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چكيده

مقدمــه :دسترســی بــه بیمــه دندانپزشــکی بــا اســتفادهی بیشــتر از خدمــات دندانپزشــکی و ســامت دهــان و دنــدان مرتبــط اســت.
هــدف مطالعــه حاضــر پاســخگویی بــه دو پرســش ذیــل اســت :تمایــل افــراد بــه پرداخــت بــرای بیمــه دندانپزشــکی چــه میــزان اســت
و چــه عواملــی بــا ایــن تمایــل در ارتبــاط هســتند؟

روش كار :پژوهــش حاضــر مطالعــهای پیمایشــی اســت .جمــعآوری دادههــا از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته بــر مبنــای
دســتورالعمل ارزشگــذاری مشــروط انجــام شــد .از روش ســؤال بــاز بــرای تخمیــن تمایــل بــه پرداخــت در  385فــرد مراجعهکننــده
بــه کلینیکهــای دندانپزشــکی شــهر اصفهــان در ســال  1394اســتفاده شــد .عوامــل مرتبــط بــا میــزان تمایــل بــه پرداخــت از طریــق
رگرســیون خطــی و بــا اســتفاده از نرمافــزار  STATA 11تحلیــل گردیــد.
يافتههــا :میانــه و میانگیــن پیراســته  %5تمایــل بــه پرداخــت ماهانــه هــر عضــو خانــوار بــرای بیمــه خدمــات دندانپزشــکی بــه ترتیــب
برابــر بــا  10000ریــال و  156282.4ریــال محاســبه شــد .نتایــج تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه افــراد بــاالی  40ســال بهصــورت
معنـاداری تمایــل کمتــری بــه پرداخــت بــرای بیمــه خدمــات دندانپزشــکی داشــتند .ارتبــاط معنـاداری بیــن ســایر متغیرهــای بهداشــتی،
اقتصــادی و جمعیتشــناختی خانــوار بــا میــزان تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمــه خدمــات دندانپزشــکی مشــاهده نشــد.
نتیجهگیــری :میــزان تمایــل بــه پرداخــت خانوارهــا ،راهنمایــی بــرای تعییــن حــق بیمــه خدمــات دندانپزشــکی بــرای سیاســتگذاران
اســت .بــا توجــه بــه عــدم ارتبــاط متغیرهــای مــدل بــا تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمــه دندانپزشــکی ،گســترش ایــن بیمــه نیازمنــد
سیاســتگذاری دولتــی جهــت افزایــش آگاهــی مــردم نســبت بــه اهمیــت ســامت دهــان و دنــدان میباشــد.
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مقدمه

ســامت دهــان و دنــدان جــزء الینفــک ســامت عمومــی
محســوب میشــود .مطالعــات انجــام شــده نشــان دادهانــد کــه
دسترســی بــه بیمــه دندانپزشــکی بــا بهرهمنــدی بیشــتر از
خدمــات دندانپزشــکی مرتبــط اســت ( .)3-1مطالعــه همای ـیراد
و همــکاران در ســال  1391رابطــه مثبــت و معن ـاداری را بیــن
میــزان پوشــش بیمــهای خدمــات دندانپزشــکی و تقاضــای
خدمــات دندانپزشــکی نشــان داد ( .)1در ســال  ،2010مطالعــه
چویــی 1و همــکاران روی خانوادههــای تحــت پوشــش بیمــه
مدیکیــد 2آمریــکا نشــان داد کــه افزایــش مزایــای دندانپزشــکی
بــرای بیمهشــدگان مدیکیــد ،میــزان بهرهمنــدی از خدمــات
دندانپزشــکی در خانوارهــای کمدرآمــد را تــا  %22افزایــش داده
Choi
Medicaid

