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 هاي اسالميآموزهسازگاري آن با  سعه اقتصادي وسالمت بر تو تأثيربررسي 
  

  1پوردكتر محمدرضا لطفعلي
  2معصومه برجي     

  :چكيده
اي است كه ارتباط نزديكي با پيشرفت و توسعه همه جانبه و از جمله رشد سالمت و سالمتي مقوله

شـتري  بي و بـا انگيـزه   ترتر و شادابنشاطزيرا جامعه سالم از يك طرف با  .داردو توسعه اقتصادي 
درآمد  هاي مستقيم و غير مستقيمي كه منجر به كاهشف ديگر هزينهتالش و فعاليت دارند و از طر

 به همين دليل امروزه در كليه جوامع به ايـن . يابدگردد كاهش ميسعه ميملي و در نتيجه رشد و تو
در .هـاي سـالمت جامعـه را افـزايش دهنـد     شاخص ر چه بيشترامر توجه خاصي مبذول دارند تا ه

بـه   تـأثير  باشـد كـه  مـي  ، سالمت انسان به عنوان جزئي از سرمايه انسانينيز سالمتادبيات اقتصاد 
  .توسعه اقتصادي داردرشد و سزايي بر 

زيبـايي   تعابيرو با  است وان يك ارزش مطرح شدهعنه سالمت در فرهنگ متعالي اسالم باز طرفي  
بـه   و توصيف شده اسـت .... ها، سرمايه زندگي وصيبن ها وها، گواراترين بهرهرترين نعمتمانند ب

 ييد ومت ارزشمندي كامالً مورد توجه، تأهمين لحاظ طبيعي است تالش براي دستيابي به چنين نع
ها و رهنمودهـا ذكـر شـده    زيادي در قالب توصيه آن احكام حمايت آئين اسالم باشد و براي تحقق

 .دباش
ها و زگاري آن با آموزهو سا اقتصادي ثير سالمت بر توسعهاين مقاله بررسي تأ اصلي هدفبنابراين 

  . باشدمي تعاليم اسالم
   ، اسالماقتصادي سرمايه انساني، سالمت، توسعه :واژگان كليدي

                                                            

  دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی - 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - 2
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  :مقدمه -1
 .همراه با تغيير و تحوالت كيفي است توسعه اقتصادي در يك تعريف كلي عبارت از رشد اقتصادي

گيـرد بر مـي  ي و كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را دربه عبارت ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كم .
قاي فراگير و همـه جانبـه سـطح زنـدگي و رفـاه جامعـه       توان توسعه اقتصادي را ارتدر حقيقت مي

  ).1382محمود متوسلي، ( دانست
را بدين معني در نظر بگيريم بايـد عوامـل پـيش برنـده و بهبوددهنـده اسـتانداردهاي       » توسعه«اگر 

تـر در جامعـه را   انسانيزندگي و ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و 
به بيـان ديگـر   . سرمايه انساني است توان به آن اشاره كرد،ي كه مييكي از مهمترين عوامل.بشناسيم 

كيد داشت، بعدها بر پارامترهاي اقتصادي تكيه و تأ أعمدت» توسعه«، مطالعات 70اگر تا قبل از دهه 
ـ أدر حقيقت كليه عوامل تو توجهات بيشتر به سوي عوامل انساني  دگي ثيرگذار بر استانداردهاي زن

  .معطوف گشت) نه فقط پارامترهاي اقتصادي(
و امـور  گـردد  در ادبيات اقتصاد بهداشت، سالمت انسان به عنوان جزئي از سرمايه انساني تلقي مـي 

و يا به ) گذاري خالصسرمايه(ها و درماني با عملكرد خود به افزايش سطح سالمت انسانبهداشتي 
) گذاري جـايگزين سرمايه(ل بروز بيماري و يا حوادث جايگزين كردن سالمت از دست رفته به دلي

  )1383پرست،حق.(پردازدمي
م با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي با كيفيت توأبرخورداري از يك زندگي 

قـانون اساسـي جمهـوري     ،)مـاده بيسـت و پـنجم   (اني حقوق بشر اعالميه جه كه در است همگاني
ت و توليـت ايـن امـر بـر     وليؤمس. كيد قرار گرفته استأمورد ت)  43و 29، 3 اصول( اسالمي ايران 
 .رودهاي تحقق توسعه به شمار ميشرطها بوده و يكي از پيشعهده دولت

نظران، كشورهاي اسالمي را در رديف كشـورهاي در حـال    شود اغلب صاحب از طرفي مشاهده مي
هاي اقتصاددانان در كشـورهاي در حـال    در راستاي دغدغه لذا. شمرند توسعه يا توسعه نيافته بر مي

-مـانعي در جهـت فرآينـد توسـعه    ها و تعاليم اسـالم   آيا آموزهكه  شودمطرح ميعه، اين مسأله توس

اخالقي موجود در هاي  ها و توصيه است؟ به عبارت ديگر آيا دستورالعمل  يافتگي اين كشورها بوده
فرآينـد توسـعه اقتصـادي برشـمرد يـا      به يك مانع سرعت بخشيدن توان به عنوان دين اسالم را مي

  خير؟
و سپس بـه بررسـي   بر رشد اقتصادي  آن تأثيرو  له، ابتدا به تعريف سالمتأاين مس حل در راستاي

  .شودپرداخته مي هاي سالمتيها و تعاليم اسالمي مرتبط با شاخصآموزه
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  :مباني نظري و ادبيات تحقيق -2
 متتعاريف سال -1-2

  :هاي زير تعريف شده استالمللي به صورتسالمت در ادبيات بين
    :از ديدگاه سازمان جهاني بهد اشت-1-1-2

  "رواني و اجتماعي نه تنها فقدان بيماري و ناخوشيرفاه كامل جسماني، " :سالمت عبارتست از

   (Human Capital Theory):ديدگاه تئوري سرمايه انساني از-2-1-2
) Natural Aging( ه به مرور زمان با گـذر طبيعـي عمـر   است ك »ذخيره سرمايه«اد يك سالمتي افر
گـذاري در سـالمت   گـردد و سـرمايه  مـي  آن بيماري باعث اسـتهالك غيرطبيعـي  . شودمستهلك مي

