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 چکيده

ها را تصويب نمود ای از طرح: سازمان بيمه خدمات درماني با هدف تأمين نيازهای بهداشتي و درماني روستاييان، مجموعهمقدمه
به اجرا درآمد. در اين پژوهش تالش گرديد تا وضعيت  1384روستاييان بود، که از سال ترين آنها طرح بيمه درمان که يکي از مهم

 اين طرح از لحاظ سه نوع عدالت عمودی، افقي و توزيعي مورد ارزيابي قرار گيرد.

ع عدالت های مربوط به سه نوای و از شاخصتحليلي بوده که در آن، از روش مقايسه -: پژوهش حاضر از نوع توصيفيروش بررسي
های پس از اجرای طرح( )سال 1386و  1385)سال پيش از اجرای طرح(،  1383های مختلف در سه سال به تفکيک استان

های منتشر شده توسط مرکز استفاده گردد. جامعه آماری اين پژوهش کل جمعيت روستايي کشور بوده و آمارها و اطالعات از داده
 آمار ايران استخراج گرديده است.

ای در وضعيت هر دو نوع عدالت افقي و عمودی : اين پژوهش نشان خواهد داد با اجرای اين طرح بهبود قابل مالحظههاافتهي
ای های مربوط به عدالت توزيعي نيز بهبود قابل مالحظهحاصل نگرديده است. همچنين، با اجرای اين طرح در وضعيت شاخص

 حاصل نگرديده است.

-ترين انتظارات از اجرای طرح بيمه درمان روستاييان بهبود در وضعيت تمامي جنبهبه اين که يکي از عمده: با توجه گيرينتيجه

باشد، اين پژوهش نشان خواهد داد که با های افقي، عمودی و توزيعي در جامعه روستايي کشور ميهای عدالت ازجمله عدالت
دست نيامده است. همچنين اين پژوهش با عدالت مورد بررسي به ای در وضعيت سه نوعاجرای اين طرح بهبود قابل مالحظه

 های مشابه در حوزه بهداشت و درمان فراهم خواهد نمود.سازی، زمينه را برای ارزيابي ساير طرحاستفاده از روش شاخص
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