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مقدمــه :نابرابریهــا مختــص بــه نابرابــری درآمــدی نیســت و ایــن نابرابــری در حوزههــای دیگــری
چــون ســامت نیــز موجودیــت دارد .در پژوهــش حاضــر ،نابرابریهــای ســامت در کالنشــهر شــیراز
بــا اســتفاده از شــاخصهای وگســتاف ،پاســی ،فــون دورســلر و آمارتیــا ســن ســنجیده شــده اســت.
روش :پژوهــش از نــوع کمــی وتحلیلــی اســت و قلمــرو پژوهــش را مناطــق نهگانـهی شــهر شــیراز در
سـ�ال  1390تش��کیل میده��د .بــا اســتفاده از شــاخص تمرکــز پاســی و فــون دورســلر و وگســتاف و
بهرهگیــری از  30متغیــر ،وضعیــت نابرابــری ســامت در ســطح مناطــق و نیــز ،بــا اســتفاده از شــاخص
آمارتیــا ســن و بهرهگیــری از گروههــای هشــتگانۀ هزینــه ،مؤلفههــای هزینــه کــه رفــاه خانوارهــا
را در شــهر شــیراز تحتتأثیــر قــرار داده ،بررســی شــده اســت.
یافتههــا :ش��اخصهای تمرکــز پاسیــ و ف��ون دورســلر و وگستــاف نش��ان میده��د کـ�ه مؤلفههــای
ســامت در مناطــق نهگانـهی کالنشــهر شــیراز بهشــکل متوازنــی توزیــع نشــده اســت .براســاس مقــدار
شــاخص پاســی و فــون دورســلر 38/6 ،درصــد و براســاس مقــدار شــاخص وگســتاف ،نزدیــک بــه
 38/14درصــد از متغیرهــای ســامت در منطقــۀ یــک شــیراز متمرکــز شــدهاند.
بحــث :هزینههــای مســکن و متعلقــات آن ،بیــش از ســایر گروههــای هزینــه ،رفــاه خانوارهــا را
تحتتأثیــر قــرار داده و پــس از آن ،مــواد خوراکــی در رتبــة بعــدی قــرار دارد و هزینههــای تفریــح و
خدمــات فرهنگــی نیــز در رتب ـهی آخــر قــرار دارد.
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بـــرای مدتهـــای طوالنـــی ،تولیـــد ناخالـــص بهعنـــوان ابـــزار منفـــرد
(گیلفســـن۱۹۹۹ ،1؛ ورد بانـــک،2
ســـنجش رفـــاه محســـوب میشـــده اســـت
ُ
 .)۲۰۰۱نارضایتــی از ایــن شــاخص و ایرادهــای واردشــده بــر آن بــه پژوهشهایــی
ب ــرای اندازهگی ــری بهت ــر رف ــاه منته ــی ش ــده اس ــت .ش ــاخصهای رف ــاه ازنظ ــر
پژوهشـــگران ،بـــه ســـه دســـتهی اصلـــی تقســـیم میشـــوند .دســـتۀ او ِل محققـــان
در بررســـی مؤلفههـــای رفـــاه بـــر درآمـــد تأکیـــد داشـــتهاند .دســـتهی دوم در
بررســـی شـــاخصهای رفـــاه بـــر مؤلفههـــای هزینـــه تأکیـــد کردهانـــد (بـــرای
آشـــنایی بـــا ایـــن محققـــان ،نـــک :اکبـــری و همـــکاران .)۱۳۹۰ ،دســـتهی ســـوم
محقق ــان معتقدن ــد ک ــه از ش ــاخصهای بس ــیار مه ــم رف ــاه ،مؤلفهه ــای س ــامت
اســـت .از اندیشـــمندانی کـــه در پژوهشهـــای خـــود مؤلفههـــای ســـامت را
مهمتریـــن معیـــار ســـنجش و ارزیابـــی رفـــاه ذکـــر کردهانـــد ،میتـــوان بـــه
اتکینســـون و بورگینیـــون ( ،)۱۹۸۲یتزاکـــی ( ،)۱۹۸۳لرمـــن و یتزاکـــی (،)۱۹۸۴
وگســـتاف ( ،)۱۹۸۹دورســـلر ( ،)۱۹۸۹پاســـی ( ،)۱۹۸۹وگســـتاف (،)۲۰۰۲
اس ــتکلف و بومی ــر ( ،)۲۰۰۲ف ــون دورس ــلر و جون ــز ( ،)۲۰۰۳کالرک ،گردش ــهام
و کانل ــی ( ،)۲۰۰۳وگس ــتاف و ف ــون دورس ــلر ( ،)۲۰۰۴کولم ــن و ف ــون دورس ــلر
( ،)۲۰۰۴وگس ــتاف ( ،)۲۰۰۴ف ــون دورس ــلر ( ،)۲۰۰۴وتانب ــه ( ،)۲۰۰۴بلیچ ــرودت
و ف ــون دورس ــلر ( )۲۰۰۵و فلورب ــای ( )۲۰۰۵اش ــاره ک ــرد.
در ایــن پژوهــش ،دســتهی ســوم مطالعــات مدنظــر بــوده اســت .از بخشهــای