وري شغلي، ظرفيت يادگيري  سالمت مبناي بهره. كنداين استهالك را جبران مي) بهداشت و درمان(
به عبارت اقتصادي سالمت و آمـوزش  . و هوشي است روانيرشد جسمي،  دريي در مدرسه و توانا

 .دو وجه اساسي سرمايه انساني هستند

ـ  10دهد هر  برآوردهاي آماري نشان مي حـداقل رشـد    ددرصد بهبود در اميد به زندگي در بدو تولّ
  )1385كرماني،صباغ (.را در صورت ثابت بودن ساير عوامل دربردارد 4/0تا  3/0اقتصادي معادل 

  ابعاد سالمتي -3-1-2
سالمتي يك مسئله چنـد بعـدي اسـت و بايـد توجـه       WHO(1تعريف (با توجه به تعريف سالمتي 

ـ   گذاشتهداشت ابعاد مختلف سالمتي و بيماري بر يكديگر اثر  . ثير يكـديگر قـرار دارنـد   أو تحـت ت
هر دوي آنها بـر جامعـه و    ياچنانچه مشكالت جسمي بر روان فرد، مشكالت رواني بر جسم او و 

لـذا اقـدامات انجـام شـده بـراي       ،گذارنـد  اختالالت موجود در جامعه بر هر دو بعد سالمتي اثر مي
و سالمت كلي جامعه توجـه  ) جسمي و رواني (وانب سالمتي فردي ارتقاي سالمتي بايد به تمام ج

  . داشته باشد
   :بعد جسمي

سالمت جسمي ناشي از عملكـرد درسـت اعضـاء    . ترين بعد سالمتي، سالمت جسمي استمعمول
ها و اعضاء بـدن و همـاهنگي آنهـا بـا هـم نشـانه        از نظر بيولوژيكي عمل مناسب سلول .بدن است

  :هاي سالمت جسمي عبارتست ازبه عنوان نمونه بعضي از نشانه. تسالمت جسمي اس

                                                            

1   . World Health  Organization 
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ت مزاج منظم، جلب ظاهر خوب و طبيعي، وزن مناسب، اشتهاي كافي، خواب راحت و منظم، اجاب
توجه نكردن اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حركات بدني هماهنگ، طبيعي بودن نـبض  

  ...و ثابت در سنين باالتر  افزايش مناسب وزن در سنين رشد و وزن نسبتاًفشار خون، و 
   :بعد رواني

در اينجـا تنهـا    .تر خواهد بـود بديهي است سنجش سالمت رواني نسبت به سالمت جسمي مشكل
نداشتن بيماري رواني مد نظر نيست بلكه قدرت تطابق با شـرايط محيطـي، داشـتن عكـس العمـل      

نكتـه   .دهـد  مناسب در برابر مشكالت و حوادث زندگي جنبه مهمي از سالمت رواني را تشكيل مي
ب، هـاي روانـي نظيـر اضـطرا     بسـياري از بيمـاري   اين اسـت كـه   نمودديگري كه بايد به آن اشاره 

هاي رواني و  بيماري ميانثيرگذار است و ارتباط متقابلي بر سالمت جسم تأ... و افسردگي، استرس 
  : هاي سالمت رواني عبارتست ازبعضي از نشانه. جسمي وجود دارد

و  پـذير و ديگران، قضاوت صحيح در برخورد با مسائل، داشتن روحيه انتقـاد  سازگاري فرد با خود
  . رد با مشكالتمناسب در برخو واكنش

 ثير سالمت بر رشد اقتصاديأت -2-2

و هوشـي   روانـي وري شغلي، يادگيري در مدرسه و توانايي براي رشد جسـمي،  سالمت مبناي بهره
 هايراهسالمت، از . هستند به عبارت ديگر سالمت و آموزش دو وجه اساسي سرمايه انساني. است

كـه در   هـا، راهيكـي از ايـن   . دهـد قرار  خود ثيرأتوليد يك كشور را تحت تتواند سطح مختلفي مي
. بـا ديگـران اسـت   است، كارايي بهتـر كـارگران سـالم در مقايسـه     شتر مطالعات به آن اشاره شده بي

چنين كارگران سالم از هم. تري دارنداق و آمادهكنند و ذهن خلّكارگران سالم بهتر از ديگران كار مي
  .مند هستندبهره طول عمر بيشتر و عمر كاري زيادتري

، بهبود سـالمت  به عنوان مثال .رات غيرمستقيمي نيز بر توليد دارداث در كنار اين اثر مستقيم، سالمت
هاي بهتر را به دنبـال خواهـد داشـت، زيـرا     در نيروي انساني، انگيزه ادامه تحصيل و كسب مهارت

هـاي آموزشـي را   رصـت گـذاري در آمـوزش و ف  از يك سو جذابيت سـرمايه  ط سالمتيبهبود شراي
افزايش خواهد داد و از سوي ديگر افزايش سالمت در جامعه با كاهش مرگ و مير و افزايش اميـد  

در نتيجه سرمايه فيزيكي افـزايش يافتـه   انداز بيشتر تشويق خواهد كرد كه پسبه  به زندگي، افراد را
خواهـد   مـؤثر  جامعـه  صاديوري نيروي كار و رشد اقتو اين موضوع به صورت غيرمستقيم بر بهره

  . بود
گـذاري در  افزايش اميد به زندگي، بازگشت سرمايه انساني، سـرمايه  " نمود كهعنوان  چنين توانمي

-هـاي بهـره  سـال چرا كـه   ".دهدگذاري كل اقتصاد را افزايش مينيروي انساني و در نهايت سرمايه

سرمايه گذاري بازده مثبـت دارد را افـزايش   هايي كه برداري از اين منبع را بيشتر كرده و تعداد سال
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-گذاري بخش خصوصي و هم چنـين سـرمايه  انداز و سرمايهبا افزايش اميد به زندگي، پس. دهدمي

