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   سال روستايي  ومير كودكان زير يك ي ميزان مرگ  ساله20روند 
  1388 تا 1369هاي  استان فارس در سال

  
          يدهك چ  

ي گذشـته توانـسته اسـت         ي بهداشتي در دو دهه      ي خدمات مراقبت اوليه     اصالح و ارايه  : نهيزم
نـشانگر  . هاي سالمت، به خصوص در جوامع روستايي، داشته باشد          ثير شگرفي بر شاخص   أت

گزاران بخش سالمت بوده و  سال هميشه مورد توجه سياست مير كودكان زير يك و ميزان مرگ 
 20اين مطالعه بـه بررسـي رونـد    .  نشانگر مهم بهداشتي در نظر گرفته شده است    به عنوان يك  

 تـا   1369ثر بـر سـالمت از سـال         ؤي اين نشانگر و ارتباط آن با برخي از نـشانگرهاي مـ              ساله
  .پردازد  در جوامع روستايي استان فارس مي1388

 اكولوژيك گرفته شده از     هاي  هاي زماني، با استفاده از داده       ي سري   در اين مطالعه   :روش كار 
زيج حياتي و بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـيوني، ابتـدا تغييـرات زمـاني و سـپس اثـر برخـي از                         

سـطح  . ن زيـر يـك سـال بررسـي شـد          مير كودكا و ثر بر سالمت بر ميزان مرگ     ؤنشانگرهاي م 
  . در نظر گرفته شد05/0داري كمتر از  معني
 داشـته   ي ساله رونـد نزولـ     20ي    ال در اين دوره    س  كي ري كودكان ز  ريوم  مرگ زانيم :ها  يافته
.  اسـت افتـه ي كاهش 1388 در سال 19/16 به 1369 در سال 1000 در   5/31 از   زاني م نيا. است

)001/ <0 p(  ي توليد ناخالص داخلـي،       ي سرانه    ساله 20كننده شامل روند     متغيرهاي پيشگويي
داري بـا      ارتبـاط معنـي    ارسـتان مي در ب  مـان ي سال و درصـد زا     15 ياال زنان ب  يدرصد باسواد 

  )p>  05/0(.  سال داشت كي ري كودكان زريوم  مرگزانيروند م
سـال و بهبـود سـاير      كيـ  ريـ  كودكـان ز  ريـ وم  مـرگ  زانيـ  درصـدي م   50كاهش  : گيري  نتيجه

 بـوده و بـا   ي بهداشـت هـي ي اوليهـا  ثير نظام مراقبتأهاي سالمت و بهداشت حاكي از ت    شاخص
توان نسبت بـه بهبـودي         مي ي بهداشت هيي اول يها  د و اصالح نظام مراقبت    هاي جدي   ادغام برنامه 

  .ها دست يافت بيشتر اين شاخص
  ومير كودكان زير يك سال، روند، فارس، ايران ميزان مرگ:  كليديواژگان

  
  8/3/91 :           تاريخ پذيرش مقاله 29/7/91 : تاريخ اصالح نهايي          22/4/90 :تاريخ دريافت مقاله
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                                                   مقدمه
  

ي  در ايران بـه وسـيله      (PHC1)ي بهداشتي   هاي اوليه نظام مراقبت 
.  به اجـرا در آمـد      1364هاي بهداشتي درماني روستايي از سال       شبكه

ي بهداشـت را تحـت       خانه 1-5هر مركز بهداشتي درماني روستايي،      
ي تـرين سـطح در نظـام ارايـه        ي بهداشت محيطي  خانه. پوشش دارد 

  تقريبـاً  هـاي بهداشـت اسـت و      ي بهداشتي شـبكه   هاي اوليه مراقبت
 بهداشت يـك    ي  در هر خانه  . دهد نفر را تحت پوشش قرار مي      1500

