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اکیده
مقدم و هدفّ :ذف از هطالعِ حاضر ،ارزیاتی ٍ تحلیل ٍضعیت هجووَ ًیورٍا اًنواًی کسوو ٍ
دًذاىکسو در ایراى تراساس ّذفّاا ترًاهِّاا کٌجسالِ تَسعِ تَد.
دوماهنامه علمي-پژوهشي
سال بیستویکم-شماره 111
اردیبهشت 1131

ترًاهِّاا اٍل تا چْارم کٌجسالِ تَسعِ کشَراًجاموذ .جاهعِ آهارا ،واهل کل ًیرٍا اًناًی کسوو
ٍ دًذاىکسو

در سطح کشَر تَد .تِهٌظَر تحلیل دادُ از ًرمافسارّاا آهوارا Excel 2010ٍ Eviews7

استفادُوذ.
نتایج :هتَسط ًرخ روذ ساالًِ هجوَ کسو ٍ دًذاىکسو در چْار ترًاهوِ تَسوعِ توِترتیوة ،14/2
 4/7 ٍ 6/2 ،9/4درصذ تَدُاست .هتَسط کل ًرخ روذ ساالًِ در دٍرُ  1360تا  1388هعوادل  6/4درصوذ

دریافت1936/11/62 :
آخزین اصالحها1939/11/11 :
پذیزش1939/11/13 :

تَدُاست؛ ایي ًرخّاا روذ ّووراُ توا ًورخّواا رووذ سواالًِ تواال در دٍرُ یادووذُ ًشواىداد کوِ در
تصوینگیرا تراا افسایش تعذاد کسوکاى در کشَر ،ازاساس ،تورکس رٍا روذ خذهات کسووکاى ٍ کواّش
کوثَد خذهات تْذاوتی ٍ درهاًی در تخش دٍلتی تَدُ؛ سِ ّذف هْن تراا چٌیي ًرخّاا تاالا رووذ در
ترًاهِّاا تَسعِ عثارت تَدًذ از :الف) افسایش دسترسی ٍ عذالت در تَزیع تنْیالت ٍ ًیرٍا اًناًی
کسوکی؛ ب) افسایش ًنوثت ًیورٍا اًنواًی کسوو توِ ً 1000فور جوعیوت ٍ ج) افوسایش سوْن تخوش
خصَصی در فراّنآٍردى خذهات تْذاوتی ٍ درهاًی.
نتیج گیني :فقذاى ترًاهِاا تراا ًرخ روذ هتَازى تراا ًیرٍا اًناًی کسوکی ٍ تنْیالت تْذاووتی ٍ
درهاًی تراساس سطحی هشخص از خذهات تْذاووتی ٍ درهواًی در ترًاهوِ کوٌجسوالِ گشووتِ ،کو
رسیذى تِ تعذاد هَرد ًیاز کسوکاى در کشَر ،هیتَاًذ هشکلی هْن در ترًاهِّاا آیٌذُ هحنَبوَد.
واژگا کلیدي :هٌاتع اًناًی کسوکی ،تخش تْذاوت ٍ درهاى ،ترًاهِّاا تَسعِ
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دانشگاه شاهد

موار و روشها :کژٍّش حاضر تِ رٍش تَصیفی -تحلیلی ٍ تا استفادُ از تحلیل آهوارا ٍ هنوتٌذّاا
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دانشور
پزشكي

رر ایکنا

ا رزیاتی ٍضعیت هٌاتع اًناًی کسو در ایراى تر اساس ّذفّاا ترًاهِّاا اٍل تا ...

مقدم
اس مُمتزیه ػًامل در كزایىذ ػزضٍ خذمبت

داضتٍثبضذ ( .)6عجق آمبر ثبوک مزکشی اس سبل  1360تب

سالمت محسًةم ضًد؛ ثٍ َمیه دلیل ،سُم

سبل  ،1388مجمًع تؼذاد ششض بن ي دوذانششض بن ثٍ

قبثلمالحظٍ اس مىبثغ مبل در ثخص سالمت ثٍ تزثیت ي

ثیص اس  7/3ثزاثز (اس  17400ولز ثٍ  128040ولز) رسیذ

ثٍکبرگیزی مىبثغ اوسبو

ي در ديرٌ شىجسبلٍ  1384تب  ،1388رضذ ویزيی اوسبو

اختػبظم یبثذ .سیبستَبی

تأمیه مىبثغ اوسبو ثبیذ ثب تًجٍ ثٍ محذيدیت مىبثغ مبل

ششضک ثٍعًر سبالوٍ ،مؼبدل  4/7درغذ ثًدٌاست (.)7

ي سزمبیٍای ي ثب دروظزگزكته رضذ سبالوٍ شیصثیى ضذٌ

اكشایص تؼذاد ویزيی اوسبو ششضک ،ایه ام بن را ثزای

ثزای ػزضٍ خذمبت ثبضىذ()1-3؛ َذف ایه شژيَص،

يسارت ثُذاضت كزاَمکزد تب ثب تًجٍ ثٍ گستزدگ

ارسیبث ي تحویل يضؼیت مىبثغ اوسبو ششض

جـزاكیبی

در ثخص

کطًر ي عزح گستزش ضج ٍَب ي مزاکش

سالمت ایزان ثزاسبس َذفَبی ثزوبمٍَبی شىجسبلٍ

ثُذاضت

تًسؼٍ است.