-ط اقتصـادي كشـور برداشـته مـي    گذاري مستقيم خارجي تشويق شده و گام بلندي در بهبود شراي

  )1387قنبري، (.شود
-نرخ مرگ و مير را افـزايش داده و نـرخ بـازدهي سـرمايه    هاي اندك سالمتي، از سوي ديگر هزينه

گـذاري در  اين اثر منفي ابتدا بـر سـودآوري سـرمايه   . كاهش خواهد دادگذاري بر نيروي انساني را 
-و در مرحله بعدي، در كل اقتصاد آشكار شده و مدار بسته عدم رشـد سـرمايه   ،سالمت و آموزش

 )1387قنبري،( .گذاري در سرمايه انساني شكل خواهد گرفت

شواهد حاكي از آن است كـه   .توان ذكر كردسالمت بر رشد اقتصادي مي تأثيرمجراي ديگري براي 
به منزله آن خواهد بود كه منابع كمتري در  احتماالً ،ساير شرايط ثابت بودنسالمت بهتر در صورت 

صـرف مخـارج درمـاني    د نتوانمنابع كه ميبنابراين برخي . آينده صرف مخارج درماني خواهند شد
مقدار زيـادي از ايـن منـابع     ممكن استالبته . شوند، براي مقاصد ديگري قابل استفاده خواهند بود

مقداري نيز صرف افزايش سرمايه فيزيكـي و   ولي احتماالً ،صرف افزايش مصرف فعلي جامعه شود
 .دارد لبه دنبادر آينده به موجب آن رشد اقتصادي باالتر را  انساني خواهد شد كه

-كارايي نيروي كار موجـود ظـاهر نمـي   اثرات گفته شده تنها به شكل افزايش كه بايد توجه داشت 

فقرزدايي و هاي اجتماع در توليد به واسطه برنامهشود، بلكه افزايش شديد مشاركت فقيرترين افراد 
از مهمترين  رود،يشمار مهاي بهداشتي درماني يكي از مهمترين اجزاي آن به رفاه عمومي كه برنامه

  )1383پور،جوادي( .نمودهاي خارجي اثرات ياد شده است
  :پيشينه تحقيق -3-2

ـ  . ثير آن بـر رشـد اقتصـادي زيـاد اسـت     أمطالعات تجربي در زمينه توليد سالمت و سنجش آن و ت
هاي مختلفي نظير سن ، جنس و يا نرخ مرگ و ميـر و اميـد بـه زنـدگي     با شاخص سالمت معموالً

  .شودمي سنجيده
درصد افزايش در نرخ سرانه مخارج درماني منجر  10به اين نتيجه رسيد كه  1982هادلي در سال 

اين نتـايج در واقـع همـاهنگي زيـادي بـا      . شوددرصد كاهش در مرگ و مير بزرگساالن مي 1.5به 
رسـيده   ها بـه ايـن نتيجـه   دارد و آن) 1969(مطالعات افراد ديگر نظير آستر، لويسيون و ساراچك 

-درصد كاهش در مرگ و مير مـي  1درصد افزايش در مخارج ساالنه درمان منجر به  10بودند كه 

  . شود
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ان شـاخص وضـعيت سـالمتي نتيجـه     به كار بردن نرخ بقاي بزرگساالن به عنوبا ): 2001( 1بارگاوا
ـ . داري وجود دارديو رشد اقتصادي رابطه مثبت ومعن ءبين نرخ بقا گرفت از  ءرخ بقـا اگر به جاي ن

  .د بودنمشابه خواه اميد به زندگي استفاده شود نتايجشاخص 
 1989در سـال   2براي مثـال برگرولـي  . رابطه مثبت بين تحصيالت و سالمتي به اثبات رسيده است

انايي كار، توانايي كار محدود، و دو نوع فشار خون سيستوليك و دياستوليك وچهار شاخص عدم ت
به اين نتيجه رسيدند كه افزايش تحصيالت اثر منفي بـر   ت بررسي كرده وتحصيالت را بر سالم اثر

 . دهدتواني را كاهش ميكار يا كم شار خون دارد و احتمال عدم توانايي درافزايش ف

رابطه مثبتي بين تحصيالت و اميد به زندگي در افـراد ميانسـال بـه     )1993( همكارانو  3گوارلنيك
سـه سـال   حـدود   تسال تحصيال 12سال سن و 65كه افراد داراي  صورتبه اين  .انددست آورده

  .اندسال تحصيالت داشته 12خود و كمتر از  ساالنبه زندگي بيشتري نسبت به هم اميد
ايـن مطالعـه   . شود وري نيروي كار مي ارتقاي سالمت منجر به ارتقاي بهره دادنشان  )1999(4فوگل
بـه دليـل سـالمت     1980تا  1970هاي بين  نيا در سالدرصد رشد اقتصادي در بريتا 30 دادنشان 
   .به وجود آمدتر  و مناسببهتر 

. اي رابطه بين سالمت و درآمد را در جدول زيـر نشـان داد   در انگلستان در مطالعه )1999(اسميت 
خـوب، خـوب و ضـعيف     در اين مطالعه وضعيت سالمت افراد جامعه در چهار گروه عالي، خيلـي 

  .ندبندي شد دسته
  )م به دالر، ارقا1996سال( و سالمت در انگلستانرابطه بين درآمد : 1جدول

                                                            

1 Bharagava 
2 Berger and leigh 
3 Goralnic 
4 Fogel 

 وضعيت سالمت
متوسط درآمد در سال 

1984 

متوسط درآمد در 
 1989سال 

متوسط درآمد در سال 
1994 

 900/127 300/99 68300  عالي

 900/90 600/81 66300  خيلي خوب

  64000 600/59 800/51  خوب

 700/34 36000 200/39  ضعيف
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-يمثبت و معنـ  تأثيراميد به زندگي و آموزش  گرفتنتيجه  2SLSبا استفاده ازمدل  ):2004( 1بلوم
 4يك سال بهبود در اميـد بـه زنـدگي توليـد را      بيان داشت همچنين .داري بر رشد اقتصادي دارند