خدماتــی کــه در زندگــی روزمــره ،نقــش حیاتــی دارد و میتــوان آن را
بهعنــوان شــاخص توســعهی انســانی درنظــر گرفــت ،بخــش ســامت اســت.
ایــن بخــش از زیربخشهــای مهــم خدماتــی اســت کــه ارزیابــی وضعیــت
توزیــع و برنامهریــزی آن در برنامهریــزی شــهری و منطقــهای مفیــد اســت.
درصــورت وجــود و شــیوع بیمــاری ،توســعهی پایــدار محقــق نخواهــد شــد
و بــدون ایجــاد محیــط ســالم و بــدون تأمیــن خدمــات بهداشــتی و درمانــی،
ســامتی افــراد جامعــه تــداوم نخواهــد یافــت .در پژوهــش حاضــر ،بــا اســتفاده
از شــاخصهای تمرکــز وگســتاف ،پاســی ،فــون دورســلر و شــاخص پیشــرفت
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وگســتاف مؤلفههــای ســامت در کالنشــهر شــیراز ســنجیده شــده اســت.
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تعــداد پژوهشهــای انجامشــده دربــارۀ نابرابــری ســامت زیــاد اســت و
بهســرعت در حــال افزایــش .اقتصاددانــان نقشــی اساســی در پدیدآمــدن کتــب و
مقــاالت تجربــی دراینبــاره داشــتهاند؛ درنتیجــه ،اطالعــات زیــادی در حــوزهی
ارزیابــی نابرابــری درآمــدی وجــود دارد.
براســاس نتایــج بهدس ـتآمده از مطالعــات یتزاکــی ( )۱۹۸۳و لرمــن و یتزاکــی
( )۱۹۸۴و وگســتاف ( )۲۰۰۲مشــخص شــده کــه توزیــع وضعیــت ســامت افراد در
شــاخص تمرکــز آشــکارتر اســت .آنهــا اســتفاده از شــاخص پیشــرفت را پیشــنهاد
میکننــد تــا بهطــور همزمــان ،مــوارد مربوطبــه میانگیــن و میــزان نابرابــری در
توزیــع ســامت را دربرگیــرد .درحالیکــه مبنــای رفــاه اقتصــادی بــرای ســنجش
نابرابــری درآمــد و مقایســۀ توزیــع درآمــد مدتهاســت کــه در دســترس اســت،
چنیــن مبنایــی فاقــد ارزیابیهــای پیشــنهادی بــرای نابرابــری ســامت بــوده اســت.
اســتکلوف و بومیــر ( )۲۰۰۲ایــن بحــث را بررســی کردهانــد کــه چگونــه روش
اتکینســون و بورگیگنــن ( )۱۹۸۲بــرای بررســی نابرابــری چندوجهــی (درآمــد و
مرگومیــر) بــا هــدف فراهمکــردن مبنــای رفــاه اقتصــادی در ارزیابــی نابرابــری
در ســامت بـهکار مـیرود؛ باوجــود ایــن ،آنهــا توجــه خــود را بــه مفهــوم خــاص
توزیــع منصفان ـهی ســامت ،یعنــی برابــری ســامت محــدود کردهانــد.
ارزیابیهــای متــداول بهکاررفتــه بــرای نابرابــری در ســامت ،براســاس مفهــوم
متفاوتــی از برابــری یعنــی برابــری در ســامت انجــام گرفتــه اســت .کالرک و
همــکاران ( )۲۰۰۲بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه مقایســهی نابرابــری براســاس
ارزیابیهــای مطلــق و نســبی نابرابــری ،الزم نیســت بــر هــم منطبــق شــود .کالرک
و گردشــهام و کانلــی ( )۲۰۰۳تجزی ـهی شــاخص تمرکــز بــا اســتفاده از مؤلفههــا را
تشــریح کردنــد .فــون دورســلر و جونــز ( )۲۰۰۳و وگســتاف و فون دورســلر ()۲۰۰۴
بــه روابــط ســادهی بیــن هــر دو نــوع محاســبهی نابرابــری در ســامت رتبهمحــور
توجــه کردهانــد؛ درحالیکــه کولمــن و فــون دورســلر ( )۲۰۰۴تفســیر توزیــع مجــدد
شــاخص تمرکــز را تشــریح کردنــد .وگســتاف و فــون دورســلر و وتانبــه ()۲۰۰۴
نشــان دادنــد کــه چگونــه میتــوان شــاخص تمرکــز را بــا اســتفاده از منابــع تجزیــه
کــرد .فلوربــای ( )۲۰۰۵اســتفاده از منحنــی تمرکــز را بــرای ســامت ،بــا تفســیر آن

