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چکيده
با وجود موفقیتهای نسبی نظام سالمت ایران و ارتقاای بسایاری از شااص هاای بهداشا ی طای دو دها
گذش ه ،نظام سالمت ایران کماکان با مشکالت جدّی مواجه اسات .یکای از مشاکالت مها بایعادات ی در
دس رسی به صدمات سالمت است .مطاتعات نظری و شواهد عملی گویایِ آن است که اجرای نظاام ارجااو و
طرح پزشک صانواده یکی از راهکارهای اصلیِ برطار سااص بایعادات یهاا در واوزة ساالمت و اسا اادة
مناسب از منابع کمیاب در ای ووزه است .برای اجرای موفقیتآمیاز طارح پزشاک صاانواده ،ضارورت دارد
عالوه بر رفع برصی مشکالت شناص هشده و ایجاد بس رهای الزم ،با اس ااده از روشهای علمای ،مؤتااههاای
اثرگذار در تصمی مشارکتکنندگان در ای طرح شناسایی شود و سیاستگاذار واوزة ساالمت ،باه منظاور
افزایش او مال توفیق اجراییشدن آن ،بس سیاس یای تدوی کند کاه باا واداکثر انطباا باا ترجیحاات
جامع هد تهیه شده باشد .در همی زمینه ،مطاتعا واضار باه منظاور شناساایی ترجیحاات شاهروندان
تهرانی ،به عنوان یکی از مشارکتکنندگان در طرح ،انجام گرف اه اسات .ن اایج نشااندهنادة آن اسات کاه
مؤتاههای ویزیت ،رف ار پزشک ،نحوة وقتگذاری پزشک در معاینات ،و دس رسی تلانای آثاار معنایداری در
تمایل شهروندان برای ورود به طرح پزشک صانواده دارد؛ به طوری که افزایش ویزیت موجب کااهشِ تمایال
افراد برای ورود به ای طرح میشود .به عالوه ،رف ار توأم با او رام پزشک ،وقتگاذاری مناساب و نیاز امکاان
دس رسی تلانی به افزایشِ مطلوبیت شهروندان منجر میشود و او مال مشارکت آنها و ورودشان باه طارح
را افزایش میدهد .تمایل شهروندان به پرداصت برای هر یک از مؤتاههای رف ار پزشک ،نحاوة وقاتگاذاری و
دس رسی تلانی بهترتیب  9/947 ،9/579و  3/750تومان برآورد شده است.
طبقهبنديC25, D12, I1 :

واژگان کليدي :آزمایش ان خاب گسس ه ،ترجیحات ،طرح پزشک صانواده.

* نویسندة مسئول ،تلا 09124267547 :
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مقدمه
در جمهوری اسالمی ایران سالمت یک وق شناص ه شده و در اصول م عاددی از قاانون
تالشهاای فراوانای بارای

اساسی بر ای مسئله تأکید شده است .پس از پیروزى انقالب،
اس قرار نظام سالمت مطلوب ،که پاسخ گوی هم نیازهای جامعه باشد ،انجاام گرفات .از
جمله تالش هایِ مه طراوی و اس قرار نظام شابکههاای بهداشا ی -درماانی در کشاور
است که در زمانِ صود در ارائ صدمات سالمت انقالبِ چش گیاری ایجااد کارد .اماا ،باا
وجود موفقیتهای نسابی نظاام ساالمت در ایاران و ارتقاای بسایاری از شااص هاای
بهداش ی طی دو ده گذش ه ،نظام سالمت در ایران کماکان با مشاکالت جادّی مواجاه
است؛ شاید مه تری ِ ای مشکالت بیعدات ی در دس رسی به صدمات سالمت و اسا ااده
از امکانات آن باشد .با اینکه در قانون اساسی دس رسی باه واداقل امکاناات بهداشا ی-
درمانی «وق» تلقی شده ،م أساانه ای امر در عمل محقق نشده است .در نظام ساالمت
کشورْ بیعدات یهای بسیاری مشاهده میشود؛ به طاوری کاه افاراد باا بیمااریِ مشاابه
صدمات مشابه دریافت نمیکنند (عدم برقراری عداتت افقی) یاا افاراد بار وساب شادت
بیماری صدمات دریافت نمیکنناد (عادم برقاراری عاداتت عماودی) .1تجاارب جهاانی
نشاندهندة آن است که برای تعدیل و کاهش بیعدات یباید به نظام ارجااو مب نای بار
پزشک صانواده روی آورد (.)Peter & Berman, 2000
از دیگر سو ،امروزه ،م خصصان مراقبتهای بهداش ی باه دنباال ارائا مراقباتهاای
بهداش ی -درمانی بیمار -محور2ند .در سیاستگذاری سالمت ،ای اصطالح باه صادماتی
اطال میشود که کامالً با نیازها ،صواس هها ،و ترجیحات بیمار مطابقت دارد و باه آنهاا
پاسخگوست ( .)Cheraghi-Sobi et al., 2008چنانچه به ری سیاساتهاای بهداشا ی-
درمانی از قبیل غرباتگری ،واکسیناسیون و معاینات پزشاکی اعماال شاود ،وتای جامعا
هد آن را نپذیرد و از آن اس قبال نکند ،آنچنان که بایاد کاارایی و اثربخشای نخواهاد

 .1یکی از شاص های اصلی عداتت در سالمت (از منظر تأمی منابع ماتی در ای ووزه) میازان پرداصات از جیاب
مردم است .ای میزان در کشور ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیاا بااالتر اسات و طباق آماار ساازمان
بهداشت جهانی ودود  60درصد برآورد شده است (.)WHO, 2013
2. patient-centered services
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صود عامل هدررفت منابع کمیاب جامعه صواهد شد ( Morgan & Hurley,

داشت و ای
 .)2004اما ،دس رسی به ای انطبا یا نزدیکی چارچوب سیاسات باا ترجیحاات جامعا
هد  ،از یک سو ،به دتیل مؤتاههای گوناگون و گاه م عدد که برای بیماران مه است ،و
از سوی دیگر ،به دتیل محدودیت بودجه کاری بس دشوار است .ایا مها باه پیگیاری
روشهایی برای شناساایی و ارزیاابی اوتویاتهاا منجار شاده اسات .یکای از روشهاای
پرکاربرد در ای زمینه آزمایش ان خااب گسسا ه اسات؛ روشای کاه اماروزه باه صاورت
تصاعدی در مطاتعات اق صاد سالمت بهکار گرف ه میشود.
پژوهش واضر در همی زمینه و به منظور شناسایی و ارزشگذاری مؤتاههای اثرگاذار
در تصمی شهروندان تهرانی برای مشارکت در طارح پزشاک صاانواده انجاام شاده اسات.
ساص ار تحقیق بدی شکل سامان یاف اه اسات :در بخاش دوم باه چیسا ی نظاام ارجااو،
ضرورت اجرا و تجرب اجرای آن در ایاران پرداص اه شاده اسات .در بخاش ساوم رویکارد
آزمایشِ ان خابِ گسس ه تبیی شده است .در بخش چهارم ،به منظور آشنایی پژوهشاگران
با کارکردهای گوناگونِ آزمایشِ ان خابِ گسس ه در مطاتعات ووزة اق صاد ساالمت ،درباارة
زمینههای کاربست ای رویکرد در مطاتعات صارجی بحا شاده اسات .بخاش پانج باه
مطاتع تجربی ای پژوهش اص صاص یاف ه و در بخش شش ن یجهگیری ارائه شده است.
نظام ارجاع و برنامۀ پزشک خانواده در ایران
هدایت و کن رل توتید و مصر صدمات ساالمت در بسایاری از کشاورهایی کاه از نظار
تأمی منابع ماتی مشکل دارند یا محدودیت کم ری دارند اصلی پذیرف هشاده اسات ،در
واتی که در کشور ایران ،با وجود محدودیتهای شدید ماتی و تنگناهای اع بااری واوزة
سالمت ،هنوز به ای امر توجه نشده و اقدامی جدّی دربارة آن صورت نگرف ه است .یکی
از اقدامات اساسی توصیهشده از سوی سازمان بهداشت جهانی 1و سازمان جهانی پزشک
صانواده2ا که به کاربرد مطلوب از منابع کمیاب ووزة سالمت منجار مایشاودا اسا قرار
نظام ارجاو و برنام پزشک صانواده است (.)WHO, 2002
)1. World Health Organization (WHO
2. The World Organization of Family Doctors
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در نظام ارجاو و برنام پزشک صانواده جمعیت مشخصی به یک پزشک تحویال داده
می شود و پزشک از هم سوابق صانوادگی ،بیماری ها و مشکالت بیماار اطاالو ماییاباد.
بنابرای  ،هرگاه بیمار به پزشک مراجعه کند ،پزشک دقیقاً می داند که مشکالت قبلای آن
بیمار چه بوده و در وال واضر چه اقدام پزشکی بایاد بارای وی انجاام دهاد ،و اگار باه
اقدامات پزشکی ،تخصصی ،یا آزمایشگاهی او یاج باشد ،آن بیمار را به پزشاک مربوطاه
ارجاو می دهد .ای امر باع جلوگیری از هدررفت هزینه ها می شود و دیگر نیازی نیست
که بیمار در یک روز برای یک بیماری سرپایی و جزئی به چند م خص مراجعه کند.
کشورهاى پیشرو در برنام پزشاک صاانواده و نظاام ارجااو توانسا هاناد باا رویکارد
سالمتنگر ،کلنگر ،و توجه به هم ابعاد سالم ى و ریشهیاابى علال بیماارى در روش و
محیط زندگى و نیز تشخی و درمان بهموقع ،همراه با کاهش پرداصت مس قی از جیب
مردم ،ضم ارتقاى سالم ى فرد ،صانواده و اج ماو ،با هزینهکرد کارا و اثربخشِ منابع به
اجرای عداتت در سالمت بپردازند و در نهایت رضاایت ماردم و ارائاهکننادگان صادمات
سالم ى را ارتقا دهند.
در ایران نیز به منظور کن رل هزینه های ناشی از صدمات تکراری ،افزایش پاسخگویی
به بیمار ،امکان پیگیری صدمات ارائهشده به بیمار ،تشکیل پروندة ساالم ی بارای آوااد
جامعه ،افزایش امکان کن رل کیایت صدمات و ایجاد انضابا مااتی و ورکات بیماار در
سطوح سه گان نظام ارائ صدمات 1ای طرح به شکل کامالً هادایتشاده و باا محوریات
پزشک صانواده سازماندهی شد .ای برنامه از آغااز ساال  1384در منااطق روسا ایی و
شهرهایی با جمعیت کم ر از بیستهزار نار با همکاری سازمان بیما صادمات درماانی،