 »بهـورز «يك مرد تحت عنوان و در صورت داشتن روستاي قمر،       زن  
. ]1[.  اسـت  PHCدمات  ي خ ي اصلي آنان ارايه    كه وظيفه  كردهكار  

. ان از جمله وظايف مهم اين نظام مراقبت اسـت         پايش سالمت كودك  
ي سـالمت بـه كودكـان،       يكي از نشانگرهاي مهم پايش نظام ارايـه       

  .  است(IMR2) سال ومير شيرخواران زير يك مرگميزان 
IMR  جامعه است كه بـا      بهداشتي وضعيت از ك نشانگر ي  به عنوان

ادر، ، سالمت مـ    اجتماعي -عوامل مختلفي از جمله وضعيت اقتصادي     
كيفيت و دسترسـي بـه خـدمات بهداشـتي و عملكردهـاي بهداشـت             

ت  تنهـا  نـه  بهداشتي، نشانگر اين . ]2[ عمومي مرتبط است و كميـ 
خـدمات   كيفيـت  نـشانگر  بلكـه  دهـد، مـي  نـشان  را ومير مرگ تعداد

 مواليـد  كـل  از موجـود،  آمار اساس بر .است بهداشتي و سالمت نيز
 زنـدگي  سـال  لـين او در كـودك  ميليـون  14 از بيش دنيا در ساليانه

 وميـر  مـرگ  كـاهش  در توجه قابل پيشرفت رغم علي  .]3[ميرند  مي
 در مـدارك  يهمـه  ولـي  بيـستم،  قـرن  در سـال  يـك  زيـر  كودكان

 يهمــه در پيــشرفت ايــن ينتيجــه كــه دهــدمــي نــشان دســترس،
 بيشتر دستتهي مردم و ]4[ نشده توزيع برابر بطور جامعه هايبخش

 زيـر  كودكان ومير مرگ افزايش و بيماري با مرتبط عوامل معرض در
ومير كودكان به قـدري مهـم اسـت كـه            مرگ. ]5[هستند   سال يك

وميـر   هدف چهارم اهداف توسعه هزاره، كاهش دو سوم ميزان مـرگ          
   .]6[  است2015 تا 1990هاي  سال بين سال5كودكان كمتر از 

 يكي از نشانگرهايي اسـت كـه در         IMR اند كه ها نشان داده  بررسي
بـراي مثـال در سـال       . هاي اخير در ايران كـاهش داشـته اسـت         سال

در  .]7[  تولد زنـده بـود     1000 در   154 برابر با    IMR  در ايران  1964
 1000 در   55 بـه    1990 و در سـال      ]8[ 93 اين ميزان به     1976سال  

 كودكـان   ومير  مرگ بررسي ديگري نشان داد كه       .]9[ تولد زنده رسيد  
ي گذشته در ايران كاهش يافتـه       گيري در طول سه دهه    به نحو چشم  

اين كاهش روند در ساير كشورها نيز گزارش شده است، به    . ]7[ است

                                                 
١- Primary Health Care 
٢- Infant Mortality Rate 

 كودكـان زيـر يـك سـال در امريكـا طـي              ومير  مرگطوري كه روند    
 مـورد در هـزار كـاهش    31.31 بـه   90.34 از   1995 تا   1955سالهاي  

 وميـر   مـرگ  1980 تـا    1972 در كاسـتريكا از سـال        .]2[ يافته اسـت  
 در پاكستان،   .]10[ ي داشته است  شكودكان زير يك سال روندي كاه     

 كودكان زير يك سـال كـاهش        ومير  مرگافغانستان و هند نيز ميزان      
   .]9[ داشته است

 ميـزان  IMR ثر بـر  ؤمـ  عوامل كه دهدمي نشان ايران در هابررسي
 و بهداشـتي  خـدمات  به دسترسي عدم ساله، 15-45 زنان سواديبي

 داد نـشان  ديگري ي  مطالعه .]11[باشد  مي زايمان به صورت سزارين   
 اعتيـاد  والـدين،  سـواد  سـطح  با سال يك زير كودكان ومير  مرگ كه