سزیغ اكشایصدَذ ( .)8ثزاسبس اعالػبت حسبةَبی

ثبیذتًجٍداضت کٍ يضؼیت مىبثغ اوسبو

ي درمبو  ،سغح خذمبت ارائٍضذٌ را ثٍعًر

ثخص

مو ثُذاضت ،ضبخع رضذ سبالوٍ ياقؼ ثزای خذمبت

سالمت ثزحست کطًرَب متلبيت است؛ تؼذادی اس

ثُذاضت ي درمبو کطًر اس سبل  1382تب  1387ثٍعًر

کطًرَب ثب کمجًد گزيٌَبی

متًسظ ،سبالوٍ مؼبدل  6/3درغذ ثًدٌاست (.)9

اس ششضک ي متخػع

ثُذاضت ي درمبن ريثٍري َستىذ؛ درمقبثل ،تؼذادی اس

اكشایص ثیصاسحذ ششض بن درحبل کٍ وزخ رضذ

کطًرَب ویش ثب ػزضٍ مىبست یب مبساد ایه گزيٌَبی

ثزوبمٍریشیضذٌ ثزای خذمبت ،ػبمو محذيدکىىذٌ ثزای
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تخػػ

مًاجٍاوذ .در ضزایظ مبساد ویزيی اوسبو

آن محسًةم ضًد ،م تًاوذ مًجت اكشایص َشیىٍ

تخػػ

ششضک ،کطًرَب وبگشیزوذ ویزيی اوسبو

سزاوٍ خذمبت ضًد؛ ضمه ایى ٍ اكشایص ثیصاسحذ

آمًسشیبكتٍ ي تخػػ را در مًقؼیتَبی ؿیزتخػػ

ششضک ویش مم ه است در ثُجًد کیلیت یب دستزس

ثٍ

ثٍکبرثگیزوذ .اگز مط الت کمجًد یب مبساد مىبثغ اوسبو

خذمبت چىذان تأثیزوذاضتٍثبضذ(10ي .)11در ضزایظ

وبض اس آن ثٍ ػذپ

كؼو  ،ضًاَذی اس مبساد ششضک در کطًر يجًددارد کٍ

ثخص سالمت تذايپیبثذ ،وبرسبی

کبرای در تزکیت مىبثغ ثب ی ذیگز م اوجبمذ (4ي)5؛ در

م تًاوذ مًجت ػذپ رضبیت ضـو ششض بن اس كؼبلیت

ایه ضزایظ ،ثزوبمٍریشی ثزای تزثیت مىبثغ اوسبو

حزكٍای ي درآمذ آوُب ،كؼبلیت ششض بن در سبیز

آمًسشیبكتٍ ي مىغجق ثب َذف استلبدٌ اس تخػعَب در

كؼبلیتَب ي مطبؿل ،اكشایص تقبضب ثزای يريد ثٍ

ثزوبمٍَبی رضذ ي تًسؼٍ ثخص سالمت ،ضزيرت است

رضتٍَبی تخػػ  ،کبَص تؼذاد ثیمبران ثزای َز

کٍ مًجت اكشایص کبرای ي وزخ رضذ خذمبت سالمت

ششضک ي وظبیز آن ثطًد (11ي.)12
َمبنعًرکٍ سمبو

م ضًد.
در ایزان در سبل َ 1364مسمبن ثب تط یل يسارت
ثُذاضت ،درمبن ي آمًسش ششض

کمجًد ویزيی اوسبو

ثُذاضت ي درمبن ایزان ،ی

در وظبپ

اس مًاوغ رضذ خذمبت

 ،ثزای ركغ مط ل

سالمت محسًةم ضذ ،مبساد ویزيی متخػع ي

ي درمبو ،

اس

اكشایص ظزكیت ػزضٍ خذمبت ثُذاضت

آمًسشدیذٌ ویش م تًاوذ مًجت ػذپ کبرای

مط ل کمجًد ویزيی اوسبو  ،ثسیبر جذی ثٍوظزم رسیذ؛
در چىیه ضزایغ  ،اكشایص شذیزش داوطجًیبن ششض

تزکیت وبمىبست ػبمل ویزيی اوسبو

وبض

ثب سبیز ػًامل

،

تًلیذ در ایه ثخص داوستٍضًد .ثب تًجٍ ثٍ ثزوبمٍَبی

ثٍػىًان یک راٌحل مُم ،مًرد تًجٍ قزارگزكت ي ایه

تًسؼٍ آمًسش ششض

شس اس ػجًر اس مط ل کمجًد

سیبست مًجت ضذ کٍ اس ايایل دٍَ  ،1370تؼذاد

ششضک ي ویزيی اوسبو
2

تخػػ  ،ثبیذتالشضًد تب
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ی

در ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ثخص سالمت ،مىبثغ اوسبو ،

ششضک در کطًر ثٍعًر سبالوٍ رضذی قبثلمالحظٍ

هحوَد کاظویاى ٍ ّوکاراى

ویزيی اوسبو متخػع متىبست ثب رضذ ثزوبمٍریشیضذٌ

دوذانششضک ثٍغًرت تغجیق اس ثبوک مزکشی جمًُری

ثزای سغح خذمبت در آیىذٌ اكشایص حبغلکىذ .در

ایزان ي مزکش آمبر ایزان جمغآيریضذٌاوذ؛

ثٍ دلیل ػذپ ارتجبط مىبست ي تؼزیقضذٌ

َمچىیه ،مستىذَبی ثزوبمٍَبی شىجسبلٍ تًسؼٍ کطًر اس

میبن رضذ ویزيی اوسبو متخػع ي رضذ سبالوٍ سغح

اعالػبت مًجًد در گشارشَبی اقتػبدی ي وظبرت ثز

اس ویزيی

ػمو زد ثزوبمٍَبی ايل تب چُبرپ تًسؼٍ استخزاج

خذمبت ،مط الت
اوسبو

مبوىذ «ثی بری ثخط

تزثیتضذٌ ي کبَص کبرای

ضذٌاوذ.

