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نابرابری درآمدی تهدیدی برای سالمت جامعه

ارزیابی مجدد رابطهی توزیع درآمد و سالمت در ایران با
رویکرد نوین

حسن حیدری* ،زهرا صالحیان صالحی نژاد
مقدمــه :بــا توجــه بــه اینکــه ســامت یکــی از مقولههایــی اســت کــه بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم
تحــت تأثیــر وضعیــت توزیــع درآمــد در جامعــه قــرار میگیــرد ،در ایــن تحقیــق رابطــه نابرابــری
درآمــدی و امیــد بــه زندگــی بهعنــوان شــاخص ســامت بــا توجــه بــه نقــش ســایر عوامــل مؤثــر نظیــر
عوامــل بهداشــتی ،محیطــی و اجتماعــی مــورد بررســی میگیــرد.
روش :ایــن مقالــه بــا اســتفاده از دادههــای ســری زمانــی  1351-1388بــه بررســی رابط ـهی پویــای
بلندمــدت و کوتــاه مــدت میــان متغیرهــای ضریــب جینــی ،درآمــد ســرانه ،ســرانهی پزشــک ،نــرخ
باســوادی و امیــد بــه زندگــی در ایــران میپــردازد .بــه ایــن منظــور از رویکــرد آزمــون کرانههــا بــه
هـ�م جمعـ�ی و الگـ�وی تصحیـ�ح خطـ�ا( )ECMاســتفاده شــده اســت.
یافتههــا :نتایــج آزمــون کرانههــا داللــت بــر وجــود رابطــهی تعادلــی بلندمــدت میــان نابرابــری
درآمــدی ،نــرخ باســوادی ،ســرانهی پزشــک ،و ســامت دارد ،مطابــق بــا نتایــج مــدل تصحیــح خطــا،
ســرعت تعدیــل انحــراف از تعــادل بلندمــدت برابــر بــا  0/15میباشــد کــه ایــن نکتــه مؤیــد آن اســت
کــه انحــراف از تعــادل بلنــد مــدت بــه میــزان  15درصــد در هــر دوره تعدیــل میشــود .بــرآورد ضرایــب
بلندمــدت نیــز نشــان میدهــد کــه افزایــش نــرخ باســوادی و ســرانهی پزشــک بــه ازای هــر ده هــزار
نفــر ،شــاخص ســامت را بهبــود میبخشــند ،در حالــی کــه تأثیــر درآمــد ســرانه و نابرابــری درآمــدی
بــر ســامت معن ـیدار و منفــی بــوده و افزایــش نابرابــری درآمــدی ،ســامت افــراد جامعــه را تهدیــد
میکنــد.
بحــث :نتایــج تحقیــق حاکــی از آنســت کــه ســامت بیــش از هــر متغیــر دیگــری از نابرابــری درآمــدی
متأثــر میشــود ،بنابرایــن توزیــع درآمــد از متغیرهــای مهــم تعییــن کننــدهی ســامت محســوب شــده،
اتخــاذ سیاســتهای مناســب در جهــت بهبــود توزیــع درآمــد میتوانــد بــر ارتقــای ســامت افــراد
جامعــه مؤثــر باشــد.
**

کلید واژهها :امید به زندگی ،رویکرد آزمون کرانهها ،ضریب جینی ،نابرابری درآمدی
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مقدمه

)1-World Health Organization(WHO
2-Well-being

)3-Social Determinants of Health(SDH
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ســامتی و تأمیــن آن یکــی از مقولههایــی اســت کــه از دیــر بــاز مــورد توجــه
بشــر بــوده و دولتهــا تــاش میکننــد شــرایطی را فراهــم کننــد تــا مــردم
از حداکثــر ســطح ســامت بــا توزیعــی عادالنــه از خدمــات بهرهمنــد شــوند.
ســامت درمفهــوم گســتردهی خــود ،تنهــا بــه معنــی نبــود بیمــاری نیســت ،بلکــه
ســامتی بــر اســاس تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت ( 1)WHOمرحلــهای از
رفــاه جســمی ،ذهنــی و اجتماعــی را در بــر میگیــرد .ایــن تعریــف از ســامتی،
مفهــوم جدیــدی بهنــام بهزیســتی 2را معرفــی میکنــد کــه شــامل مقولههایــی
نظیــر ســطح زندگــی و کیفیــت زندگــی میباشــد(باباخانی و همــکاران.)1391،
در ادبیــات اقتصــاد ،الزمـهی توســعهی اقتصــادی و توســعهی انســانی ایــن اســت
کــه افــراد جامعــه از ســامت کامــل برخــوردار بــوده و از عمــر طوالنــی بهرهمنــد
شــوند .از ایــن رو ،ســامت بهعنــوان یکــی از محورهــای اصلــی توســعه پایــدار
و بخــش جدانشــدنی آن بــرای شــکوفایی و ارتقــای کیفیــت زندگــی شــناخته
شــده ،حفــظ و ارتقــای ســطح آن الزمـهی هــر حرکــت و اقدامــی در برنامهریــزی
اقتصــادی و اجتماعــی محســوب میشــود.
امــروزه ،بــا تغييــر الگــوي همــه گيرشــناختی بیماریهــا از بیماریهــاي
عفونــي بــه بیماریهــاي مزمــن و نيــز از علــل بالينــي بــه علــل روانــي و
اجتماعــي ،دیدگاههــای ســامت چش ـماندازی وســیع پیــدا کــرده و نقــش عوامــل
اجتماعــي( 3)SDHمؤثــر بــر ســامت بيش از پيــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .عوامــل اجتماعــی ســامت ،عواملــی از قبیــل وراثــت ،ســبک زندگــی،
عوامــل محیطــی و وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی اســت کــه تأثیــر چشــمگیری بــر
وضعیــت ســامت و پیامدهــای ناشــی از آن از جملــه کیفیــت زندگــی دارد(مطلــق
و همــکاران .)1387 ،بهعبــارت دیگــر ،اگــر چــه مراقبتهــای پزشــکی میتواننــد
باعــث طــول عمــر و یــا بهبــودی از یــک بیمــاری جــدی شــوند ،ولــی آنچــه
کــه بــرای ســامت افــراد جامعــه مهمتــر اســت ،شــرایط اجتماعی-اقتصــادی

نعماج تمالس یارب یدیدهت یدمآرد یرباربان
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اســت کــه باعــث میشــود مــردم بیمــار شــوند و یــا نیــاز بــه مراقبــت پزشــکی
داشــته باشــند .بــر اســاس برآوردهــای موجــود حــدود  50درصدســامت مــردم بــه
عواملــی ماننــد فقر(عوامــل اقتصــادی) ،ســواد ،وضعیــت مســکن ،شــغل(بازار کار)
و میــزان رعایــت حقــوق زنــان وابســته اســت .در حالــی کــه تنهــا  25درصــد بــه
نظــام ســامت 15 ،درصــد بــه مســائل ژنتیکــی انســانها و 10درصــد بــه محیــط
زیســت بســتگی دارد؛ کــه ایــن ارقــام نشــان دهنــدهی جایــگاه مهــم و تأثیرگــذار
عوامــل اجتماعی-اقتصــادی مؤثــر بــر ســامت هســتند .هــر چــه ســطح انتظــارات
شــهروندان بــرای داشــتن زندگــی درازمدتتــر و بــا کیفیتتــر بیشتــر باشــد
و شــرایط اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بــرای پاســخ بــه آن
مناس ـبتر باشــد ،شــاخص ســامت در جامعــه رشــد بیشتــری را نشــان خواهــد
داد (فرشــته نــژاد و همــکاران .)1389 ،یکــی از تعییــن کنندههــای اقتصــادی-
اجتماعــی کــه میتوانــد نقــش مؤثــری بــر ســامت اجتماعــی داشــته باشــد ،درآمــد
افــراد جامعــه و مخصوصـ ًا چگونگــي توزيــع آن اســت .نابرابــری درآمــدی شــدید
نشــان دهنــدهی کاهــش درآمــد در دســترس اکثریــت افــراد جامعــه میباشــد
کــه تأثیــر منفــی بــر ســامت دارد .عــاوه بــر ایــن ،وجــود نابرابــری در جامعــه
موجــب احســاس محرومیــت نســبی افــراد شــده ،ســامت روانــی جامعــه را نیــز
تحــت تأثیــر قــرار میدهد(باباخانــی و راغفــر .)1388 ،بــه همیــن منظــور مطالعــات
تجربــی بســیاری در ســطح ملــی و بینالمللــی بــرای بررســی نقــش عوامــل تعییــن
کننــدهی ســامت از جملــه توزیــع درآمــد انجــام گرفتــه کــه علیرغــم گســتردگی
مطالعــات و تنــوع روشهــای بهکاررفتــه ،یــک نتیجهگیــری واحــد حاصــل نشــده
اســت .مطالع ـهی حاضــر در راســتای مطالعــات پیشــین ،بــه تحلیــل ســری زمانــی
رابطــهی توزیــع درآمــد و ســامت بــا اســتفاده از روش آزمــون کرانههــا بــه
همجمعــی طــی دورهی  1351-88میپــردازد.
بــر اســاس ســازماندهی مباحــث مقالــه در بخــش دوم ،چارچــوب نظــری
تحقيــق بيــان شــده و ســپس در قســمت ســوم پیشــینه تحقیــق و در بخــش چهــارم
بــه معرفــی مــدل و روش تحقیــق پرداختــه میشــود .قســمت پنجــم بــه بــرآورد
مــدل و تجزيــه و تحليــل نتايــج حاصــل اختصــاص يافتــه اســت و در بخــش
انتهايــي مقالــه نيــز خالصــه و نتيجهگيــري از مقالــه ارائــه شــده اســت.
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چارچوب نظری

ارتبــاط بیــن نابرابــری درآمــدی و ســامت را میتــوان در دو ســطح فــردی
1
و اجتماعــی (بهصــورت کالن) مــورد بررســی قــرار داد .واگســتف و دورســایر
( )2000و دیتــون )2003( 2تئوریهــای مربــوط بــه مکانیــزم اثرگــذاری توزیــع
درآمــد بــر ســامت را در ســه فرضی ـهی پایــه و اصلــی طبقهبنــدی نمــوده انــد
کــه در ادامــه هــر کــدام از ایــن نظریــات بــه اختصــار شــرح داده میشــود.