 نـوع  تولـد،  موقع وزن نوزاد، نارسي بارداري، اولين در مادر سن مادر،
  .]12[ دارد ارتباط درما شير با تغذيه و زايمان
ي هـاي اوليـه   ي مراقبـت   نظـام ارايـه    ارزشـيابي  و پـايش  ثبت، براي

 3حيـاتي  زيـج  از آمـده  دسـت  بـه  نـشانگرهاي  از روستايي،بهداشتي  
 را بهداشـتي  وقـايع  توانمي حياتي زيج از استفاده با. شودمي استفاده
 نظـام  ضـعف  نقـاط  از آنهـا،  وقـوع  دليـل  بررسـي  بـا  و كرد پيگيري
 زيـج  .]13[ آورد بدسـت  روشـني  ارزيابي منطقه اعياجتم و بهداشتي
 گرفته بكار بهداشت هايخانه در 1367 سال در بار اولين براي حياتي
 جمعيتـي  هاي داده ويژه به حياتي، زيج از هآمد دست به هايداده. شد

 كـه  آنجـايي  از .]14[ اسـت  قبولي قابل كيفيت داراي ،)مرگ و تولد(
ي ارايـه  پوشـش  زيـر  روسـتايي  جمعيـت  از% 100 بـه  نزديك اكنون
 زمـاني  روند بررسي بنابراين دارند، قراري بهداشتي   هاي اوليه مراقبت

 وانـد تمـي  حيـاتي  زيـج  از آمـده  دسـت  بـه  نـشانگرهاي  از يـك  هر
 يـاري  تـصميم  بهتـرين  انتخـاب  در را سالمت بخش گزاران سياست
 نظــام يارايــه از ســال 25 بــه نزديــك اينكــه بــه توجــه بــا. نمايــد
 بـر  گـذرد، مي بهداشت هايخانه توسط بهداشتي   ي  هاي اوليه  مراقبت

 ومير مرگ ميزان يساله 20 روند بررسي هدف با ايمطالعه شديم آن
 در سالمت، مهم نشانگرهاي از يكي عنوان هب سال،يك زير كودكان
  انجـام  1388 تـا    1369هـاي     در سـال   فارس استان روستايي مناطق
 ميليـون  5/4 حـدود  بـا  ايران، مركزي جنوب در فارس، استان. دهيم
 مـساحت % 1/8 مـساحت،  مربـع  متر كيلومتر هزار 133 و جمعيت نفر

 حدود با فارس استان روستايي مناطق .]15[ دهدمي تشكيل را كشور
 سـال  در تولـد  25000 و خـانوار  380000 و جمعيـت  نفر 1700000

 ما به روندها بررسي براي را پايداري هايميزان تواندمي ]16[ 1385
  .دهد ارايه

  

                                                 
٣- Vital Horoscope 
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 ها مواد و روش                                  
  

ميـزان  هـاي اكولوژيـك        داده 1هـاي زمـاني   ي سـري  در اين مطالعـه   
 كودكان زير يك سال در مناطق روستايي استان فـارس از            ومير  مرگ
هـاي  منبـع اسـتخراج داده    . ليل شد  بررسي و تح   1388 تا   1369سال  

ي ي مركز توسعه  مرگ كودكان زير يك سال، گزارش رسمي ساالنه       
شبكه در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شـيراز، برگرفتـه از            

 وميـر   مرگآمار  . باشدهاي بهداشت استان فارس، مي    زيج حياتي خانه  
علـوم  كودكان زير يك سال استان فارس مربـوط بـه سـه دانـشگاه               

پزشكي شيراز، فسا و جهرم بوده و تعداد مرگ كودكان زير يك سال             
 تا  1369و تعداد مواليد زنده به تفكيك در سه دانشگاه مذكور از سال             