اســت ( .)2در ســال  2008نومــورا در مطالعــه خــود اصالحــات
نظــام ســامت در بیمــه دندانپزشــکی دو کشــور ژاپــن و آلمــان را
مــورد مقایســه قــرار داد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه همــگام بــا
افزایــش پوشــش خدمــات دندانپزشــکی کــودکان ،بهرهمنــدی از
ایــن خدمــات در ایــن گروههــای ســنی افزایــش قابلتوجهــی
یافتــه اســت (.)3
در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته  %30از هزینههــای
دندانپزشــکی را دولــت و  %۷۰را بیمههــای خصوصــی پرداخــت
میکننــد؛ بــا ایــن وجــود ،در کشــور مــا بیمههــای دولتــی و
خصوصــی در ایــن زمینــه فعــال نیســتند و ایــن مســئله هزینـهی
زیــادی را بــر جامعــه تحمیــل میکنــد ( .)5 ,4نتایــج پیمایــش
هزینــه -درآمــد مرکــز آمــار ،ســهم پرداختهــای دندانپزشــکی
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روش کار

مطالعــه حاضــر پژوهشــی از نــوع کاربــردی و به لحــاظ ماهيت
پیمایشــی اســت .دادههــای مــورد نظــر بــر اســاس پرسشــنامه و
Contingent Valuation
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

Multistage cluster sampling
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Venktachalam
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از کل پرداختهــای ســامت در ســال  1388را حــدود
نشــان داد ( .)6در ایــن میــان ،ســهم پرداختهــای دندانپزشــکی
از کل پرداختهــای درمانــی در دو صنــدوق بیمــه پایــه اصلــی
کــه حــدود  %80جمعیــت کشــور را تحــت پوشــش دارنــد ،حــدود
 %1بــوده اســت (.)7
بــه منظور بررســی ترجیحــات و تقاضاهــای افــراد ،اقتصاددانان
روشهــاي مختلفــی را ارايــه دادهانــد کــه ارزش گــذاری
مشــروط 4یکــی از شــناخته شــدهترین آنهاســت ( .)9 ,8هــدف
5
از ارزشگــذاری مشــروط ،اســتخراج ترجیحــات بیــان شــده
افــراد بــه زبــان پولــی اســت تــا ايــن طريــق منافــع حاصــل از
خدمــات و كاالهــا بــه صــورت پولــی مــورد تحلیــل قــرار گیــرد.
ارزشگــذاری مشــروط میتوانــد بــرای بررســی تمایــل بــه
پرداخــت 6یــا تمایــل بــه دریافــت 7اســتفاده شــود .بررســی تمایل
بــه پرداخــت ،یکــی از پرکاربردتریــن روشهــا بــرای بررســی
ترجیحــات افــراد نســبت بــه دریافــت خدمــات و کاالهــای فاقــد
بــازار یــا دارای بــازار محــدود اســت .در ایــن روش ،پــس از ارايــه
یــک ســناریو فرضــی بــه مصرفکننــده ،مســتقيم ًا از وی دربــاره
میــزان تمايلــش نســبت بــه پرداخــت جهــت دریافــت کاال یــا
خدمتــی خــاص ســؤال میشــود .یکــی از ســادهترین روشهــای
اســتخراج تمایــل بــه پرداخــت مصرفکننــدگان ،روش ســؤال
بــاز 8اســت ( .)8نصرتنــژاد و همــکاران در ســال  2016در قالــب
یــک مــرور نظاممنــد ،مطالعــات مختلفــی کــه در کشــورهای
بــا درآمــد متوســط و پايیــن پیرامــون محاســبهی تمایــل بــه
پرداخــت بــرای بیمههــای درمــان انجــام شــده را بررســی
کردنــد ()10؛ بــا ایــن وجــود هیچکــدام از ایــن مطالعــات
متمرکــز بــر بیمــه خدمــات دندانپزشــکی نبــود (.)10
پژوهــش حاضــر قصــد دارد تــا بــا بررســی میــزان تمایــل
خانوارهــا بــه پرداخــت بــرای پوشــش بیمــهای خدمــات
دندانپزشــکی بــا اســتفاده از تکنیــک ســؤال بــاز و همچنیــن
تعییــن فاکتورهــای مؤثــر بــر آن بــه سیاســتگذاران بــرای
تعییــن حــق بیمــه خدمــات دندانپزشــکی و امــکان ارايــه
ایــن پوشــش بیمــهای خــاص ،بــهعنــوان زیــر مجموعــهای
از بیمههــای درمــان تکمیلــی ،یــاری رســاند .ایــن موضــوع
بهویــژه از ایــن جهــت حايــز اهمیــت اســت کــه بیمههــای
درمــان تکمیلــی بــه عنــوان شــاخهای از بیمههــای تجــاری در
ایــران تنهــا در صورتــی انگیــزه ارايــه پوشــش بیمــهای را دارا
هســتند کــه بــازار مناســب و تمایــل بــه پرداخــت کافــی بــرای
خدمــات آنهــا در ســطح جامعــه وجــود داشــته باشــد.