 .1فرضیه درآمد مطلق

فرضیـهی درآمــد مطلــق ( )AIHبیــان میکنــد کــه رابطـهی نابرابــری درآمــدی
و ســامت در ســطح کالن متأثــر از رابطـهی غیرخطــی و مقعــر درآمــد و ســامت
در ســطح فــردی اســت (آندریاپــاپ و همــکاران2013 ،4؛ بــه نقــل ازگراویــل،5
 .)1998در ایــن دیــدگاه فــرض میشــود کــه ســامتی افــراد تنهــا بهوســیلهی
درآمــد خودشــان تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد و افزایــش درآمــد فــرد منجــر بــه
بهبــود وضعیــت ســامت وی میگــردد ،امــا شــدت ایــن اثرگــذاری از نــرخ
کاهنــدهای برخــوردار اســت .اگــر فــرض کنیــم کــه درآمــد تنهــا عامــل مؤثــر بــر
ســامت فــرد باشــد ،میتــوان رابطــهی میــان درآمــد و ســامت را در ســطح
فــردی بهصــورت زیــر بیــان نمــود:
3

f ′ < 0; f ′′ > 0

()1

hi = f ( yi (,

2-Deaton
4-Andreea Pop
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			1-Wagstaff and Doorslaer
		)3- Absolute Income Hypothesis (AIH
5-Gravelle
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کــه در آن  hiوضعیــت ســامت فــردyi، iدرآمــد فــرد iو fتابــع مقعــری اســت که
از طریــق آن اثــرات تغییــر درآمــد فــرد بــه ســامت انتقــال مییابــد .رابطـهی()1
را میتــوان بهصــورت نمــودار( )1نشــان داد .بــا فــرض توزیــع برابــر درآمــد،
اگــر  100واحــد از درآمــد فــرد Rرا گرفتــه و بــه فــرد Pانتقــال دهیــم ســامت
فــرد  Rکاهــش و فــرد  Pافزایــش مییابــد امــا تأثیــر افزایــش درآمــد بــر ســامت
فــرد  Pاز اثرگــذاری آن بــر کاهــش ســامت فــرد  Rبیشتــر اســت .چــرا کــه بــا
افزایــش ســطح درآمــد فــرد Pقــادر اســت از کاال و خدمــات بهداشــتی و درمانــی

نعماج تمالس یارب یدیدهت یدمآرد یرباربان

بیشتــری بــرای بهبــود ســامت فــردیاش بهرهمنــد گــردد در حالــی کــه تأثیــر
تغییــر درآمــد بــر ســامت فــرد  Rجزئــی و ناچیــز اســت .لــذا اینگونــه اســتدالل
میشــود کــه بــا انتقــال درآمــد از فــرد ثروتمنــد بــه فقیــر ،بــا وجــود اینکــه
متوســط درآمــد دو فــرد در جامعــه ثابــت بــوده و تغییــری نکرده(مقــدار  µدر
نمــودار ،)1امــا کاهــش نابرابــری درآمــدی بــرای فــرد فقیــر در ســطح اجتماعــی
ملموستــر اســت.

نمودار(: )1رابطهی مقعر سالمت و درآمد فردی
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همانگونــه کــه نمــودار( )1نشــان میدهــد ،بــا افزایــش درآمــد مطلــق فــرد
و همزمــان بــا کاهــش نابرابــری درآمــدی ،ســامت جامعــه یــا جمعیــت کل از
وضعیــت H0بــه وضعیــت  H1ارتقــا مییابــد .بنابرایــن چنانچــه تنهــا عامــل
مؤثــر بــر ســامت در ســطح فــردی ،درآمــد مطلــق وی باشــد و نیــز رابطــهی
درآمــد و ســامت مطابــق بــا نمــودار( )1رابط ـهای مقعــر و غیــر خطــی باشــد،
در صورتــی متوســط وضعیــت ســامت در جامعــه بهبــود مییابــد کــه متوســط
درآمــد افزایــش و نابرابــری درآمــدی در جامعــه کاهــش یابــد .لــذا ســامت
جامعــه و ســامت کل جمعیــت نــه تنهــا بــه متوســط درآمــد کــه بــه نابرابــری
درآمــدی در جامعــه نیــز بســتگی دارد .اگــر نابرابــری درآمــدی را بــا  Iنشــان
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دهیــم میتــوان نوشــت:
()2

( hc = f c ( yc , I c
( hp = f p ( y p , I p

()3
کــه در آن  hcو  hpبــه ترتیــب بیانگــر متوســط ســطح ســامت جامعــه و ســامت
همگانــی(کل جمعیــت) yc ،و  ypمتوســط درآمــد آنهــا Ic ،و  Ipبــه ترتیــب نابرابــری
درآمــدی در میــان افــراد جامعــه و کل جمعیــت میباشــد .فرضیــهی درآمــد مطلــق
ابتــدا توســط پرســتون( 1)1975مطــرح شــد و بعدهــا توســط رودگــرس( 2)1979و
اخیــرأ توســط گراویــل ( 3)1998مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

 .2فرضیهی درآمد نسبی

فرضیــه درآمــد نســبی ( )RIHبیــان میکنــد کــه ســامتی افــراد میتوانــد
بهوســیلهی درآمــد ســایر افــراد مرتبــط بــا وی نظیــر دوســتان ،همــکاران و یــا
گروههــای اجتماعــی تحــت تأثیــر قــرار گیــرد .لــذا در ایــن دیــدگاه ،درآمــد
یــک فــرد نــه تنهــا بهصــورت مطلــق کــه مقــدار آن در مقایســه بــا درآمــد دیگــر
اعضــای جامعــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .ایــن دیــدگاه بــا نقــد درآمــد
ملــی بهعنــوان عامــل عمــده در وضعیــت ســامت در جوامــع مختلــف بهدنبــال
ارائـهی توضیحــی از ایــن واقعیــت اســت کــه چــرا در برخــی از کشــورهای توســعه
یافتــه بهرغــم بــاال بــودن شــاخصهای رشــد اقتصــادی ،شــاخصهای مرتبــط بــا
ســامت در مرتب ـهای پایینتــر از ســایر ملــل قــرار دارد .بهعنــوان مثــال ،گــزارش
ســازمان توســعه ملــل ( )۱۹۹۶نشــان میدهــد کــه کشــور آمریــکا بــا وجــود
دسـتیابی بــه رشــد پایــدار بــه لحــاظ برخــی از شــاخصهای مرتبــط بــا وضعیــت
ســامت ،نظیــر امیــد بــه زندگــی ،در ردهی بیســتم و پــس از کشــورهایی نظیــر
یونــان و کاســتاریکا قــرار دارد .بــا توجــه بــه ایــن امــر برخــی از پژوهشگــران بــه
جــای تأکیــد بــر اهمیــت درآمــد ملــی بهعنــوان عامــل تعییــن کننــدهی وضعیــت
ســامت ،فرضیــهی درآمــد نســبی را مطــرح کردنــد (گرگــی .)1386 ،عوامــل
متعــددی نظیــر اســترسهای روانــی ،اضطــراب و محرومیتهــای مــادی ممکــن
4
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2- Rodgers
)4-Relative Income Hypothesis (RIH

		 1-Preston
3-Gravelle
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اســت ارتبــاط درآمــد نســبی و ســامت را توضیــح دهنــد .ویلکینســون ()1996
اشــاره میکنــد کــه ســامت بهوســیلهی آگاهــی و ادراک فــرد از موقعیتــش در
اجتمــاع تعییــن میشــود .افــراد فقیــر جامعــه در مقایسـهی خــود بــا افــراد ثروتمنــد
احســاس اســترس ،شــرم ،کمبــود احتــرام وتوجــه دارنــد و ایــن احســاس منفــی
از خــود در ایــن افــراد میتوانــد مســتقیم ًا ســامت جســمانی آنــان را از طریــق
واکنشهــای شــیمیایی بــدن نســبت بــه اســترس و اضطــراب تحــت تأثیــر قــرار
داده ،آنــان را مســتعد بیمــاری کنــد (نیلســون و بــرگ2012 ،2؛ بــه نقــل از برونــر
و مارمــوت )1999 ،3ویــا منجــر بــه بــروز رفتارهایــی نظیــر ســیگار کشــیدن شــود
کــه خــود ســامتی را بــه خطــر میانــدازد (لینــچ و همــکاران .)2000 ،4چانــدوال و
مارمــوت )2000(5در تحلیــل ایــن دیــدگاه ایــن گونــه اســتدالل میکننــد کــه تأثیــر
نابرابــری درآمــد بــر ســامت در ســطح خــرد ،بیــش از آنکه ناشــی از فقــدان منابع
مــادی باشــد برآینــد ادراک فــرد از جایــگاه خــود در مقایســه بــا دیگــران اســت.
بنابرایــن ،وضعیــت و جایــگاه نابرابــر افــراد در سلســله مراتــب اجتماعــی میتوانــد
از طریــق ایجــاد عواطــف منفــی نظیــر (احســاس شــرم ،اســترس ،بیاعتمــادی و
ســوءظن) منجــر بــه بــروز رفتارهــای پرخطــر یــا اختــال در وضعیــت هورمونــی
روانــی شــود (گرگــی .)1386 ،در ســادهترین حالــت ،ســامت فــرد بســتگی بــه
اختــاف درآمــد فــرد از میانگیــن درآمــد جامع ـهی اطــراف خــود و یــا در ســطح
وســیعتر جمعیــت کل دارد .بنابرایــن میتــوان نوشــت:
1