در تزکیت مىبثغ

در مغبلؼٍ حبضز ،ثٍ دلیل محذيدیت آمبری ثزای

اوسبو ي تجُیشات» حبغلآمذٌاست؛ ایه کبَص کبرای
م تًاوذ ثٍغًرت کبَص سغح تًلیذ خذمت وسجتثٍ

ديرٌَبی ثزوبمٍَبی شىجسبلٍ تًسؼٍ ي سبلَبی شیص اس

سغح ثبلقًٌ ي مًرد اوتظبر اس ویزيی اوسبو یب ثٍغًرت

آن ،مجمًع ویزيی اوسبو ششضک ي دوذانششضک در َز

اكشایص َشیىٍ ثخص ثُذاضت ي درمبن مطبَذٌضًد

سبل ثٍػىًان ویزيی اوسبو تخػػ در ثخص ثُذاضت

(13ي)14

ي درمبن دروظزگزكتٍضذٌاست؛ ثٍایهتزتیت ،جبمؼٍ
آمبری در مغبلؼٍ حبضز ،کل ویزيی اوسبو

موار و روشها

دوذانششضک در سزی سمبو سبلَبی  1360تب  1388در

شژيَص حبضز ،یک مغبلؼٍ گذضتٍوگز ثًدٌ کٍ ثب

کطًر

ريش تًغیل  -تحویو ي آمبری اجزاضذٌاست .در ایه
مغبلؼٍ ثب استلبدٌ اس آمبرَبی سزی سمبو
اوسبو

سمبو یبدضذٌ ویش اس

ششضک ي دوذانششضک در سبلَبی  1360تب

وزپاكشارَبیEviews-7

ي

Excel 2010

ثب تًجٍ ثٍ

ششضک ي دوذانششضک ،ع

کل ديرٌ  1360تب

 1388ي ديرٌَبی ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ايل تب چُبرپ ،اس
راثغٍ وزخ رضذ مزکت سیز ثٍدستآمذ:

ششضک ي

()1
ویزيی اوسبو تخػػ (ششضک یب دوذانششضک) در ثخص ثُذاضت ي درمبن در سبل شبیبو مًرد وظز

=

ویزيی اوسبو تخػػ (ششضک یب دوذانششضک) در ثخص ثُذاضت ي درمبن در سبل شبیٍ مًرد وظز =
وزخ رضذ ویزيی اوسبو تخػػ (ششضک یب دوذانششضک) در ديرٌ مًرد وظز=
مذت سمبن یب عًل
ثزای محبسجٍ متًسظ وزخ رضذ ویزيی اوسبو (

ديرٌ=

) در َزیک اس چُبر ديرٌ شىجسبلٍ ع ثزوبمٍَبی ايل تب چُبرپ ،اس

تجذیل لگبریتم راثغٍ ( )1ثزحست لگبریتم وپزیه ،ثٍ ضزح سیز استلبدٌضذ:
()2

()3
مجبسی (

در راثغٍ مًرد وظز ثزای تخمیه رگزسیًو  ،ثب تًجٍ

) مىظًر ضذ؛ ایه متـیز مجبسی،

ثٍ تـییز یکثبرٌ در ريوذ رضذ ویزيی اوسبو ششضک اس

آوچىبنکٍ در تخمیهَبی رگزسیًو

سبل  1371ثٍ ثؼذ ،ثزای تؼذیل وزخ رضذ ،متـیزی

در ريوذ رضذ متذايل است ،ثزای سبلَبی  1360تب
3

ثزای تـییز یکثبرٌ
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دادٌَبی سزی سمبو

اوسبو

ي تحویلضذٌاوذ.

تؼذاد ویزيی اوسبو

اس

استلبدٌضذٌاست .متًسظ وزخ رضذ سبالوٍ مجمًع ویزيی

 1388ي مستىذَبی ثزوبمٍَبی شىجسبلٍ ايل تب چُبرپ
َذفَبی ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ،ارسیبث

را

تط یلم دَذ

ي

ومًوٍگیزی

استلبدٌوطذٌاست .ثٍمىظًر تحویل دادٌَب در کل ديرٌ

تؼذاد ویزيی

تًسؼٍ کطًر ،يضؼیت مىبثغ اوسبو ششض

ششضک ي
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ضزایظ كؼو

اسالم

ا رزیاتی ٍضعیت هٌاتع اًناًی کسو در ایراى تر اساس ّذفّاا ترًاهِّاا اٍل تا ...

 1371ثزاثز ( 0غلز) ي ثزای سبلَبی  1372تب 1388
ثزاثز ( 1یک) دروظزگزكتٍضذ .مؼبدلٍ تخمیهسدٌضذٌ ثب
()4
متـیز ريوذ ع سزی سمبو  1360تب  1388است کٍ ارسش ػذدی آن اس  0تب  28دروظزگزكتٍضذٌاست
متـیز مجبسی مؼبدل ( 0غلز) ع سبلَبی  1360تب  1371ي (یک) ع سبلَبی  1372تب
در راثغٍ ( ،)4مؤللٍَبی

 ،ي

=n

= 1387

 ،ضزایج َستىذ کٍ اس وتیجٍ تخمیه رگزسیًو ثٍدستم آیىذ.

نتایج

در ثزرس

 1388را َمزاٌ ثب وتبیج آسمًنَب ثزای كزيؼ اسبس

اسىبد ثزوبمٍَبی ايل تب چُبرپ شىجسبلٍ

تًسؼٍ کطًر ،درخػًظ يضؼیت ویزيی اوسبو
تخػػ

مؼبدالت رگزسیًو (وجًد خًدَمجستگ ي وجًد ياریبوس
وبَمسبو ) وطبنم دَذ.

ثخص ثُذاضت ي درمبن ،سٍ وًع َذف

در َلت سبل ايل دٍَ  ،1360ثزاسبس جذيل  ،1وزخ

مطبَذٌم ضًد.
در ثزوبمٍ ايل تًسؼٍ ثز اكشایص دستزس

رضذ سبالوٍ ثزای مجمًع ویزيی اوسبو

ي تًسیغ

ششضک ي

ػبدالوٍ ام بوبت درمبو ي ویزيی اوسبو در سغح کطًر

دوذانششضک میبن  0/5تب  6/8درغذ وًسبنداضتٍاست؛

تأکیذضذٌثًد؛ ایه مًضًع ثب تًجٍ ثٍ تؼذاد ثسیبر

در ایه ديرٌ ،ایه وزخ در جذيل  2ثٍعًر متًسظ سبالوٍ

در آن سمبن ،حبئش اَمیت

مؼبدل  3/4درغذ وطبندادٌضذٌاست؛ در ایه ديرٌ،

محذيد ویزيی اوسبو

ثزوبمٍای اسشیصتذيیهضذٌ ثزای تًسؼٍ اقتػبدی ي

داوستٍم ضذ.
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اجتمبػ يجًدوذاضت.