 .1سطوح سهگان صدمات در نظام ارجاو عبارتاند از:
سطح اول :تی سالمت (بهورز ،پزشک عمومی و ماما) سلسلهای از مراقبتها و صدمات را باه طاور سارپایی عرضاه
میکنند و در صورت تزوم شخ را به سطح دوم ارجاو میدهند؛
سطح دوم :پزشکان م خص ارجاوشدگان پزشک صانواده را میپذیرند و پس از تشخی و درمان ،اع از سارپایی
یا بس ری ،ن یجه را به پزشک صانواده اعالم میکنند؛
سطح سوم :پزشکان فو تخص در رش ههای مخ لف ،سرپایی یا بس ری صدمات و مراقبتهای مخصوص را ارائاه

میکنند (آیی نام نظام ارجاو و پزشک صانواده).
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وزارت رفاه و تأمی اج ماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به اجرا گذاش ه
شد و در دو اس ان مازندران و فارس به صورت پایلوت به اجرا درآمد.
بهرغ محاس م رتب بر اجرای چنی طروی ،از منظر اق صاادی و اج مااعی ،آنچاه
در عمل رخ داده نارضای ی همگان از شیوة اجرای آن بوده است؛ باه طاوری کاه اجارای
ای طرح در اس ان تهران پس از عدم اس قبال پزشکان عماومی در ورود باه ایا طارح
(و ی پس از اعمال برصی محدودیتها برای آنها) در وال واضر م وقف شده است.
اما سؤال اینجاست که با وجود اهمیت اجرای ای طرح چارا در عمال اجارای آن باا
شکست مواجه شد؟! دالیل مخ لای را میتوان برای ای سؤال ذکر کرد :درماانمحاوری
به جای سالمتمحوری؛ افزایش میزان مراجعه به پزشک در روس اها و بازماندن پزشکان
از وظیا اصلی صود ،یعنی پایش و ارتقای سالمت؛ چرص ناکارآمد منابع ماتی؛ نارضای ی
تی سالمت از شیوة پرداصت وقاتزومه شان؛ برداشت های م ااوت از ای طرح ناشای از
ویرایش های مکرر آن؛ تأثیر منای اجرای ای طرح بر عملکرد پزشکان بخاش صصوصای
بدون وجود سیاست های جبرانی مؤثر؛ فقدان نظام پایش و ارزشیابی به گونه ای علمای؛
و عدم هماهنگی میان وزارتخانههای مرتبط (وزارتخانههای بهداشت و رفاه).
اما ،مورد دیگری که کم ر به آن توجه شده است عادم شاناصت سیاساتگاذاران از
ترجیحات مشارکتکنندگان (اع از پزشکان و بیماران) در طرح پزشاک صاانواده اسات.
امروزه ،یکی از آموزهها در زمین سیاستگذاری در ووزههاای گونااگون ایا اسات کاه
سیاستگذار با ترجیحات جامع هد آشنا باشد .در ووزة بهداشت و درمان نیزا چه در
زمین ارائ بس ههای بهداش ی -درمانی چه ایجاد بس رهای شغلی برای شااغالن در ایا
بخشها ا چنی توصیههایی شده اسات و کشاورهای توساعهیاف اه در ایا مسایر قادم
برمیدارند .به بیان دیگر ،طراوی کارا و مؤثر سیاستها و ارائ صدمات بهداش ی نیازمند
انطبااا میاان آنهااا بااا صواسا ههااای جامعااه اسااتا کااه ایا صااود مسا لزم آگاااهی
سیاستگذاران از ترجیحات افراد نسبت به برنامههای ساالمت و دسا اوردهای آن اسات
(.)Viney et al., 2002
بنابرای  ،ضرورت دارد ،عالوه بر رفع مشکالت یادشده بار سار اجارای طارح پزشاک
صانواده ،همچون کمبود منابع ماتی و ایجااد بسا رهاای الزم ،باا اسا ااده از مطاتعاات و
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روشهای علمی ،مؤتاههای مها و اثرگاذار در تصامی مشاارکتکننادگان ایا طارح
شناسااایی ش اود و سیاسااتگااذار وااوزة سااالمت ،بااه منظااور افاازایش او مااال توفی اق
اجراییشدن آن ،بس سیاس یای تدوی کند که با وداکثر انطبا با ترجیحاات جامعا
هد تهیه شده باشد.
آزمایشِ انتخابِ گسسته؛ رویکردي نو در ارزشگذاري برنامههاي سالمت
 .1ضرورت استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته

در بیش ر کشورهای توسعهیاف ه مخارج سالمت تقریباً معاادل اسات باا  8درصاد توتیاد
ناصات داصلی آنها ،و در ای کشورها بخش سالمت یکی از بخشهاای تجااری بازر
بهشمار میرود ( .)Anderson et al., 2000اما ،ویژگی بارز ووزة ساالمت شکسات باازار
است که ای موضوو به مداصالت اساسی دوتتهاا و ای در اق صاادهایی کاه تاا وادود
زیادی بر بخش صصوصی م کیاندا منجر شده است ( .)Hal & Viney, 2000به عاالوه،
در هم کشورهای توسعهیاف ه و دیگر کشاورها مراقباتهاای ساالمت باهشادت تحات
قانونگذاری قرار میگیرد ( .)Hal & Viney, 2000از همی روی ،سیگنالهاای قیم ای
در ای بازار نه واوی اطالعات در صصوص هزینهها و منافع اج مااعی اسات و ناه قاادر
است به تخصی منابع کمک کند.
در عی وال ،سیاستگذاران به طور فزاینده برای تشخی برنامهها و مداصالتی کاه
الزم است منابع ملی به آنها اص صاص داده شود ارزیابی اق صادی 1را بهکار مایگیرناد
(.)Freemantle, 1999
در بسیاری از کشورها بار پزشاکی مب نای بار شاواهد 2تأکیاد فراوانای شاده اسات
( .)Guyatt et al., 2000ای امر به توسعه و گس رش اس ااده از راهنماهای باتینی بارای
مراقبتهای کلینیکی انجامیده است .ای راهنماهاای بااتینی باه طاور کلای بار شاواهد
پژوهشی دقیق و ارزیابی اثربخشی و نیز تحلیلهای هزینه -اثربخشی 3م کیاند.

1. economic evaluation
2. evidence-based medicine
3. cost- effectiveness analysis
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معموالً ارزیابی اق صادی م راد با تحلیل هزینه -فایده 1است که در آن از قیمتهاای
بازاری یا قیمتهای سایهای 2برای ارزشگذاری منافع و هزینهها اس ااده میشاود و قاعادة
تصمی گیری آن است که آیا مناعت صات مثبت است یا صیر؟ اما ،به دتیل وجاود ناوعی
عدم تمایل نسبت به ارزشگذاری پاوتی ارزش زنادگی کااربرد تحلیال هزیناه -فایاده در
مراقبتهای سالمت کم ر بوده اسات .بناابرای  ،ارزیاابیهاای اق صاادی در مراقباتهاای
سالمت تا ود زیادی با اس ااده از تحلیل هزینه -اثربخشی صورت گرف ه اسات کاه در آن
منااافع باار وسااب واواادهای طبیع ای ،از قبی ال مااوارد جلااوگیریشااده ،3زناادگیهااای
نجاتدادهشده 4یا سالهاای اضاافهشاده باه زنادگی 5انادازهگیاری مایشاود .بسایاری از
تحلیلگران به چنی مقیاسهایی از عملکرد ان قاد میکنند و بر آناند کاه مقیااس ماذکور
میان کیایتهای گوناگون زندگی تمایزی قائل نمایشاود .چنای ان قااداتی باه گسا رش
مقیاسهایی از عملکرد منجر شد که کیایت زندگی را توأم با زندهباودن تحاا مایکناد و
شناص هشدهتری ای روشها سالهای زندگی تعدیلشدة باکیایت 6است.
اما ،یک مشکل اساسی در کاربرد چنی مقیاسهاایی بارای انادازهگیاری مناافع در
برنامههای سالمت وجود دارد که میتواند به ن ایج گمراهکننده منجر شاود؛ بادی معناا
که ای مقیاس از مناعت محادود باه پیامادهای ساالمت اسات و ساایر عاواملی را کاه
مصر کنندگان در اس ااده از مراقبت سالمت ارزشگذاری میکنند در نظار نمایگیارد.
در واتی که اطالعات و مشاهدات بازار نشان میدهد افراد بارای عاواملی غیار از مساائل
مرتبط با ویات و کیایت زندگی نیز ارزش قائالاناد .ماثالً ،ماردم بارای مناافعی چاون
آسایش بیش ر ،7آسودگی اضافی 8و اطالعاتی که بر ساالمت آنهاا آثاار آنای نادارد باه
پرداصت پول تمایل دارند (.)Hall et al., 2004