()4

ویا ()5

( yc
( yp

=
hi f I ( yi
=
hi f I ( yi

( hc = f c ( yc , yP , I c

()6

2-Nilsson and Bergh
4-Lynch

1-Wilkinson
3-Brunner and Marmot
5-Chandol and Marmot
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طبــق رابط ـهی فــوق اگــر فــرد iدر مقایس ـهی درآمــد خــود بــا متوســط درآمــد
جامعـهی اطرافش(جمعیــت کل) مشــاهده کنــد کــه میانگیــن درآمــد آنــان در حــال
افزایــش اســت در حالــی کــه درآمــد وی بــدون تغییــر اســت ،وضعیت ســامتیاش
در خطــر میافتــد .ایــن رابطــه در ســطح اجتماعــی بهصــورت زیــر اســت:
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بنابرایــن ســامت افــراد جامعــه بهطــور مســتقیم تحــت تأثیــر متوســط درآمــد
و نابرابــری درآمــدی در جامعــه اســت و بهصــورت غیــر مســتقیم بــا تغییــر در
میانگیــن درآمــد جمعیــت ،تغییــر میکنــد .فرضیــهی درآمــد نســبی بــه نوعــی
قرینــهای ضعیــف از فرضیــهی درآمــد مطلــق اســت بــا ایــن تفــاوت کــه مــردم
فقیــر بیشتــر از مــردم ثروتمنــد از نابرابــری درآمــدی رنــج میبرنــد بهویــژه
زمانــی کــه توزیــع ناعادالن ـهی درآمــد رونــد افزایشــی را دارد (پــوالک.)2012 ،1

 .3فرضیهی نابرابری درآمدی

براســاس فرضیــه نابرابــری درآمــدی ( ، )IIHنابرابــری درآمدی مســتقل از ســطح
درآمــد فــردی ،تأثیــر منفــی و مســتقیم بـرروی ســامتی افــراد دارد .بهگونـهای کــه
در ســطح فــردی ،ســامت عــاوه بــر درآمــد مطلــق فــرد تابــع درجـهی نابرابــری
درآمــدی در جامعــه و یــا جمعیــت در ســطحی وســیع تراســت کــه در اینصــورت
میتــوان ایــن رابطــه را بهصــورت زیــر نوشــت:
()7

و در سطح اجتماعی داریم:

و یا()8
()9

2

		 ( hi = f I ( yi , I c
( hi = f I ( yi , I P

( hc = fC ( yc , I P

)1-Pulok					2-Income Inequality Hypothesis (IIH
4-Kawachi and Kennedy

14

3-Society-wide effects of income inequality

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

چندیــن مکانیــزم بــرای ایــن اثرگــذاری مطــرح شــده اســت .امــا آنچــه کــه
توســط محققــان مــورد توافــق و تأکیــد قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه نابرابــری
درآمــدی ،بهدلیــل اثــرات فرسایشــی و مخــرب بــر زندگــی اجتماعــی،
نابرابریهــای اجتماعــی را ایجــاد میکنــد و از ایــن طریــق وضعیــت ســامت
افــراد را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد .لــذا ایــن فرضیــه تحــت عنــوان اثــرات
اجتماعــی نابرابــری درآمــدی 3نیــز شــناخته میشــود .ایــن دیــدگاه در ســطح کالن
بــر تأثیــر نابرابریهــای درآمــد بــر فرســایش ســرمایهی اجتماعــی و فروپاشــی
ســازمانهای اجتماعــی و مدنــی تأکیــد میکنــد (کاواچــی و کنــدی.)1997 ،4

نعماج تمالس یارب یدیدهت یدمآرد یرباربان

بــه گونــهای کــه نابرابــری اجتماعــی ایجــاد شــده در نهایــت میتوانــد منجــر
بــه کاهــش مشــارکت مؤثــر مــردم در کنتــرل و نظــارت بــر تعییــن کنندههــای
اجتماعــی و سیاســی مرتبــط بــا ســامت شــود (گرگــی .)1386 ،در ایــن ســطح از
تحلیــل ،ســرمایه اجتماعــی ،یــک ویژگ ـی بومشــناختی محیطــی قلمــداد میشــود
کــه توزیــع متفــاوت آن در جوامــع و نواحــی مختلــف میتوانــد بــا توزیــع
نابرابــر ســامت مرتبــط باشــد (کاواچــی .)۱۹۹۹ ،در ادبیــات موضوعــی ایــن
اثــرات در ســه فراینــد اصلــی اعتمــاد و ســرمایهی اجتماعــی ،جــرم و جنایــت و
مکانیــزم سیاســی یــا مخــارج عمومــی نامگــذاری شــده اســت.

1-Rodgers
2-Gudge
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پیشینهی تجربی تحقیق
بررســی رابطـهی میــان درآمــد ،نابرابــری درآمــدی و ســامت از دهـهی 1960
میــادی بــه بعــد مــورد توجــه پژوهشگــران در رشــتههای مختلــف از جملــه
علــوم اجتماعــی ،بهداشــت ،علــوم پزشــکی و نیــز اقتصــاد بــوده اســت .در ایــن
قســمت بــه برخــی از مهمتریــن ایــن مطالعــات اشــاره میشــود:
رودگــرس )1979( 1بــا مطالعـهی  51کشــور فقیــر و غنــی دریافــت کــه توزیــع
درآمــد و ســامت همبســتگی قــوی بــا یکدیگــر دارنــد .وی در مطالع ـهی خــود
بــرای اندازهگیــری توزیــع درآمــد از ضریــب جینــی و هــم چنیــن بــرای ســنجش
ســامت از ســه شــاخص امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد ،امیــد بــه زندگــی در
 5ســالگی و مرگومیــر نــوزادان اســتفاده نمــود .جــاج و همــکاران )1998( 2در
یــک مطالعــه مــروری بــا گــردآوری تحقیقــات انجــام گرفتــه در رابطــه بــا تأثیــر
توزیــع درآمــد بــر تغییــرات وضعیــت ســامت در جامعــه ،ایــرادات روششناســی
ایــن مطالعــات را مــورد بحــث قــرار میدهنــد .آنــان بــا اســتفاده از هفــت
شــاخص مختلــف بــرای ســنجش توزیــع درآمــد ،ارتبــاط بیــن شــاخصهای
مختلــف درآمــدی را بــا دو متغیــر امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد و میــزان مــرگ
و میــر در کشــورهای صنعتــی را مــورد مطالعــه قــرار میدهنــد .نتایــج حاصلــه
نشــان میدهــد برخــاف بســیاری از مطالعــات در کشــورهای صنعتــی ثروتمنــد،
تغییــر در نابرابــری درآمــدی بــا تغییــر در شــاخصهای ســامتی همــراه نیســت.
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2- Millor and Milyo
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کاواچــی ( )2000بــه منظــور بررســی ارتبــاط میــان توزیــع درآمــد و شــاخصهای
ســامت  51کشــور شــامل کشــورهای فقیــر و غنــی را بهصــورت مقطعــی مــورد
بررســی قــرار دادنــد .نتایــج مطالعــه وی حاکــی از ایناســت کــه نــه تنهــا تولیــد
ناخالــص داخلــی ســرانه کــه توزیــع درآمــد نیــز بــا شــاخصهای مختلــف
ســامت همبســتگی باالیــی دارد.
کاواچــی و ســابرمینین )2000( 1در مطالعـهی مــروری خــود بــه بررســی نتایــج
مطالعــات چنــد ســطحی در مــورد نابرابــری درآمــدی و ســامت پرداختنــد .آنهــا
دریافتنــد کــه بــا وجــود در نظــر گرفتــن متغیرهــای کنتــرل در مطالعــات مختلــف،
تفاوتهــای درآمــدی هنــوز تهدیــدی کامــل بــرای ســامت عمومــی هســتند.
ملــور و میلیــو )2001( 2بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه  48ایالــت كشــور
امريــكا ،از پنــج ســال سرشــماری  1990-95بــه تأثیــر معن ـیدار ضریــب جینــی
بــر مــرگ و میــر ناشــی از کل علــل پــی بردنــد .امــا بــا وارد کــردن مــواردی نظیــر
ســطح تحصیــات ،ضریــب جینــی اعتبــار خــود را از دســت میدهــد و بــا لحــاظ
نمــودن مــواردی نظیــر ،جمعیــت شــهری ســیاه پوســت ،ضریــب جینــی منفــی
میشــود .دیتــون )2001( 3در بررســی خــود نشــان میدهــد کــه آمریکاییهــای
آفریقاییتبــار نســبت بــه سفیدپوســتان از نــرخ مــرگ و میــر باالتــر بههمــراه
درآمــد پایینتــر برخوردارنــد.
بنابرایــن ،ایاالتــی کــه درصــد بیشتــری از ســیاه پوســتان را در درون خــود
جــای دادهانــد ،نرخهــای مــرگ و میــر باالتــر و نیــز نابرابــری درآمــدی باالیــی
خواهنــد داشــت .ریگــی دور و همــکاران )2003( 4ارتبــاط بیــن متغیرهای متوســط
درآمــد ،فقــر و نابرابــری درآمــدی بــا شــاخص امیــد بــه زندگــی در کشــور اســپانیا
را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .آنــان دریافتنــد کــه در اســپانیا امیــد بــه زندگــی
بیــش از آنکــه تحــت تأثیــر نابرابــری درآمــدی قــرار بگیــرد ،بــا متوســط درآمــد
ارتبــاط قــوی دارد.
بــی میکلــود )2003( 5بــه بررســی رابط ـهی میــان نابرابــری درآمــدی ،درآمــد
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1-Raityrim			2-Vogli
3-Cantarero			 4-Wilkinson and Pickett
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خانوادگــی و وضعیــت ســامتی در کانــادا بــه روش کوهــورت پرداختنــد .نتایــج
مطالعــهی وی نشــان میدهــد کــه در کانــادا ایــن درآمــد خانــواده اســت کــه
میتوانــد تفــاوت در وضعیــت ســامتی افــراد را توضیــح دهــد نــه نابرابــری
در درآمــد .در مطالعــهی دیگــر ،ریتــی ریــم )2004( 1بــا اســتفاده از شــواهد
جدیــد در ایــاالت متحــده بــه بررســی رابط ـهی بیــن نابرابــری درآمــدی ،فقــر و
ســامت همگانــی پرداخــت .وی بــا یــک مطالعـهی چنــد ســطحی کــه عــاوه بــر
نابرابــری درآمــد و مــرگ و میــر بهعنــوان شــاخصهای ســامت ،متغیرهــای
نــژاد ،ترکیــب قومــی و تحصیــات را نیــز بررســی کــرد .نتایــج مطالعــه وی
نشــان میدهــد کــه بــا حضــور متغیرهــای مخدوشگــر و نیــز در صــورت عــدم
حضــور آنهــا ،رابطـهی بیــن ســامت همگانــی و نابرابــری درآمــد از همبســتگی
باالیــی برخــوردار اســت .ووگلــی و همــکاران )2004( 2بــه بررســی و تخمیــن
رابطـهی بیــن نابرابــری و امیــد بــه زندگــی در کشــور ایتالیــا و  21کشــور صنعتــی
پیشــرفته طــی دورهی زمانــی 1995-2000پرداختنــد.
نتایــج تحقیــق آنــان حاکــی از ایناســت کــه در ایتالیــا ،ضریــب نابرابــری
درآمــدی و تحصیــات ،معنــیدار و ضریــب درآمــد ســرانه بیمعنــی اســت.
نتایــج تحلیــل بیــن کشــورها نشــان میدهــد همبســتگی باالیــی میــان نابرابــری
و امیــد بــه زندگــی مشــاهده میشــود.
کانتــاررور و همــکاران )2005( 3بــا اســتفاده از شــاخصهای مختلــف ســامتی
ماننــد امیــد بــه زندگــی و مــرگ و میــر کــودکان بــه بررســی رابطــهی میــان
نابرابــری درآمــدی و ســامت در کشــورهای عضــو اتحادیـهی اروپــا طــی بــازهی
زمانــی  1994-2001پرداختنــد .نتایــج بیانگــر شــواهد جدیــدی از اثرگــذاری
نابرابــری بــر ســامت هــم بــا اســتفاده از دادههــای تابلویــی و هــم بــا اســتفاده
از دادههــای کل اســت .مطابــق بــا نتایــج تحقیــق ،رابط ـهی نابرابــری و امیــد بــه
زندگــی منفــی و تأثیــر نابرابــری بــر میــزان مــرگ و میــر مثبــت اســت.
ویلکینســون و پیکــت )2006( 4در یــک مقالــهی مــروری  155مطالعــه در
رابطــه بــا تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر ســامت همگانــی کــه حــاوی 168
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تحلیــل در ایــن زمینــه بــود را شناســایی و جم ـعآوری کردنــد .آنهــا دریافتنــد
کــه از ایــن میــان  131مطالعــه وجــود ارتبــاط کامــل بیــن دو متغیــر را چــه
بهصــورت قــوی و چــه بهصــورت نســبی تأییــد کــرده انــد و نتایــج آنهــا
نشــان میدهــد کــه نابرابــری درآمــدی بــرای ســامتی مضــر اســت و 37مــورد
نیــز وجــود رابطــهی بیــن نابرابــری درآمــدی و ســامت را رد کردهانــد.
هالــدر و ســارکر )2009( 1بــه بررســی رابطـهی بیــن مخــارج ســامتی ،درآمــد
و ســامت در  15اســتان هنــد پرداختنــد .آنهــا بــا اســتفاده از روش علیــت
گرنجــر ،نتایــج متفاوتــی را در بیــن اســتانها مشــاهده کردنــد.
بیگــز و همــکاران )2010( 2بــه بررســی رابط ـهی بیــن درآمــد ســرانه و ســه
ســنجهی ســامتی در  22کشــور امریــکای التیــن بــرای ســالهای  1960تــا
 2007پرداختنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه افزایــش درآمــد ســرانه تأثیــر مثبــت
و قابــل مالحظـهای بــر ســامت دارد ،امــا شــدت ایــن رابطــه قویـ ًا تحــت تأثیــر
تغییــرات ســطح فقــر و نابرابــری درآمــدی اســت .زمانــی کــه فقــر و نابرابــری
باالســت ،افزایــش درآمــد ســرانه بــر شــاخص امیــد بــه زندگــی و نــرخ مــرگ
و میــر ناشــی از ســل اثــر نــدارد و فقــط منجــر بــه کاهــش ناچیــز در میــزان
مــرگ ومیــر کــودکان میشــود .زمانــی کــه ســطح نابرابــری و فقــر ثابــت و یــا
در حــال کاهــش اســت ،افزایــش درآمــد ســرانه منجــر بــه افزایــش امیــد بــه
زندگــی و کاهــش مــرگ و میــر کــودکان میگــردد.
تــوره و میرکیــا )2011( 3بــه بررســی تأثیــر نابرابــری بــر ســامت در 21
کشــور توســعه یافتــه ،بــا اســتفاده از روش دادههــای پانــل پرداختنــد .نتایــج
مطالعــهی آنــان نشــان میدهــد کــه شــاخص ضریــب جینــی ارتبــاط مثبــت و
قــوی بــا میــزان مــرگ و میــر مــردان و زنــان تــا ســن  15ســال دارد کــه ایــن
ارتبــاط بــرای زنــان در ســنین باالتــر از میــان مــیرود.
امــا در مــورد مــردان تــا ســن  50ســالگی ادامــه مییابــد .لــذا تــاش در
جهــت کاهــش نابرابــری درآمــدی میتوانــد بــه بهبــود ســامت در بچههــا و
افــراد جــوان تــا میانســال در مــردان گــردد.
هــرزر و نانینکمــپ )2011( 4در مطالعــهای بــا عنــوان نابرابــری درآمــدی
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4-Andreea Pop