از طریــق مصاحبــه بــا سرپرســتان خانــوار و یــا همسرانشــان بــه
دســت آمــد .جامعــه آمــاری شــامل خانوارهــای مراجعهکننــده
بــه کلینیکهــای دولتــی و خصوصــی دندانپزشــکی در شــهر
اصفهــان بــود .حجــم نمونــه بــا در نظــر گرفتــن احتمــال %50
خریــد بیمــه دندانپزشــکی ،ســطح اطمینــان  %95و خطــای قابــل
قبــول  ،%5برابــر  385خانــوار محاســبه گردیــد .نمونهگیــری بــه
صــورت خوشـهای چنــد مرحلـهای 9و از طریــق مراجعــه بــه 16
کلینیــک دولتــی و خصوصــی انجــام گرفــت کــه بــه صــورت
تصادفــی از بیــن تمامــی کلینیکهــای دندانپزشــکی شــهر
اصفهــان انتخــاب شــده بودنــد .نمونهگیــری در زمســتان ســال
 1394انجــام شــد .جم ـعآوری دادههــا از طریــق پرسشــنامهای
انجــام شــد کــه توســط نصرتنــژاد و همــکاران در ســال 2014
طراحــی شــده اســت ( .)11ایــن ابــزار مبتنــی بــر پرسشــنامه
ونکتچلــم 10بــا توجــه بــه دســتورالعمل ارزشگــذاری مشــروط
طراحــی شــده و روایــی و پایایــی آن توســط کلــوزه 11و
لنــگ 12تأییــد شــده اســت ( .)13 ,12 ,8در پژوهــش حاضــر،
ســؤاالت پرسشــنامه بــر اســاس خدمــات دندانپزشــکی تعدیــل
شــد و ســپس روایــی آن توســط صاحبنظــران اقتصــادی و
دندانپزشــکان ارزیابــی و تايیــد گردیــد .پرسشــنامه شــامل چهــار
بخــش اســت؛ بخــش اول ســؤاالت مربــوط بــه درخواســت
پاســخدهندگان بــه عنــوان نماينــده سرپرســت خانــوار بــراي
بهرهمنــدي از پوشــش بيمــه خدمــات دندانپزشــكي اســت كــه
شــامل  11ســؤال میباشــد .بخــش دوم ،ســناریویی فرضــی از
نــوع خدمــات تحــت پوشــش بیمــه خدمــات دندانپزشــکی اســت.
ایــن ســناریو شــامل بســته خدمــات دندانپزشــکی اســت کــه بــا
توجــه بــه نظــر متخصصــان و کارشناســان آگاه بــه بیمههــای
درمــان انتخــاب شــده و دربردارنــدهی پوشــش هزینههــای
خدمــات ترمیــم و عصبکشــی اســت .ایــن قســمت شــامل
 6ســؤال اســت کــه  5ســؤال اول مربــوط بــه پاســخگویانی
اســت کــه بــا توجــه بــه ســناریوی فرضــی تمایــل بــه خریــد
پوشــش بیمــه دندانپزشــکی دارنــد .ســؤال اول ایــن قســمت
حداکثــر تمایــل آنهــا بــه پرداخــت را در قالــب ســؤال بــاز مطــرح
میکنــد .ســؤال ششــم مربــوط بــه پاســخگویانی اســت کــه
تمایلــی بــه خریــد ایــن پوشــش بیمـهای ندارنــد و ایــن پرســش
در واقــع علــت عــدم تمایــل آنهــا روشــن میکنــد .بخــش ســوم
شــامل  11ســؤال در مــورد وضعیــت ســامت خانــوار اســت
کــه از سرپرســتان یــا همسرشــان پرســیده میشــود .بخــش
آخــر مشــتمل بــر  10ســؤال دربــارهی وضعیــت اجتماعــی و
دموگرافیــک خانــوار اســت .از تمامــی پاســخگویان رضایتنامـهی
آگاهانــه دریافــت شــد .همچنیــن ،مطالعــه توســط کمیتــه اخالق
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تايیــد گردیــد.
بررســی عوامــل مؤثــر بــر حداکثــر تمایــل بــه پرداخــت مبتنــی
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بــر روشهــای تحلیــل رگرســیون خطــی بــوده و از نــرم افــزار
 11 STATAجهــت پــردازش دادههــا اســتفاده شــد.