در ثزوبمٍَبی ايل ي ديپ تًسؼٍ ،ثز َذف اكشایص

در ديرٌ ثزوبمٍ ايل تًسؼٍ ،ثزاسبس يضؼیت

وسجت ششضک ثٍاسای  1000ولز جمؼیت تأکیذضذٌثًد.
در ثزوبمٍ سًپ ،ػاليٌثز دي َذف ثبال ،ثز مطبرکت

وطبندادٌضذٌ در جذيل  ،1ثٍؿیزاس سبل  1371کٍ وزخ

وظبپ ارائٍ خذمبت ي

ثٍ ثیص اس  40/38درغذ

ثخص ؿیزديلت

ي سبمبوذَ

رضذ سبالوٍ ثٍعًر جُط

اغالح ضج ٍ ثُذاضت ي درمبن تأکیذضذٌثًد؛ ایه
اَذاف ثب تأکیذ ثز اكشایص خذمتدَ

رسیذ ،در ثقیٍ سبلَب ،وزخ رضذ سبالوٍ میبن  5/5تب 13/4
درغذ وًسبنداضتٍاست؛ در ایه ديرٌ ،ایه وزخ ثٍ ضزح

ویزيی اوسبو

ششضک ي دوذانششضک ،حبئش اَمیت ثًدوذ.
ثزرس

يضؼیت رضذ ویزيی اوسبو

وطبندادٌضذٌ در جذيل  ،2ثٍعًر متًسظ سبالوٍ مؼبدل
تخػػ

 14/2درغذ ثًدٌاست.

در

عًل ديرٌَبی ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ي درکل ديرٌ ( 1360تب

در ديرٌ ثزوبمٍ ديپ تًسؼٍ ،سبلَبی  1374تب ،1378

 )1388در جذيلَبی  1ي  2وطبندادٌضذٌاوذ؛ جذيل ،1

ششضک ي

يضؼیت سبالوٍ ویزيی اوسبو

وزخ رضذ سبالوٍ ثزای مجمًع ویزيی اوسبو

ششضک ي دوذانششضک ي

دوذانششضک در جذيل  1ثب وًسبن میبن  6/1ي  13درغذ

مجمًع آوُب را َمزاٌ ثب وزخ رضذ سبالوٍ وطبنم دَذ؛

مطبَذٌم ضًد .متًسظ وزخ رضذ در ثزوبمٍ ديپ تًسؼٍ،

جذيل  2ثب استلبدٌ اس راثغٍ ( ،)3متًسظ وزخ رضذ

ثٍ ضزح وطبندادٌضذٌ در جذيل  ،2مؼبدل  9/4درغذ

سبالوٍ در سبلَبی  1361تب  1367ي در چُبر ديرٌ

ثًدٌاست .در ديرٌ ثزوبمٍ سًپ تًسؼٍ ،سبلَبی  1379تب

ثزوبمٍریشی را وطبنم دَذ.

 ،1383وزخ رضذ سبالوٍ ویزيی اوسبو یبدضذٌ ،ثزاسبس

جذيل  ،3ویش وتیجٍ تخمیه رگزسیًو راثغٍ ( )4ثزای

جذيل  ،1میبن  3/5ي  8درغذ وًسبنداضت؛ در ایه

تخمیه متًسظ وزخ رضذ ( ) ثزای کل ديرٌ  1360تب

ديرٌ ثزاسبس جذيل  ،2متًسظ وزخ رضذ سبالوٍ 6/2
4
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تجذیل لگبریتم ثٍ ضزح راثغٍ سیز است:

هحوَد کاظویاى ٍ ّوکاراى

درغذ ثًدٌاست؛ ثٍعًر کو  ،اكشایص قبثلمالحظٍ در
شذیزكتٍضذگبن رضتٍَبی ششض

ي دوذانششض

در ديرٌ ثزوبمٍ چُبرپ تًسؼٍ ،سبلَبی  1384تب
 ،1388وزخ رضذ سبالوٍ ثزای مجمًع ویزيی اوسبو

در

اوسبو ششضک ي دوذانششضک را در سبلَبی دٍَ 1370

 3/8ي  6/4درغذ مًاجٍ ثًد؛ متًسظ وزخ رضذ در ایه

درش داضت؛ ایه اكشایص در شذیزكتٍضذگبن رضتٍَبی

ديرٌ ویش ثزاسبس جذيل  2ثبلؾ ثز  4/67درغذ

ششض

ثًدٌاست.

اساسبس ثٍ دلیل مالحظبت گلتٍضذٌ در

ثزوبمٍَبی ايل تب سًپ تًسؼٍ ثًدٌاست.
جدو  .1اعدار نینوي انسانی پزش

و رندا پزش

و ننخ رشد سالیان مجموع آنرا طی روره زمانی  1331اا 1311
نرخ رشد ساالنه هجووع
پسشک و دنداىپسشک (درصد)