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال چهاردهم ،شماره 53

بــهعنــوان مؤلفـهای در منحنــی تجزیـهی لورنــز بــرای رفــاه ،توجیــه کــرد.

روش:

40

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 0:25 +0430 on Sunday June 24th 2018

ـی و تحلیلــی اســت و قلمــرو پژوهــش را مناطــق نهگانـهی
پژوهــش از نــوع کمـ 
شــهر شــیراز در ســال  ۱۳۹۰تشــکیل میدهـ�د .بــا اســتفاده از شــاخص تمرکــز
پاســی و فــون دورســلر و وگســتاف و بهرهگیــری از  30متغیــر ،وضعیــت نابرابــری
ســامت در ســطح مناطــق کالنشــهر شــیراز بررســی شــده و نیــز ،بــا اســتفاده
از شــاخص آمارتیــا ســن و بهرهگیــری از گروههــای هشــتگانهی هزینــه،
مؤلفههــای هزینــه کــه رفــاه خانوارهــا را در شــهر شــیراز تحتتأثیــر قــرار داده،
بررســی شــده اســت.
دادههــای مربــوط بــه متغیرهــای موردمطالعــه ،از ســالنامۀ آمــاری اســتان فــارس
در ســال  ۱۳۸۵و سرشــماری درآمــد یــا هزینــۀ خانــوار اقتبــاس شــده اســت.
متغیرهــای پژوهــش بــرای بهکارگیــری شــاخصهای وگســتاف و پاســی و
دورســلر عبــارت اســت از:
نســبت بیمارســتان ،نســبت درمانــگاه ،نســبت داروخانــه ،نســبت تصویربــرداری،
نســبت آزمایشــگاه ،نســبت اورژانــس ،نســبت پزشــکان اطفــال ،نســبت پزشــکان
داخلــی ،نســبت پزشــکان گــوش ،حلــق و بینــی ،نســبت پزشــکان ارتوپــد ،نســبت
پزشــکان توانبخشــی ،نســبت پزشــکان بیمــاری عفونــی ،نســبت پزشــکان عمومــی،
نســبت پزشــکان پوســت و مــو ،نســبت پزشــکان جراحــی عمومــی ،نســبت
پزشــکان مغــز و اعصــاب ،نســبت پزشــکان چشــم ،نســبت پزشــکان کلیــه ،نســبت
دندانپزشــکان ،نســبت دندانپزشــکان عمومــی ،نســبت پزشــکان رادیوتراپــی،
نســبت پزشــکان رادیولوژیســت ،نســبت روانپزشــکان ،نســبت پزشــکان زنــان و
زایمــان ،نســبت پزشــکان ایمونولــوژی ،نســبت پزشــکان آلــرژی و تنفســی ،نســبت
پزشــکان جراحــی پالســتیک ،نســبت پزشــکان قلــب و عــروق ،نســبت پزشــکان
مامــا ،نســبت متخصصــان بیهوشــی.
متغیرهای پژوهش برای بهکارگیری شاخص آمارتیا سن عبارت است از:
گــروه اول :هزینههــای مــواد خوراکــی و دخانــی؛ گــروه دوم :هزینههــای
پوشــاک و کفــش؛ گــروه ســوم :هزینههــای مســکن ،آب ،ســوخت و روشــنایی منزل
مســکونی؛ گــروه چهــارم :هزینههــای لــوازم و اثــاث و خدمــات مورداســتفادهی
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خانــوار؛ گــروه پنجــم :هزینههــای بهداشــت و درمــان؛ گــروه ششــم :هزینههــای
حملونقــل و ارتباطــات؛ گــروه هفتــم :هزینههــای تفریحــات و ســرگرمیها و
خدمــات فرهنگــی خانوارهــا؛ گــروه هشــتم :هزینههــای کاالهــا و خدمــات متفرقــه.
الگوهــای ســنجش نابرابــری :برخــی نوشــتههای قدیمیتــر اقتصاددانــان ماننــد
لیگرانــد ( )۱۹۸۹از منحنیهــای لورنــز و ضریــب جینــی بــرای محاســبهی نابرابــری
در نرخهــای مرگومیــر بهــره گرفتهانــد.
منحنــی لورنــز توزیــع متمرکــز ســامت را در جمعیتــی توصیــف میکنــد کــه
براســاس ســامت رتبهبنــدی شــدهاند و ضریــب جینــی نیز انحــراف از توزیــع برابر
را بی��ن ناحی��هی می��ان منحنی لورن��ز و ُقطر محاس��به میکند (بلیچرودت و دورســلر،1
.)۴ :۲۰۰۵
شــاخص وگســتاف و پاســی و فون دورســلر :وگســتاف و پاســی و فون دورســلر
( )۱۹۹۱اســتفاده از مفاهیــم مرتبــط منحنــی و شــاخص تمرکــز را بــرای محاســبهی
میزانــی پیشــنهاد کردنــد کــه نابرابریهــای ســامت بــه شــاخصهای وضعیــت
اجتماعیاقتصــادی ماننــد درآمــد یــا آمــوزش وابســته اســت .آنهــا معتقــد هســتند
شــاخص تمرکــز ســه شــرط حداقلــی بــرای شــاخص نابرابــری دارد:
 .۱این شاخص تجربهی تمام جمعیت موردمطالعه را نشان میدهد؛
 .۲ایــن شــاخص بُعــد اجتماعی-اقتصــادی نابرابریهــای ســامت را نشــان
میدهــد؛
 .۳ایــن شــاخص بــه تغییــر در ترکیــب متغیــر زیربنایــی اجتماعی-اقتصــادی
حســاس اســت.
منحنــی تمرکــز توزیــع متمرکــز ســامت را در جمعیتــی توصیــف میکنــد
کــه براســاس موقعیــت اجتماعی-اقتصــادی رتبهبنــدی شــده اســت و شــاخص
تمرکــز انحــراف از توزیــع برابــر را (دوبرابــر) ناحیـهی بیــن منحنــی تمرکــز و قطــر
محاســبه میکنــد .ضریــب جینــی فقــط مقادیــر مثبــت را میپذیــرد و زمانــی صفــر
میشــود کــه منحنــی لورنــز بــر قطــر منطبــق شــود.
منحنــی لورنــز فقــط پاییــن قطــر تشــکیل میشــود .شــاخص تمرکــز بســته بــه
اینکــه منحنــی تمرکــز بــاال یــا پاییــن خــط قطــری اســت ،ممکــن اســت مثبــت
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یــا منفــی باشــد.
بــرای دادههــای در مقیــاس انفــرادی ضرایــب جینــی و تمرکــز را میتــوان
بهصــورت زیــر نوشــت:
)1