			1-Nilsson and Bergh
		)3-Ordinary Least Square(OLS
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و ســامت :شــواهدی جدیــد بــر پایــهی دادههــای تابلویــی بیــان میکننــد
کــه مطالعــات پیشــین انجــام گرفتــه بــا اســتفاده از دادههــای بیــن کشــوری
از تورشهــای معنــیداری ماننــد حــذف فاکتورهــای خــاص هــر کشــور،
درونزایــی و ناهمگنــی بیــن کشــوری رنــج میبرنــد .آنــان بــا اســتفاده از
روشهــای همجمعــی تابلویــی دریافتنــد کــه نابرابــری درآمــدی بهصــورت
جزئــی امــا مثبــت و معنـیدار ،ســامت همگانــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
هــم چنیــن آنــان عنــوان كردنــد کــه تفاوتهــای عمــدهای در بیــن کشــورها در
رابطــه بــا تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر ســامت وجــود دارد بــه گونـهای کــه در
 35درصــد مــوارد ایــن رابطــه ،یــک رابطــهی منفــی اســت.
همچنیــن مطابــق بــا یافتــه نیلســون و بــرگ )2012( 1نابرابــری درآمــدی،
مســتقل از ســطح درآمــد فــردی ،ســامت جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
از ســویی دیگــر آنــان دریافتنــد کــه رابط ـهی بیــن دو متغیــر در کشــورهای در
حــال توســعه ممکــن اســت بــا جوامــع توســعه یافتــه کــه در اکثــر مطالعــات
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد ،متفــاوت باشــد و مکانیزمهــای دیگــری در
اثرگــذاری نابرابریهــای درآمــدی بــر ســامت در کشــورهای فقیــر مؤثــر باشــد.
پــوالک )2012( 2فرضیــهی نابرابــری درآمــدی را بــا اســتفاده از دادهای
تابلویــی بــرای  31کشــور متشــکل از کشــورهایی بــا متوســط درآمــد میانــه و
کــم طــی دورهی زمانــی  1982-2002مــورد آزمــون قــرار میدهــد.
3
نتایــج بهدســت آمــده بــا بکارگیــری روش حداقــل مجــذورات معمولــی
بــرای دادهای تلفیقــی ،نشــان دهنــدهی وجــود رابطــهی معنــیدار و منفــی
میــان ســامت و نابرابــری درآمــدی اســت .امــا بــا بهکارگیــری اثــرات ثابــت
و تصادفــی و لحــاظ ناهمگونــی میــان ویژگیهــای خــاص هــر کشــور ،نتایــج
کام ـ ً
ا متضــاد اســت بهگون ـهای کــه اثــرات تصادفــی ،بیانگــر وجــود رابط ـهی
مثبــت میــان دو متغیــر مذکــور بــرای کشــورهای مــورد مطالعــه طــی دورهی
زمانــی مــورد بررســی اســت.
آندریــا پــاپ و همــکاران )2013( 4بــه بررســی تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر
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ســامت بــا اســتفاده از دادههــای تابلویــی  140کشــور مربــوط بــه متغیرهــای
امیــد بــه زندگــی ،درآمــد ســرانه و ضریــب جینــی طــی دورهی زمانــی
1987-2008پرداختنــد .بــرای ایــن منظــور آنــان کشــورهای مــورد مطالعــه را
بســته بــه درجــه توســعه یافتگــی در ســه دســته کــم ،میانــه و زیــاد تقســیمبندی
نمودنــد .نتایــج مطالعــه آنــان حاکــی از ایناســت کــه کشــورهایی کــه ســطح
نابرابــری در توزیــع درآمــد در آن باالتــر اســت ،امیــد بــه زندگــی کمتــر اســت.
هــم چنیــن نتایــج وجــود رابطـهی معنـیدار میــان نابرابــری درآمــدی و ســامت
را فقــط در کشــورهای کــم یــا بطــور متوســط توســعه یافتــه تأییــد میکنــد ،در
حالــی کــه در کشــورهای توســعه یافتــه ایــن رابطــه بیمعنــی اســت.
راســا و همــکاران )2013( 1رابطــه نابرابــری درآمــدی و امیــد بــه زندگــی
را بــا لحــاظ عوامــل اجتماعــی و محیطــی در  27ایالــت برزیــل کــه از جملــه
کشــورهای در حــال توســعه بــا درجــه نابرابــری باالســت ،طــی بــازهی -2009
 2000و بــا اســتفاده از روش دادههــای تابلویــی و اثــرات ثابــت مــورد آزمــون و
بــرآورد قــرار دادنــد .نتایــج آنهــا بیانگــر رابط ـهی معن ـیدار و منفــی نابرابــری
درآمــدی و امیــد بــه زندگــی در کشــورهای مــورد مطالعــه اســت.
تــا آنجايــي کــه جســتجو در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه؛ بررســی تأثیــر
نابرابــری درآمــدی بــر ســامت در ایــران نیــز مــورد ت ّوجــه بســیاری از
پژوهشــگران بــه ويــژه در ســالهاي اخيــر بــوده و مطالعــات داخلــی نســبتا
خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.
جهــت ارزیابــی مطالعــات داخلــی صــورت گرفتــه و تعییــن روشهــای بـهکار
رفتــه جهــت بــرآورد رابطـهی میــان متغیرهــا و نتایــج بهدســت آمــده ،خالصـهی
مطالعــات داخلــی انجــام شــده در جــدول ( )1آورده شــده اســت.
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1-Rasella
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جدول ( :)1مطالعات داخلی انجام شده در زمینه تأثیر نابرابری درآمدی بر سالمت
نام محقق یا محققین