5
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هجووع پسشک و
تعداد دنداىپسشک
تعداد پسشک
سال
دنداىپسشک
10411
1115
18151
1931
4/835
15111
1911
18311
1931
1/430
15158
1941
18348
1931
1/333
15348
1411
13118
1939
1/434
13111
1891
13851
1934
3/000
11418
9118
10111
1938
4/519
11958
9498
10381
1933
1/341
11381
9311
15981
1930
3/313
19411
4111
13111
1935
8/883
14011
4811
11111
1933
5/951
13001
4001
11111
1901
*
41/958
90851
3313
91331
1901
19/918
41851
0910
98134
1901
19/145
45111
5151
41141
1909
19/195
84813
5044
48038
1904
11/498
31130
3410
81001
1908
3/315
38350
11318
88901
1903
0/038
01191
11411
83011
1900
3/141
08433
11135
39991
1905
8/318
03301
11313
30143
1903
5/110
53908
19435
01500
1951
0/135
31813
14081
00088
1951
9/819
38038
18313
51183
1951
3/418
111315
13093
58151
1959
4/809
113803
10398
55344
1954
4/113
111501
15493
31494
1958
9/511
118158
13191
38588
1953
4/834
111990
11383
33305
1950
3/411
115141
11341
118411
1955
مأخذ :ثبوک اعالػبت سزی سمبو  -ثبوک مزکشی جمًُری اسالم ایزان ( ،)http://tsd.cbi.ir/page/4275.aspxسبلىبمٍَبی آمبری کطًر-
مزکش آمبر ایزان -سبلَبی  1360تب 1388
* اكشایص  40/4درغذی ویزيی اوسبو ششضک ي دوذانششضک در سبل  ،1371وبض اس تؼذاد شذیزكتٍضذگبن در مجمًع دي سبل  1364ي 1365
ثبلؾ ثز  8600ولز ي جبثٍجبی حذيد ویم اس  1800ولز داوطجًیبن ثًرسیٍ ششض در کطًرَبی اريشبی ضزق ثٍ داوطگبٌَبی کطًر در ایه دي
سبل ثًدٌاست (سبلىبمٍَبی آمبری  1366ي .)1367
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سبلَبی  1364ي شس اس آن ،رضذ چطمگیز ویزيی

ششضک ي دوذانششضک ثزاسبس جذيل  1ثب وًسبن میبن

ا رزیاتی ٍضعیت هٌاتع اًناًی کسو در ایراى تر اساس ّذفّاا ترًاهِّاا اٍل تا ...

جدو  .2متوسط ننخ رشد ساالن نینوي انسانی پزش

و رندا پزش

رر سا هاي  1331اا  1331و ارار بننام

پنجسال اوسع
دوره برناههریسي

()n

)

(

( 1930-1931پیش از برناهه اول)

 0سال

 9/90درصد

( 1901-1935برناهه اول)

 8سال

 14/10درصد

*( 1905-1904برناهه دوم)

 8سال

 3/95درصد

( 1959-1903برناهه سوم)

 8سال

 3/15درصد

( 1955 -1954برناهه چهارم)

 8سال

 4/30درصد

* سبل  1373سبل میبو میبن دي ثزوبمٍ ايل ي ديپ ثًد.

 ،متًسظ وزخ رضذ (

ثٍعًر کو  ،ثزاسبس آوچٍ در جذيل  3ثٍػىًان
وتیجٍ تخمیه متًسظ وزخ رضذ سبالوٍ ثزای مجمًع

ديرٌ  1360تب  ،1387مؼبدل ثب

ویزيی اوسبو ششضک ي دوذانششضک در کل ديرٌ 1360

درغذ ثٍدستآمذٌاست.

) ثزای کل
یب

تب  1388مالحظٍم ضًد،
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است

کٍ

شس

اس

تجذیل

حسبث

ثب

راثغٍ

جدو  .3نتایج اخمین رگنسیونی متوسط ننخ رشد ساالن نینوي انسانی پزش

رر روره  1331اا 1311

متغین وابست :
آهارهt

هتغیرهاي توضیحي

ضرایب

= R2
= Durbin-Watson
LM(1)=1/571, LM(2)=0/856
White nR2= 3/038
 -آمبرٌَبی  tثزای َمٍ ضزایت تخمیهسدٌضذٌ در سغح مؼى دار  1درغذ قزارداروذ.

 -ضزیت تؼییه ( )R2وطبنم دَذ کٍ وتیجٍ تخمیه تب  98/9درغذ تـییزَب را در متـیز ياثستٍ

تًضیحم دَذ.

 آمبرٌ ( )Durbin-Watsonدر سغح مؼى دار  1درغذ ،وجًد خ ًدَمجستگ اس مزتجٍ ايل را تأییذم کىذ. -آمبرٌَبی آسمًنَبی ) LM(1ي ) ،LM(2ثٍتزتیت ثب  Pvalueثزاثز ثب ( )0/222ي ( ،)0/437در مقبیسٍ ثب ارسش ػذدی ثحزاو در جذيل

( ،)χ2در سغح مؼى دار  5درغذ ،وجًد خًدَمجستگ تب مزتجٍ  2را تأییذم کىىذ.

-آمبرٌ ( )White nR2ثب  Pvalueثزاثز ثب ( ،)0/219در مقبیسٍ ثب ارسش ػذدی ثحزاو در جذيل ( ،)χ2در سغح مؼى دار  5درغذ ،وجًد

ياریبوس وبَمسبو را تأییذم کىذ.

6
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تعداد سالهاي برناهه

هتوسط نرخ رشد ساالنه

هحوَد کاظویاى ٍ ّوکاراى

ثزرس ريوذ تـییزَبی تؼذاد ویزيی اوسبو ششض

تب سبل  1370ثٍآرام رضذداضتٍاست؛ امب اس سبل 1370

اس

ثٍ ثؼذ ،رضذ آن ثٍغًرت كشایىذٌ ثًدٌاست.

سبل  1360تب سبل  1388در ومًدار  1ویش وطبنم دَذ

نمورار  .1روند رشد اعدار نینوي انسانی پزش

و رندا پزش

رر سا هاي  1331تب 1311

مأخذ :اعالػبت جذيل 1

ي ثٍکبرگیزی

سبلَبی شیص اس  ،1370يسارت ثُذاضت ،سُم ػمذٌ

َمچىیه ثٍمىظًر ثزرس ِ سبسمبوذَ

ویزيی اوسبو تخػػ ثخص ثُذاضت ي درمبن ،وسجت

در جذة ي ثٍکبرگیزی ویزيی اوسبو ششضک در کطًر

ششض بن ضبؿل در يسارت ثُذاضت ثٍ کل ششض بن ع

ثزػُذٌداضت ،يل

ديرٌَبی شىجسبلٍ (اس سبل  1360تب )1388در جذيل 4

ایه سُم ،کبَط چطمگیز را وطبندادٌاست.