يافتهها

Trimmed Mean
Outliers

White Test
Backward Stepwise Regression

13
14

15
16

جدول  -1تمايل به پرداخت ماهیانه به ازای هر عضو خانوار
دامنه تغییرات

میانگین

میانگین پیراسته ()%1

میانگین پیراسته ()%5

میانه

**0-500000

** 186571.4

**170527.7

**156282.4

**100000

***0-13.69

** )(306566.5

***4.67

***5.11

***4.28

***2.74

*خطای معیار ** ،بر حسب واحد پولی ریال *** ،بر حسب واحد پولی دالر آمریکا
جدول  -2نتایج تحلیل رگرسیون برای عوامل مرتبط با تمایل خانواده به پرداخت برای بیمه خدمات دندانپزشکی
متغیرها

ضریب ()P-value

فاصله اطمینان

تعداد اعضای خانوار

-2012.103)0.273

1595.808-5620.013

-

-

(2957.553)0.635

15215.79-9300.689

فاقد بیمه
بیمه پایه

بیمه تامین اجتماعی

(3444.868)0.615

بیمه سالمت ایرانیان

-8919.025)0.351

سایر بیمهها
Trimmed Mean
Outliers

13
14

10032.9116922.64

9851.383-27689.43
White Test
Backward Stepwise Regression

15
16
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میانگیــن بعــد خانوارهــای نمونــه  3.2نفــر ()SD=1.03
بــوده و از کل  385پاســخگو %42 ،مــرد بودنــد .همچنیــن%66 ،
از پاســخگویان در گــروه ســنی  40ســال یــا کمتــر و  %34در
گــروه ســنی بــاالی چهــل ســال قــرار داشــته و  %88سرپرســتان
خانوارهــای نمونــه شــاغل بودنــد .الزم بــه ذکــر اســت %92 ،از
خانوارهــا تحــت پوشــش بیمــه پایــه بــه شــرح زیــر بودنــد :بیمــه
تأمیــن اجتماعــی ( ،)%71بیمــه ســامت ایرانیــان ( )%23و ســایر
بیمههــا ( .)%6همچنیــن %25 ،از خانوارهــا بیمــه تکمیلــی داشــتند
و  %25از پاســخگویان اظهــار داشــتند کــه حداقــل یکــی از اعضای
خانوادهشــان ســاالنه بیــش از یــک بــار بــه دندانپزشــکی مراجعــه
میکنــد؛ بنابــر اظهــارات پاســخگویان ،میانگیــن مراجعــات ســاالنه
خانــوار بــرای خدمــات دندانپزشــکی بیــش از  2بــار ()SD=0.86
بــود .در مجمــوع %57 ،از پاســخگویان معتقــد بودنــد وضعیــت
ســامت دهــان و دنــدان اعضــای خانوادهشــان نامناســب اســت.
جــدول  1تمایــل خانوادههــا بــه پرداخــت بــرای بیمــه
خدمــات دندانپزشــکی را نشــان میدهــد .تمایــل خانوادههــا
بــه پرداخــت در قالــب شــاخصهای مرکــزی میانگیــن،
میانــه و میانگینهــای پیراســته %1 13و  %5محاســبه شــد.
شــاخصهای میانــه و میانگیــن پیراســته بــه منظــور کاهــش
تــورش ناشــی از مشــاهدات پــرت 14اســتفاده گردیــد .ميــزان

