .4- 1آزمون های خوبی برازش مدل
باستوج سب س ا جسجدولسز ،س ستب دتسباسب نیسآزمونس ی سوتحدسب تیسب نیست س ا یسم غی هاسوسب سکا س
گ ف نسآزمونست مسپس تنسشینسب 1تیس ت ههایست کیبیسمیخصسشدسک سم غ ی هاس سنطحس اما اسمی باشبدسوسباس
کسبا ستفاضل گی یسما اسمی شو د.سنپسسباسب نیسآزمونسهمجرعیسکائو2س ک سم بانبسباس ت ههایستلفیقیستنت،س
وجو س کس تبط ستعا لیسبلبدمد سبینسم غی هایسمس قلسباسم غی سوتبس سمیخصسگ د.س سم حل سبعدسب تیس
34

2. Cao

1. Im, Pesaran & Shin

توج سب سنطحسآما هسFسلیر س(کوچکت ستزس)0/05سمبینسآنستنتسک س ت ههایستابلو یسپا ف سمایس شاو .ستزس
آزمونها نرنس یزسب تیستعیینس وعستث ت سثابتس استصا فیستن فا هسشدهسک س ا جسحاصلستزسب آو ست نسآزمونس س
کیو هایسباس آمدسن ت سبان،سبیا گ سوجو ستث ت سثابتس سمدلسمیباشدسوستخرینسحاصلس سمو سکیو هایسباس
آمدسن ت سپا ین،سبیا گ سوجو ستث ت ستصا فیس سمدلسمیباشد.سبعالوهس ا جسبدنتسآمدهستزسمحانب سض بس
نگ ت ژ،س تلسب س سف ضی سصف س عبیسوجو س اهرسا یسوت ا سس سه س وسگ وهسکیو هاستنت.سبباب ت ن،س ستخرینس
هائیسباستن فا هستزس وشسموزونس رو نسمقاطعسوست جامستخرینسباستن فا هستزس وشس،GLSستث ست نس اهرسا یسب س
ط فسمی گ  .س
س

جدول.1سآزمونهایسهم جرعی،سلیر ،ها نرن،سوت ا سس اهرسا یس سه س وسگ وهسکیو ها س
وعسآزمون

کیو های سباس آمدسن ت سپا ین

کیو های سباس آمدسن ت سبان

آما هسآزمون

آما هستح رال

آما هسآزمون

آما هستح رال

آزمون کائو

- 2/199

0/014

- 2/712

0/003

آزمون لیمر

237/76

0/000

263/84

0/000

آزمون هاسمن

7/14

0/236

35/16

0/000

آزمون واریانس

381/14

0/000

831/17

0/000

ناهمسانی
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تعیینس وعستخرینستزسلحاظس وشس ت ههایستابلو یس 1اس ت ههایست کیبی2ستزسآزمونسلیر ستن فا هسمی شو .سبااس

 .4- 2یافته های حاصل از کشورهای با درآمد سرانه باال
باستوج سب ست بک س ا جسبدنتسآمدهستزسآزمونسوتلدسخی و3س اسآما هسکلسک ستح رالدس سه س وسگ وهسکیو هاس
کر ستزس0/05ستنت،سکلسمدلسمعبا ت ستنت.س ا جسبدنتسآمدهستزسجدولس2سبیا گ ست نستنتسک سعوتملسم فاوتیس
سبهبو سنطحسنالمتستشخاصسوستفزت دستمیدسب سز دگیسمؤث سهس بد.سهرانطو سک سمیاهدهسمی شاو س س
کیو هایسباس آمدسن ت سبان،سمخا جس ما یسک ستف ت سب تیسنالمت،سپ تختسمیکببدس()HOUTس تبط سمبفیسوس
معبا ت یس(ض بس)- 0/0531سباستمیدسب سز دگیس ت .ست نس سحالیستنتسک سکی و هایسمو سمطالع س ست انس
بخد،س ت تیس آمدسن ت سبان یسمیباشبدسوسپ تختسهز ب هایس ما یسموجبسکاهدسقد سخ ادسبا تیس
مصا فسض و ی،سچبدتنسقابلستوج س خوتهدسبو سوستزست نسط قسنالم یستشخاصستحتستأثی سق ت س خوتهدسگ فت.س