i =1

(n µ ( h
2

1

در آن n ،حجــم نمونــه اســت hi .شــاخص ســامت بــرای  iنفــر اســت کــه
هرچــه بیشتــر باشــد ،وضــع ســامت بهتــر اســت µ (h( .میانگین ســامت
اســت و  Riرتب ـهی نســبی  iاُمین نفــر اســت کــه «یــک» نشــاندهندۀ بهتریــن یــا
باالتریــن رتبــه اســت .در ضریــب جینــی ،رتبهبنــدی ازنظــر ســامت اســت و در
شــاخص تمرکــز ،رتبهبنــدی ازنظــر وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی اســت.

شاخص وگستاف:

وگســتاف ( )۲۰۰۲شــاخصی را پیشــنهاد کــرده کــه شــاخص پیشــرفتنامیــده
شــده اســت و بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
)2
n
v
v
∑ ( Ri ( Ri 1( (hi
A(v( = i =1
nv
ایــن معادلــه شــباهت درخــور توجهــی بــه تابــع کوتاهشــدهی رفــاه اجتماعــی
دارد کــه در کتــب و مقــاالت محاســبهی نابرابــری درآمــدی بســیار متــداول
اســت .لمبــرت ( )۲۰۰۱توجیههــای اقتصادی-رفاهــی بســیاری بــرای تابــع رفــاه
اجتماعــی کوتــا ه شــده در ارزیابــی شــاخص درآمــد ارائــه کــرده اســت .رویکــرد
وی از ایــن نظــر بــا رویکــرد مــا تفــاوت دارد کــه مبانــی رجحــان و برتــری را بــرای
اشــکال تابــع لحــاظ نمیکنــد؛ امــا در عــوض ،اشــکال تابــع خاصــی را درنظــر
میگیــرد ( بلیچ��رودت و دورس��لر۵ :۲۰۰۵ ،تــا.)۷
شاخص سن:

سن در سال  ١٩٧٤تابع زیر را بهعنوان تابع رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد:
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(2 Ri 1(hi

n

∑
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)3

(G

W = µ (1

)4

W = µ β (1 G ( , 0 ≤ β ≤ 1

برایناس��اس ،زمانیکــه محقــق بخواهــد اهمیــت بیشتــری بــه نابرابــری،
درمقابــل درآمــد ،بدهــد ،مقــدار کمتــری برای  βانتخــاب میکنــد و برعکــس،
مقادیــر بیشتر  βاهمیــت بیشتــری را به  µمیدهــد .بدیهــی اســت بــه ازای
 β = 1تابــع رفــاه ســن بــهدســت آمــده و بــهازای  β = 0تابــع رفــاه فقــط مبتنــی
بــر نابرابــری توزیــع درآمــد و مســتقل از میانگیــن اســت .میتــوان اثبــات کــرد
کــه ب ـه ازای  β 〈1شــرایط ناپارتویــی صــادق اســت .برمبنــای ایــن رابطــه ،نــرخ
جانشــینی بیــن  Gو  µبهصــورت
را بهصــورت زیــر تجزیــه کــرد:

اســت .میتــوان ضریــب جینــی

)5

k

G = ∑ S i Ri Gi
i =1

کــه  Siســهم منبــع  iاُم و  Giنابرابــری توزیــع درآمــد منبــع  iو  Riضریــب همبســتگی
ضریــب جینــی منبــع  iاُم نســبتبه درآمــد کل اســت و بهصــورت
بیــان میشــود .بــا بازنویســی ایــن تجزیــه بهصــورت
منبع  (Ci (iتعریف میشود.
برایناساس ،رابطهی پنج را بهصورت زیر بازنویسی میکنیم:

G = ∑ S i Ci

(cov( xi , F ( x
( cov( xi , F ( xi

= Ri

ضریــب تمرکــز
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کــه  µمیانگیــن و  Gضریــب جینــی توزیــع درآمــد اســت .روش تعمیــم تابــع
رفــاه ســن براســاس میانگیــن مجموعــهی تعمیمیافتــه در ایــن تابــع بهصــورت
زیــر اســت:
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( W = µ β (1 G

)6

[

کــه  a =  µ وزن جــزء  iاُم و (  Wi = µiβ (1 Ciرفــاه حاصــل از منبــع  iاُم اســت.
µ
در ایــن حالــت ،رفــاه نســبی منبــع  iاُم بهصــورت زیــر بــه دســت میآیــد:
1 β

i

i

 1 Ci 

 1 G 



)7

 µi

 µ


ایــن رابطــه مســتقل از  βاس��ت .زمانیک��ه تأثیرگ��ذاری رف�اـه حاص��ل از منبــع
 iام\ را بــر رفـ�اه کل بررس��ی میکنیــم ،ایــن بررســی بــه میزان  βبســتگی نــدارد.
تأثیــر افزایــش جــزء  iاُم را بــر رفــاه کل جامعــه میتــوان بــا بــهدســتآوردن
کشــش رفــاه کل نســبتبه میانگیــن منبــع  iاُم بهصــورت زیــر بــه دســت آورد:
)8
∂W µi µi 1 Ci  µi 
(+  )β 1
. = .
∂µi W µ 1 G  µ 

= η µW
i

ایــن رابطــه تصویــری از تأثیرپذیــری رفــاه کل را در نتیجـهی تغییــری نســبی در
منبــع  iاُم ارائــه میکنــد (اکبــری۱۷۷ :۱۳۹۰ ،تــا.)۱۷۹
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]

 µ 1 β  β
( = ∑  i   µi (1 Ci
 µ  
= ∑ ai wi
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یافتهها

بــا اســتفاده از شــاخص تمرکــز پاســی و دورســلر و شــاخص وگســتاف و
بهرهگیــری از  30متغیــر ،نابرابــری ســامت در مناطــق کالنشــهر شــیراز بررســی
شــده اســت (جــدول .)1
منطقه
یک