  .دهددرصد افزايش مي
سـالگي   15و  10، 5و تولد و در سنين با استفاده از شاخص اميد به زندگي در بد): 2001(2آرورا 

گيرد كه بهبود در وضـعيت سـالمتي   هاي سالمتي براي ده كشور صنعتي نتيجه ميبه عنوان شاخص
رد كـه نـرخ   گيـ وي همچنين نتيجه مـي . دهددرصد افزايش مي 40تا  30صادي را سرعت رشد اقت
دت در كشورهاي در حـال توسـعه   مو مرگ و مير داليل اصلي فقر بلندر داهاي واگيرباالي بيماري

  .است
وي  .كندنرخ مرگ و مير بزرگساالن را بر رشد اقتصادي تجزيه و تحليل مي تأثير): 2005(3لورنزن 

  .شودميرشد اقتصادي  موجب كاهش گيرد نرخ مرگ و مير باالنتيجه مي
و مخـارج   گيگ و ميـر نـوزادان، اميـد بـه زنـد     هاي نرخ مربا استفاده از شاخص): 2006(4ماليك 

هاي سالمتي و توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص رشد اقتصادي نتيجه سالمتي به عنوان شاخص
هـاي سـالمت و رشـد    بـين شـاخص   يداربه كار گرفته شود، ارتباط معنـي  OLSاگر روش  گرفت

 هـاي سـالمت  گاه شـاخص آن ،استفاده شود 2SLS روش در حالي كه اگر از ،اقتصادي وجود ندارد
  .د داشت نمثبت خواه تأثيررشد اقتصادي بر 

گـذاري در سـالمت تـأثير مثبـت و     در تحقيق خود نتيجه گرفتند كه سرمايه(2004)  5جيما و برمپونگ
گـذاري در كشـورهاي   سـرمايه  ها همچنين بيان داشتند كـه آن. داري بر رشد درآمد سرانه داردمعني
افـزايش خواهـد    و سطح درآمد را در بلند مـدت مدت  يافته رشد اقتصادي را در كوتاهوسعهكمتر ت

  . شودگذاري در سالمت بخشي از موجودي سرمايه انساني ميداد چون كه سرمايه
داگـالس،  -با وارد كردن ذخيره آموزش و سالمت در تابع توليـد كـاب  ): 2004( 6ريورا و كواريس

هـاي كشـور اسـپانيا    فاده از دادهها با استآن. تالش كردند توضيح دهندگي اين تابع را بهبود بخشند
وري اي دولـت در بخـش سـالمت را روي بهـره    اجزاي هزينـه  تأثير 1993-1973هاي براي سال

راني دولـت  هاي عمنتيجه گرفتند هزينهمحققان همچنين . نيروي كار و رشد اقتصادي بررسي كردند
انـد بـراي   متذكر شـده همچنين آنها . صادي نداشته استداري بر رشد اقتمعني تأثيردر امور سالمت 

                                                            

1 Bloom  
2 -  Arora. 
3 -  Lorentzen. 
4 -  Malik. 
5 Gyamah and Brempong 
6 - Rivera and Currais. 
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وري نيـروي كـار و رشـد اقتصـادي،     هاي عمراني دولت در اين بخش بر بهـره هزينه اثراتمشاهده 
  .زمان بيشتري مورد نياز است

هـاي   خـانوار در سـال   4700نفـر از   15000اي منتشر شد كـه در آن   نتايج مطالعه 2007در سال 
درآمد خانوار قوياً تحت كه د دانتايج تحقيق نشان  .شدنددر چين انتخاب  1997و  1993، 1991
   .بودويژه در مناطق شهري  سالمت اعضاي خانواده به تأثير

در . پرداخته است بررسي اثر مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي به ايدر مطالعه) 1383(پورجوادي
يـد سـرمايه   اين مطالعه ضمن مروري بر ادبيات سـالمت و رشـد اقتصـادي بـا معرفـي مفهـوم جد      

كشور در حال توسـعه، اثـر    33آماري هاي ز الگوي گسترش يافته سولو و دادهو استفاده ا 1سالمتي
. اسـت  نمـوده مطالعات بين كشوري تحليـل   مخارج سالمتي بر رشد اقتصادي با استفاده از رهيافت

تغيـر مخـارج   دهد كه عالوه بر سرمايه فيزيكي و انساني، سـرمايه سـالمتي كـه بـا م    نتايج نشان مي
 .بر رشد اقتصادي دارد يدارسالمتي وارد الگو شده است، اثري مثبت و معني

در اين مطالعه، خانواده  .پرداخته است وري خانوادهبر بهره به بررسي نقش سالمت )1374(رئيسي
وري يك جامعـه  واحد اجتماعي كه قادر است به طرقي چند بر سرنوشت بهره به عنوان كوچكترين

وري مـورد  ثر بر بهرهمؤترين عامل تسالمت به عنوان با اهمي نقش كند، معرفي شده است وايفاي 
اگر قبول كنيم سهم . باشد مؤثرتوجه قرار گرفته است، زيرا اين عامل قادر است بر ساير عوامل نيز 

حـد  هـا نيـز تـا    خانواده است و سالمت هاوري ملي كشور وابسته به سالمت خانوادهمهمي از بهره
تعيـين   توان نتيجه گرفت سالمت عامـل جامعه است، مي سالمت خانواده وتأمين زيادي در گروي 

وري است و در واقع بخش مهمي از اثرات سوء فقـدان سـالمت بـر بهـره    اي در رابطه با بهرهكننده
 بنابراين مـي تـوان گفـت   . سالمت در جوامع است تأمينها متعلق به اثرات سوء عدم وري خانواده

 مت مردم است، بلكـه يكـي از اركـان اساسـي    سالتأمين مي در جهت سالمت، نه تنها گام مهتأمين 
  .آيدوري به شمار ميارتقاي بهره

را مطالعـه نمـوده    وري و رشـد اقتصـادي  اثرات متقابل سـالمت، بهـره  در تحقيقي  )1376( مرندي
  .است