هاي  الزم به ذكر است چون آمار شهرستان (.  با هم جمع گرديد    1388
 سال اول اين مطالعه با آمار دانشگاه علوم پزشـكي           5جهرم و فسا در     

توانستيم آمار اين دو شهرستان را  جمع شده بود و از طرفي نمي     شيراز  
ضـمناً  .  دانشگاه را با هم ارايه كـرديم       3جدا نماييم، بنابراين آمار اين      

جمعيت ايـن دو شهرسـتان روي هـم آنقـدر زيـاد نيـست كـه آمـار                   
 كودكـان زيـر     وميـر   مـرگ ميزان  ) .ي آنها داراي اهميت باشد     جداگانه

 بـر سيم تعداد مرگ كودكان زير يـك سـال     از تق  (IMR)يك سال   
 بررسـي  ايـن  در .]17[ آيـد  تولد زنده در همان سال بدست مي       1000
 ميـزان  تانياسـ  تغييـرات  رونـد  خطي نمودار توصيفي صورت به ابتدا
 سـاله  20 زمـاني  دوره ك يـ  بـراي  سـال  يك زير كودكان ومير  مرگ
 بـين  يرابطه دادن نشان براي) β (رگرسيوني ضريب سپس و ترسيم
 همبستگي همچنين و سال يك زير كودكان ومير  مرگ ميزان و زمان
 بـر  موثر نشانگرهاي برخي با سال يك زير كودكان مرگ ميزان بين

 ناخـــالص ي توليـــد ســـرانه  نـــشانگراز. شـــد محاســـبه ســـالمت
 مهـم  نشانگرهاي از يكي عنوان به (GDP per capita2)داخلي

 تـا 1369 (سـاله  20 زماني دوره ك ي براي IMR بر اقتصادي جامعه 
همچنين ارتباط بين درصد باسـوادي زنـان         .]18[شد   استفاده) 1388
ي علمي و فرهنگـي جامعـه،        سال، به عنوان نشانگر توسعه     15باالي  

در صد زايمان در بيمارستان، به عنـوان يـك شـاخص مهـم زايمـان             
ي  ي بهداشـت، بـه عنـوان يـك نـشانگر توسـعه              ايمن، و تعداد خانه   

ي شـد   بررسـ  IMRخدمات مراقبتي دوران بـارداري و نـوزادي،  بـا   
]19[.  

  
  
  

                                                 
١- Time-Series Analysis 
٢- Gross Domestic Product 

  ها  يافته                                                        
  

 سـال روسـتايي در      كيـ  ريـ  كودكان ز  ومير  مرگ زاني م راتييروند تغ 
 نـشان داده    1 در اسـتان فـارس در نمـودار          1388 تا   1369هاي    سال

 20 سال در طـول دوره        كي ري كودكان ز  ومير  مرگ زانيم. شده است 
 در سـال    1000 در   5/31 از   زانيـ  م نيا.  داشته است  يساله روند نزول  

% 50دست كـم    ( است،   افتهي كاهش   1388 در سال    19/16 به   1369
طـول زمـان، از    وجود ايـن كـاهش در       تر  قي دق ي بررس يبرا). كاهش
 1 ي پوآسون استفاده شد، و همانطور كه در نمودار  شماره            ونيرگرس

ــIMR كـــاهش شـــود ي مـــدهيـــد    دار ي در طـــول زمـــان معنـ
)001/0<  p (بود.  
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برخي از متغيرهاي مـوثر بـر        (Correlation)  همبستگي 1جدول  
  .دهد  را نشان ميIMR با ]12و11و2[مرگ و مير كودكان 

  
  هاي زيج هاي بهداشتي بر اساس داده  و شاخص IMR بين1ضريب همبستگي: 1جدول 

  1369- 1388هاي  حياتي در استان فارس در سال
 r* p-value شاخص

 > p 001/0 -958/0   سال15ي درصد باسوادي زنان باال
 > p 001/0  -965/0  درصد زايمان در بيمارستان