0/۲۵۷۴۳

سه

0/۰۸۲۸۳

دو

0/۱۱۸۹۶

چهار

0/۰۶۱۸۹

شش

0/۰۴۳۱۵

پنج

هفت

هشت
نه

0/۰۳۲۷۱
0/۰۲۲۷۹
0/۰۲۳۶۸
0/۰۲۳۵۹

۲۵/۵۵۵۵۶
۱۲/۱۱۱۱۱
۸/۳۳۳۳۳
۶/۳۳۳۳۳
۳/۵۵۵۵۶
۴/۴۴۴۴۴
۲/۲۲۲۲۲
۲/۲۲۲۲۲
۲/۲۲۲۲۲

جدول  :۱مقدار شاخص تمرکز پاسی و دورسلر و وگستاف برای مؤلفههای سالمت در مناطق شیراز

45

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 0:25 +0430 on Sunday June 24th 2018

شاخص

شاخص تمرکز
پاسی و دورسلر

شاخص وگستاف
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شکل  :۳شاخص تمرکز پاسی و فون دورسلر متغیرهای سالمت در مناطق نهگانهی شیراز.
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براســاس شــاخص تمرکــز پاســی و فــون دورســلر ،مؤلفههــای ســامت در
مناطــق نهگانـهی کالنشــهر شــیراز بهشــکل متوازنــی توزیــع نشــده است(شــکل .)1
در بیــن مناطــق نهگانــهی شــهر شــیراز ،بــهترتیــب مناطــق یــک ،دو و ســه
بیشتریــن متغیرهــای ســامت را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ ایــن در حالــی اســت
کــه کمتریــن متغیرهــای ســامت را در مناطــق هفــت و هشــت و نــه شــاهد هســتیم.
شــاخص تمرکــز نشــان میدهــد کــه  38/6درصــد از متغیرهــای ســامت در منطقـهی
یــک شــهر شــیراز متمرکــز شــده اســت .باالبــودن شــاخص تمرکــز مؤلفههــای
ســامت در منطقـهی یــک بدیندلیــل بــوده کــه بیشــترین مراکــز بهداشــتی و درمانــی
در منطقـهی یــک شــهر شــیراز اســتقرار یافتــه اســت (شــکل .)3

اریش رهش رد تمالس یرباربان ییاضف لیلحت

شکل :۴شاخص وگستاف متغیرهای سالمت در مناطق نهگانۀ شهرداری شیراز
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شــاخص وگســتاف نشــان میدهــد کــه مؤلفههــای ســامت در مناطــق
نهگانــهی کالنشــهر شــیراز بهشــکل متوازنــی توزیــع نشــده اســت (شــکل .)2
در بیــن مناطــق نهگان ـهی شــهر شــیراز ،بهترتیــب مناطــق یــک ،دو ،ســه ،چهــار و
شــش بیشتریــن متغیرهــای ســامت را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ کمتریــن
متغیرهــای ســامت مربوطبــه مناطــق هفــت ،هشــت و نــه اســت .شــاخص
وگســتاف نشــان میدهــد کــه نزدیــک بــه  38/۱۴درصــد از متغیرهــای ســامت در
منطق ـهی یــک شــهر شــیراز متمرکــز شــده اســت (شــکل .)4
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ازآنجــا کــه نابرابریهــا فقــط مختــص بــه نابرابریهــای درآمــدی نیســت ،در ایــن
پژوهــش بــا اســتفاده از شــاخصهای تمرکــز پاســی و دورســلر و وگســتاف ،مؤلفههــای
ســامت در مناطــق شــهر شــیراز تحلیــل شــده اســت .درمجمــوع ،ایــن شــاخصها
ِ
یــک کالنشــهر شــیراز بیشتریــن مؤلفههــای
نشــان میدهــد کــه منطقــهی
جدول  :۲مؤلفههای تأثیرگذار بر رفاه خانوارهای شهری شیراز در سال ۱۳۸۵