هاي هاي توليدي كاركنان در بخشليتاي از قابوري ملي بر اساس مجموعهدر اين مطالعه، بهره
  .اقتصادي و اجتماعي، به ازاي سطح مشخصي از دانش و ابزار توليد، معرفي گرديده است

عنـوان مطالعـه    وري نيروي كـار در ايـران  تحليل و ارزيابي نقش سالمت و سالمت در ارتقاي بهره
  .انجام شده است) 1386(ديگري است كه توسط اميني 

                                                            

1 -  Health Capital 
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وري نيـروي  سالمت و سالمت بر بهـره  تأثيريك چهارچوب نظري به منظور بررسي  در اين مطالعه
كار معرفي شده است كه در آن، اميد به زندگي، به عنوان شاخص سطح سالمت، سـرمايه فيزيكـي   

وري نيروي كار در نظر بر بهره مؤثره مهمترين عوامل سرانه، و چگونگي تبديل توليد بالفعل به بالقو
، نتيجه گرفته است 1383 –1346براي دوره  ARDLاين مطالعه با استفاده از روش . اندگرفته شده

تـوان از طريـق   وري باالتر نيروي كار، عالوه بـر ارتقـاي سـطح سـالمت مـي     براي دستيابي به بهره
  .هاي بيكار به اين هدف دست يافتافزايش سطح سرمايه فيزيكي سرانه و كاهش ظرفيت

پرداختـه   بررسي اثرات تغيير در هزينه سالمتي دولت بـر رشـد اقتصـادي ايـران    به ) 1387(قنبري 
  .است
لص داخلـي و توليـد سـرانه    دولت با توليد ناخـا المت هاي ساين مطالعه به بررسي رابطه هزينهدر 

هاي سالمتي، سرمايه فيزيكـي و توليـد   هاي آموزشي، هزينهبراي اين منظور از هزينه. پرداخته است
دهـد  نتايج تخمين نشان مـي .اخلي به عنوان متغيرهاي مدل رگرسيوني استفاده شده استناخالص د

  .داري داردمثبت و معني تأثيرهاي سالمتي بر رشد اقتصادي هزينه
هاي سالمت بـر رشـد اقتصـادي و    مثبت شاخص تأثيردهنده بنابراين تمامي مطالعات پيشينيان نشان

سالمتي از چهار طريـق بـر رشـد    توان گفت ه طور خالصه ميب .باشددر نتيجه توسعه اقتصادي مي
زيـرا تـوان جسـمي و ذهنـي      ،كنـد تر بيشتر توليد مـي نيروي كار سالم -1: گذاردمي تأثيراقتصادي 

افراد با  -2. كندغيبت مي اشاري خود و خانوادهبه دليل بيم بيشتري دارد و كمتر در محل كار خود
گذاري در تحصيالت دارند و بازده باالتري از ايـن  بيشتري براي سرمايه ي باالتر انگيزهاميد به زندگ

-انـداز با افزايش طول عمر افراد در ارتقاي سالمتي ميزان پس -3. آورندها بدست ميگذاريسرمايه

بهبـود سـالمت و بهداشـت بـه      -4. گذاري تسهيل خواهد شـد ها افزايش و در نتيجه روند سرمايه
ـ   تواتند انگيزهمي و سالمتي كودكان كم سن) حيات( ءصورت افزايش بقا اروري اي بـراي كـاهش ب

-ي باالتري به دسـت مـي  و درآمد سرانه كردهشده و در نتيجه افراد مشاركت بيشتري در بازار كار 

  .آورند
مورد سوم به بحث طول عمر و مـورد   اول و دوم به سالمت و بهداشت فردي،توان گفت موارد مي

  .اروري و سالمتي جنين اشاره داردش بكاهآخر به بحث 
  سالمت در فرهنگ متعالي اسالم -3

هـا و تعـاليم   بـه تشـريح آمـوزه   در اين قسمت  ،آن بر رشد اقتصادي تأثيربعد از تعريف سالمت و 
  .شودمياسالم در خصوص موارد فوق الذكر پرداخته 

 :در مورد سالمت و بهداشت فردي اسالمي ها و تعاليمآموزه.1
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در اينجا به هر دو  .دباشگونه كه گفته شد سالمت شامل سالمت جسماني و سالمت رواني مينهما
  .شودبعد سالمت اشاره مي

سالمت در فرهنگ متعالي اسالم بعنوان يك ارزش مطرح شده و با تعبيرهاي زيبايي ماننـد برتـرين   
شده است و اصـوالً سـالمت    توصيف....  ، سرمايه زندگي وهاونصيب هاها، گوارا ترين بهرهنعمت
يا حد مطلوب آن، سالمتي است كه كامـل، همـه جانبـه شـفابخش و     ) از ديدگاه معصومين(آل ايده
ردارنـده سـالمت دنيـا    و تزايـد و در ب ) مفهوم پويايي و طيـف سـالمت  (تر از همه رو به تكاملمهم

  ).فراز دوم از دعاي بيست وسوم صحيفه سجاديه(وآخرت باشد 
مـت ارزشـمندي كـامالً مـورد توجـه،      حاظ طبيعي است تالش براي دستيابي به چنين نعبه همين ل 
حمايت آئين اسالم باشد و براي تحقق آن در قالب احكام تكليفـي اعـم از حـالل وحـرام،      ييد وتأ

  . ها و رهنمودها حرفي براي گفتن داشته باشدمكروه و مباح و يا در قالب توصيهمستحب ، 
هـاي ديـن    يكي از ويژگي. داند را الزمه ايمان مي نظافت تأكيد فراوان دارد و آن اسالم بر بهداشت و

اسالم، تشويق انسان به رعايت پاكي در ابعاد گوناگون زندگي است؛ زيرا خواسته ذاتي هـر انسـان،   
قوانين بهداشت فردي در اسالم با ظرافـت خاصـي بيـان گرديـده كـه بـا       . ها است دوري از آلودگي