1. cost- benefit analysis
2. shadow price
3. cases prevented
4. lives saved
5. life years saved
6. quality- adjusted life year
7. extra convenience
8. additional comfort
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به عالوه ،دوتتها به منظور برآورد نسبت هزینه -فایدة اج ماعی و پیشبینی مخاارج
الزم و آثار بودجهایِ برنامههای سالمت به دنبال برآورد منافع و هزینههای ای برنامههاا
در سطح جامعهاند .ای برآوردها به میزان مشارکت افراد در برنامههای ساالمت بسا گی
دارد؛ بدی ترتیب که چه تعدادی از افراد تصمی میگیرند در برنامههاای غربااتگری یاا
واکسیناسیون یا صرید داروی صاصای مشاارکت کنناد .اگرچاه بارای برصای برناماههاا
آمارهای صوبی از میزان مشارکت وجود دارد ،ای امر یک قاعاده نباوده و اس ثناسات .از
طر دیگر ،پیشرفتهای تکنوتوژیکی در داروسازی به توتید داروهایی من ج میشود کاه
قبالً در بازار وجود نداش ه ،بنابرای  ،آمااری از صریاد آن در دسا رس نیسات .و ای در
مواردی که برنامهها در دست اجراست تغییرات ساص اری میتواناد باه تغییار مشاارکت
منجر شود .بنابرای  ،برای سیاستگذاران ای یک امر ویاتی است که ب وانند برنامههاا را
به گونهای طراوی کنند که با میزان مشارکت بهینه همراه شود (.)Hall et al., 2004
بنابرای  ،یک ارزیابی اق صادی مع بر به دو گزیناه بسا گی دارد :اول ،پایشبینای دقیاق
سطوح مشارکت؛ دوم ،مقیاسی مناسب ،جامع و مع بر از منافع .اما ،روشهاای پذیرف اهشاده
در ارزیابی مراقبتهای ساالمت فاقاد بخشای از ویژگایهاای فاو اسات .بناابرای  ،تمایال
فزایندهای برای توسع روشهای برآورد تمایل به پرداصات بارای کااربرد آن در تحلیالهاای
هزینه -فایده و کااربرد آن در تکنیاکهاای اسا خراج ترجیحاات و پایشبینای پاذیرش یاا
مشارکت در برنامههای سالمت بهوجود آمد .یکی از تکنیکهای اس خراج ترجیحاات ،کاه در
ای مطاتعه از آن اس ااده شده است ،آزمایش ان خاب گسس ه 1نام دارد .ای تکنیک میتواناد
اطالعاتی راجع به ارزشی که مصر کننادگان بارای مؤتااههاای گونااگون مراقبات ساالمت
قائلاند یا اطالعاتی دربارة تقاضا برای برنامههای سالمت در اص یار محقق قرار دهد.
 .2چارچوب مدلسازي و تصریح اقتصادسنجی آن
2

آزمایش ان خاب گسس ه بر پای تئوری مطلوبیت تصادفی ( )RUTبنا شاده و باا تئاوری
اق صادی ارزش النکس ر 3سازگار است ( .)Lancaster, 1966; Thurstone, 1927تئاوری
)1. Discrete Choice Experiment (DCE
2. Random Utility Theory
3. lancaster’s economic theory of value
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مطلوبیت تصادفی امکان اس خراج ترجیحات برای کاالهای چندبعدی و پیچیده 1را برای
محقق فراه مایآورد .از اواصار دها  1960مایالدی ،مطاتعاات عمیقای بارای درک و
مدلسازی قضاوتهای افراد و تصمی گیری آنها بهویژه در زمین اق صاد کاربردی ،نظیر
بازاریابی ،اق صاد ومال و نقال ،اق صااد محایط زیسات و مناابع طبیعای ،شاروو شاد.
مکفادن )1974( 2تئوری مطلوبیت تصادفی را به ان خابهاای گسسا ه از چناد گزیناه
گس رش داد و پیشرفتهای بسیاری پس از آن در ای زمینه اتاا اف ااد ( & Louviere
 .)Woodward, 1983; Louviere et al., 2000مطاتعات گوناگون در مدلسازی ان خاابِ
گسس ه قدرت و دقت پیشبینی مدلهای ان خااب گسسا ه را نشاان داده اسات (Ben-
.)Akiva & Morikawa, 1990; Hensher et al., 1999
مدلسازی ان خاب گسس ه در قاتب بررسی ان خاب 3انجام میگیرد و به محقق اجاازه
میدهد مطلوبیت یک کااال (در ایا ماورد ،یاک برناما ساالمت یاا برناما درماان) را
مدلسازی و اندازهگیری کند .هماان طاور کاه در رهیافاتهاای مب نای بار ترجیحاات
آشکارشده 4انادازهگیاری و مادل ساازی ترجیحاات ،بار اسااس مشااهدة ان خاابهاای
صورتگرف ه به وسیل مصر کننده در باازار واقعای صاورت مایگیارد ،در مادلساازی
ان خاب گسس ه نیز فرض میشود ان خابهای افراد ترجیحات (مطلوبیاتهاای) آنهاا را
آشکار میسازد .در آزمون ان خاب ،از افاراد صواسا ه مایشاود از مجموعاهای فرضای از
برنامههاا یاا محصاوالت ساالمت (کاه اصاطالواً مجموعا ان خااب 5نامیاده مایشاود)
مرجحتری گزینه را ان خاب کنند .در ای رهیافت فرض میشاود کاه افاراد گزیناهای را
ان خاب صواهند کرد که در میان سایر گزینهها بیش ری مطلوبیت را عاید آنها میکند.
مطلوبیت به طور مس قی مشاهدهشدنی نیست .اما میتوان مطلوبیت (غیرقابل
مشاهده) را ،به صورتی که در ادامه صواهد آمد ،از ان خابهای مصر کنندگان (که
مشاهدهشدنی است) برآورد کرد.

1. complex multidimensional goods
2. McFaden
3. choice survey
4. revealed preference approaches
5. choice sets
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تئوری مطلوبیت تصادفی بیان میکند که مطلوبیت وقیقی مصر کننده 1برای یاک
محصول یا برنام صاص بهداش ی دو جزء دارد :یکی ،جزء قابل توضیح2؛ و دیگاری جازء
تصادفی:3
() 1
U in  Vin   in
در رابط  Uin ،1مطلوبیت نار nام از برناما بهداشا ی  iاساتVin  V ( X in , Z n ) .
جزء سیس ماتیک مطلوبیت است که به تعدادی مؤتاه ( )Xinاز آت رناتیوهایی که فرد nام
با آن مواجه است و ویژگایهاای فاردی وی ( )Znبسا گی دارد  in .جازء تصاادفی یاا
غیرقابل مشاهده محسوب می شود .درنظرگرف یک توزیع پارام ریک مشاخ از جازء
غیر قابل مشاهده امکان یک تحلیل او ماالتی از ان خاب افراد را فراه میسازد.
او مال آنکه فرد nام از میان  Jآت رناتیو گزین  iرا برگزیند به صورت رابطا  2بیاان
میشود.
() 2

)Pin  prob (U in  U jn  j  i

) prob (Vin   in  V jn   jn )  prob (Vin  V jn   jn   in  j  i

با فرض آنکه جمالت اصالل به صورت  iidو با ارزش وادی از ناوو  41توزیاع شاده
باشند و با درنظرگرف  ، Vin  xinاو مال ان خاب آت رناتیو  iعبارت صواهد بود از:
() 3

e xni
x
 j e nj

Lni 
5

که یک تصریح آشنا از توجیت اس اندارد است .مدل توجیت ،به دتیل شاکل فارم بسا ه
او ماالت ان خاب واجد ویژگیهای مطلوبی است که اتب ه برصی محدودیتها را نیاز باه
کار تحقیقی تحمیل میکند 6.در صالل دو ده گذش ه ،مدلهاای عماومیتاری معرفای
شدند که محدودیتهای مدلهایی چون توجیت چندگانه را ندارند .یکی از ای مادلهاا
اتگوی توجیت با پارام ر تصادفی )RPL( 7است که قادر است هر تصریح دیگاری از مادل

1. consumer’s true utility
2. explainable
3. random component
4. iid extreme type 1
5. closed- form
 .6برای اطالو بیش ر از ویژگیهای مدل توجیت و توجیت چندگانه ← Louviere et al., 2000
)7. Random Parameter Logit (RPL
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ان خاب گسس ه را نیز برآورد کند ( .)McFadden & Train, 2000مدل توجیت با پارام ر
تصادفی بر سه محدودی ی که اتگوهایی نظیر توجیت و توجیت شرطی باا آن مواجاهاناد
فائق آمده است :اوالً ،اص ال تصادفی در میان سالیق را تحا میکند؛ ثانیاً ،همبسا گی
پاسخ یک نار را وق ی به چند مجموعه ان خاب پاسخ میدهاد در نظار مایگیارد؛ ثاتثااً،
ویژگی اس قالل گزینههای نامرتبط 1را کنار میگذارد .بر اساس ایا فارض ،همبسا گی
میان مطلوبیت گزینههای گوناگون صار در نظر گرف ه میشاود ( .)Train, 2003ویژگای
کلیدی مدلهای  RPLای است که امکان تغییر مقادیر مؤتاهها را در میان افراد فاراه
میکند .بنابرای  ،به جای برآورد یک پارام ر ثابت برای هر مؤتااه ،بارای پارام رهاا ایا
امکان وجود دارد که میان افراد گوناگون جمعیت با چگااتی )  f ( | تغییار کنناد .
بیانگر پارام رهای توزیع ان خابشده برای مدلسازی سالیق است .باا توجاه باه تصاریح
 ،RPLمحقق اندازة   nیا   inرا نمیداند .اگر مشخ باشاد   nمقادار  را صواهاد
داشت ،او مال آنکه پاسخدهنده nام گزین  iرا ان خاب کند به وسیل توجیت اسا اندارد
مشخ صواهد شد ( .)Train, 1998از آنجا که محقق ساالیق واقعای افاراد را مشااهده
نمیکند ،او مال به صورت ان گرال  Lniها بر روی هم مقادیر ممک  ، که با چگااتی
ان خابشده وزندهی شده است ،بهدست میآید (توزیع نرماال اسا اندارد پرکااربردتری
توزیع است که در مدلهای  PLRاس ااده میشود) .بنابرای  ،او مال ان خاب غیرشارطی
آنکه فرد  nآت رناتیو  iرا از مجموعه ان خاب  tان خاب کند عبارت صواهد باود از ان گارال
تصریح توجیت بر روی هم مقادیر ممک از . 
Pnit ( )   Lnit f ( |  ) d