وطبندادٌضذٌاست؛ ایه جذيل وطبنم دَذ کٍ در
جدو  .4اعدار و نسبت پزشکا شاغل رر وزارت برداشت ب کل پزشکا
سال
جوع کل تعداد پسشک و
دنداىپسشک شاغل در وزارت
بهداشت
نسبت پسشک و دنداىپسشک شاغل
در وزارت بهداشت به کل کشور
(درصد)

1931

1938

1901

1908

1951

1958

1955

0340

11301

13131

15115

13803

15813

91951

49/3

89/5

31/3

91/9

18/0

18/0

19/0

مأخذ :تؼذاد ششض بن ضبؿل در يسارت ثُذاضت -سبلىبمٍَبی آمبری  1360تب 1388

7
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در ديرٌ سبلَبی  1370تب ،1388

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 14:05 IRDT on Monday June 18th 2018

تؼذاد ویزيی اوسبو ششضک ي دوذانششضک اس سبل 1360

ا رزیاتی ٍضعیت هٌاتع اًناًی کسو در ایراى تر اساس ّذفّاا ترًاهِّاا اٍل تا ...

بحث و نتیج گیني

تًجٍ ثٍ ثزوبمٍَبی شىجسبلٍ تًسؼٍ ثب مجمًػٍای اس

ي ضُزی ي

َذفَب ي تأکیذَب ثز اكشایص ویزيی اوسبو

كیشی

ششضک ي

مزاکش ثُذاضت

ي درمبو

ريستبی

خبوٍَبی ثُذاضت ،اكشایص تؼذاد تختَبی ثستزی ي

دوذانششضک ،رضذی قبثلمالحظٍ در ویزيی اوسبو

ثٍعًر کو ثب اكشایص سزمبیٍَبی تأسیسبت ي تجُیشات

یبدضذٌ ثزوبمٍریشیضذ؛ َذف ایه ثزوبمٍَب ثٍعًر کو ،

در ثخص ثُذاضت ي درمبن ،ام بن اضتـبل ششض بن ویش

مًرد ویبس ثزای گستزش خذمبت

اكشایصیبكتٍاست ي َمزاٌ ثب آن ،سغح خذمبت ثخص

تأمیه ویزيی اوسبو
ثُذاضت

ي درمبو

در کطًر ي تأمیه ویبسَبی مزدپ ثٍ

خذمبت آوُب ثًدٌاست .ثٍعًریکٍ ثزرس
اوسبو

سالمت ویش اكشایصیبكت ( 8ي.)16

رضذ ویزيی

در ثزوبمٍ ايل تًسؼٍ ثز تًسیغ ػبدالوٍ ام بوبت

ششضک ي دوذانششضک در جذيل  1ي ومًدار 1

ششضک در سغح کطًر

وطبنداد ي ثب تًجٍ ثٍ َذف کو

درمبو

ي ویزيی اوسبو

یبدضذٌ در ثزوبمٍَب

تأکیذضذٌثًد؛ امب در ثزوبمٍَبی ثؼذی اس ادامٍ تًجٍ ثٍ

ششضک در

ایه َذف اثزی مطبَذٌوم ضًد .ثب تًجٍ ثٍ اَمیت

کطًر کٍ در جذيل  2وطبندادٌضذ ،در سبلَبی شس اس

ششضک ثزای

ثزای ػجًر اس مط ل کمجًد ویزيی اوسبو
سبل  ،1370ريوذ رضذ ویزيی اوسبو

تًسیغ مىبست ام بوبت ي ویزيی اوسبو

اكشایص سغح خذمبت ثٍ جبمؼٍَ ،مچىبن کمجًد خذمبت

یبدضذٌ ثسیبر

قبثلمالحظٍ ثًدٌاست.
ثٍعًر کو

ششض بن در ضُزَبی کًچک ي ػذپ دستزس مىبست ي
کبك

ثزای تحقق َذفَبی ثزوبمٍَبی ايل ي

ثٍ ششضک ثٍرؿم دستزس

ثٍوسجت مغوًة در
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ديپ تًسؼٍ مجى ثز اكشایص وسجت ششضک ثٍ جمؼیت،