به بيان ديگر، اسالم نظافت را جزء وظيفه ديني هـر فـردي قـرار    . باشد فردي سازگار مي طبيعت هر
  .ها بپرهيزد خواهد از آلودگي و ناپاكي داده است و از هر مسلماني مي

  .من تميز استؤگيرد؛ متميزي از ايمان سرچشمه مي: االيمان النظافه من
دوسـت دارد، تميـز اسـت و تميـزي را      اخداوند پاك است و پـاكيزگي ر : فرمود) ص(رسول خدا 
  )3302 ،ص4ميزان الحكمة جلد (. دوست دارد

  )442ص ،تحف العقول(. پاكيزگي از اخالق پيامبران است): ع(امام رضا 
مسـتدرك الوسـائل   ( .كـرد مـي  ت خود را به پاكيزگي تشويق و ترغيبام) ص(پيامبر گرامي اسالم 

   )319 ،ص16جلد 
هـا آمـده اسـت كـه      ها و سازگاري با سختي هايي براي مقابله با استرس روشدر تعاليم اسالمي نيز 

آن . كيد استدر اسالم مورد تأ و سالمت رواني دهد كه استرسها نشان ميخود اين تعاليم و آموزه
هـاي   هـاي عـاطفي ـ معنـوي و روش     هـاي شـناختي، روش   توان در سه بخش روش ها را ميروش

 )1382صانعي، (.رفتاري ارائه كرد

  ،)ياد خدا، دعا، توسل به ائمه معصومين عليهم السالم(معنوي  –هاي عاطفي روش _1
ايمان و توكل به خدا، اعتقاد بـه مقـدرات الهـي، بيـنش نسـبت بـه وقـوع        (هاي شناختي روش _2

  ،)هاسختي



11 

 

ارائـه  ) صبر، تفريحات سالم، روابط خانوادگي مطلوب، حمايـت اجتمـاعي  (هاي رفتاري روش _3
معنوي، فرد نوعي ارتباط عاطفي با خدا و اولياي دين برقرار كرده كـه   –هاي عاطفي در روش. كرد

هو الذي اَنزَلَ السكينَته فـي القُلـوبِ   «. كندانسان را در مواجهه با مشكالت و حل آنها مساعدت مي
  ). 3آيه سوره فتح (» بخشدخداست كه بر دلهاي مؤمنان، سكون و آرامش مي: المؤمنينَ

كه او فرد ها و عقايد فرد سر و كار دارد هايي است كه با شناختهاي شناختي، شيوهمنظور از روش
  .آيدها بر ميصدد مقابله با استرسها دراستفاده از شناخت

-ها مورد بررسي قـرار مـي  هاي عملي در مقابله با سختيهاي رفتاري، دستورات و توصيهدر روش 

  .گيرد
هاي پريشـان مطمـئن و آرام خواهنـد    آگاه باشيد كه با ياد خداوند دل: القُلوب كر اهللا تَطمئنا بِذالّ« 

سپردگي به يك نيروي برتر سر« : نويسداريك فرام روانشناس آلماني مي). 28سوره رعد آيه (» شد
دانـد و  ن مـي وي نياز به يك نظام اعتقادي را جزء ذاتي انسـا . »اي است از نياز انسان به كمالجلوه

دكتر احمد الكادي اكبر با بررسي آثار . توان يافت كه فاقد اين نياز باشداعتقاد دارد هيچ كس را نمي
شنيدن تالوت قرآن از لحاظ پارامترهاي فيزيولوژيكي به عنـوان مثـال ضـربان قلـب، فشـار خـون،       

خداونـد  . مؤثر است انقباض ماهيچه به اين نتيجه رسيده است انعكاس صوت قرآن در سالمتي بدن
: قُل بِفَضل اهللاِ و برحمته فَبِذلك فَليفرَحوا هو خَيرُ مما يجمعـونَ «: فرمايدمي 57در سوره يونس آيه 

كه ) مسرور از قرآن(اي رسول به خلق بگو شما بايد منحصراً به فضل و رحمت خدا شادمان شويد 
بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعـات  » .كنيدمفيدتر از ثروتي است كه براي خود اندوخته مي

كنـد بـر عبـادت كننـدگان تـا حـد زيـادي        ها را كنترل مـي باور به اينكه خدايي هست كه موقعيت
ن كُنـتُم      «. دهـد ت را كاهش مـي اضطراب مرتبط با موقعياَنـتُم االعلُـونُ ا ال تَحزَنـوا و ال تَهِنـوا و و

شيد نبايد ترس و اندوه به خود راه دهيد، زيرا شما با همين سرمايه ايمان اگر ايمان داشته با: مؤمنين
  ).133سوره آل عمران آيه (» بر ديگران برتري داريد

 اسالمسالمتي جنين از ديدگاه ) 2

باشند؛ زيرا يكي از  ها به طور طبيعي، خواهان فرزندي سالم از نظر جسمي و رواني مي تمامي انسان
منـدي از  زمينه بهره. سالمت جسم و جان استشمند پروردگار، برخورداري از هاي بسيار ارز نعمت

پدر و مادر نيـز تـالش   . اين نعمت را بايد از همان ابتداي انعقاد نطفه و تشكيل جنين فراهم ساخت
يـك   لد فرزندي سالم كمك نماينـد؛ زيـرا  ثر، به توكه با رعايت كامل تمامي عوامل مؤفراوان دارند 

گردد و روابط زن و شوهر را  زند سالم در خانواده موجب استحكام بناي خانواده ميوجود فرطرف 
مد سرانه از طرف ديگر افزايش درآ .شود بخشد و باعث گرمي كانون خانواده مي انسجام بيشتري مي

 .را به دنبال خواهد داشت
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سـت كـه ضـرورت    م ايجاد جنين و به دست آوردن نوزاد طبيعـي ا با در نظر گرفتن نقش بسيار مه
و  متـون اسـالمي توجـه   . يابـد  دستيابي به بهترين شيوه و راهكار براي سالمت جنين ضرورت مـي 