گروه

اول

۱۰۵۲۷۰۲۹ 1/۱۶۹۰ 0/۲۳۷۹ ۱۵۶۹۳۲۴۶

0/۲۷۸۲

۱۱۶۸۱۳

0/۲۱۸۷

۱۲۵۶

0/۱۵۹۲

دوم

۳۷۸۱۵۰۰

۱۱۲۰۴۵۸

0/۰۵۵۳

۱۲۴۳۳

0/۰۴۰۹

۱۳۸

0/۰۲۶۶

سوم

۱۴۱۹۹۷۹۱ 1/۱۸۳۶ 0/۳۰۷۰ ۲۰۲۴۷۸۱۳

0/۳۶۳۴

۱۵۷۵۶۷

0/۲۸۶۶

۱۷۴۸

0/۲۰۹۹

چهارم

۲۹۰۲۶۲۸

0/۹۳۲۰ 0/۰۴۴۰

۸۴۷۸۵۸

0/۰۴۱۰

۹۴۰۸

0/۰۳۰۰

۱۰۴

0/۰۱۹۰

پنجم

۴۵۱۶۲۰۹

0/۸۶۲۱ 0/۰۶۸۵

۹۸۰۰۱۷

0/۰۵۹۰

۱۰۸۷۵

0/۰۴۱۹

۱۲۱

0/۰۲۴۸

ششم

0/۵۳۰۳ 0/۱۶۹۸ ۱۱۲۰۰۷۲۳

۱۲۸۵۸۴۳

0/۰۹۰۰

۱۴۲۶۸

0/۰۴۷۶

۱۵۸

0/۰۰۵۱

هفتم

۲۶۷۶۸۳۸

0/۸۶۰۳ 0/۰۴۰۶

۶۰۸۱۷۸

0/۰۳۴۹

۶۷۴۹

0/۰۲۴۸

۷۵

0/۰۱۴۶

هشتم

۴۹۳۸۱۸۶

0/۹۴۱۷ 0/۰۷۴۹

۱۷۹۵۰۳۱

0/۰۷۰۵

۱۹۹۱۸

0/۰۵۱۸

۲۲۱

0/۰۳۳۱

کل

۶۵۹۵۷۱۴۳

0/۹۶۳۹ 0/۰۵۷۳

۱

۳۱۳۶۴۲۰۵

۳۴۸۰۳۲

۳۸۲۲
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سالمت را دارد.
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بــا در نظرگرفتــن  β = 1گــروه ســوم یعنــی مســکن ،آب ،ســوخت و روشــنایی
منــزل مســکونی بــا میــزان 0/3634بیــش از ســایر گروههــای هزینــهای رفــاه
خانوارهــا را تحتتأثیــر قــرار داده و در رتبــهی اول قــرار داشــته اســت .مــواد
خوراکــی بــا میــزان  0/2782در رتبـهی دوم قــرار گرفتــه و پــس از گــروه مســکن
بیشتریــن تأثیــر را بــر رفــاه خانوارهــا گذاشــته اســت .هزینههــای بهداشــت و
درمــان بــا میــزان  0/041در رتب ـهی پنجــم قــرار داشــته اســت (شــکل .)6
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بــا درنظرگرفتنβ=0/75گــروه ســوم یــا مســکن ،آب ،ســوخت و روشــنایی منــزل
مســکونی بــا میــزان  0/2866بیــش از ســایر گروههــای هزینـهای رفــاه را تحتتأثیــر
قــرار داده و در رتب ـهی اول قــرار داشــته اســت .مــواد خوراکــی بــا میــزان 0/2187
در رتب ـهی دوم قــرار داشــته و پــس از گــروه مســکن بیشتریــن تأثیــر را بــر رفــاه
خانوارهــا گذاشــته اســت.
کاالهــا و خدمــات متفرقــه بــا میــزان  0/0518در رتبــهی ســوم هزینههــا و
حملونقــل و ارتباطــات بــا میــزان  0/0476ازاینحیــث ،در رتبــۀ چهــارم هزینههــا
قــرار داشــته اســت .بهداشــت و درمــان بــا میــزان  0/0419در رتب ـهی پنجــم قــرار
داشــته اســت.
پــس از گــروه بهداشــت و درمــان بهترتیــب گروههــای پوشــاک و کفــش بــا
میــزان  0/0409و لــوازم و خدمــات مورداســتفادهی خانوارهــا بــا میــزان 0/0300
و گــروه تفریحــات و خدمــات فرهنگــی خانــوار بــا میــزان  0/0248در رتبههــای
ششــم ،هفتــم و هشــتم جــای داشــته اســت (شــکل .)7
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شــاخص تمرکــز پاســی و فــون دورســلر نشــان میدهــد کــه  ۳۸/۶درصــد از
متغیرهــای ســامت در منطقـهی یــک شــهر شــیراز متمرکــز شــده اســت .منطقـهی
یـ ِ
ـک شــهر شــیراز در ســطح وراتمرکــز و منطق ـهی دو در ســطح فراتمرکــز قــرار
گرفتــه اســت .مناطــق ســه و چهــار در ســطح میــانتمرکــز قــرار دارد؛ درحالیکــه
مناطــق پنــج ،شــش ،هفــت ،هشــت و نــه در ســطح فروتمرکــز قــرار گرفتــه اســت.