 > p 001/0  -871/0  ي بهداشت تعداد خانه
 > p 001/0  -942/0  ي توليد ناخالص داخلي سرانه

  رسوني پي همبستگبيضر* 

  

                                                 
١- Correlation Coefficient 
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 در  مـان يمربـوط بـه درصـد زا      ) غيـر مـستقيم    (ي همبستگ نيتر يقو
ها شامل درصد      تمامي اين شاخص   يستگ همب بيضرا.  بود مارستانيب

 سـرانه   مارسـتان، ي در ب  مـان ي سال، درصـد زا    15باسوادي زنان باالي    
توليد ناخالص داخلي و تعداد خانه بهداشت با يكديگر در سـطح حتـا               

اين متغيرها با همديگر نيز همبـستگي       .  دار بود  ي معن 001/0كمتر از   
ن و همـه جانبـه ايـن      ي تقريبـاً متـواز      باال داشته كه نـشانگر توسـعه      

 پوآسون چنـد گانـه بـراي        ونيمتغيرهاي مستقل است، از مدل رگرس     

 در طول زمان    IMRبررسي اثر تغييرات هر يك از اين نشانگرها بر          
 بهداشـت   ي  خانـه  دادبا توجه به نتايج مدل، متغير تعـ       . استفاده كرديم 

ي معني دار نبود و پس از كنترل اثر اين متغير ساير ضرايب رگرسـيون             
 نشان 2ي  متغيرهاي پيشگويي كننده معني دار بود و در جدول شماره     

  .داده شده است

  
   در استان فارس ياتي حجي زيها  بر اساس دادهIMRثر بر ؤ ميرهاي پوآسون چندگانه متغونيي ضريب رگرس- 2 جدول

 1388 تا 1369 يها در سال

 Coefficient Std. Err. z P>|z| [95% Confidence Interval] 
 1524581.- , 2162941.- 0.000 11.32- 016285. 1843761.- درصد زايمان در بيمارستان
0001215. 000718.- سرانه توليد ناخالص داخلي -5.91 0.000 -.0009562 , -.0004798 

0010218. 0005769.- ي بهداشت تعداد خانه -0.56 0.572 -.0025795 , .0014257 
0563287. 1833052.-   سال15الي درصد باسوادي زنان با -3.25 0.001 -.2937073 , -.072903 

  
 ديـ ي تول    متغيـر سـرانه    3ي     ساله 20 راتيي روند تغ  4 تا   2نمودارهاي  

 يهـا    تعـداد خانـه    ران،يـ  در ا  ديـ ناخالص بر اساس برابري قـدرت خر      
ــه همــراه مارســتاني در بمــانيبهداشــت و درصــد زا ــين IMR ب  ب

  .دهند ي را نشان م1388 تا 1369هاي  سال
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  گيري  بحث و نتيجه                                      
  

 ميزان روند 1388 تا 1369 سال از كه داد نشان بررسي اين نتايج
 طور به فارس استان روستاهاي در سال يك زير كودكان ومير مرگ
  روندكه  يك مطالعه. است داشته كاهش )درصد 50(توجهي  قابل

 10 مدت به را ايران روستاهاي در بهداشتي هاي شاخص تغييرات
كاهش % 34بررسي كرده است، نشان داد كه ) 2003 تا 1993 (سال
 در سال 2/24 به 1993 در سال 1000 در 1/37از   (IMRدر 

 نيز ايران رد شده انجام مطالعات ساير .]20[مشاهده شد ) 2003
 است، افته يكاهش اخير هاي سال طول در IMR دهند كه مي نشان
 154 سال يك زير كودكان ومير مرگ ميزان 1964 درسال مثال براي

  و در]8[زنده  تولد هزار در 93 به 1976 سال زنده، در تولد هزار در
اين كاهش در . است رسيده ،]9[ زنده تولد هزار در 55 به 1990 سال
هاي  جهان نيز مشاهده شده است، از نمونه در ساير نقاط IMRروند 