3. Wald Chi2

2. Pooling Data

1. Panel Data
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ب س ظ سمی ندس لیلسکاهدستمیدسب سز دگیستف ت ،س س یجةسپ تختسهز ب هایس ما ی،س سزمانستبا السبا س
بیرا یسوسب تیس مانسوس افتسنالمتسباشد.س عبیسف سزما یسب س مانستقدتمسمی کبدسک سمقدت یستزسذخی هس
نالم یسخو س تستزس نتس ت هستنتسوستح رالست بک سشخصسنالمتستولی سخو س تسبدنتسآو سکاهدسمی ابد.سب -
و ژهستگ سبیر ا ت یسک سجهتس مانستقدتمسمی کببدستف ت سکهبسالسباشبدستح رالست بک سنالم یسخو س تسبدنتس
آو دسکمت سمی شو .سب سطبقس ظ ةسگ ونرنس()1972سباسگاشتسزمانسموجو یسنالمتسشخصسباستفزت دسننس
کاهدس اف سوستن هالکسمی ابد.سطبقسقا ونسباز هیس زولی،سه چ سم تقبتهایس ما یسوسمص فسآنستفزت دس
ابد،سنالم یسباس خیسکاهبدهستفزت دسمی ابد.سبباب ت ن،س ست نسکیو هاسباستفزت دسمصا فس ت و یسجهتس مان،س
طبقسقا ونسباز هیس زولیسشاهدسکاهدستأثی سآنسب سنالمتستف ت سخوتهیمسبو .س س یج سمیتاوتنسگفاتس س
کیو هایسباس آمدسن ت سبان،سپ تختسمخا جس ما یس جهتسپییگی یستزستب السب سبیرا ی،سچبدتنسموضوعیتسوس
ض و تیس دت سوستکث سمخا جس ما یستف ت سب تیسبهبو سبیرا یسهز ب سمی شو .س ست نسکیو هاسم غی سآموزشس یزس
() SCHOOLس تبط سمثبتسوسمعبا ت یسباستمیدسب سز دگیس ت .سبباسب س ظ س وزنس()1982سمایستاوتنست بگو ا س
توجی سک سک س جوتمعسباسنطحسآموزشیسبانت ،سب ستناسسآموخ هایسخو سوس کستهریتس عا تسبهدتشاتس
جسریسوس وحی،ستوج سبیی یسب سبهدتشتسف یسوست جا ستسهیال سبهدتش یسمبانبسخوتهبدسک سوس س یج س
تمیدسب سز دگیستفزت دسخوتهدس افت.سهرچبین،س ا جسبیا گ س تبط سمثبتسوسمعبا ت سبهبو سمبابعسآبیس( )IMWAسباس
تمیدسب سز دگیسمی باشد.س عبیسمبابعسآبیسنالمسب سعبوتنس کیستزسم غی هایسپییگی یستزسبیرا ی،سمبج سب سکاهدس
تب الستف ت سب سبیرا یسوس س یج ستفزت دسنالم یسوستمیدسب سز دگیسخوتهدسشد.ستزسط فس گ ،س ا جسبیا گ س تبطةس
معبا ت سوسمثبتسمخا جسبهدتش یسبخدسعرومیس( ولتها)س()HPUBسب ستمیدسب سز دگیسمایسباشاد.سببااب ت نس،س
مخا جسبهدتش یسبخدسعرومیس ست نسکیو هاستث سمطلوبیسب سنالمتستشخاصس تش ستناتسوسهز با سهاایس
تث بخییس ست نسکیو هاس سبخدسبهدتشتسوس مانسصو سگ ف ستنت.سمیتوتنسبیانسک سک سمص فسهز ب هاس
سبخدسپییگی یس سبتسب سبخدس مانسبیی سوسبه ه مبدیستف ت ستزسخدما ستولی سوستنانیسبهدتش یسهر -
گی ت سمیباشد.سم غی س آمدسن ت س() GNIPPس یزس ست نسکیو هاس تبط سمثبتسوسمعبا ت یسباسم غی ستمیدسب س
ز دگیس یانسمی هد.سب سعبا س گ ،سباستفزت دس آمدسن ت سمبابعستأمینسمالیس ولتهاسجهتسمخ ا جسبهدتش یس
ز ا سخوتهدسشدسوسباستفزت دسخدما سب ستف ت س سجهتسپییگی یستزسبیرا ی هاسمبج سب سبهبو سوضعیتسنالمتسوس
تفزت دستمیدسب سز دگیسمیشو .س س
بطو کلیس ا جسحاصلستزسض ت بسم غی هاسبیا گ ست نستنتسک سمخا جسبهدتش یس ولت،س ست نسکیو هاس ت تیس
ض بسوستأثی سبیی یسب س تمیدسب سز دگیس سبتسب سنا سم غی هایسمدلس تس ت .سبباب ت ن،سمخا جسبهدتش یس
ولتس قدستعیین کببده تیس ستفزت دستمیدسب سز دگیس تش سوس ست نسزمیب س ولتهاسمیتوت بدسجهتست تقاءس
نالمتستشخاصس قدسقابلستوجهیس تش سباشبد .س