تـوان از وجـود    هاي بسيار دقيقي نسبت به سالمت جنين نمـوده كـه بـا رعايـت آنهـا مـي       سفارش
  . ناهنجارها و نقايص كاست و شانس نوزاد را براي برخورداري از سالمت كامل افزايش داد

 طول عمراسالم و )3

ثير سـالمت بـر رشـد اقتصـادي از     ي قبلي بيان شد يكي از مجراهاي تـأ هاگونه كه در قسمتهمان
برخورداري از عمري طوالني همراه با “عبارت ديگر هب. باشدريق افزايش طول عمر نيروي كار ميط

 .باشد مؤثر  تواند بر رشد اقتصادي و در نهايت بر توسعه كشورمي” تندرستي

همـين كـه   . گردد مي است كه موجب طول عمر به مواردي اشاره شده نيز زير هايدر احاديث و آيه
دهـد   گردند، نشان مـي  هايي است كه موجب طول عمر تلقي مي دستورالعمل ،هاي اسالمي  در آموزه

  .ول عمر در اسالم مورد تأييد استط
 1- ثُم منْ نُطفه ن تُرابٍ ثُمم الّ واهللاُ خَلقكُم نْ أُنثي و الَ تَضَعلُ ماَزواجاً و ما تَحم علكمو ج هلما بِع

 )11، )35(فاطر  (.ما يعمرُ منْ معمرُ و ال ينقَض من عمرِه االّ في كتابٍ انَّ ذلك علي اهللاِ يسيرٌ
د و هـيچ زنـي بـاردار    هايي قرارتان دا گاه جفت آن. اي بيافريد  خدا شما را از خاكي و سپس از نطفه

كشـد و از عمـر كسـي     اي بـه درازا نمـي   خورده زايد مگر به علم او و عمر هيچ سال شود و نمي نمي
 .است و اين كارها بر خدا آسان است كه همه در كتابي نوشته شده كاسته نشود جز اين

لَبه إذاَ رضي عنه ربه، و ويلٌ لمـن  طُوبي لمن طالَ عمرُه و حسنَ عملُه فَحسنَ منْقَ) : ص(النبي  -2 
  )547ص الحكمه، ميزان. (علَيه ربهطالَ عمره و ساء منْقَلَبه إذ سخطَ 

گـاهش   چنين كسي بازگشت. خوشا به حال كسي كه عمرش دراز و كارش نيكو باشد): ص(پيامبر 
ه عمـرش دراز و كـردارش بـد    به حال كسي كـ  بد. ا پروردگارش از او خشنود استنيكوست، زير

 .زيرا پروردگارش از او ناخشنود است ،چنين كسي بازگشتگاهي بد دارد ،باشد
 3- اي و  مرا چون كسي قرار ده كه عمـرش را دراز و كـردارش را نيكـو گردانيـده    ): ع(اد امام سج

دماني و اي و از وي خرسندي و زندگي خـوش تـوأم بـا پايـدارترين شـا      نعمتت را بر او تمام كرده
  )547، ص همان. (اي ترين كرامت و معيشت عطايش فرموده كامل
تواناييت بر آفرينش ، سوگند تو را به علم غيبت و ! بار خدايا:  -در مناجات -)س(فاطمه زهرا  -4
داني زنده بودن برايم بهتر است ، زنده بداري و هرگاه مرگ بـرايم بهتـر    دهم كه مرا، تا وقتي مي مي

  )548ص,ميزان الحكمه( .بود، بميرانيم
گنـاه،  كيفر.(ود به پـدر و مـادرت نيكـي كـن    ني شخواهي عمرت طوالاگر مي): ع(امام صادق  -5 

  )12ص
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  .)735الميزان الحكمه، ص ( .ت باشد، عمرش زياد شودهر كه خوش ني): ع(امام صادق -6
  .)735الميزان الحكمه، ص ( .ها دوري كنيد تا عمرتان دراز شود از بدي): ع(امام صادق  -7 
مجالس المحبين . (شودرش طوالني ميكسي كه عفو و گذشتش زياد شود عم): ص(اكرمبرپيام -8 

 .)435ص
ــام صــادق-9  ــانواده ): ع(ام ــا خ ــر كــس ب ــي  رفخــوشاش ه ــاد م ــرش زي ــار باشــد عم ــودت  .ش
  ).12كيفرگناه،ص(

دهندگان آن ها را آباد گرداند  عمرها را زياد كند اگر چه انجامصله رحم خانه): ع(امام صادق  -10
  )12كيفر گناه، ص(.مردمان خوبي نباشند

الميـزان الحكمـه،    ( .هميشه با وضو بـاش، تـا خداونـد عمـرت را دراز گردانـد     ): ص(پيامبر  -11
  ).734ص
صـدقه بدهيـد و بيمـاران خـود را بـا صـدقه درمـان كنيـد زيـرا صـدقه از           ): ص(پيامبراكرم  -12

 .افزايدكند و بر عمر شما ميها جلوگيري ميپيشامدهاي ناگوار و بيماري
 عمـر اوال  كـه  نمـود بيـان   چنـين  تـوان  با بررسي آيات و روايات در خصوص بحث طول عمر مـي 

هـاي  ها و آمـوزه باشد و دستورالعملميمطلوب و مورد تأييد دين اسالم  طوالني همراه با تندرستي
ها بعد فيزيكي دارند  ها و آموزه بخشي از اين دستورالعمل. متفاوتي در اين خصوص بيان شده است

نظيـر  (ها بعد متـافيزيكي   و برخي از آن...) نظير رعايت بهداشت و نظافت و مراقبت از خوراك و (
  ....)با وضو بودن، نيكي به خانواده و والدين و صدقه، صله رحم، 

كـه در راه بنـدگي خـدا، انجـام اعمـال       باشدمي براساس آيات و روايات طول عمري مطلوب ثانيا 
هـاي زنـدگي تنهـا     در غير اين صـورت افـزايش سـال   . ه و نيكو و خدمت به خلق خدا باشدشايست