  اشاره كرد Liechtensteinتوان به   مي IMRموفق در كاهش 
 در هزار در سال 2 به 1990 در هزار در سال 9كه اين ميزان از 

 در هزار در 14 از San Marino  رسيده است، همچنين در 2009
 كشورهاي.  رسيده است2009 در هزاردر سال 1 به 1990سال 

Liechtenstein و San Marino 193 هر دو داراي رتبه ،
  .]6[باشند  ها، مي تقريباً جزء بهترين رتبه

 ومير مرگ در 69 در هزار داراي رتبه 78/35 ايران با 2009در سال 
، رتبه يك 1000 در 2/180آنگوال با . كودكان زير يك سال بود
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را داشتند ) بهترين (223، رتبه 1000 در 3/2و سنگاپور با ) بدترين(
]21[ .  

 با GDPي  داري بين افزايش سرانه در اين مطالعه ارتباط معني
 نرخ بين كه اند داده نشان مطالعات.  ديده شدIMRكاهش ميزان 

.  ]2[ دارد وجود ارتباط IMR داخلي و ناخالص توليد رشد سرانه
-90 هاي سال طي  كهGDPمتوسط ميزان رشد ساالنه سرانه 

 طي كه در صورتي بود، -%3/2 ايران منفي و برابر با در 1970
 است رسيده %7/2 اين رشد مثبت شده و به 1990-2009 هاي سال

 سال يك زير كودكان ومير مرگ ميزان كاهش گفت توانمي .]9[
و به دنبال آن  داخلي توليد رشد سرانه نرخ افزايش از ناشي تواندمي

 در همچنين،.  باشدGDPافزايش مقدار و سهم بهداشت از كل 
 ومير مرگ% 60 كه شد داده نشان 1350 سال در تهران در اي مطالعه

 و فوقاني تنفس دستگاه هاي عفونت دليل به سال 5 زير كودكان در
 در. ]22[است  بوده) هاي مرتبط با فقر به عنوان بيماري( اسهال
 %5/4 انگلي و عفوني هاي بيماري ي كليه 1382 سال در  كهصورتي
 كاهش .]23[دادند  تشكيل را سال 5 زير  كودكانومير مرگ علت
 هاي بيماري كنترل دليل به تواند مي ايران در كودكان ومير مرگ
 بهداشتي خدمات به دسترسي عدم بين ارتباط از طرفي،. باشد عفوني

 .]11[است  شده مشخص سال يك زير كودكان ومير مرگافزايش  و
درصد  و  IMRبين قوي و معكوس همبستگي نيز بررسي اين در

 نشان كه مشاهده شد( r=-0.96)   سال15باسوادي زنان باالي 
سواد مادر بيشتر باشد آموزش وي بيشتر اثر داشته و  چه هر دهد مي

ام داده و مراجعه به رعايت نكات مراقبت از شيرخوار را بهتر انج
هنگام و كامل جهت مراقبتهاي دوران كودكي را انجام داده و نهايتاً 

شده  مشاهده سال يك زير كودكان ومير مرگ در بيشتري كاهش
 ومير مرگدر بررسي ديگري نيز نشان داده شده است كه بين . است

كودكان زير يك سال و تعداد بار مراقبت دوران بارداري و پس از آن 
 هداد نشان نيز مطالعات ساير در ارتباط اين. ]24[ارتباط وجود دارد 

 كودكان زير ومير مرگدر اين بررسي، بين ميزان . ]11[است  شده
داري مشاهده شد، در   سال و زايمان در بيمارستان ارتباط معنييك

 .]24[اي كه در بيرجند انجام شد نيز اين ارتباط گزارش گرديد  مطالعه
 مناطق فقط كه است اين حاضر ي هاي مطالعه محدوديت جمله از