ع ضس

GNIPP

HPUB

IMWA

SCHOOL

LIFE

HOUT

تزسمبدأ
53/14

0/002

0/965

0/173

0/291

- 0/053

ض ب

0/000

0/000

0/001

0/000

0/004

0/012

آما هستح رال

42/11

0/003

- 1/70

0/191

1/315

- 0/063

ض ب

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/001

آما هستح رال

کیو های سباس آمدسن ت سبان

کیو های سباس آمدسن ت سپا ین

س

 .5یافته های حاصل از کشورهای با درآمد سرانه پایین
باستوج سب س ا جسجدولسشرا هس2س مخا جس ما یسک ستف ت سپ تختسمی کببادس(س)HOUTس تبطا سمبفایسوس
معبا ت یسباسم غی ستمیدسب سز دگیس سکیو هایسباس آمدسن ت سپ ا ینس ت .سهرا بدستخرینسقبلیس سکیو هایسباس
آمدسن ت سبان،سمیتوتنست بگو ستوجی سک سک ،سپ تخ ی هایستف ت سب تیستمو س ما یس سکیو هایسباس آمدس
ن ت سپا ینس یز،س سزمانسبیرا یسوسجهتس مانسصو سمی گی .س عبیستف ت س ست نسکیو هاس یزسترا لیسب س
پ تختسهز ب س جهتسپییگی یستزستب السب سبیرا یس دت دسوسچونسم مس س یج ستب السب سبیرا یستوتنسم الیسکریس
ب تیسخ دسخدما س ما یس ت د،سمرکنستنتس ت سب س مانستقدتمسک هسوس س یج ستح رالست بکا سفا س
نالم یسخو س تسبدنتسآو سکاهدسخوتهدس افت،سک س س یج سب سکاهدستمیدسب سز دگیسمبج س خوتهدسشد.س
هرچبین،س ا جس یانسمی هدسک سم غی سآموزشس(،)SCHOOLسمهمت نسعاملستث گات سب ستمیدسب سز دگیس س
ت نسکیو هاسمیباشد.سهرانطو سک س سجدولسشرا هس2سمیاهدهسمی شو سض بسم غی سآموزشس سکیو هایس
آمدسن ت سپا ینستأثی سبیی یسب سم غی ستمیدسب سز دگیس سبتسب سکیو هایس ت تیس آمدسن ت سبانس یانس
می هد.سم غی سبهبو سمبابعسآبیس( ،) IMWAس تبط سمعبا ت سوسمثب یسباستمیدسب سز دگیس یانسمی هبد.سه س چ س
صدس ن نیستف ت سب سمبابعسآبیستفزت دس ابد،ستمیدسب سز دگیسهمسبانت سمی و سز تسمبابعسآبیسجزءس یازهایس
تنانیسوستولی سبهدتش یسهر سجوتمعسمیباشدسوسمی توت دسباعثسپییگی یستزستب السب سبیرا یسوسما عستزست قالس
بیرا یهاسشو  .س
هرچبین،سم غی سمخا جسبهدتش یس ولتس(،)HPUBس سکیو هایسباس آمدسن ت سپا ینستث سمعبا ت سوسمبفیس
باسم غی ستمیدسب سز دگیس ت .سمیتوتنست بگو ستفسی سک ؛سهز ب هایسبهدتش یسک ستونطسبخدسعرومیستأمینس
می شو ستزسط قسمالیا س اسبیر هایستج راعیستجبا یستزستف ت ستأمینسمالیسمی گ .س عبیستفزت دست نسمخا جس
عرومیستزسط فیسباعثسکاهدسبو ج سخا وت هاسب تیستأمینسمصا فسض و یسخوتهدسشدسوستزسط فس گ سموجبس
کربو سمبابعس سبخدهایس گ ستق صا یسک سمس قیمس اسغی مس قیمسب سنالم یستأثی گات سهس بد،سمی شو .سب س
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جدول  .2ا جسحاصلستزستخرینس GLSس سه س وسگ وهسکیو هایسمو سب نی س
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عبا س گ ،ستخ صاصسمخا جس ولت هاسب سبخدس مانسباعثسکربو سمبابعس سبخدسبهدتشت،سجهتسپییگی یس
تزسبیرا یهاسمی شو سک ست نسمیتوت دسمبج سب سکاهدستمیدسب سز دگیسگ .س آمدسملیسن ت س( )GNIPPس تبط س
معبا ت سوسمثب یسباستمیدسب سز دگیس تس یانسمی هد.س سمو ست نسم غی سمیتوتنسچبینسگفتسک ستفزت دس آمدس
ن ت س سکیو هایسباس آمدسن ت سپا ین،سموجبستفزت دسقد سخ دسخا وت هاسجهتسخ دسمصا فسض و یسوس
خدما س ما یسخوتهدسشد.سبباب ت نسباس ن نیستف ت سب ست نسخدما ،سنطحسن المتستف ت سبهبو سخوتهدس افتسوس
تمیدسب سز دگیستفزت دسخوتهدس افت.سهم چبین،ستفزت دس آمدسن ت ستزسط قستأثی سب سنا سبخدهایستق صا یس
موجبسبهبو سنطحسنالمتستف ت سخوتهدسشد.ستزط فس گ ،ستفزت دس آمدسن ت سباستفزت دستوتنسپ تختسمالیا س
وسهز ب هایسبیر ستج راعیستف ت ،سب تیستأمینسبو ج سمخا جسبهدتش یس ولت،سمبج سب سبهبو سبهدتشاتسوس س
یج ستفزت دستمیدسب سز دگیسخوتهدسشد .س
 .6بحث و نتیجهگیری
ا جسبیا گ ست نستنتسک سعوتملسم فاوتیس سبهبو سنطحسنالمتستشخاصسوستفزت دستمیدسب سز دگیسمؤث س
میباشبدسک ستزسجرل ست نسعوتملسهز ب هایس ما یستزسط فسخا وت ههاسمیباشد .سه س وسگ وهستزسکیو هاست نس
مخا جس تبط سمبفیسوسمعبا ت یسباستمیدسب سز دگیس تش ستنتسک ست نسمیتوت دسب س لیلستنا فا هستزسخادما س
بهدتش یسهبگامستب السف سب سبیرا یسجهتس مانسباشدسک سخو سمبج سب ست نسکاهدسشدهستنت.ستما،سآموزشسوس
بهبو س مبابعسآبیسوس آمدسن ت سباستث سمثبتسمبج سب ستفزت دستمیدسب سز دگیسشدهستنت.سمخا جسبهدتش یسبخدس
عرومیس سکیو هایسباس آمدسن ت سبانستث سمثبتسب ستمیدسب سز دگیس ت ،ستماست نسمخا جس سکیو هایسباس آمدس
ن ت سپا ینستث سمبفیسب سم غی ستمیدسب سز دگیس تش سک س اشیستزس کربو سمبابعس سبخدسبهدتشتس سجهتس
پییگی یستزسبیرا یهاسوس اسب س لیلسنوءسمد تست نسمبابعستنت.س
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تحردی ،سعلیمحرد ،سحسن ،سمحردغفا ی سو سنید سجوت  ،سعرا ی س( .)1388س رابطه متغیرهای کالن
اقتصادی با سالمت در ایران،سفصلبام سعلریس -سپژوهییس فاهستج راعی،س:)39(10س.32-7