دورهی زمانی مورد مطالعه

تکنیک و روش مورد
استفاده

نتایج مطالعه

باباخانی()1387

1355-85

همبستگی اکولوژیکی و
آزمون رگرسیون

وجود رابطهی
معنیدار و منفی

باباخانی و راغفر()1388

1355-85

همبستگی اکولوژیکی و
تحلیل رگرسیون

وجود رابطهی
معنیدار و منفی

باباخانی()1388

1357-85

همبستگی اکولوژیک
وآزمون رگرسیون

وجود رابطهی
معنیدار و منفی

عمادزاده و همکاران()1388

1980-2005
 18کشور عضو سازمان
کنفرانس اسالمی

روش دادههای تابلویی و
ضرایب تصادفی

وجود رابطهی
معنیدار و
منفی در  6کشور

پژویان و واعظی()1388

1361-85
 30استان کشور ایران

روش دادههای تلفیقی و
روش اثرات ثابت

وجود رابطهی
معنیدار و منفی

احمدی و همکاران()1389

1359-85

الگوی تصحیح خطای
برداری

وجود رابطهی
معنیدار و منفی

واعظی وزارع()1390

1361-85
 30استان کشور ایران

روش دادههای تلفیقی و
اثرات ثابت

وجود رابطهی
معنیدار و منفی

قنبری و همکاران()1390

1995-2007
 125کشور جهان

روش دادههای تابلویی
و با در نظر گرفتن اثرات
ثابت و ناهمگنی مقاطع

عدم وجود رابطهی
معنیدار

باباخانی و همکاران()1391

1363-85

همبستگی اکولوژیکی و

وجود رابطهی

اسماعیلی و همکاران()2011

1996-2004
 24کشور اسالمی

روش دادههای تابلویی

عدم وجود رابطهی
معنیدار

تحلیل رگرسیون

معنیدار و منفی
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بــا مــروری بــر مطالعــات انجــام شــده میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری نمــود کــه
تأثیــر نابرابریهــای اقتصــادی -اجتماعــی بــر میــزان مــرگ و میــر و بــه تبــع آن
امیــد بــه زندگــی ،تاکنــون در بســیاری از کشــورها و حتــی جوامــع توســعه یافتــه
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .بــا وجــود تفــاوت در نتایــج کــه میتوانــد
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بهعلــت شــرایط اقتصــادی متفــاوت در هــر کشــور ،متغیرهــای بهکارگرفتــه در
بــرآورد مــدل ،دورهی زمانــی مــورد مطالعــه و روشهــای اســتفاده شــده در تحقیــق
باشــد ،امــا اکثریــت تحقیقــات وجــود رابط ـهی معن ـیدار بیــن نابرابــری درآمــدی
و شــاخص ســامت را تأییــد کــرده ،نتایــج آنهــا داللــت بــر صحــت ایــن فرضیــه
دارد کــه نابرابریهــای درآمــدی تهدیــدی بــرای ســامت جامعــه اســت.

معرفی مدل و روش تحقیق

بهطــور معمــول در مطالعــات تجربــی جهــت ســنجش وضعیــت ســامت از دو
شــاخص امیــد بــه زندگــی و میــزان مــرگ و میــر کــودکان زیــر پنــج ســال اســتفاده
میشــود کــه در ایــن مطالعــه شــاخص امیــد بــه زندگــی بهعنــوان شــاخص
منتخــب وضعیــت ســامت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد« .امیــد بــه زندگــی در
بــدو تولــد» ،میانگیــن تعــداد ســالهایی اســت کــه افــراد یــک جامعــه از ابتــدای
تولــد امیــد بــه زنــده مانــدن دارنــد .ایــن شــاخص یــک شــاخص مــورد قبــول
جهانــی اســت و میتوانــد بــه عنــوان معیــاری جهــت انعــکاس تغییــرات ســامت
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد (نظرپــور و همــکاران .)1390 ،باتوجــه بــه مباحــث
نظــري موضــوع و بــا در نظــر گرفتــن مطالعــات تجربــي مطــرح شــده در خصــوص
تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر شــاخص امیــد بــه زندگــی ،نظيــر مطالعــات ووگلــی و
همــکاران ( ،)2004کانتــاررور و همــکاران ( ،)2005اســماعیلی و همــکاران (،)2011
پــوالک ( )2012و راســا و همــکاران ( ،)2013میتــوان مــدل پای ـهای تحقيــق را
بهصــورت زیــر در نظــر گرفــت:
()10
= Lifext
β 0 + β1Ginit + β 2GNPt + ε t
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کــه درآن از متغیرهــای : Lifext،امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد؛ شــاخصی بــرای
نشــان دادن ســامت : Ginit ،ضریــب جینــی؛ شــاخصی بــرای نشــان دادن نابرابــری
در توزیــع درآمــد GNPt،توليــد ناخالــص ملــی ســرانه بهعنــوان شــاخص درآمــد
اســتفاده شــده اســت .همانطــور کــه پیشتــر نیــز بیــان شــد ،ســامتی مفهومــی
اســت چنــد بعــدی کــه در دنیــای واقــع تحــت تأثیــر طیــف گســتردهای از تعییــن
کنندههــای محیطــی ،اجتماعــی ،زیســتی و اقتصــادی اســت کــه هــر یــک ســهمی
در توضیــح تغییــرات آن دارد .عواملــی نظیــر وضعیــت پزشــکی و بهداشــتی ،ســطح
رفــاه و امنیــت اجتماعــی ،ارائــهی خدمــات اجتماعــی و بیمـهای ،امنیــت شــغلی و
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اقتصــادی ،نحــوهی تغذیــه و کیفیــت آن وســطح ســواد از جملــه عواملــی اســت
کــه ارتقــای هــر یــک از ایــن معیارهــا ،میتوانــد نقــش مســتقیمی بــر افزایــش
امیــد بــه زندگــی داشــته باشــد .بنابرایــن ،عوامــل اقتصــادی بــه تنهایــی نمیتواننــد
تغییــرات شــاخص امیــد بــه زندگــی را توضیــح دهنــد .لــذا بــه منظــور افزایــش
قــدرت توضیحدهندگــی مــدل و بــا توجــه بــه محدودیتهــای آمــاری از میــان
شــاخصهای مختلــف ،متغیــر نســبت افــراد تحــت تعلیــم بــه الزمالتعلیــم (29-6
ســال) بهعنــوان نــرخ باســوادی و معــرف بخــش آمــوزش و نیــز متغیــر ســرانهی
پزشــک بــه ازای هــر ده هــزار نفــر در کشــور بیــان کننــدهی وضــع نســبی بهداشــت
در جامعــه بهعنــوان دیگــر متغیرهــای توضیحــی بــه مــدل اضافــه میگــردد.
همچنیــن ،در رابطــه ( )11متغیــر مجــازی ســالهای انقــاب و جنــگ تحمیلــی
ایــران و عــراق ( )DUنیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن متغیــر نشــان دهنــدهی
تأثیــر شــرایط اجتماعــی جنــگ بــر وضعیــت ســامت در ایــران اســت .لــذا مــدل
نهایــی تحقیــق بهصــورت زیــر معرفــی میگــردد کــه در آن تمامــی متغیرهــای
بـهکار رفتــه در مــدل بــه اســتثنای متغیــر مجــازی بهصــورت لگاریتمــی میباشــند:
= Llifext
β 0 + β1 LGinit + β 2 LGNPt + β3 LEdut + β 4 LHct + β5 DU t + ε t

()11
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بــا توجــه بــه امــکان دسترســی بــه دادههــای آمــاری و وجــود تغییــرات در
رونــد شــاخص امیــد بــه زندگــی طــی دوره ،در ایــن تحقیــق از اطالعــات ســری
زمانــی ســاالنهی  1351-88اســتفاده شــده اســت کــه دورهی مطالعـهی جامعتــری
نســبت بــه مطالعــات قبلــی اســت .دادههــای مربــوط بــه تعــداد پزشــک ،تعــداد
افــراد تحــت تعلیــم بــه الزم التعلیــم( 29-6ســال) ،جمعیــت و تولیــد ناخالــص
ملــی بــه قیمــت ثابــت  1376از بانــک مرکــزی ایــران و دادههــای ضریــب جینــی
و امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد از پایــگاه آمــاری بانــک جهانــی اســتخراج و
جمعآوری شدهاند.
در ادبیــات تجربــی تحقیــق ،جهــت تحلیــل تغییــرات شــاخص امیــد بــه زندگــی
و شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ایــن تغییــرات ،دو نــوع تحلیــل وجــود دارد :تحلیــل
ســری-زمانی و تحلیــل مقطعــی .در تحلیلهــای ســری زمانــی عــاوه بــر اینکــه
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یافتههای تحقیق