() 4
2

بُعد زمانی از ای رو در مدل وارد شده است که ساص ار پانل در مجموعاه دادههاا را
در نظر بگیرد؛ یعنی وات ی که هر پاسخدهنده باه چناد مجموعاه ان خااب پاساخ دهاد.
برصال توجیت اس اندارد ،فرض میشود که به دتیال اثار مشا رک انحرافاات تصاادفی
قسمت تصادفی مطلوبیت در میان مجموعههای ان خاب همبس ه باشد .همچنی  ،فارض
میشود در واتی که ضریب مؤتاهها برای هر فرد در میان موقعیاتهاای ان خااب ثابات
)1. Independence of Irrelevant Alternative (IIA
2. time dimension
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باقی میماند ،وتی در میان پاسخدهندگان مخ لف تغییر میکند .ای مشابه آن است کاه
فرض کنی پاسخدهندگان ترجیحات باثباتی دارند که بهنظر مایرساد فارض منطقای و
معقوتی در قاتب آزمایش ان خاب گسس های است که در آن باازة زماانی بسایار محادود
است (.) Revelt et al., 1998
ان گرال رابط  4را نمیتوان به صورت جبری محاسبه کرد ،بنابرای از یک برآوردگار
1
وداکثر درستنمایی شبیهسازیشده برای برآورد او ماالت اس ااده میشود.
پيشينۀ مطالعات انجامشده با استفاده از رویکرد انتخاب گسسته در اقتصاد سالمت
اغلب مطاتعات انجامشده با اس ااده از رویکرد آزماایش ان خااب گسسا ه در کشاورهای
انگلس ان ،ایاالت م حده ،هلند ،اس راتیا ،کانادا و دانمارک انجام گرف ه است؛ اتب اه ساه
دو کشور انگلسا ان و ایااالت م حاده بیشا ر باوده اسات .تعاداد زیاادی از آزماایشهاا
ترجیحات بیماران یا جامعه را بررسای کاردهاناد .برصای دیگار از مطاتعاات باه بررسای
ترجیحات کارکنان بخش سالمت ،نظیر پزشکان عمومی و پرس اران ،پرداص هاند .مطاتع
واضر در دس اول از تقسی بندی فاو قارار دارد .در اداماه باه مارور اجمااتی برصای
مطاتعات ،که در دس اول جای میگیرد ،پرداص ه شده است.
در مطاتعاتی که به بررسی ترجیحات بیماران دربارة صدمات مراقباتهاای بهداشا ی
پرداص ه شده است ،اغلب صدمات درمانی -تخصصی 2و صدمات تشخیصی 3مطاتعه شاده
است .در سال  ،1990پروپر 4نخس ی آزمایش ان خاب گسس مرتبط باا ساالمت را در
زمین ارزشگذاری پوتی کاهش زمان ان ظار برای دریافت صدمات درمانی -تخصصای در
نظام سالمت انگلس ان بهکار گرفت .پاس از آن ،وندرپال 5و دیگاران ( )1998آزماایش
ان خاب گسس ه را در مراقبتهای صونی 6اس ااده کردند .همچنی  ،مطاتعاات گونااگونی
دربارة ارزیابی مراقبتهای قلبی ،پوس ی ،روماتوتوژی ،ورم معده و ساالمت روانای انجاام
 .1برای مطاتع بیش ر دربارة اتگوی توجیت با پارام ر تصادفی ← .Hensher & Greene, 2003; Train, 2007
2. specialistic medical services
3. diagnostic
4. Propper
5. Van der Pol
6. haematological services
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پذیرف ه است .مثالً ،کاجر 1و دیگران ( )2008ناهمگونی ترجیحات بیمااران در باازتوانی
قلبی 2را مطاتعه کردند .کاست 3و دیگران ( )2006ترجیحات بیماران را در مورد مشااورة
پوس ی 4بررسی کردند .راتکلیف 5و دیگران ( )2004درمانهای آرتروز را بررسی کردناد.
کلیم و دیگاران )2002( 6درماان بیمااری رفلکاس معاده و ترجیحاات بیمااران را در
صصوص روشهای گوناگون درمانیِ آن مطاتعه کردند.
در زمین صدمات تشخیصی ،7در سال  ،1998برایان 8و دیگران ،ترجیحات دانشاجویان
را به تصویربرداری مغناطیسی )MRI( 9ارزیابی کردناد .پاس از آن دو مطاتعا م ادوتوژیک
دیگر با اس ااده از رویکرد آزمایش ان خاب گسس ه در صصوص شناساییِ ترجیحات مارتبط
با غرباتگری سرطان دهان رو و سرطان روده انجام گرفت (.)Salked et al., 2000
در مطاتعات م عددی ترجیحات بیماران دربارة نحوة مواجهاه باا آسا بررسای شاد.
النکسر 10و دیگران ( )2007درمانهای پیشگیرانه از آس را بررسی کردند .هیچاا  11و
دیگران ( ،)2007واتزر و وایال ،)2007( 12و واتازر ( )2007باه کمّایساازی ترجیحاات
گیرندگان مراقبت درمان آس کودکان پرداص ند .شاص دیگری که بررسی شاده دیابات
است .ماثالً ،در همای زمیناه ،ترجیحاات بیمااران ( )Hauber et al., 2009و پزشاکان
( )Chen et al., 2010دربارة درمان دیابت نوو  2اس خراج شده است.

1. Kjaer
2. cardiac rehabilitation
3. Coast
4. dermatology consultation
5. Ratcliffe
6. Kleinman
7. diagnostic services
8. Bryan
9. magnetic resonance imaging
10. Lancsar
11. Hitchock
12. Walzer and Zweifel
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استخراج ترجيحات شهروندان تهرانی در خصوص برنامۀ پزشک خانواده
 .1جامعۀ مورد مطالعه ،روش نمونهگيري و حجم نمونه

جامع آماری ای مطاتعه شهروندان ساک مناطق بیستودوگان شهر تهران اسات .ایا
جمعیت نیز ،با توجه به آصری آمارها ،باتغ بر  8میلیون ناار یاا  2میلیاون و  600هازار
صانوار است .در مطاتعات آزمایش ان خاب گسس ه ،هیچ رابط مشخصی کاه از آن انادازة
نمونه مشخ شود وجود ندارد ( .)Cheraghi-Sohi et al., 2008باه طاور کلای ،وجا
نمون مورد نیاز برای مطاتعاتی که با اس ااده از آزمایش ان خاب گسس ه انجام میپاذیرد
با مطاتعات میدانی دیگر م ااوت است .در ای مطاتعات ،ان خاب وج نمونه باه موضاوو
تحقیق بس گی دارد .همچنی  ،ان خاب روش نمونهگیری و وج نموناه بسایار زیااد باه
بودج محقق ارتبا دارد (.)Alpizar, 2007
بنت و آدموویز بیان کردند که در مطاتعات آزمایش ان خاب گسس ه ،به دتیال فقادان
یک فرمول مناسب ،باید هر پرسشناماه واداقل باه سای ناار ارائاه شاود ( & Bennet
.)Adamowics, 2001
روش نمونهگیری در ای مطاتعه از نوو صوشهای چندمرولهای اسات؛ بادی ترتیاب
که با بهکارگیری یک تی مجرّب برای توزیع و جماعآوری پرساشناماههاا و اسا ااده از
آصری نقشههای شهر تهران ،بیستودو منطقه به عنوان بیستودو صوشه در شهر تهران
ان خاب شد .در هر یک از مناطق بیستودوگانه چند منطقه به صورت تصادفی ان خاب و
از بی آنها بلوکها به صورت تصادفی ان خاب شد .در بی بلوکها ،به صاورت تصاادفی
واودها ان خاب شد و پس از توزیع  960پرسشناماه در میاان ایا تعاداد بلاوک589 ،
پرسش نامه جمعآوری شد .شایان ذکر است که ای تعداد پرسشنامه ،با توجه به ماهیت
ای گونه پرسش نامهها و سایر مطاتعات انجامشده ،تعداد قابل قبوتی است .باا توجاه باه
قرارداش نُه مجموعه ان خاب در هر پرسشنامه ،تعداد مشاهدات  15903صواهد بود.
 .2تشخيص مؤلفهها و سطوح آنها

ان خاب مؤتاهها ( )Xو سطوح هر یک از آنها یکای از گاامهاای اصالی در اجارای یاک
آزمایش ان خاب گسس ه در رابطه با یک کاال یا صدمت است .در ایا تحقیاق شناساایی
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مؤتاه های مه و اثرگذار بر تصمی شهروندان با دقات و وساسایت زیااد انجاام گرف اه
است .عالوه بر اس ااده از برصی مطاتعات ،تعیی مؤتاهها و سطوح آنها با نظر صبرگاان
و م خصصان در زمین پزشک صانواده انجام گرف ه است .باه عاالوه ،باه منظاور افازایش
دقت و تعیی به ر مؤتاهها و سطوح آنها ،مصااوب وضاوری باا وادود چهال پزشاک
عمومی و شاهروند تهرانای نیاز انجاام پاذیرفت .سارانجام ،مؤتااههاای مها و ساطوح
شناسایی شده در صصوص ترجیحات شهروندان برای ورود به طارح پزشاک صاانواده باه
صورت جدول  1اس خراج شد.
جدول  .1مؤلفههاي مرتبط با ترجيحات شهروندان و سطوح هر یک از آنها
مؤلفه