شــاخص وگســتاف نشــان میدهــد کــه در بیــن مناطــق نهگانــهی شــهر شــیراز،
بهترتیــب منطق ـهی یــک ،دو ،ســه ،چهــار و شــش بیشتریــن متغیرهــای ســامت
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه کمتریــن متغیرهــای
ســامت مربوطبــه مناطــق هفــت و هشــت و نــه اســت .شــاخص وگســتاف نشــان
میدهــد کــه نزدیــک بــه  ۳۸/۱۴درصــد از متغیرهــای ســامت در منطقــۀ یــک
شــهر شــیراز متمرکــز شــده اســت .نتایــج بهکارگیــری شــاخص آمارتیــا ســن
نشــان میدهــد کــه:
 .۱افزایــش  ۱درصـ�دی در متوسـ�ط هزینههـ�ای مـ�واد خوراکـ�ی بـ�هازای β=1
و β=0/75و  β=0/5باعــث افزایــش  0/2782و  0/2187و  0/1592درصــدی در
ســطح رفــاه خانوارهــا شــده اســت .افزایــش ۱درصــدی در متوســط هزینههــای
پوشــاک و کفــش بــهازای  β=1و β=0/75و  β=0/5باعــث افزایــش  0/0553و
 0/0409و  0/0266درصــدی در ســطح رفــاه خانوارهــا شــده اســت.
 .۲افزایــش  ۱درصــدی در متوســط هزینههای مســکن ،آب ،ســوخت و روشــنایی
منــزل مســکونی بـهازای β=1و β=0/75و  β=0/5باعث افزایــش  0/3634و 0/2866
و  0/2099درصــدی در ســطح رفــاه خانوارهــا شــده اســت .افزایــش ۱درصــدی در
متوســط هزینههــای لــوازم و اثــاث و خدمــات مورداســتفادهی خانــوار بـهازایβ=1
و β=0/75و  β=0/5باعــث افزایــش 0/0410و  0/0300و  0/0190درصــدی در
ســطح رفــاه خانوارهــا شــده اســت.
 .۳افزایــش  ۱درصــدی در متوســط هزینههــای بهداشــت و درمــان بـهازای β=1
و β=0/75و  β=0/5باعــث افزایــش 0/0590و  0/0419و  0/0248درصــدی در
ســطح رفــاه خانوارهــا شــده اســت و افزایــش  ۱درصــدی در متوســط هزینههــای
حملونقــل و ارتباطــات بـهازای  β=1و β=0/75و  β=0/5باعــث افزایــش 0/0900
و  0/0476و  0/0051درصــدی در ســطح رفــاه خانوارهــا شــده اســت.
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 .۴افزایــش  ۱درصــدی متوســط هزینههــای تفریحــات و ســرگرمیها و
خدمــات فرهنگــی خانــوار بــهازای  β=1و β=0/75و  β=0/5باعــث افزایــش
 0/0349و  0/0248و  0/0146درصــدی در ســطح رفــاه خانوارهــا شــده اســت
و افزایــش  ۱درصــدی در متوســط هزینههــای خدمــات متفرقــه بــهازایβ=1
و β=0/75و  β=0/5باعــث افزایــش  0/0705و  0/0518و  0/0331درصــدی در
ســطح رفــاه شــده اســت.
 .۵بــهازای  β=1گــروه پنجــم هزینــه یعنــی هزینههــای بهداشــت و درمــان
بــا میــزان  0/0590در رتب��ۀ پنج��م قــرار داش��ته اس��ت .بــهازای β=0/75گــروه
پنجــم هزینــه یعنــی هزینههــای بهداشــت و درمــان بــا میــزان  0/0419در رتب ـهی
پنجــم قــرار داشــته اســت .ب ـهازای  β=0/5گــروه پنجــم هزینــه یعنــی هزینههــای
بهداشــت و درمــان بــا میــزان  0/0248در رتب ـهی پنجــم قــرار داشــته اســت.
 .۶درمجمــوع ،نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه بــهازای بتاهــای مختلــف
هزینهه��ای بهداشــت و درمــان در رتب ـهی پنجــم هزینههــای خانــوار قــرار داشــته
اســت.
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