 .1بررسی شکست ساختاری و وضعیت مانایی متغیرها

1-Pesaran
 -2خواننــدگان محتــرم مقالــه در صــورت عالقــه منــدی میتواننــد بــرای اطــاع از روش آزمــون کرانههــا و مزایــای
آن نســبت بــه ســایر روشهــای همجمعــی بــه منابــع اشــاره شــده در متــن مراجعــه نماینــد.
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میتــوان عوامــل مؤثــر بــر تغییــرات شــاخص یــک کشــور را در طــول زمــان
شناســایی نمــود ،کــه هــم چنیــن میتــوان جهــت و میــزان نقــش عوامــل تعییــن
کننــده را مــورد بررســی قــرار داد .در مطالعــات تجربــی انجــام گرفتــه در کشــور
ایــران ،مطالعــات محــدودی در رابطــه بــا تحلیــل ســری-زمانی شــاخصهای
ســامت وجــود دارد ،کــه در اکثــر ایــن مطالعــات از ضریــب همبســتگی اســتفاده
شــده اســت .امــا بایــد توجــه نمــود کــه ضریــب همبســتگی اگــر چــه اطالعــات
مفیــدی در اختیــار محقــق قــرار میدهــد؛ امــا ابــزار قــوی و دقیــق جهــت تعییــن
رابطــهی میــان متغیرهــا و نحــوهی اثرگــذاری محســوب نمیشــود .از ســوی
دیگــر ،روشهــای همجمعــی نظیــر روش یوهانســن و یوســیلیوس در بررســی
روابــط بلندمــدت میــان متغیرهــای ســری زمانــی ،بــرای ارائ ـهی نتایــج معتبــر و
کارا بــه یــک نمونــه بــا حجــم دادههــای زیــاد نیــاز دارد و ممکــن اســت بهدلیــل
محدودیتهایــی نظیــر لحــاظ تعــداد وقفــهی بهینــهی یکســان بــرای متغیرهــا و
پیــش شــرط جمعــی بــودن متغیرهــا از درجـهی یکســان منجــر بــه نتایج تــورشدار
و ب ـهدور از واقــع گــردد .از ای ـنرو ،در راســتای مطالعــات تجربــی انجــام گرفتــه
و رفــع نواقــص احتمالــی در ایــن مطالعــات ،در ایــن مقالــه بــرای تحلیــل تجربــی
وجــود رابطـهی بلنــد مــدت میــان متغیرهــای تحقیــق ،از رویکــرد آزمــون کرانههــا
کــه توســط پســران و همــکاران )2001( 1ارائــه گردیــده ،اســتفاده شــده اســت .ایــن
روش یکــی از معتبرتریــن تکنیکهــای اقتصادســنجی ســری زمانــی اســت کــه
میتــوان بــا اســتفاده از آن ،پویاییهــای شــاخص ســامت را در طــول زمــان
بررســی نمــود .جزئیــات ایــن روش ومزیتهــای آن نســبت بــه ســایر روشهــای
ســری زمانــی در بررســی روابــط همجمعــی ،در مطالعــات حیــدری و همــکاران
( )1390و حیــدری و ســعیدپور ( )1391بــه تفصیــل بیــان شــده اســت کــه بــه
منظــور خالصهنویســی و جلوگیــری از طوالنــی شــدن بحــث از آوردن جزئیــات
ایــن روش خــودداری میشــود.2
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2-Hendry and Neale
)4- Lee and Strazicich (LS

			1-Bai and Perron
		)3- Zivot and Andrews (ZA
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بــا توجــه بــه طــول دورهی زمانــی مــورد مطالعــه و تغییــرات ســاختاری رخ
داده در اقتصــاد ایــران نظیروقــوع انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی احتمــال
وجــود شکســتهای ســاختاری در رونــد دادههــا بســیار باالســت .ازایــن رو ،در
ایــن مطالعــه ابتــد وجــود حداکثــر  5شکســت (بهصــورت درونزا) در متغیرهــا بــا
1
اســتفاده از مجموع ـهی آزمونهــای معرفــی شــده توســط بــای و پــرون ()2003
آزمــون شــده اســت .نتایــج آزمونهــای  UDmaxو  WDmaxوجــود حداقــل یــک
شکســت را بــرای تمــام متغیرهــا تأییــد میکنــد.
هــر چنــد طبــق معیــار  BICو معیــار  LWZتعــداد شکس ـتها بــرای متغیرهــای
مــورد بررســی بیشتــر از یــک میباشــد .اگرچــه آزمــون دیکــی فولــر تعمیــم
یافتــه ( )ADFوفیلیپــس و پــرون ( )PPبهعنــوان آزمونهــای متعــارف و معتبــر
بــرای تعییــن وضعیــت مانایــی دادههــا از مزایــای متعــددی برخوردارنــد ،امــا ایــن
آزمونهــا و ســایر آزمونهــای ریشــه واحــد اســتاندارد شکســتهای احتمالــی
در رونــد متغیرهــا را در فراینــد آزمــون لحــاظ نمیکننــد ،کــه ایــن امــر ممکــن
اســت منجــر بــه اســتنباط کاذب دربــارهی وجــود یــا عــدم وجــود ریشـهی واحــد
در ســریهای زمانــی شــود.
هنــدری و نیلــی( 2)1991نیــز بــا اســتفاده از شبیهســازی مونــت کارلــو بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه حتــی شکســتگیهای کوچــک در تابــع رونــد متغیرهــا،
میتوانــد تــوان آزمونهــای ریشــهی واحــد متعــارف را بهشــدت کاهــش
دهد(صمــدی .)197:1388،همانطــور کــه نتایــج آزمــون بــای و پــرون نشــان
میدهنــد حداقــل یــک شکســت ســاختاری در رونــد متغیرهــای مــورد اســتفاده
در ایــن تحقیــق وجــود دارد .لــذا جهــت بررســی دقیقتــر بــا اســتفاده از آزمــون
ریشـهی واحــد زیــوت انــدروز ( )1992( 3)ZAبــا لحــاظ یــک شکســت ســاختاری
بهصــورت درونزا و آزمــون ریش ـهی واحــد لــی و استرازیســیچ ( )2003(4)LSبــا
لحــاظ دو شکســت ســاختاری درونزا درجــهی جمعــی متغیرهــا مــورد بررســی
مجــدد قــرار میگیــرد .نتایــج آزمــون زیــوت و انــدروز نشــان میدهــد کــه
تمامــی متغیرهــا بــه اســتثنای تولیــد ناخالــص ملــی ســرانه بــا لحــاظ یــک شکســت
ســاختاری در ســطح معن ـیداری  %5مانــا و جمعــی از مرتب ـهی صفــر هســتند .در
حالــی کــه مطابــق بــا نتایــج آزمــون  LSتمامــی متغیرهــای تحــت بررســی بــا
لحــاظ دو شکســت درونزا در ســطح مانــا شــدهاند ،بدیــن معنــی کــه متغیرهــا
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جمعــی از درجــهی صفــر میباشــند 1.بنابرایــن ،بهدلیــل عــدم جمعــی بــودن
متغیرهــای مــورد اســتفاده از یــک درجــه و بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ کــدام
از متغیرهــا جمعــی از درجــهی دو نیســتند ،میتــوان از آزمــون کرانههــا بــرای
آزمــون وجــود روابــط بلنــد مــدت بیــن متغیرهــا اســتفاده کــرد .خالص ـهی نتایــج
آزمونهــای ریشــهی واحــد در جــدول( )2ارائــه شــده اســت.
جدول  : 2خالصه نتایج آزمونهای ریشه واحد
LS

ZA

PP

ADF

)I(0

)I(0

)I(1

)I(1

Llife

)I(0

)I(0

)I(1

)I(1

LGini

)I(0

)I(1

)I(1

)I(1

LGNP

)I(0

)I(0

)I(1

)I(1

LEdu

)I(0

)I(0

)I(1

)I(1

LHc

 .2نتایج آزمون کرانهها:

 -1نتای��ج تفصیل�یـ آزمــون بــای وپــرون و آزمونهــای ریش ـهی واحــد میتوانــد توســط نویســندگان مقالــه بنــا بــه
درخواســت خواننــدگان محتــرم در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد.
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در جــدول ( )3نتایــج آزمــون کرانههــا ارائــه شــده اســت .آمارههــاي بــه دســت
آمــده از ایــن آزمــون بــا مقادیــر بحرانــی مقایســه میشــوند .اگــر آمــارهی محاســباتی
بزرگتــر از مقــدار بحرانــی کران ـهی بــاال باشــد ،میتــوان بــدون توجــه بــه درج ـهی
جمعــی متغیرهــا فــرض صفــر مبنــی بر عــدم وجــود ارتبــاط بلندمــدت را رد نمــود .اما
اگــر آمــارهی آزمــون پایینتــر از مقــدار بحرانــی کران ـهی پاییــن قــرار گیــرد ،فــرض
صفــر را نمیتــوان رد نمــود.
نهایت ـ ًا اگــر آمــارهی آزمــون بیــن کرانههــاي بــاال و پاییــن قــرار گیــرد ،رهیافــت
آزمــون کرانههــا قــادر بــه تشــخیص وجــود یــا عــدم وجــود رابطـهی بلنــد مــدت میان
متغیرهــا نمیباشــد .بــه تبعیــت از مطالعــات تجربــی بــرای تعــداد دادهی کمتــر از ،80

نعماج تمالس یارب یدیدهت یدمآرد یرباربان

بــرای آمــارهی  Fاز مقادیــر بحرانــی نارایــان )2005( 1و بــرای آمــارهی  tدر حالت ســوم
و پنجــم از مقادیــر بحرانــی ارائــه شــده توســط پســران و همــکاران( )2001اســتفاده
شــده اســت .هــر دو آمــارهی  Fو  tدر حالتــی کــه شــاخص امیــد بــه زندگــی بــه عنوان
متغیــر وابســته در نظــر گرفتــه شــده اســت ،در تمــام ســطوح معنـیداری اعــم از ،0/01
 0/05و  0/10نشــان میدهــد کــه فــرض صفــر را میتــوان رد نمــود .بنابرایــن بــا
قاطعیــت میتــوان گفــت کــه رابطـهی بلنــد مــدت در ســطح میــان متغیرهــای تحقیــق
طــی دورهی زمانــی مــورد بررســی وجــود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون کرانهها برای آزمون وجود رابطهی بلند مدت میان متغیرهای مورد بررسی
بدون روند قطعی
tІІІ
***-17/33