سطوح

ویزیت پزشک

نحوة ارتبا پزشک
با بیمار

جنسیت
پزشک

رایگان
 5هزار تومان
 10هزار تومان
 15هزار تومان

سرد و بیتوجه
توأم با او رام و
توجه

زن
مرد

میزان و نحوة وقتگذاری
پزشک در اجرای معاینات

دس رسی بیمار
به پزشک
به صورت تلانی
وجود دارد
وجود ندارد

محدود و باعجله
مناسب و باووصله

منبع :یاف ههای تحقیق

 .3طرح تجربی

1

2

با درنظرگارف مؤتااههاا ( )Xو ساطوح مشاخ شاده در جادول  64 ،1آت رنااتیو از
ترکیبات مخ لف ای مشخصهها قابل اس خراج است .ای نوو طرح کاملتری نوو طارح
آزمون اسات کاه باه آن «طراوای فاک وریاال کامال» اطاال مای شاود .اماا باه دتیال
محدودیت هایی که در کارهای تحقیقاتی از تحاا وقات و هزیناه وجاود دارد ،در اکثار
موارد امکان اجرای طرح فاک وریل کامل وجود ندارد و بهناچاار بایاد باه گازینش تعاداد
محدودی از ای واالت و ترکیبات ممک اک اا کرد و اینجاست کاه بحا ان خااب هاای
بهینه از میان کل ان خابهای موجود مطارح مای شاود .در مطاتعا واضار ،از معیاارD-
1. experimental design

)4×2×2×2×2( .2
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 1Optimalبدی منظور اس ااده شده است .با اتهام از ساایر مطاتعاات انجاامگرف اه ،نُاه
مجموعه ان خاب در هر یک از پرسشنامهها قرار گرف ه است .در ای مقاته 27 ،آت رنااتیو
از میان هم آت رناتیوهای ممک با اس ااده از نرمافزار  SASباه گوناهای ان خااب شاده
اساات کااه باار اساااس معیااار  D-Optimalبه ااری واتاات ممکاا باشااد .بنااابرای ،
پرسشنامههای تدوی شده در قاتب نُه مجموعه ان خاب سهگزینهای نهایی شدند .جادول
 2یکی از مجموعههای ان خاب در پرسشنامه را نشان میدهد.
جدول  .2مثالی از یک مجموعه انتخاب در پرسشنامۀ شهروندان
ميزان و نحوۀ

دسترسی

ویزیت

نحوۀ ارتباط

جنسيت

وقتگذاري

بيمار به

پزشک

پزشک با بيمار

پزشک

پزشک در

پزشک به

معاینات

صورت تلفنی

گزینۀ 1

 5هزار تومان

توأم با او رام و توجه

زن

مناسب و باووصله

وجود ندارد



گزینۀ 2

 15هزار تومان

توأم با او رام و توجه

مرد

مناسب و باووصله

وجود دارد



گزینۀ 3

رایگان

سرد و بیتوجه

زن

محدود و باعجله

وجود دارد



انتخاب

منبع :یاف ههای تحقیق

 .4برآورد مدل

با فرض یک تابع مطلوبیت جمعپذیر ،مدل توجیت باا پاارام ر تصاادفی را مایتاوان باه
صورت زیر نوشت:
() 5

U njt 0  n X njt  Z n X njt  njt
0  (b   s n )X njt  Z n X njt   njt ,
j  1, 2, 3

 .1روش  D-Optimalروشی کاربردی است که ترکیباتی را که دترمینان مااتریس اطالعاات آن واداکثر مایشاود
ارائه میکند .روش کار بدی صورت است که دترمینان ماتریس ترکیبات مخ لف ان خابی محاسابه مایشاود و
ترکیبی که ماتریس مربو به آن باالتری دترمینان را داش ه باشد به عناوان ترکیاب بهیناهای کاه بیشا ری
اطالعات را فراه میکند ان خاب میشود.
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که در رابط فو  b ،میانگی مؤتاهها ( )Xو  s nانحرافات تصادفی مس قل است ،کاه
مورد اصیر بیانگر ساالیق فارد نسابت باه میاانگی ساالیق جمعیات اسات .باه عاالوه،
م غیرهای صاص فردی به صورت ضربی با سایر مؤتاههاا نیاز در مادل وارد شاده اسات
(   .) Z n X njبیانگر تصادفیبودن ضرایب است و فرض میشود توزیاع مشخصای دارد.
در ای مطاتعه ،فرض شده که  به صورت نرمال توزیع شده است (با میاانگی صاار و
واریانس  .)1بنابرای  ،هم پارام رهای مؤتاههای درنظرگرف هشده در ای مطاتعه (که در

جاادول  2آمااد) تصااادفی بااوده و دارای توزیااع نرمااالانااد .بنااابرای  ،ماایتااوان نوشاات:
)  .  ~ N (b , s 2به منظور کن رل و آزمون برصی ناهمسانیها در میانگی  ،ضرب مؤتاههاا
در م غیرهای فردی نیز وارد مدل میشود.
ذکر ای نک ه الزم است که مقادیر ضرایب برآوردشده برای مؤتاهها در ای اتگوها صاود
یداری و عالئا ضارایب اسات
دارای ماهوم و تاسیر صاصی نیس ند و آنچه مه است معن 
یتوان از مقادیر بهدستآمده برای برآورد اهمیت نسابی
( .)Louviere et al., 2000اتب ه ،م 
پاسخدهندگان تمایل صواهند داشت بی مؤتاهها انجام دهند (نارخ
مبادتهای که 

مؤتاهها و

نهایی جانشینی) اس ااده کرد .در ادامه تخمی های انجامگرف ه به منظاور بارآورد سااص ار
ترجیحات مشارکتکنندگان در طرح پزشک صانواده با تأکید بر اهمیت نسبی مؤتااههاای
کلیدی ای طرح برای شهروندان تهرانی آمده است .ای ن ایج از برآورد اتگاوی توجیات باا
پارام ر تصادفی با اس ااده از نرمافزار  STATA 12به دست آمده است.
 .1. 4برآورد الگوي لوجيت با پارامتر تصادفی

بر اساس برآورد صورتگرف ه (جدول  ،)3هم ضرایب اتگاو دارای عالمات ماورد ان ظاار
بوده و در سطح  1درصد معنیدارند .تابع وداکثر درستنمایی برابر  -4380/59بهدسات
آمده است .آمارة گزارششده برای ) LR Chi2(5بیانگر نسبت راستنمایی است که برای
آزمون معنیداری کل رگرسیون بهکار میرود .در رگرسایون برآوردشاده ،فرضای صاار
مبنی بر بیمعنیبودن کلی ضرایب با قدرت رد میشود.
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جدول  .3نتایج برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی
ميانگين
ویزیت
رف ار پزشک
جنسیت پزشک
نحوة وقتگذاری پزشک
دس رسی تلانی
انحراف معيار

ضرایب

خطاي معيار

آمارۀ Z

*-0/19
*1/82
*-0/44
*1/89
*0/6

0/026
0/073
0/049
0/082
0/057

7/47
24/8
-8/96
22/93
10/57

1

*0/42
ویزیت
*
1/03
رف ار پزشک
*
0/48
جنسیت پزشک
*
1/28
نحوة وقتگذاری پزشک
*
0/96
دس رسی تلانی
Log likelihood = -4380/5861
LR chi2(5) = 626 /50
Prob > chi2 = 0/000

14/75
12/42
6/05
16/16
14

0/029
0/083
0/08
0/079
0/069

منبع :یاف ههای تحقیق
* ،** ،و *** بهترتیب بیانگر معنیداری ضرایب در سطح  ،%5 ،%1و  %10است.