تمايــب بــه پرداخــت بــر اســاس ميانگينهــاي پيراســته و
ميانــه حساســيت كمتــري نســبت بــه مقاديــر پــرت دارنــد
و قابليــت تعميمپذيــري بيشــتري دارد .میــزان تمایــل بــه
پرداخــت بــر حســب شــاخصهای میانــه و میانگینهــای
پیراســته کاهــش داشــت .میانگیــن پیراســته  %5و میانــه تمایــل
بــه پرداخــت نســبت بــه میانگیــن بــه ترتیــب  %16و  %46کمتــر
بــود .ایــن تفــاوت در مقادیــر تمایــل بــه پرداخــت بــر حســب
شــاخصهای مرکــزی مختلــف نشــاندهندهی مقادیــر
گــزارش شــده نســبتا بــاال بــرای تمایــل بــه پرداخــت در
بیــن پاســخگویان اســت .نتایــج حاصــل از تحلیــل رگرســیون
خطــی بــرای بررســی عوامــل مرتبــط بــا تمایــل بــه پرداخــت
ماهانــه بــرای بیمــه خدمــات دندانپزشــکی در جــدول  2نشــان
داده شــده اســت .از میــان متغیرهــای توضیحــی وارد شــده در
مــدل رگرســیون خطــی ،تنهــا متغیــر ســن پاســخگو معنــادار
بــود .افــراد گروههــای ســنی  41-50ســال و بیشــتر از 50
ســال نســبت بــه افــراد گــروه ســنی کمتــر از  30ســال تمایــل
کمتــری بــه پرداخــت بــرای خریــد بیمــه خدمــات دندانپزشــکی
داشــتند .ســایر متغیرهــای توضیحــی بررســی شــده معنــادار
نبودنــد .نتایــج آزمــون تشــخیصی وایــت 15احتمــال نقــض
فــرض کالســیک همســانی واریانــس در مــدل را رد کــرد .بــا
توجــه بــه معنــادار نبــودن اکثــر متغیرهــای توضیحــی مــدل،
بــه منظــور بررســی بیشــتر ،مــدل رگرســیون بــه صــورت روش
رگرســیون حذفــی گام بــه گام (پســرو)  16بــرازش شــد کــه
نتایــج مــدل اولیــه را تايیــد کــرد.
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بیمه تکمیلی

وضعیت سالمت دهان و دندان اعضای
خانوار

ندارد

(5531.04)0.157

13207.59-2145.512

-

خیلی خوب

(-3273.048)0.727

15130.94-21677.04

(2671.933)0.775

21044.38-15700.51

-

-

(1745.052)0.678

5088.933-10039.6

-

-

دیپلم

(3201.964)0.417

10955.38-4551.451

تحصیالت دانشگاهی

(352.4737)0.944

10226.23-9521.285

شاغل

-

-

خانه دار

(-2146.252)0.846

19622.49-23914.99

بیکار

(-1501.824)0.880

21046.39-18042.74

بازنشسته

(2782.944)0.714

17683.32-12117.43

30-21

-

-

40-31

(-3021.502)0.473

5250.775-11293.78

50-41

*

(-12011.92)0.024

-1617.372-22406.47

بیش از 50

* (-14525.27)0.017

-2363.919-26686.61

-

-

بین  5تا  10میلیون ریال

(5662.232)0.856

66941.87-55617.41

بین  10تا  20میلیون ریال

(7457.86)0.807

67464.27-52548.55

باالی  20میلیون ریال

(9735.528)0.749

69589.23-50118.18
R-squared=0.11

خوب
نامناسب
یک بار در سال
بیش از یک بار در سال
کمتر از دیپلم

سطح تحصیالت سرپرست خانوار

وضعیت اشتغال سرپرست خانوار

سن سرپرست خانوار بر حسب سال

کمتر از  5میلیون ریال
مخارج خانوار

-

Adj R-squared =0.05

P-value<0.05

بحث

مطالعــه حاضــر اولیــن مطالعــه در کشــور اســت کــه تمایــل
بــه پرداخــت بــرای بیمــه خدمــات دندانپزشــکی را بــر اســاس
روش ســؤال بــاز در نمونـهای از خانوارهــای شــهر اصفهــان کــه
در زمســتان ســال  1394مــورد پرســش قــرار گرفتنــد؛ بررســی
کــرده اســت.
تمایــل بــه پرداخــت ماهانــه در خانوارهــای نمونــه بــه ازای
هــر عضــو در ایــن مطالعــه بیــن حداکثــر  186571.4ریــال
(بــر اســاس شــاخص میانگیــن) و حداقــل  100000ریــال (بــر
اســاس شــاخص میانــه) محاســبه شــد کــه بــه ترتیــب تقریب ـ ًا
معــادل  5.11دالر و  2.74دالر ،بــر حســب قیمــت دالر
در زمســتان  1394بــوده و پــس از تعدیــل بــر اســاس نــرخ
مبادلــه برابــری قــدرت خریــد ،17برابــر بــا 17.5دالر و  9.38دالر
میباشــد .در مطالعــه ورنــازا 18و همــکاران در ســال  2015در
Purchasing Power Parity
Vernazza