ضُزَبی ثشرگ ،اسجموٍ مط الت

مستىذَبی آمبری مًجًد وطبنم دَىذ کٍ در ثزوبمٍ ايل

تًسیغ وبمىبست ویزيی اوسبو ششضک در ثخص ثُذاضت

وسجت ششضک ثٍاسای  1000ولز جمؼیت اس  0/36در

ي درمبن مطبَذٌم ضًد ( 17ي .)18ثزاسبس وتبیج

اثتذای ثزوبمٍ ،ثٍ  0/61در شبیبن ثزوبمٍ رسیذ؛ ایه وسجت

مغبلؼٍ تقًای

ي ضبَیًوذی مطبَذٌم ضًد کٍ

در شبیبن ثزوبمٍ ديپ ثٍ  0/96رسیذ ي در ثزوبمٍَبی سًپ

ضُزستبنَبی ایزان اس وظز ثُزٌمىذی اس ضبخعَبی

ي چُبرپ تًسؼٍ ثبيجًدایى ٍ َذف وسجت ششضک ثٍ

خذمبت ثُذاضت

ي درمبو َ ،مسبن وجًدٌ ،اختالف

جمؼیت در ثزوبمٍَب مطبَذٌوم ضًد ،در شبیبن ایه دي

سیبدی ثب ی ذیگز داروذ؛ مُمتزیه ػبمل در تًسیغ وبثزاثز

ثزوبمٍ ویش ایه وسجت ثٍتزتیت ثٍ  1/24ي 1/45

خذمبت سالمت ،سیبستَب ي ثزوبمٍریشیَبی است کٍ

اكشایصیبكت ( .)15مًكقیت ثٍدستآمذٌ در تحقق

ثٍ تمزکش كؼبلیتَب ي خذمبت در ضُزَبی ثشرگ

َذفَبی ثزوبمٍَبی ايل ي ديپ تًسؼٍ م تًاوذ تبحذيد

مىجزم ضًد ()18؛ َمچىیه ثز اسبس مغبلؼٍ مًردی

قبثلمالحظٍای ثٍ دلیل تػًیت قبوًن تط یل يسارت

سوذیبن ي َم بران در استبن اردثیل مطبَذٌم ضًد کٍ

در سبل  1364ثبضذ؛

يضؼیت تًسیغ مىبثغ ثُذاضت ي درمبن در داخل استبن

ثُذاضت ،درمبن ي آمًسش ششض

است کٍ ثٍ دلیل

ویش وبمتًاسن ي وبمتؼبدل ثًدٌاست ( .)4در مغبلؼٍ ضُبث

ثب تػًیت ایه قبوًن ،داوط ذٌَب ي داوطگبٌَبی ػوًپ
ششض

در کطًر گستزشیبكتىذ ي ثب تزثیت ویزيی

ي َم بران ،وتبیج وطبندادوذ کٍ ريوذ ضبخع وسجت

اوسبو

ثب تًجٍ ثٍ

ششضک متخػع ضبؿل ثٍ َ 10شار ولز

ششض

 ،ػزضٍ ایه ویزيی اوسبو

ویزيی اوسبو

سغح تقبضب ثزای آن اكشایصیبكت .ثب اكشایص تؼذاد

جمؼیت ري ثٍ شیطزكت است يل

كبرؽالتحػیالن ،ام بن گستزش ضج ٍ ثُذاضت ي درمبن

ثزوبمٍریشی غحیح ي تًسیغ وبثزاثز ام بوبت ،ایه وسجت

کطًر كزاَم ضذ ي ريستبَب ي مىبعق محزيپ کطًر ویش

در سغح استبنَب ثٍعًر کبمل متلبيت است .ثٍعًریکٍ

تبحذيد قبثلمالحظٍای تحت شًضص ششضک قزارگزكتىذ؛

ثسیبری اس استبنَب ثب کمجًد ششضک متخػع ريثٍري
8

ثٍ دلیل ػذپ
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ثزاسبس یبكتٍَبی شژيَص م تًانوتیجٍگزكت ثب

َمچىیه در عًل سٍ دٍَ گذضتٍ ثب گستزش كضبَبی

هحوَد کاظویاى ٍ ّوکاراى

َستىذ ي ثٍعًر َمسمبن در وقبط دیگز ،مبساد ایه ویزي

ديرٌَبی ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ثب تـییزَبی وبگُبو در وزخ

مطبَذٌم ضًد (.)3

رضذ ویزيی اوسبو ششضک ي ضزایظ ؿیزتؼبدل  ،ثب تًجٍ

درخػًظ تأکیذ ثز مطبرکت ثخص ؿیزديلت

ثزوبمٍ سًپ تًسؼٍ ،یبكتٍَبی جذيل  4وطبندادوذ کٍ تب

ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ي ريشَبی ثزوبمٍریشی ثزای تؼییه

سبل  ،1370تؼذاد ي وسجت ششض بن ي دوذانششض بن

وزخ رضذ ،اؿوت ثٍ ثزقزاری رضذ تؼبدل

ثزای ویزيی

ضبؿل در يسارت ثُذاضت ثٍ کل ششض بن ي

اوسبو ششضک ثزاسبس سغح خذمبت کٍ ثبیذ ثٍغًرت

دوذانششض بن اكشایصیبكتٍاست ،امب اس سبل  1370ثٍ

ثزوبمٍریشیضذٌ ،ع

ایه ديرٌَب مطخع م ضذ ي

ثؼذ ،وسجت ششض بن ضبؿل در يسارت ثُذاضت ثٍعًر

َمچىیه ثزاسبس ظزكیت سزمبیٍ كیشی

قبثلمالحظٍای کبَصیبكتٍاست؛ ی
کبَص م تًاوذ وبض

تًجُ

اس دالیل ایه

اس رضذ كشایىذٌ كبرؽالتحػیالن

ششضک ي جًیبی کبر ،ثیص اس ویبس استخذام
ثُذاضت در مزاکش ثُذاضت

ي درمبو

غًرتوم گزكت کٍ ایه مًضًع ،مًجت

ثٍيجًدآمذن مط الت در رضذ تؼبدل

يسارت

در ثخص،
در ثخص

ثُذاضت ي درمبن ضذٌاست .ثب يجًد ایه ضزایظ ي ثب
تًجٍ ثٍ مغبلؼبت اوجبپضذٌ ثٍوظزم رسذ ویزيی اوسبو