با روند قطعی

FІІІ
***

8/36

***

tV

FV

FІV

-16/74

12/71

12/50

***

***

Lag

=4k

2

)F (LLifex | LGini,LGNP,LEdu,LHc

*** ** ،و * معنیداری به ترتیب در سطوح  0/05 ،0/01و 0/10

 .3برآورد ضرایب بلندمدت،کوتاهمدت و الگوی ECM

1-Narayan
)2-Autoregressive Distributed Lag (ARDL
)3-Schwartz Baysian Criteria(SBC
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پــس از حصــول اطمینــان از وجــود رابطــهی بلنــد مــدت بیــن متغیرهــای
تحقیــق ،ضرایــب بــا بهکارگیــری روش خــود رگرســیونی بــا وقفههــای توزیعــی
( 2)ARDLتخمیــن زده میشــود .براســاس معیــار شــوارتز ( 3)SBCالگــوی بهینــه
بــرای بــرآورد ضرایــب بلندمــدت و ضرایــب کوتــاه مــدت مربــوط بــه مــدل،
بهصــورت الگــوی ) 2,0,0,1,2(ARDLانتخــاب شــده اســت .نتایــج حاصــل از
بــرآورد ضرایــب بلندمــدت ایــن مــدل در جــدول ( )4ارائــه شــده اســت.
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جدول  :4نتایج برآورد ضرایب بلندمدت
برآورد ضرایب بلندمدت مدل )2,0,0,1,2(ARDLمتغیر وابسته LLifex
احتمال

انحراف معیار

آماره t

ضرايب

متغيرها

0/001

0/068

-3/890

-0/266

LGini

0/001

0/013

-3/893

-0/053

LGNP

0/044

0/037

2/122

0/080

LEdu

0/000

0/157

10/842

0/170

LHc

0/016

0/010

-2/628

-0/016

DU

0/000

0/149

22/075

3/310

C
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همانگونــه کــه مالحظــه میشــود؛ ضرایــب تمامــی متغیرهــا در بلنــد مــدت در
ســطح خطــای کوچکتــر از  0/05معنـادار بــوده و بــه غیــر از متغیــر درآمــد ســرانه
عالئــم دیگــر متغیرهــا مطابــق بــا انتظــارات تئوریــک میباشــد .روابــط بــرآوردی
بیانگــر تأثیرگــذاری مثبــت آمــوزش و خدمــات بهداشــتی بــر امیــد بــه زندگــی
و رابط ـهی منفــی بیــن نابرابــری درآمــدی و شــاخص امیــد بــه زندگــی در ایــران
میباشــد .در ایــن میــان ضریــب جینــی و ســرانهی پزشــک بــه ترتیــب بــا ضریــب
 -0/26و 0/17بیشتریــن و درآمــد ســرانه بــا ضریــب  -0/05کمتریــن تأثیــر را
بــر شــاخص امیــد بــه زندگــی در بلنــد مــدت داشــتهاند .بهطــوری کــه بــا یــک
درصــد کاهــش در متغیــر نابرابــری درآمــدی ،بــا فــرض ثابــت بــودن ســایر شــرایط،
امیــد بــه زندگــی بطــور متوســط در حــدود  26درصــد افزایــش مییابــد.
همچنیــن ،متغیــر موهومــی ســالهای انقــاب و جنــگ تحمیلــی نیــز در ســطح
اطمینــان  %5بــه لحــاظ آمــاری کامــ ً
ا معنــادار بــوده و دارای عالمــت مــورد
انتظــار اســت .عالمــت منفــی ایــن ضریــب حاکــی از ایــن اســت کــه عــاوه بــر
متغیرهــای اقتصــادی ،شــرایط و عوامــل محیطــی نیــز بــر میــزان امیــد بــه زندگــی
افــراد جامعــه مؤثرنــد .بــا توجــه بــه ضریــب ایــن متغیــر ،افزایــش ناامنــی در
کشــور منجــر بــه کاهــش امیــد بــه زندگــی افــراد و در نتیجــه بدتــر شــدن شــاخص
ســامت در جامعــه میگــردد.
در ادامــه بــه منظــور بررســی پویاییهــای مــدل ،الگــوی تصحیــح خطــا() ECM
تخمیــن زده شــده اســت .نتایــج حاصــل از بــرآورد ضرایــب در کوتــاه مــدت و ضریب

نعماج تمالس یارب یدیدهت یدمآرد یرباربان

تعدیــل در جــدول ( )5نشــان داده شــده اســت.

جدول :5نتایج برآورد ضرایب کوتاه مدت

برآورد ضرایب کوتاه مدت و الگوی  ECMمتغیر وابسته LLifex
انحراف معیار

آماره t

ضرايب

0/000

0/023

45/074

1/043

∆ LLifex

0/001

0/007

-3/715

-0/026

∆LGini

احتمال

متغيرها

0/023

0/002

2/401

0/007

∆ LGNP

0/000

0/002

5/592

0/014

∆ )1-(LGNP

0/046

0/005

2/095

0/012

∆LEdu

0/000

0/003

8/322

0/026

∆ LHc

0/107

0/001

-1/669

-0/002

∆ DU

0/000

0/035

14/380

0/510

∆C

0/000

0/007

-19/646

-0/154

)1-(ECM

SBC=175/988

)F-stat=731/774)0/00

S.E.R=0/001

R2=0/995

AIC=184/697

D.W=2/069

RSS= 0/1004E-4

R2-adj=0/994
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بــر اســاس نتایــج حاصــل از الگــوی تصحیــح خطــا ،تمامــی متغیرهــا در کوتــاه
مــدت تأثیــر معنــاداری بــر شــاخص امیــد بــه زندگــی داشــته عالئــم آنهــا مطابــق
بــا انتظــارات تئوریــک اســت مطابــق بــا نتایــج بهدســت آمــده ،همــان طــور كــه
انتظــار ميرفــت ضريــب متغيّــر امیــد بــه زندگــی در کوتــاه مــدت مثبــت و معنــادار
اســت .ايــن نتيجــه بیانگــر پويايــي ســامت در طــي زمــان اســت .وقفـهی درآمــد
ســرانه اثــر مثبــت و معنــاداري بــر امیــد بــه زندگــی دارد ،بــه طــوري کــه يــک
درصــد افزايــش در درآمــد ســرانه ســبب حــدود  0/01درصــد افزايــش در شــاخص
ســامت میشــود .تخمينهــا نشــان ميدهنــد كــه در کوتــاه مــدت ضریــب
جینــی و ســرانهی پزشــک نســبت بــه دیگــر متغیرهــا اثــر بيشــتري بــر ســامت
ميگذارنــد .آنچــه در الگــوی تصحیــح خطــا بیــش از همــه حائــز اهمیــت اســت
ضریــب جملـهی تصحیــح خطــا(  )ECMاســت ،کــه ســرعت تعدیــل فرآینــد عــدم
تعــادل اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،ایــن ضریــب کام ـ ً
ا معنــادار و
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دارای عالمــت منفــی اســت .بدیــن معنــی کــه اگــر از یــک دوره بــه دورهی بعــدی
حرکــت کنیــم 15 ،درصــد از انحــراف تابــع امیــد بــه زندگــی از مســیر بلنــد
مــدت خــود توســط متغیرهــای الگــو در دورهی بعــد تصحیــح میشــود .بنابرایــن،
حرکــت بــه ســمت تعــادل بــا ســرعت نســبتأ پایینــی صــورت میگیــرد.
 .4آزمونهای تشخیصی مدل
بــه منظــور حصــول اطمینــان از اعتبــار و صحــت نتایــج مــدل بــرآورد شــده،
آزمونهــای تشــخیصی خــود همبســتگی ســریالی و ناهمســانی واریانــس بــرای
باقیمانــده و هــم چنیــن نتایــج آزمونهــای  CUSUMو  CUSUMQجهــت آزمــون
ثبــات ضرایــب در الگــوی  )2,0,0,1,2(ARDLمــورد بررســی قــرار گرفتنــد .نتایــج
بهدســت آمــده از آزمونهــای تشــخیصی مذکــور نشــان میدهنــد کــه در مــدل
بــرآورد شــده خــود همبســتگی ســریالی و ناهمســانی واریانــس وجــود نداشــته و
ضرایــب بــرآوردی بــا ثبــات میباشــند کــه بــر صحــت نتایــج الگــوی بــرآورد
شــده داللــت مینمایــد .نتایــج آزمونهــای تشــخیصی در جــدول ( )6ارائــه
گردیــده اســت.
جدول  :6نتایج آزمونهای تشخیصی مدل

آمارهی آزمون
F Version

LM Version

]F(1,24)=0/073219[0/789

]CHSQ(1)=0/10949[0/741

آزمون خودهمبستگی
سریالی

]F (1, 34)=0/69077[0/412

]CHSQ(1)=0/071684[0/397

آزمون ناهمسانی واریانس

Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

1.5

0
-5

0.0

-10
13881388

اعداد داخل کروشه بیانگر  p-valueمیباشند.