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

*

انگلســتان ،میانگیــن مقــدار تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمــه
خدمــات پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان معــادل  96دالر بــه
ازای هــر فــرد در مــاه محاســبه شــد کــه معــادل  87.3دالر
بــه ازای نــرخ مبادلــه برابــری قــدرت خریــد میباشــد (.)14
در مطالعــه آگســتی 19و همــکاران در ســال  2014کــه روی
نمونــهای شــامل  107شــهروندایتالیایی انجــام شــد ،تمایــل
بــه پرداخــت بــرای خدمــات ترمیــم بــه ازای هــر فــرد و بــه
صــورت ســاالنه معــادل  1136دالر محاســبه شــد کــه معــادل
 1363دالر بــه ازای برابــری قــدرت خریــد میباشــد ( .)15در
مطالعـهی عســگري و همــكاران ،تمايــل بــه پرداخــت خانوارهــا
در نمونــهاي بــه حجــم  2139خانــواده از مناطــق روســتايي
كشــور بــرآورد و تخميــن زده شــد .بــر اســاس نتايــج بــه دســت
آمــده ،خانوارهــاي روســتايي كشــور مایــل بودنــد کــه بــه طــور
متوســط ماهانــه  20240ریــال (1.7دالر) بــه ازای کل خانــوار

17
18

Augusti

19
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دفعات مراجعه اعضای خانواده به
دندانپزشکی

دارد

-

-
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Double Bounded Dichotomous Choice

20

نتیجهگیری

میــزان تمایــل خانوادههــا بــه پرداخــت بــرای خدمــات
بیمــهای ،راهنمایــی بــرای تعییــن حــق بیمــه خدمــات
دندانپزشــکی بــرای سیاســتگذاران اســت .بــا توجــه بــه عــدم
ارتبــاط متغیرهــای مــدل بــا تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمــه
دندانپزشــکی ،گســترش ایــن بیمــه نیازمنــد سیاســتگذاری دولتی
در راســتای افزایــش آگاهــی مــردم نســبت بــه اهمیــت ســامت
دهــان و دنــدان میباشــد.