   )1386ي، اكبر( .معضالت انسان گرفتار را فراهم خواهد نمود
  :گيرينتيجه

توان به افزايش   كه به طور خالصه مي گذاردمي تأثيربر رشد اقتصادي  هاي مختلفيكانالسالمتي از 
ها و تعاليم فراوانـي در  و در اسالم آموزه. طول عمر، اميد به زندگي باالتر و شادابي افراد اشاره كرد

  . اين زمينه وجود دارد

-ها افـزايش و در نتيجـه رونـد سـرمايه    اندازدر ارتقاي سالمتي ميزان پس با افزايش طول عمر افراد

-افزايش اميد به زندگي، بازگشـت سـرمايه انسـاني، سـرمايه    "همچنين . گذاري تسهيل خواهد شد

-سـال چرا كـه   ".دهدگذاري كل اقتصاد را افزايش ميگذاري در نيروي انساني و در نهايت سرمايه

هايي كه سرمايه گذاري بازده مثبـت دارد را  منبع را بيشتر كرده و تعداد سالبرداري از اين هاي بهره
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گـذاري  گذاري بخـش خصوصـي و هـم چنـين سـرمايه     انداز و سرمايهپسهمچنين دهدافزايش مي
  .شودط اقتصادي كشور برداشته ميمستقيم خارجي تشويق شده و گام بلندي در بهبود شراي

اد با انگيزه و نشاط بيشتري به كار و فعاليت بپردازند كه نتيجه ايـن  شود كه افرشادابي نيز باعث مي
اين مقوله در دنياي امـروز بـه قـدري    . نوع زندگي سالم، افزايش رشد و توليد درجامعه خواهد بود

داشـتن  اهميت پيدا كرده كه بعضي جوامع به دنبال ايجاد مراكزي به منظور با نشاط و شـاداب نگـه  
  . كوتاه هستند نسبتا ت زمانافراد حتي براي مد

مبـذول   تـري ها توجـه جـدي  اميد كه جامعه اسالمي ما به توصيه دين و منابع اسالمي در اين زمينه
  .دارد

  
  :منابع

  قرآن مجيد  -
  صحيفه سجاديه  -
، مباني اقتصاد بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات )1382(آصف زاده، سعيد -

  .ن، معاونت پژوهشي، حديث امروزبهداشتي درماني قزوي
 دانشـگاه  .مجله علمي و پژوهشي شاهد ،نقش انديشه ديني در توسعه،)1367( اكبري، نعمت اهللا -

  .تهران .شاهد
بررسي سازگاري  و نقش آموزه هاي اسالمي با شاخص هاي نوين ، )1386(اكبري، نعمت اهللا -

  . اسالمي و توسعه،مجموعه مقاالت اولين همايش اقتصاد توسعه اقتصادي
، نقش رشد اقتصادي بر بهداشت،پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه )1378(جوادي پور، سعيد -

  .عالمه طباطبايي

، تحليل و ارزيابي نقش سالمت و سالمت بر ارتقاء بهره وري نيروي )1384(حجازي آزاد، زهره -
  .163-137، صص30كار، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال نهم، شماره 

وري خانواده، مجموعه مقاالت و ، نقش سالمت و بهداشت بر بهره)1374(رئيسي، پوران -
  .وري ايران، نشر بصير، خردادوري، سازمان ملي بهرهسخنرانيهاي سمينار بهره

- رجايي،سيمعجم موضوعي آيـات اقتصـادي قرآن،چـاپ اول،انتشـارات      ،)1382( د كاظمد محم
  .و پژوهشي امام خميني سسه آموزشيؤم



15 

 

، تحليل تجربي رابطه بين مخارج سالمتي و توليـد  )1386(سجودي، سكينه و محمد باقر بهشتي -
 .135-115، صص 4، شماره 4ناخالص داخلي در ايران، فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره 

شارات دفتر ، بهداشت روان در اسالم، موسسه بوستان كتاب قم، انت)1382(صانعي، سيد مهدي -
  .تبليغات اسالمي

  .اقتصاد سالمت، تهران مركز تحقيق توسعه علوم انساني) 1385(صباغ كرماني، مجيد  -
، اقتصاد سالمت، ترجمه منوچهر عسكري، تهران، شركت چـاپ و نشـر   )1376(فلپز چارلز، ئي  -

  .بازرگاني، نشر اقتصاد نو
المتي دولت بر رشـد اقتصـادي ايـران، مجلـه     ، بررسي اثرات تغيير هزينه س)1387(قنبري، علي  -

 .224-187، صص 83تحقيقات اقتصادي، شماره 
   .توسعه اقتصادي، )1382(متوسلي، محمود -
ــدي، عليرضــا  - ــره )1376(مرن ــل ســالمت، به ــرات متقاب ــه ، اث وري و رشــد اقتصــادي، مجموع

  .نوري ملي ايراوري، تهران، سازمان بهرهسخنرانيهاي دومين سمينار بهره
چاپ اول ،دفتر نشر فرهنگ  6الي  1جلدهاي احمد آرام،  الحياة،، )1380( حكيمي،محمدرضا-

  .اسالمي
  .قم ،الحكمه، مكتبه االعالم االسالمي ميزان ،)1404( محمد شهري،ريمحمدي-

-Auster، Richard، irving leveson and Deborah sarachec، " the production oh health: 
An Exploratory study" Jurnal of human resources، 9 (Fall 1996)، pp 411-36 
 
-Bhargava, A., Jamison,D.T.,Lau, L.J. and Murray C.J.L.(2001),Modeling the effect 
of health on economic growth, journal of health economics No:20(3),PP: 423-44 
 
-Bloom ، D. and D. Canning. (2004) the health and Wealth of Nation. Science، 287،7-
120 
-Fogel, R.W. (1994), Economic growth, population theory and physiology: the 
bearing of long term processes on the making of economic policy, working paper,No: 
4638. National Bureau of economic research. 
 
-Gyimeh,k. and Wilson, M.(2004), Health human capitaland economic growth in Sub 
Saharan african and OECD countries, The Quarterly review of economic and finance, 
No:44, pp:296-320 
 
-WHO, world health statistics, (2009). 
 
-World Bank, (2007) ,World development indicator. 