)1. Standard Deviation (SD

توضیح ای نک ه الزم است که انحرا معیار م ااوت از صطای معیار اسات ،در وااتی کاه در بسایاری از مواقاع در
مطاتعات کاربردی توجهی به آن نمیشود و و ی باه اشا باه از آن اسا ااده مایشاود .انحارا معیاار بیاانگر
پراکندگی مقادیر در نمونه است که از نمونهای به نمونهای دیگر تغییر میکند ،وتی به طور م وسط باا افازایش
وج نمونه ثابت باقی صواهد ماند ،در واتی که صطای معیارْ انحرا معیار میانگی نمونه (  ) xاسات و دقات
آن را به عنوان برآوردی از میانگی جامعه (  ) نشان میدهد .با افزایش وج نمونه ،اطالعات بیش ری بارای
برآورد وجود صواهد داشت ،بنابرای  ،تخمی با دقت باالتری انجاام صواهاد گرفات و در ن یجاه صطاای معیاار
کاهش صواهد یافت.
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همان طور که پیشتر بیان شد ،در برآورد مدل توجیت با پارام رهای تصاادفی ،هما
م غیرها به صورت تصادفی تصریح و از توزیع نرمال اس خراج میشوند .میاانگی پاارام ر
تصادفی برابر م وسط پارام رهای اس خراجشده از تعدادی تکرار از یاک توزیاع مشاخ
(توزیع نرمال در ای تحقیق) صواهد بود .بر اساس ن ایج باهدساتآماده ،میاانگی هاای
برآوردی برای هر یک از مؤتاههای مادل از نظار آمااری معنایدار باوده و دارای عالئا
ان ظاری است .بر ای اساس ،میتوان گات مؤتاههای ویزیت پزشک ،رف ار پزشک ،نحاوة
وقتگذاری پزشک در معاینات و مؤتاا دس رسای تلانای آثاار معنایداری در ان خااب
شهروندان تهرانی برای ورود به طرح پزشک صانواده دارند .باه عاالوه ،بار اسااس عالئا
ضرایب برآوردشده و کُدگذاریها ،ن ایج وکایت از آن دارد کاه ،مطاابق ان ظاار ،افازایش
ویزیت پزشک صانواده موجب کاهشِ تمایل افراد برای ورود به ایا طارح مایشاود .باه
عالوه ،رف ار توأم با او رام و توجاه از ساوی پزشاک ،وقاتگاذاری مناساب و باووصال
پزشک ،و نیز امکان دس رسی تلانی بیمار به پزشک به افزایش رضایت شهروندان منجار
میشود و او مال مشارکت آنها و ورودشان باه طارح را افازایش مایدهاد .همچنای ،
عالمت منای ضریب جنسیت پزشک وکایات از آن دارد کاه پزشاک صاانوادة مارد ،در
مقایسه با پزشک صانوادة زن ،مطلوبیت افراد را افزایش میدهد.
در اتگوی برآوردی ،با توجه به اینکه هم مؤتاهها به صورت تصادفی تصریح شدهاناد،
پنج انحرا معیار مرتبط با توزیع پارام رها نیز بارآورد شاده اسات .ایا مقاادیر بیاانگر
میزان پراکندگی وول و ووش میانگی پارام رهاست .پارام رهای غیرمعنیدار از ضرایب
در قسمت انحرا معیار بیانگر همسانی ترجیحات پاسخدهندگان در رابطه باا آن مؤتااه
است .ای بدی معناست که هم اطالعات مرتبط با ترجیحات مردم دربارة ای مؤتاههاا
در میانگی برآوردشده گنجانده شده اسات .اماا ،اگار انحارا معیاار برآوردشاده بارای
مؤتاهای معنیدار باشد ،بدی معناست که ناهمسانی در بارآورد پاارام ر در میاان نموناه
(وول میانگی برآوردشدة پارام ر) وجود دارد .ای امر میتواند ای گونه تاسیر شاود کاه
افراد مخ لفْ ترجیحات گوناگونی دارند که با برآورد میانگی باهدساتآماده از جمعیات
نمونه م ااوت است (.)Vojaceket et al., 2010
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در ن ایج گزارششده در جدول  ،1انحرا معیارِ برآوردشاده بارای هما مؤتااههاایِ
واردشده در اتگویِ برآوردی در سطح  1درصد معنیدارند .بنابرای  ،با توجاه باه مطاتاب
بیانشده در فو  ،میتوان گاات در هما مؤتااههاای درنظرگرف اهشاده ناهمساانی در
ترجیحات شاهروندان تهرانای وجاود دارد؛ بادی معناا کاه همگاان درباارة هار یاک از
مؤتاههای اثرگذار بر تصمی آنها برای ورود به طرح پزشک صانواده تارجیح همساان و
مشابهی ندارند .اما ،در تحلیل دادهها ،ویژگیهای مخ لای از جمعیت نمونه میتواناد باه
عنوان منشأ باتقوة ناهمسانی 1در ترجیحات بررسی شود (.)Vojaceket, 2010
برای شناسایی ای منابع باتقوة ناهمسانی در ترجیحات ،از ورود م غیرهای ضربی (به
صورت ضرب م غیر دموگرافیک در مؤتاه) در برآورد اتگوی توجیت باا پاارام ر تصاادفی
اس ااده میشود .به بیانی دیگر ،برای هر یاک از مؤتااههاایی کاه انحارا معیاار آنهاا
معنیدار شده است میتوان دتیل ناهمساانی ترجیحاات افاراد را شناساایی کارد؛ بادی
ترتیب که بررسی شود کدام یک از م غیرهای دموگرافیک ،که در مؤتا مورد نظر ضارب
میشوند ،معنایدار صواهناد باود ( .)Vojaceket, 2010در اداماه ،بارآورد اتگوهاایی باا
اس ااده از م غیرهای ضربی گزارش شده است.
 .2 .4برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ ویزیت

ویزیت پزشک یکی از مؤتاههایی است که بر اسااس اتگاوی برآوردشاده در بخاش 1. 4
دارای انحرا معیاری معنیدار به تحا آمااری اسات .بارای بررسای دتیال وجاود ایا
ناهمسانی ترجیحات نسبت به ای مؤتاه ،اطالعات اق صادی -اج ماعی پرسششاوندگان
را در مدل وارد میکنی ؛ ای امر مه با اس ااده از ضارب هار یاک از ایا م غیرهاا در
مؤتا ویزیت پزشک محقق میشود .جدول  4ن ایج واصل از برآورد ایا اتگاو را نشاان
میدهد :اوالً ،ن ایج بهدستآمده دربارة مؤتاههاای اصالی ،از جهات معنایداری و عالئا
مؤتاهها ،منطبق با ن ایج بهدستآمده از اتگوی برآوردی در بخش  1. 4و تأییدکننادة آن
است و تاسیر آنها همانند تاسیر ای مؤتاهها در اتگوی مذکور است.

1. Possible sources of the heterogeneity
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جدول  .4نتایج برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ ویزیت
ضرایب

ميانگين

*

ویزیت

صطای معیار

آمارة Z

-0/64

0/21

3/01

رف ار پزشک

*1/78

0/09

20/44

جنسیت پزشک

*-0/47

0/05

-8/51

نحوة وقتگذاری پزشک

*1/86

0/1

18/61

دس رسی تلانی

*0/58

0/07

8/31

**0/009

0/004

-2/34

ویزیت × منطق محل سکونت

**-0/009

0/005

1/97

ویزیت × جنسیت

0/02

0/056

-0/36

ویزیت × تعداد فرزند

**-0/06

0/03

-2/05

ویزیت × تحصیالت

-0/03

0/025

1/37

ویزیت × درآمد

*0/15

0/027

-5/47

ویزیت × س

انحراف معيار
ویزیت

*0/37

0/03

10/69

رف ار پزشک

*1/01

0/09

11/41

جنسیت پزشک

*0/30

0/19

1/56

نحوة وقتگذاری پزشک

*1/37

0/1

13/89

دس رسی تلانی

*1/05

0/08

12/72

Log likelihood = -3145/1602
LR chi2(5) = 438 /91
Prob > chi2 = 0/000

منبع :یاف ههای تحقیق
* ،** ،و *** بهترتیب بیانگر معنیداری ضرایب در سطح  5 ،1و  10درصد است.
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ثانیاً ،با عنایت به برآوردهای انجامگرف ه برای م غیرهای ضربی ،کاه از تحاا آمااری
معنیدارند و با توجه به عالئ ای ضرایب ،میتوان گات م غیرهای محل سکونت ،تعداد
فرزندان و درآمد صانوار دتیل ناهمسانی ترجیحات افراد نمونه نسابت باه مؤتاا ویزیات
پزشک بوده است .بر ای اساس ،ساکنان مناطق شمال شهر باه پرداصات مبااتغ ویزیات
بیش ری تمایل دارند .همچنی  ،صاوبان درآمدهای پایی تمایال کم اری باه پرداصات
ویزیت باالتر دارند .بنابرای  ،افزایش میزان ویزیت پزشک او مال ورود ای افراد به طرح
را کاهش میدهد .به عالوه ،افزایش تعداد فرزند نیز در تمایل به پرداصات ویزیات بااالتر
اثر منای صواهد گذاشت .با توجه به آمارة برآوردشده بارای ) ،LR Chi2(5فرضای صاار
مبنی بر بیمعنیبودن کلی ضرایب با قدرت رد میشود.
 .3 .4برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ رفتار پزشک

دتیل وجود ناهمسانی در ترجیحات پرسششوندگان در صصوص رف ار پزشک نیز با ورود
اثرات م قابل مؤتاههای اق صادی -اج ماعی نسبت باه ایا مؤتااه شناساایی مایشاود؛
جدول  5ن ایج آن را نشان میدهد .ن ایج بهدستآمده نشان مایدهاد دو عنصار تعاداد
فرزند و درآمد م وسط صانوار به بروز ای ناهمسانی در ترجیحات منجر شاده اسات .بار
ای اساس ،صاوبان درآمدهای باالتر تمایل بیش ری به رف ار مناساب و تاوأم باا او ارام
پزشک نسبت به صاوبان درآمدهای پایی تر دارند .به عاالوه ،رف اار مناساب و تاوأم باا
او رام پزشک مطلوبیت صانوارهایی را که فرزند بیش ری دارناد بایش از صانوارهاایی باا
فرزندان کم ر افزایش میدهد.
بر اساس ن ایج بهدستآمده ،سایر مؤتاههای اق صادی -اج ماعی اثار معنایداری بار
شدت تمایل و ترجیحات افراد نسبت به رف ار پزشک ندارد .به عالوه ،با توجاه باه آماارة
بهدستآمده از ) ،LR Chi2(5فرضی صار مبنی بر بیمعنیبودن کلی ضرایب باا قادرت
رد میشود.
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جدول  .5نتایج برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ رفتار پزشک
ضرایب
*-0/19
**1/14
*-0/49
*1/87
*0/58
0/009
-0/003
0/02
**0/16
-0/01
***0/11

صطای معیار
0/03
0/56
0/09
0/1
0/07
0/01
0/01
0/15
0/08
0/06
0/07

ميانگين
ویزیت
رف ار پزشک
جنسیت پزشک
نحوة وقتگذاری پزشک
دس رسی تلانی
رف ار پزشک × س
رف ار پزشک × منطق محل سکونت
رف ار پزشک × جنسیت
رف ار پزشک × تعداد فرزند
رف ار پزشک × تحصیالت
رف ار پزشک × درآمد
انحراف معيار
*
0/03
0/43
ویزیت
0/09
*1/00
رف ار پزشک
0/1
-0/47
جنسیت پزشک
0/1
*1/42
نحوة وقتگذاری پزشک
0/08
*1/07
دس رسی تلانی
Log likelihood = -3156/733
LR chi2(5) = 486 /91
Prob > chi2 = 0/000
منبع :یاف ههای تحقیق
* ،** ،و *** بهترتیب بیانگر معنیداری ضرایب در سطح  ،%5 ،%1و  %10است.