کاربرد تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری در
نظام سالمت

بــر پایــه نتایــج ایــن پژوهــش ،میانگیــن حداکثــر مقــدار تمایل
بــه پرداخــت میتوانــد بــه عنــوان ابــزاری ابتدایــی بــرای تعییــن
حــق بیمــه خدمــات دندانپزشــکی بــرای سیاســتگذاران در نظــر
گرفتــه شــود .همچنیــن ،نتایــج حاصلــه نشــان داد کــه تفــاوت
تحصیلــی ،درآمــدی ،وضعیــت اشــتغال ،جنســیت سرپرســت
خانــوار و وضعیــت ســامت دهــان و دنــدان اعضــاي خانــوار
بــا میــزان تمایــل بــه پرداخــت بــرای پوشــش بیمــه خدمــات
دندانپزشــکی رابطــه معنــاداری نــدارد .بنابرایــن ،گســترش
پوشــش بیمــه خدمــات دندانپزشــکی نیازمنــد برنامهریــزی در
جهــت افزایــش آگاهــی مــردم نســبت بــه اهمیــت ســامت
دهــان و دنــدان و ارتقــاء ســواد دندانپزشــکی اســت .بــا افزایــش
توجــه افــراد جامعــه نســبت بــه ســامت دهــان و دنــدان و در
صــورت پوشــش هزینههــای پیشــگیری و ترمیــم در مراحــل
اولیــه توســط بیمــه ،ضمــن افزایــش ســطح رفــاه و ســامتی
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بپردازنــد تــا از بيمــه خدمــات درمانــي بهرهمنــد شــوند .ايــن
تمايــل بــه پرداخــت در مناطــق مختلــف كشــور يكســان نبــوده و
حداكثــر اختــاف بيــن مناطــق بــه  7000ریــال میرســد (.)16
همچنیــن نصرتنــژاد و همــکاران در ســال  2014در پژوهشــی
بــا عنــوان تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمههــای اجتماعــی در
ایــران ،کــه روی نمون ـهای شــامل  300نفــر سرپرســت خانــوار
در تمــام اســتانهای ایــران انجــام شــد ،بــا اســتفاده از روش
دوبعــدی دوجهــی ،20میــزان متوســط تمایــل بــه پرداخــت در
خانوارهــای ایــران بــرای پوشــش بیمــه اجتماعــی ســامت را بــه
ازای هــر فــرد در هــر مــاه  137000ریــال ( 5.5دالر) محاســبه
کردنــد ( .)11بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ترجیحــات
افــراد و الگــوی تقاضــای آنهــا بــرای پوشــشهای بیمــهای
مختلــف در جوامــع و دورههــای زمانــی مختلــف تفاوتهــای
زیــادی دارد کــه بیانگــر لــزوم بررســی ایــن تقاضــا (از جملــه
میــزان تمایــل بــه پرداخــت) در جوامــع مختلــف پیــش از ارايــه
پوشــشهای بیمــهای مختلــف اســت.
نتایــج تحلیــل رگرســیون خطــی نشــان داد کــه هیچکــدام
از متغیرهــای توضیحــی بررســی شــده در مــدل رگرســیون ،بــه
جــز متغیــر ســن ،معنــادار نیســتند .افــراد گــروه ســنی بــاالی
 40ســال تمایــل بــه پرداخــت کمتــری بــرای بیمــه خدمــات
دندانپزشــکی نســبت بــه افــراد کمتــر از  30ســال داشــتند کــه
نشــان میدهــد در ســنین بــاال تمایــل بــرای پوشــش بیم ـهای
خدمــات پیشــگیری و ترمیمــی کاهــش مییابــد .یــک توجیــه
بــرای ایــن یافتــه میتوانــد بیتوجهــی بــه ســامت دهــان
و دنــدان در ســنین جوانــی باشــد کــه نهایتــا باعــث میشــود
خدمــات ترمیمــی در ســن بــاال مؤثــر نبــوده و مــورد تقاضــای
افــراد جامعــه نباشــد .نتایــج مطالعــات قبلــی در ایــران و
کشــورهای بــا وضعیــت اقتصــادی مشــابه نیــز نشــان میدهــد
عوامــل محــدودی بــا تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمههــای
درمــان ارتبــاط معنــادار دارنــد و البتــه متغیرهــای مــورد بررســی
هــم ارتبــاط متضــادی بــا تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمههــای
درمــان را در مقــاالت مختلــف نشــان دادهانــد .نتایــج مــرور
نظــام منــد نصــرت نــژاد و همــکاران در ســال  2014نشــان
داد کــه بیــن تمایــل بــرای بیمههــای درمــان در کشــورهای
بــا درآمــد متوســط و پايیــن ،و افزایــش بعــد خانــوار ،ســطح
تحصیــات و در آمــد رابطــه مثبــت و بــا ســن رابطــه منفــی
برقــرار اســت ( .)10در مطالعــهی دیگــر توســط نصرتنــژاد و
همــکاران در ســال  2016در نمونــهای منتخــب از خانوارهــای
ایرانــی مشــخص شــد کــه تنهــا متغیرهــای تحصیــات ،درآمــد
خانــوار و شــغل سرپرســتان خانــوار بــر تمایــل بــه پرداخــت
بــرای بیمــه درمانــی تأثیــر معن ـادار داشــته و ســایر متغیرهــای
بهداشــتی ،دموگرافیــک و اقتصادی-اجتماعــی تأثیــر معنــاداری
بــر تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمههــای درمــان نداشــتهاند
( .)17همچنیــن نصرتنــژاد و همــکاران در ســال 2014