30

-15
1353
1358
1363
1368
1373
1378
1383
The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

آزمون  CUSUMو
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آزمونهای تشخیصی
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بحث و نتیجهگیری
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ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از رویکــرد آزمــون کرانههــا بــه همجمعــی و الگــوی
تصحیــح خطــا بــه بررســی تأثیــر نابرابــری درآمــدی بــر شــاخص ســامت در ایــران
طــی دورهی زمانــی  1351-88پرداختــه اســت .بــرای ایــن منظــور ،از شــاخص
امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد بهعنــوان شــاخص منتخــب ســامت و ضریــب
جینــی بهعنــوان شــاخص توزیــع درآمــد و هــم چنیــن متغیرهــای درآمــد ملــی
ســرانه ،ســرانهی پزشــک ونــرخ باســوادی بهعنــوان دیگرمتغیرهــای توضیحــی مؤثــر
بــر ســامت اســتفاده شــده اســت .نتایــج آزمــون کرانههــا وجــود رابط ـهی تعادلــی
بلندمــدت میــان متغیرهــا را در ایــران تأییــد میکنــد .بدیــن صــورت کــه در بلندمــدت
آمــوزش (نــرخ باســوادی) و ســرانهی پزشــک تأثیــر مثبــت و معنـیدار بــر شــاخص
منتخــب ســامت دارد .هــم چنیــن رابط ـهی میــان نابرابــری درآمــدی و جنــگ بــر
ســامت معن ـیدار و منفــی اســت .وقــوع انقــاب اســامی و آغــاز جنــگ تحمیلــی
در ایــران ،بهدلیــل تغییــر ســاختارها و شــرایط اقتصــادی –اجتماعــی جامعــه تبعــات
نامطلوبــی را بــر امیــد بــه زندگــی و در نتیجــه ســامت بهدنبــال داشــته اســت .مطابــق
بــا نتایــج مــدل تصحیــح خطــا ،ســرعت تعدیــل انحــراف از تعــادل بلندمــدت برابــر
بــا  0/15میباشــد.
طبــق نتایــج ایــن تحقیــق ،ضریــب بــرآوردی ضریــب جینــی کام ـ ً
ا معن ـیدار و
منفــی اســت کــه بیانگــر اثــرات مخــرب گســترش نابرابریهــای درآمــدی بــر
ســطح ســامت جامعــه اســت .ایــن یافتــه نتایــج بســیاری از مطالعــات داخلــی و
خارجــی مبنــی بــر اثرگــذاری منفــی نابرابــری درآمــدی بــر ســامت را تأییــد میکنــد.
برخــاف انتظــارات تئوریــک ،اثرگــذاری متغیــر درآمــد ســرانه بــر شــاخص امیــد بــه
زندگــی منفــی اســت و دو متغیــر مذکــور رابطـهی مســتقیمی بــا یکدیگــر دردورهی
زمانــی مــورد بررســی ندارنــد .ایــن یافتــه همســو بــا نتایــج باباخانــی ( ،)1387احمدی
و همــکاران ( )1389و اســماعیلی و همــکاران ( )2011میباشــد .همانگونــه کــه
باباخانــی ( )1387و احمــدی و همــکاران ( )1389در مطالعــات خــود بیــان میکننــد
میتــوان دلیــل اصلــی اثــر منفــی درآمــد ســرانه بــر شــاخص امیــد بــه زندگــی را
ماهیــت و الگــوی رشــد اقتصــادی ایــران در ســالهای مــورد بررســی دانســت .چــرا
کــه رونــد تغییــرات رشــد اقتصــادی در ایــران در چهــار دهـهی گذشــته بهعلــت وقوع
پدیدههایــی نظیــر جنــگ و انقــاب ،منحنــی  Uشــکل میباشــد .لــذا در ایــران بــه
ماننــد بســیاری از کشــورهای در حالگــذار ،سیاس ـتهای رشــد بــر توزیــع درآمــد
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مقــدم بــوده اســت .بــه گون ـهای کــه در مراحــل اولی ـهی رشــد اقتصــادی اســتراتژی
مشــخصی در جهــت بهبــود توزیــع درآمــد وجــود نداشــته و بــا وجــود تــاش و
برنامهریــزی بــرای دســتیابی بــه ســطوح بــاالی درآمــدی ،بــه توزیــع درآمدهــا
و نیــز گســترش رفــاه و خدمــات اجتماعــی توجــه چندانــی صــورت نگرفتــه اســت.
حــال آنکــه مطابــق بــا یافتههــای ایــن مطالعــه و بــا مقایس ـهی ضرایــب دو متغیــر
درآمــد و نابرابــری درآمــدی بــه وضــوح مشــاهده میشــود کــه تأثیــر چگونگــی
توزیــع درآمــد بــر وضعیــت ســامت بــه مراتــب بیشتــر از درآمــد ســرانه اســت .از
نظــر تئوریکــی نیــز در شــرایطی کــه توزیــع درآمــد ناعادالنــه اســت ،انتظــار مـیرود
کــه بــا افزایــش درآمــد ســرانه ،نابرابــری بــا شــدت بیشتــری افزایــش یابــد زیــرا
باعــث میگــردد درآمــد افــراد ثروتمنــد بــه میــزان بیشتــری نســبت بــه درآمــد افــراد
فقیــر جامعــه افزایــش یافتــه و توزیــع درآمــد ناعادالنهتــر شــود .همانطــور کــه نتایــج
ضرایــب بــرآوردی نیــز نشــان میدهــد ،افزایــش درآمــد ســرانه در خــال ســالهای
مــورد مطالعــه در ایــن تحقیــق بیشتــر بــه نفــع طبقــات پــر درآمــد و بــه ضــرر
قشــر کــم درآمــد جامعــه در جریــان بــوده اســت .و از اینــرو اثرگــذاری مثبــت درآمــد
ســرانه بــر ســامت بــا تأخیــر صــورت میگیــرد .البتــه در برخــی از مطالعــات جهــت
بررســی دقیقتــر اثرگــذاری درآمــد بــر شــاخص ســامت از فــرم تابعــی درجــه دو
متغیــر درآمــد ســرانه اســتفاده میشــود .در ایــن فــرم تابعــی انتظــار تئوریــک بــر
آنســت کــه ضریــب متغیــر درآمــد بــا تــوان یــک منفــی و بــا تــوان دو مثبــت باشــد.
همانطــور کــه انتظــار میرفــت تأثیرمتغیــر خدمــات بهداشــتی بــر شــاخص امیــد
بــه زندگــی مثبــت اســت .پزشــکان ،مهمتریــن عامــل در مدیریــت تخصیــص منابــع
بخــش ســامت هســتند و نقــش اساســی را در میــزان اثربخشــی و کارآیــی خدمــات
بهداشــتی و درمانــی بــر عهــده دارنــد .شــاخص تعــداد پزشــک بــه ازای هــر ده هــزار
نفــر جمعیــت بیانگــر میــزان دسترســی افــراد بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســت
و مبیّــن ســطح برخــورداری از ســامت در کشــورها اســت .لــذا برخــورداری از تعداد
پزشــک الزم بــه ازای هــر ده هــزار نفــر از جمعیــت ،منجــر بــه ارائـهی بهتــر خدمــات
بهداشــتی و درمانــی بــه مــردم میشــود کــه ایــن امــر اثــرات مســتقیمی را بــر ســامت
افــراد جامعــه بــر جــای میگــذارد .ایــن متغیــر ،عــاوه بــر اینکــه تأثیــر ارائــهی
خدمــات بهداشــتی را نشــان میدهــد ،بــه نوعــی بیانگــر تأثیــر غیــر مســتقیم رشــد
جمعیــت بــر ســامت نیــز میباشــد .بــه گونــهای کــه اگــر متناســب بــا افزایــش
جمعیــت ،زیرســاختهای الزم جهــت ارائ ـهی خدمــات اجتماعــی نظیــر بهداشــت
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ایجــاد نگــردد و ســرمایهگذاری الزم در ایــن زمینــه صــورت نگیــرد اثــرات مخــرب و
قابــل توجهــی بــر شــاخص ســامت و در نتیجــه ســرمایهی انســانی دارد .بــا توجــه به
نتایــج ،ضریــب بــرآوردی متغیــر ســطح آمــوزش ،میتــوان دریافــت کــه در بلندمــدت
چنانچــه افــراد بیشتــری تحــت تعلیــم قــرار بگیرنــد ،میــزان امیــد بــه زندگــی افــراد
جامعــه نیــز افزایــش خواهــد یافــت .بــا افزایــش ســطح آمــوزش و بــه تبــع آن افزایش
آگاهیهــای عمومــی ،افــراد میتواننــد نقــش مؤثرتــری در تولیــد داشــته باشــند و
از ایــن طریــق درآمــد باالتــری کســب کــرده و شــکاف درآمــدی خــود و دیگــران
را کاهــش دهنــد .لــذا آگاهیهایــی کــه افــراد از طریــق نظــام آموزشــی دریافــت
مینماینــد ،عــاوه بــر تأثیــری کــه بــر كيفيــت تغذيــه و رعايــت موازيــن بهداشــتي و
درمانــي میگــذارد ،میتوانــد در میــزان درآمــد و توزیــع درآمــد آنــان اثــر گذاشــته،
کیفیــت زندگــی آنــان را بهبــود ببخشــد و در مجمــوع در كنــار عوامــل ديگــر ،منجــر
بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی افــراد جامعــه گــردد.
بــا توجــه بــه شــواهد تجربــی بهدســت آمــده طــی دورهی زمانــی مــورد مطالعــه
در ایــن تحقیــق ،نابرابــری درآمــدی مؤثرتریــن عامــل در تغییــر وضعیــت ســامت
افــراد جامعــه در ایــران میباشــد .لــذا انتظــار م ـیرود توزیــع عادالنهتــر درآمــد بــا
بهبــود وضعیــت ســامت عمومــی افــراد جامعــه از قبیــل افزایــش امیــد بــه زندگــی
و کاهــش میــزان مــرگ و میــر همــراه باشــد .زیــرا گســترش نابرابــری درآمــدی
ســبب میشــود توزیــع امکانــات و خدماتــی کــه در ســامت نقــش بهســزایی دارنــد
بهویــژه امکانــات و خدمــات بهداشــتی و آموزشــی بــه طــرز ناعادالن ـهای صــورت
گیــرد .کــه ایــن امــر خــود از طــرق مختلــف اثــرات نامطلــوب بــر شــاخصهای
ســامت برجــای میگــذارد .ایــن یافتــه نــه تنهــا بــر ضــرورت توزیــع عادالنهتــر
درآمدهــا و امکانــات بــرای ارتقــای ســامت و درنتیجــه بهبــود شــاخصهای توســعه
انســانی درکشــور تأکیــد میکنــد کــه توجــه ویــژهی برنامهریــزان و سیاس ـتگذاران
کشــور را بــر گســترش همگــون و متناســب بــا رشــد جمعیــت خدمــات اجتماعــی
نظیــر آمــوزش عمومــی و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بهتــر جلــب مینمایــد.
تــا بتــوان بــه ســطح متناســب و همگــون توســعهی اقتصــادی دســت یافــت .هــم
چنیــن بــا توجــه بــه تأثیــر جنــگ و شــرایط ناامنــی بــر کاهــش امیــد بــه زندگــی در
ایــران ،پیشــنهاد میشــود کــه دولــت تــاش کنــد تــا فضایــی آرام و بــه دور از تنــش
در کشــور ایجــاد نمایــد.
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