 مناطق آمار بتوان كه صورتي در. است كرده بررسي را روستايي
 تركيب فارس، استان كل آمار عنوان تحت حاضر، آمار با را شهري

 به همچنين. تري رسيد رترو قابل تعميممعتب نتيجه به توان مي كرد
 توليد ي نرخ سرانه از داخلي توليد رشد نرخ نبودن دسترس در دليل

هاي مربوط   داده.شد استفاده خريد قدرت اساس بر داخلي ناخالص
ي  متغيرهاي مستقل كه در مدل رگرسيون استفاده شد از قبيل سرانه

هاي  ايران، تعداد خانهتوليد ناخالص بر اساس برابري قدرت خريد در 

بيني  بهداشت و درصد زايمان در بيمارستان، بيشتر از برآوردهاي پيش
 ]19و18[.  توسط منابع خارجي استفاده شد(Forecasting)شده 
هاي مراكز مرتبط در كشور استفاده  توانستيم از داده چه مي چنان
ي  نكته. شد كرديم، احتماالً نتايج بيشتر به واقعيت نزديك مي مي

شده هاي اكولوژيك استفاده  مهم ديگر اينكه در اين بررسي از داده
تمام مطالعات اكولوژيك، بطور بالقوه، داراي محدوديتي به نام . است
 هستند، به اين صورت كه ارتباط بين متغيرها در 1ي اكولوژيك مغلطه

سطح گروهي ممكن است وجود داشته باشد ولي در سطح فردي 
از سوي . چنين ارتباطي مشاهده نشود و يا حتي بر عكس هم باشد

با . ]25[گر نيز وجود ندارد  غيرهاي مخدوشديگر امكان كنترل مت
شتر به دنبال اثبات فرضيه نيست، بلكه وجود اين وجود اين مطالعه بي

بنابراين، در . دهد  را نشان مي IMRارتباط بين برخي متغيرها با 
،  IMRي علّي بين برخي متغيرها با  صورت نياز به بررسي رابطه

الزم به ذكر است كه . انجام مطالعات تحليلي مناسب ضروري است
متغير مستقل در نظر هر يك از نشانگرهايي را كه ما به عنوان 

گرفتيم، همانطور كه در روش كار بيان نموديم، هر يك به عنوان 
بنابراين . هاي سالمت در نظر گرفتيم  يكي از مولفه2ي نماينده

همبستگي آنها با يكديگر را توسعهي همه جانبه در نظر گرفته و 
  .ي آنها را در مدل رگرسيون آورديم همه

 گذشته سال 20 هر چند در كه داد ننشا بررسي اين در كل، نتايج
 استان روستايي جمعيت در سال يك زير كودكان ومير مرگ ميزان
است، ولي هنوز با آمار كشورهاي توسعه  داشته خوبي كاهش فارس

 توجه با .يافته و حتا برخي از كشورهاي در حال توسعه فاصله داريم
 طريق زا شاخص اين ارتقاء در جهت تالش شاخص، اين اهميت به

ي خدمات بهداشتي،  بودجه افزايش بهداشتي، خدمات سطح ارتقاء
 افزايش و بارداري دوران هاي مراقبت بهبود اگاهي، سطح افزايش
 به و تسهيالت زايماني ضروري بهداشتي خدمات به دسترسي سطح
  .رسد مي نظر

  
  سپاسگزاري

 پزشـكي  علـوم  دانـشگاه  سـالمت  بخش كاركنان ي  كليه همكاري از
 آوري و  بـه خـاطر جمـع      گرامـي  بهـورزان  بخـصوص  فارس، اناست

همچنين از سركار خانم فرحناز فوالدبند، جناب آقاي دكتـر سـيروس            
هـا و   وجدانيان و سركار خانم افشان جوادي بـه خـاطر مـديريت داده            

  .شود مي قدرداني و تشكر ها ي شاخص تهيه
  

                                                 
١- Ecologic Fallacy 
٢- Proxy 
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