ي ثیمبرستبنَبی

آن ثبضذ .تبکىًن آمبری غحیح اس میشان ثی بری در گزيٌ

ششضک ثب تًجٍ ثٍ سغح خذمبت ثزوبمٍریشیضذٌ ي ثب

ارائٍوطذٌاست؛ ثبيجًدایه مزکش آمبر ایزان

تًجٍ ثٍ ػبمل سزمبیٍ ،در ضزایظ ػذپ اضتـبل کبمل

را در سبل  1381حذيد 9/6

رضذکزدٌاست؛ ایه مًضًع درحبلحبضز ثٍغًرت

درغذ ثیبنکزد ()7؛ در ایه ضزایظ ،اوتظبرم ريد سُم

ششضک

ششض

میشان ثی بری گزيٌ ششض
ثخص ؿیزديلت
ارائٍ

خذمبت

در ارائٍ خذمبت ي سبسمبوذَ
اكشایصیبكتٍثبضذ؛

ثزرس

ظبَزی [ثب] يجًد مبساد ویزيی اوسبو
مطبَذٌم ضًد (.)11

وظبپ
ػمو زد

سبلَبی گذضتٍ ثب تًجٍ ثٍ

ثٍعًر کو  ،ع

مستىذَبی ػمو زد ثزوبمٍَبی تًسؼٍ وطبنم دَىذ کٍ

ثُذاضت ي درمبن کطًر ،تـییزَبی چطمگیز در کمیت

ديرٌ اجزای ثزوبمٍ سًپ تًسؼٍ ي سبلَبی شس اس

حبغلآمذٌاست .ثزاسبس

ع

ویزيی اوسبو

ششض

آن ،سُم ثخص ؿیزديلت در ارائٍ خذمبت اكشایصیبكتٍ ي

یبكتٍَبی جذيل  ،3متًسظ وزخ رضذ سبالوٍ مجمًع

تػذی ديلت کبَصیبكتٍاست؛ ثٍعًر ومًوٍ ،تؼذاد

ویزيی اوسبو ششضک ي دوذانششضک ع سبلَبی 1360

اس  123ثیمبرستبن در

تب  1388ثبلؾ ثز  6/4درغذ ثًدٌاست؛ در ایه ديرٌ،

سبل  1379ثٍ  130ثیمبرستبن در سبل 1387

مجمًع تؼذاد ویزيی اوسبو

ششضک ي دوذانششضک ثبلؾ

اكشایصیبكتٍاست ( )15کٍ ایه ريوذ اكشایص م تًاوذ در

ثز  7/3ثزاثز ضذٌاست؛ ایه رضذ ثزاسبس سیبست تًسؼٍ

جذة ویزيی اوسبو ششضک در ثخص خػًغ  ،ثٍعًر

آمًسش ششض

ششضک در

قبثلمالحظٍای تأثیزگذار ثبضذ؛ ثٍرؿم ضزيرت تًجٍ

کطًر ،در عًل ديرٌَبی ثزوبمٍَبی ايل تب چُبرپ

ثٍ ایه مًضًع ،در ثزوبمٍ چُبرپ ،تأکیذی ثز آن

تًسؼٍ كزاَم ضذ؛ حبل شس اس اجزای چُبر ديرٌ

ثیمبرستبنَبی ثخص خػًغ

مطبَذٌوم ضًد.
ثزرس

ثزوبمٍریشی

ي اكشایص ویزيی اوسبو

ثزای

رضذ

ویزيی

اوسبو

ششضک،

ريوذ ثزوبمٍَبی تًسؼٍ شىجسبلٍ وطبنم دَذ

مطبَذٌم ضًد کٍ تًسؼٍ سغح خذمبت در ثخص

مطخع

سالمت ثذين دروظزداضته یک مذل رضذ تؼبدل  ،ثزای

ضذٌاوذ ي ثؼض َذفَب ویش ثٍعًر غزف در یک یب دي

ثزقزاری ارتجبط میبن ػًامل ویزيی اوسبو ي سزمبیٍ در

ديرٌ مًرد تأکیذ قزارگزكتىذ؛ ایه مًضًع م تًاوذ

ضزایظ اضتـبل کبمل ،در آیىذٌ ام بنشذیز ویست .در

کٍ َذفَبی ایه ثزوبمٍَب ثٍغًرت مقغؼ

اسجموٍ دالیو

ضزایظ كؼو

ثبضذ کٍ [سجتم ضذ] در گذضتٍ در
9

کٍ ثخط

قبثلمالحظٍ اس ویزيی اوسبو
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ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ویش ایه مًضًع را تأییذم کىذ.

َذفَبی مجمًع ثزوبمٍَبی تًسؼٍ ي ػمو زد ثخص
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در

ثٍ سغح خذمبت ثزوبمٍریشیضذٌ ،مًاجٍ م ضذیم .در

ارضذ

.محسًةم ضًد

،ششضک در ضزایظ ػذپ اضتـبل کبمل مطبَذٌم ضًوذ

اشکن و قدررانی

ایه مًضًع ػاليٌثز ػذپ تؼبدل در ػزضٍ ي تقبضبی
 مًجت ثزيس ض بف میبن سغح،ششضک

مقبلٍ حبضز ثزگزكتٍ اس شبیبنوبمٍ کبرضىبس

ویش

 ثذیه يسیوٍ اس.رضتٍ اقتػبد سالمت داوطگبٌ ضبَذ است

ي درمبو

 تغجیق ثزوبمٍَبی اكشایص کم ویزيی،آیىذٌ ویش ادامٍیبثذ

. تط ز ي قذرداو م کىیم،تطًیق ي راَىمبی كزمًدوذ

 ی،ٍثب ویبسَبی در حبل رضذ در جبمؼ
ثزوبمٍریشیَب

2.
3.

4.
5.
6.

ثبلقًٌ ي سغح ثبللؼل خذمبت ثُذاضت

 کٍ ثبیذ در سبلَبی، ثزای رضذ ػزضٍ خذمبت.م ضًد

سحمبت تمبم استبداو کٍ مب را در اجزای ایه شژيَص

1.

ویزيی اوسبو
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Abstract
Background and Objective: The aim of this study was assessment and analysis
of the status of the sum of physicians and dentists manpower in Iran on the basis
of the five-year development plans goals.
Materials and Methods: This study has a descriptive–analytic method, using
statistical analysis and documents from the first to the fourth five-year National
Development Plan. The population in the study was the total number of
physicians and dentists human resources in the country. The analysis was done
by the statistical softwares Eviews7 and Excel 2010.

Scientific-Research
Journal of Shahed
University
21st Year, No.110
April- May, 2014

Results: The average annual growth rates of the sum of physicians and dentists
in the four development plans were 14.2, 9.4, 6.2 and 4.7%, respectively. The
total average annual growth rate in 1360-1388 was 6.4%. These growth rates
along with high annual growth rates in that period showed that in the decision
for increasing the number of physicians, the attention should be mainly focused
on growth of physician services in the country and reducing shortages of health
services in the public sector. There have been three goals for such high growth
rates in the development plans, a) increasing accessibility and equity in the
distribution of facilities and physician manpower, b) increasing the proportion of
physician number per 1000 population, and c) increasing the share of private
sector in health service provision.
Conclusion: Lack of a plan for balanced growth rates of physician manpower
and health facilities for a given level of health services in the last five-year plan
could be considered the main problem in future, after reaching the required
number of physicians in the country.
Keywords: Physician human resources, Health sector, Development plans
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