آمارة Z
5/49
2/03
-8/40
18/63
8/27
-0/28
1/4
1/08
1/97
-0/14
1/62
12/45
11/13
-4/67
14/23
13/05

 .4. 4برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ جنسيت پزشک

بر اساس ن ایج واصل از برآورد گزارششده در جدول  ،6در میان م غیرهای دموگرافیاک فقاط
م غیر جنسیت بیمار است که ناهمسانی در ترجیحات نسبت به مؤتا جنسایت پزشاک را رقا
زده است .بر ای اساس ،مردان تمایل بیش ری به پزشاک مارد دارناد و زناان از وجاود پزشاک
عمومی زن مطلوبیت بیش ری بهدست میآورند .همانند برآوردهای گذشا ه ،ساایر مؤتااههاای
اصلی اتگوی برآوردشده همگی معنیدار و عالئ مورد ان ظار را دارند؛ کاه تاسایر آنهاا همانناد
تاسیر ای مؤتاهها در اتگوی  1. 4است .همچنی  ،فرضی صار بیمعنیباودن کلیا ضارایب باا
قدرت رد شده است.
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جدول  .6نتایج برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ جنسيت پزشک
ميانگين
ویزیت
رف ار پزشک
جنسیت پزشک
نحوة وقتگذاری پزشک
دس رسی تلانی
جنسیت پزشک × س
جنسیت پزشک × منطق محل سکونت
جنسیت پزشک × جنسیت بیمار
جنسیت پزشک × تعداد فرزند
جنسیت پزشک × تحصیالت
جنسیت پزشک × درآمد

ضرایب
*

-0/17
*1/81
-0/6
*1/87
*0/58
-0/001
0/01
**0/24
0/05
0/02
-0/08

خطاي معيار
0/03
0/09
0/41
0/1
0/07
0/01
0/01
0/11
0/06
0/05
0/05

آمارۀ Z
5/6
20/67
-1/47
18/56
8/27
-0/13
1/10
1/20
0/93
0/53
-1/59

انحراف معيار
*

0/03
0/09
0/1
0/1
0/08

0/42
ویزیت
*
1/00
رف ار پزشک
*
-0/45
جنسیت پزشک
*1/42
نحوة وقتگذاری پزشک
*1/09
دس رسی تلانی
Log likelihood = -3157/20
LR chi2(5) = 488 /07
Prob > chi2 = 0/000
منبع :یاف ههای تحقیق
* ،** ،و *** بهترتیب بیانگر معنیداری ضرایب در سطح  ،%5 ،%1و  %10است.

12/27
11/30
-4/18
14/18
13/15

 .5. 4برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ نحوۀ وقتگذاري

ن ایج واصل از برآورد انجامگرف ه در جدول  7نشان مایدهاد م غیرهاای سا  ،تعاداد فرزناد،
تحصیالت ،و درآمد اثر معنیداری بر شدت ترجیحات افراد نسبت به مؤتا نحاوة وقاتگاذاری
پزشک برای بیمار دارند .به بیان دیگر ،م غیرهای مذکور دتیال وجاود ناهمساانی در ترجیحاات
افراد جامعه نسبت به ای مؤتاه است.
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جدول  .7نتایج برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ نحوۀ وقتگذاري
ضرایب

ميانگين
ویزیت
رف ار پزشک
جنسیت پزشک
نحوة وقتگذاری پزشک
دس رسی تلانی
نحوة وقتگذاری × س
نحوة وقتگذاری × منطق محل سکونت
نحوة وقتگذاری × جنسیت بیمار
نحوة وقتگذاری × تعداد فرزند
نحوة وقتگذاری × تحصیالت
نحوة وقتگذاری × درآمد

خطاي معيار

*

-0/17
*1/73
*-0/46
-0/59
*0/58
**0/03
0/02
-0/04
**-0/28
**0/23
**0/17

0/03
0/08
0/06
0/63
0/07
0/01
0/01
0/17
0/09
0/07
0/08

آمارۀ Z
5/51
20/54
-7/99
-0/93
8/13
2/52
1/41
-0/23
-3/23
3/08
2/12

انحراف معيار
ویزیت
رف ار پزشک
جنسیت پزشک
نحوة وقتگذاری پزشک
دس رسی تلانی

*

0/41
*1/03
*0/49
*1/27
*-1/03

0/03
0/09
0/11
0/1
0/08

11/55
10/94
4/58
12/72
-12/76

Log likelihood = -3150/60
LR chi2(5) = 464 /52
Prob > chi2 = 0/000

منبع :یاف ههای تحقیق
* ،** ،و *** بهترتیب بیانگر معنیداری ضرایب در سطح  5 ،1و  10درصد است.

بر اساس ن ایج بهدستآمده ،مطابق ان ظار با افزایش س  ،تحصیالت ،و درآماد وقاتگاذاری
مناسب و باووصله برای افراد مطلوبیت بیش ری ایجاد میکند .به عاالوه ،ضاریب مناای م غیار
نحوة وقتگذاری در تعداد فرزند نشان میدهد ،با افازایش تعاداد فرزنادان ،تمایالِ پزشاک باه
وقتگذاریِ باووصله کاهش مییابد.
 .6. 4برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ دسترسی تلفنی

طبق ن ایج بهدستآمده از اتگوی توجیات باا پاارام ر تصاادفی باا تحاا اثارات م قابال مؤتاا
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دس رسی تلانی ،م غیرهای جنسیت بیماار ،تعاداد فرزناد ،و درآماد منشاأ باروز ناهمساانی در
ترجیحات نسبت به مؤتا مذکورند.
با توجه به عالئ ضرایب معنیدار به تحا آماری و کُدگذاریهای انجامشده ،میتوان گاات
زنان و صاوبان درآمدهای باالتر تمایل بیش ری به امکان دس رسی تلانی باه پزشاک دارناد .در
مقابل ،صاوبان فرزندان بیش ر ،نسبت به صانوارهایی که فرزندان کم ری دارند ،تمایال کم اری
به فراه بودن ای امکان دارند.
جدول  .8نتایج برآورد مدل لوجيت با پارامتر تصادفی با لحاظ اثرات متقابل مؤلفۀ دسترسی تلفنی
ميانگين
ویزیت
رف ار پزشک
جنسیت پزشک
نحوة وقتگذاری پزشک
دس رسی تلانی
دس رسی تلانی × س
دس رسی تلانی × منطق محل سکونت
دس رسی تلانی × جنسیت بیمار
دس رسی تلانی × تعداد فرزند
دس رسی تلانی × تحصیالت
دس رسی تلانی × درآمد

ضرایب
*

-0/18
*1/79
*-0/47
*-1/84
**-0/85
0/005
0/02
**0/37
**-0/14
0/09
*0/24

خطاي معيار
0/03
0/09
0/05
0/1
0/51
0/01
0/01
0/13
0/07
0/06
0/06

آمارۀ Z
5/83
20/67
-8/42
-18/71
-1/66
0/59
1/63
2/81
-1/92
1/47
3/78

انحراف معيار
*

0/41
ویزیت
*
1/00
رف ار پزشک
*0/38
جنسیت پزشک
*1/41
نحوة وقتگذاری پزشک
*
0/97
دس رسی تلانی
Log likelihood = -3146/60
LR chi2(5) = 456 /8
Prob > chi2 = 0/000

0/03
0/09
0/14
0/1
0/08

منبع :یاف ههای تحقیق
* ،** ،و *** بهترتیب بیانگر معنیداری ضرایب در سطح  5 ،1و  10درصد است.

11/99
11/41
2/66
14/01
11/54
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 .7. 4برآورد تمایل به پرداخت ( )WTPشهروندان براي هر یک از مؤلفهها

یکی از مزایای مطاتعات ویژگیمحور آن است که در صورتی که یکی از مؤتاهها قیمت یا
هزینه باشد ،امکان برآورد و محاسب تمایل به پرداصات نهاایی یاا قیمات ضامنی هما
مشخصهها وجود صواهد داشت .در ای بخش بر اساس اتگوی توجیت با پارام ر تصاادفی
تمایل به پرداصت نهایی شهروندان تهرانی برای هار یاک از مؤتااههاای برناما پزشاک
صانواده محاسبه شده است.
تمایل به پرداصت /دریافت نهایی برای هر یک از مؤتاهها یا قیمت ضامنی مشخصا
نرخ نهایی جانشینی بی مشخصههای غیربازاری و مشخصا پاوتی اسات کاه از نسابت
ضریب مشخص مورد نظر بر ضریب مشخص پوتی به صورت رابط  6بهدست میآید.
  nonmonetary 
M arg inal WTP  

  monetary 

() 6
جدول  9ن ایج ای محاسبات را نشان میدهد.

جدول  .9برآورد تمایل به پرداخت شهروندان تهرانی (تومان)
مؤلفهها

تمایل به پرداخت

نحوة ارتبا پزشک با بیمار
جنسیت مرد پزشک
میزان و نحوة وقتگذاری پزشک در معاینات
دس رسی تلانی بیمار به پزشک صانواده