ب جی،سمعصوم س(.)1390سبررسی تاثیر شاخص های سالمت بر رشد اقتصادی ایران،س ی سمد تس
نالمت،س:)46 (14س.70-57
بیاتی،سمحسنس(.)1390سبرر سی عوامل موثر بر امید زندگی در دو منطقه سازمان جهانی بهداشت
(مناطق مدیترانه شرقی و اقیانوس آرام غربی) طی سال های  1995- 2007با استفاده از داده های
پانل،سپا ان ام سکا شبانیست شد،سعلومسپژشکیسشی تز،س ت یکدهسمد تسوستطالع نا یسپزشکی .س
جها گ ،ستنفبد ا سوس اص تلد ن،سعلیزت هس(.)1388س برآورد عوامل اقتصادی  -اجتماعی موثر بر تابع
تولید سالمتی در استان های ایران،س ام سمفید،س:)75(15س106-85
حاجیزت ه،سمحرد.س(.)1387ساقتصاد سالمت.سته تن:ست یا ت سجامع س گ  .س
صا قی،س نیدکرالسوس باب،سمحردیسخا قاهیس(.)1393س بررسی تأثیر مخارج سالمت بر شاخص های
سالمت کشورهایی با سطح درآمد متوسط :مطالعه موردی،س ی سپا د،س:)1(14س14-7
صباغسک ما ی،سمجید.س(.)1385ساقتصاد سالمت .م کزستحقیقسوستونع سعلومست سا ی،ست یا ت سنرت،س
چاپستول .س
عرا زت ه،س مصطفی،سنعید،سصردیسوسنری ت،سپاکبژت س(.)1390س اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت
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Life expectancy is an important indicator which is not only affected by
various components but also is an index of cultural, social, economic and
health situations of every country. To analyze life expectancy in Islamic
countries, this investigation used a regression analysis with Panel Data
method. These countries are divided into two groups: high and low per capita
income countries. The period of investigation is from 1995-2013.The results
of the study indicate that there is a negative and significant relation between
life-expectancy and individual’s health expenditure in both groups of the
countries. Also, government’s health expenditure has a positive relation with
life-expectancy in high per-capita income countries, but, a negative relation in
low per-capita income countries. Moreover, results show that there are
positive relation between life expectancy and education, improvement in
water resource and per-capita income. Thus, it is appropriate that the policymakers of our country pay more attention to health improvement in the
beginning of ages of the people and enhancement of education and water
resources.
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