بــا مطالع ـهی نمون ـهای از شــهروندان تهرانــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه احتمــال تقاضــای بیمــه خصوصــی بــا ســن افــراد
رابطــه منفــی دارد (.)18
نتايــج مطالعــه کاکویــی و همــکاران در ســال  1388در
شــهر کرمــان نشــان داد كــه بيشــترين علــل كشــيدن دنــدان،
پوســيدگي و يــا اصــرار بيمــار علیرغــم ترمیمپذیــر بــودن
آن اســت ( .)19همچنيــن نتایــج يــك مطالعــه مشــابه کــه
توســط اســکندرزاده و همــکاران در ســال  1381بــه انجــام
رســید بیانگــر موفــق نبــودن سياســتگذاريها در راســتای
نگهــداري و حفــظ دنــدان اســت ( .)19بنابرایــن ،همزمــان بــا
گســترش بیمــه خدمــات دندانپزشــکی ،ارتقــاء برنامههــاي
پيشــگيري ،معاينههــاي دورهاي ،و بهبــود ســواد دندانپزشــکی
نقــش مهمــی در ارتقــاء ســطح بهداشــت دهــان و دنــدان ایفــا
میکنــد .چنانچــه بــا گســترش پوشــش خدمــات بیمــهای و
همچنیــن افزایــش آگاهــی خانوادههــا نســبت بــه ســامت
دهــان و دنــدان ،امــکان و انگیــزه مراجعــات و معاینــه منظــم
جهــت تشــخیص بــه موقــع بیماریهــا و مشــکالت دهــان و
دنــدان در مراحــل اولیــه فراهــم گــردد ،هزین ـ ه ی کمتــری بــه
خانوارهــا و همچنیــن شــرکتهای بیمــهای تحمیــل شــده و
ســطح ســامت دهــان و دنــدان نیــز ارتقــاء مییابــد.

...تمایل به پرداخت خانوارها
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تشكر و قدرداني

ايــن مقالــه بــا حمايــت دانشــگاه علــوم پزشــكي و خدمــات
.بهداشــتی درمانــي اصفهــان بــه انجــام رســیده اســت
نویســندگان مقالــه از همــکاری ایــن دانشــگاه در انجــام تحقیــق
.قدردانــی مینماینــد

 از هــدر رفــت منابــع مالــی،خانوارهــا در ســطح دهــان و دنــدان
 گســترش پوشــش.شــرکتهای بیمــه ای جلوگیــری میشــود
،بیمههــای دندانپزشــکی همچنیــن میتوانــد بــا توزیــع ریســک
 بــا ایــن.هزین ـهی ارايــه ایــن قبیــل بیمههــا را کاهــش دهــد
 مطالعــه حاضــر در نمون ـهای محــدود در شــهر اصفهــان،وجــود
انجــام شــده و بــر همیــن اســاس نتایــج آن قابــل تعمیــم بــه کل
 دســتیابی بــه نتایــج کاملتــر جهــت.جامعــه ایرانــی نمیباشــد
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Abstract
Objective: Access to dental insurance is related to the utilization of more dental services and better oral and
dental health. The current study aimed at addressing the 2 following questions: how much are the premium
households willing to pay for dental insurance, and which factors are associated with their willingness to pay
for this insurance coverage.

Method: In the current survey study, data were collected through a self-reporting questionnaire based on

the contingent valuation method. The open-ended question method was applied to elicit willingness to pay in a
sample of 385 respondents attending Isfahan dental clinics, Iran, in 2015. The linear regression approach was
used to address factors related to willingness to pay for dental insurance. Data analysis was performed using
Stata version 11.

Result: The median and 5% trimmed mean of willingness to pay for dental insurance per person per month

was $US 2.74 and 51.10, respectively. The result of regression analysis indicted that the subjects older than
40 revealed significantly less willingness to pay for dental insurance. No significant association was found
between willingness to pay for dental insurance and variables of households’ health status, households’
economic status, as well as households’ demographic characteristics.

Conclusions: From a policy point of view, willingness to pay can be used as a guide to set a premium for
dental insurance. Almost all potential factors made no contribution to willingness to pay. Thus, in order to
expand this insurance coverage, government policies should be adopted to improve people awareness about
oral and dental health.

Keywords: Contingent Valuation; Willingness to Pay; Open-ended Question Method; Dental Insurance;
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