9579
2316
9947
3750

منبع :یاف ههای تحقیق

ن ایج بهدستآمده وکایت از آن دارد که شهروندان تهرانای ،باا ثباات ساطوح ساایر
مؤتاهها ،برای رف ار توأم با او رام و توجه پزشاک صاانواده ،تمایال باه پرداصات 9579
تومان دارند .همچنی شهروندان تهرانی برای آنکه پزشک عمومی مرد پزشک صانوادگی
آنها باشد واضرند مبلغ  2316تومان پرداصت کنند.
به عالوه ،بر اساس مباتغ مندرج در جدول  ،9تمایل به پرداصات بارای وقاتگاذاری
مناسب و باووصله و نیز امکان دس رسی تلانی باه پزشاک صاانواده باهترتیاب  9947و
 3750تومان بهدست آمده است .بر اساس ن ایج مذکور ،میتوان گات مطابق برآوردهای
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انجامشده برای تمایل به پرداصت ،چگونگی وقتگذاری پزشک برای بیمار و نحاوة رف اار
وی با بیمار بهترتیب در درج اول و دوم اهمیت برای بیمااران قارار دارناد ،زیارا بیماار
بیش ری مباتغ پوتی را واضر است برای بهدستآوردن ای ویژگیها پرداصت کند .پاس
از ای دو ،بهترتیب مؤتاههای دس رسی بیماار باه پزشاک باه صاورت تلانای و ساپس
جنسیت پزشک قرار دارند.
نتيجهگيري
ن ایج بهدستآمده در ای مطاتعه نشاندهندة سالیق و ترجیحات شاهروندان تهرانای در
صصوص مؤتاههای برنام پزشک صانواده است .همان طور که پایشتار نیاز بیاان شاد،
چنانچه سیاستگذار به دنبال اجرای یک برنامه یا سیاست بهداش ی -درمانی با واداکثر
او مال موفقیت باشد ،باید ترجیحات و تمایالت جامع هد را مدنظر قرار دهاد .واال،
با توجه به ن ایج بهدستآمده ،توصیه مایشاود باه منظاور جلاب رضاایت شاهروندان و
افزایش او مال وضور آنها در ای طرح ،برنام پزشک صانواده به گونهای سااماندهای
شود که اوالً ،امکان وقتگذاری مناسب پزشک برای بیمار مهیا باشد؛ ثانیاً ،پزشک ملازم
شود طبق راهنماهای باتینی برای بیمار صود وق ی قرار دهد؛ ثاتثاً ،باا توجاه باه اهمیات
نوو رف ار پزشکان با بیمار ،پایش مس مری از ایا مؤتااه صاورت پاذیرد و باه عملکارد
پزشکان در ای زمینه ام یاز داده شود و در تمدید قارارداد باا آنهاا ماالک عمال قارار
گیرد؛ رابعاً ،در تدوی برنام پزشک صانواده تمهیدات و مقدمات الزم برای فراه ساص
امکان دس رسی تلانی بیمار به پزشک ،وداقل در برصای سااعات غیاراداری ،در دسا ور
کار قرار گیرد .سرانجام اینکه ن ایج نشان داد شهروندان زن به پزشک صانوادة زن تمایال
دارند و شهروندان مرد به پزشک مرد تمایل دارند .ای یاف ه نیز میتواند در طارحریازی
برنام پزشک صانواده مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد و عملیاتی شود.
منابع
1. Adamowicz, W., Boxall, P., Williams, M. & Louviere, J. (1998). Stated

preference Approaches for Measuring Passive Use Values: Choice
Experiments and Contingent valuation, American Jornal of Agricaltureral
Economics, 80(1): 64-75.

355

... شناسایی و ارزشگذاري عوامل مؤثر بر تصميم شهروندان تهرانی

2. Alpizar, F. (2007). Using Choice Experiments for Non-Market Valuation,

Transprot, 8(1).
3. Anderson, G., Hurst, J., Hussey, PS. & Jee-Hughes, M. (2000). Trends:

health spending and out comes: trends in OECD countries 1960-1998,
Health Aff, 19(3): 150-17.
4. Ben-Akiva, M. & Morikawa, T. (1990). Estimation of Switching Models
from Revealed Preferences and Stated Intentions, Transportation
Research Part A-Policy and Practice, 24(6): 485-495.
5. Bennett, J. & Adamowicz, V. (2001). Some Fundamental of
Environmental Choice Modelling, in The Choice Modelling Approach to
Environmental Valuation, edited by J. Bennett and R. Blamey.
Cheltenham, UK: Edward Elgar.
6. Bryan, S., Buxton, M., Sheldon, R. & Grant, A. (1998). Magnetic
resonance imaging for the investigation of knee injuries: an investigation
of preferences, Health Economics, 7(7): 595-603.
7. Chen, T.T., Chung, H.P., Huang, H.C., Man, L.N. & Lai, M.S. (2010).
Using discrete choice experiment to elicit doctors’ preferences for the
report card design of diabetes care in Taiwan - a pilot study, Journal of
Evaluation in Clinical Practice, 16(1): 14-20.
8. Cheraghi-Sohi, S., Hole, A.R., Mead, N., McDonald, R., Whalley, D.,
Bower, P. & Roland, M. (2008). What patients want from primary care
consultations: a discrete choice experiment to identify patients' priorities,
Ann Fam Med, 6(2): 107-115.
9. Coast, J., Flynn, T.N., Salisbury, C., Louviere, J. & Peters, T.J. (2006).
Maximizing responses to discrete choice experiments: A randomized
trial, Applied Health Economics and Health, 5(4): 249-260.
10. Freemantle, N. (1999). Does the UK National Health Service need a
fourth hurdle for pharmaceutical reimbursement to encourage the more
efficient prescribing of pharmaceuticals?, Health Policy, 46(3): 255-265.
11. Guyatt, G., Haynes, B.R., Jaeschke, R.Z., Cook, D.J., Green, L., Naylor,
C.D., Wilson, M.C. & Richardson, W.S. (2000). Users’ guides to the
medical literature: XXV, Evidence-based medicine: principles for
applying the users’ guide to patient care, JAMA, 284(10): 1290-1296.
12. Hall, J., Viney, R., Haas, M. & Louviere, J. (2004). Using stated
preference discrete choice modeling to evaluate health care programs,
Journal of Business Research, 57, 1026-1032.
13. Hall, J. & Viney, R. (2000). The political economy of health sector
reform, In: Bloom AL, editor, Health reform in Australia and New
Zealand, Melbourne: Oxford Univ. Press, 39-53.

1394  تابستان،2  شمارۀ،50  دورۀ/ تحقيقات اقتصادي

356

14. Hauber, A.B., Mohamed, A.F., Johnson, F.R. & Falvey, H. (2009).

Treatment preferences and medication adherence of people with Type 2
diabetes using oral glucose-lowering agents, Diabetic medicine, 26(4):
416-424.
15. Hensher, D., Louviere, J. & Swait, J. (1999). Combining sources of
preference data, Journal of Econometrics, 89(1-2): 197-221.
16. Hitchock, W., Mellon, M., Memran, M., Parasuraman, B.,
Ramachendran, S. & Walzer, S. (2007). Caregiver preferences for
pediatric asthma treatment delivery system, Advances in Therapy, 24(6):
1240-1253.
17. Kjær, T. & Gyrd-Hansen, D. (2008). Preference heterogeneity and choice
of cardiac rehabilitation program: Results from a discrete choice
experiment, Health Policy, 85(1): 124-132.
18. Kleinman, L., McIntosh, E., Ryan, M., Schmier, J., Crawley, J., Locke,
G.R. & De Lissovoy, G. (2002). Willingness to pay for Complete
Symptom relief of Gastroesophagael Reflux Disease (GERD), Archives
of Internal Medicine, 162(12): 1361-1366.
19. Lancaster, K.J. (1966). A new approach to consumer theory, Journal of
Political Economy, 74(2): 132-157.
20. Lancsar, E.J., Hall, J.P., King, M., Kenny, P., Louviere, J., Fiebing, D.G.,
Hossain, I., Thien, F.C.K., Reddel, H.K. & Jenkins, CR. (2007). Using
discrete choice experiments to investigate subject preferences for
preventive asthma medication, Respirology, 12(1): 127-136.
21. Louviere, J., Hensher, D.A. & Swait, J. (2000). Stated Choice Methods,
analysis and application, Cambride University Press, U.K.
22. Louviere, J.J. & Woodworth, G. (1983). Design and Analysis of Simulated
Consumer Choice Or Allocation Experiments - An Approach Based on
Aggregate Data, Journal of Marketing Research, 20(4): 350-367.
23. McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice
behaviour, in Frontiers of Econometrics, P. Zarembka (ed.), Academic
Press, London, U.K., 105-142.
24. McFadden, D. & Train, K. (2000). Mixed MNL models for discrete
response, Journal of Applied Econometrics, 15, 447- 470.
25. Morgan, S. & Hurley, J. (2004). Influences on the health care technology
cost driver, In: Forst, PG., McIntosh, T., Marchildon, G. (eds.), Selected
discussion papers from the commission on the future of health care in
Canada, University of Toronto Press, Toronto, 27-50.
26. Peter, A. & Berman, A. (2000). Decade of Health Sector Reform in
Developing Countries: What Have We Learned?, Harvard School of
Public Health, 15.

357

... شناسایی و ارزشگذاري عوامل مؤثر بر تصميم شهروندان تهرانی

27. Ratcliffe, J., Buxton, M., McGarry, T., Sheldon, R. & Chanellor, J.

(2004). Patients' preferences for characteristics associated with treatments
for osteoarthritis, Reumatology, 43(3): 337-345.
28. Revelt, D. & Train, K. (1998). Mixed logit with repeated choices:
households’ choices of appliance efﬁciency level, Review of Economics
and Statistics, 80(4): 647-657.
29. Salkeld, G., Ryan, M. & Short, L. (2000). The veil of experience: do
consumers prefer what they know best?, Health Economics, 9(3): 267-270.
30. Thurstone, L. (1927). A Law of Comparative Judgment, Psychological
Review, 34, 273-286.
31. Train, K. (2003). Discrete choice methods with simulation, Cam-bridge
University Press, UK.
32. Train, K.E. (1998). Recreation demand models with taste differences
over people, Land Economics, 74(2): 230-239.
33. Van der Pol, M. & Cairns, J. (1998). Estabilishing patient preferences for
blood transfusion support: an application or conjoint analysis, Health
Serv Res Policy, 3(2): 70-76.
34. Viney, R., Lancasar, E. & Louviere, J. (2002). Discrete choice experiment
to measure consumer preferences for health and health care, Expert Review
of Pharmacoeconomics Outcomes Research, 2(4): 319-326.
35. Vojáček, O. & Pecáková, I. (2010). Comparison of discrete choice models
for economic environmental research, Prague Economic Papers, 1, 35-53.
36. Walzer, S. & Zweifel, P. (2007). Willingness-to-pay for caregivers of
children with asthma or wheezing conditions. Therapeutics and Clinical
Risk Management, 3(1): 157-165.
37. Walzer, S. (2007). What do parents want from their child's asthma
treatment? Therapeutics and Clinical Risk Management, 3(1): 167-175.
38. World Health Organisation (2002). The world health report.

