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تأثیر چرخههای تجاری بر امید به زندگی در کشورهای سند چشمانداز
ایران 9141

چکیده

عزیز رضاپور /9عبدالرضا موسوی  /2مریم سلیمانیموحد3

مقدمه :امید به زندگی ازجمله مهمترین شاخصهای بیانگر سالمت جامعهه اسهت کهه تتهت تهر یر عوامه متللها اصلدها ی و
اجلماعی میباشد؛ بنابراین مطالعه حاضر به بررسی ا ر چرخههای تجاری بر امید به زندگی پر اخله است.
روش پژوهش :پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی  -تتلیلی ،از نوع گذشلهنگر است کهه بهه بررسهی ا هر چرخههههای
تجاری ،نرخ بیکاری ،رصد متارج سالمت و رصد شهرنشینی بر امید به زندگی طی سالهای  4111 - 4102پر اخله است .پس
از گروهبندی کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی ،تتمین مدل با اسلفا ه از رهیافت اصلدا سهنجی ا هههای تهابلویی صهور
گرفت که برای گروه اول و وم از ا را ابت و گروه سوم از ا را تدا فی اسلفا ه شد.
یافتهها :چرخه های تجاری ر کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال شام ایران ا ر مثبت بر امید به زندگی ار و ر و گهروه
یگر ا ر معنا اری ندار  .رصد متارج سالمت ر گروه اول و سوم ا ر مثبت اما ر گروه وم ا ر منفی بر امید به زنهدگی ار .نهرخ
بیکاری ر گروه اول ا ر مثبت و ر گروه وم ا ر منفی بر امید به زنهدگی ار امها ر گهروه سهوم رابطهه معنها اری نهدار  .رصهد
شهرنشینی ر همه گروهها ا ر مثبلی بر امید به زندگی ار .
نتیجهگیری :ا ر چرخههای تجاری و شاخصهای اجلماعی  -اصلدا ی بر امید به زندگی بها توجهه بهه شهاخص توسهعه انسهانی
ملفاو است .با توجه به ا ر مثبت چرخههای تجاری بر امید به زندگی ر گروه وم شام ایران؛ ایجا اشهلاال و رونه اصلدها ی
باعث افزایش امید به زندگی میشو .
کلید واژهها :چرخههای تجاری ،امید به زندگی ،متارج سالمت ،شهرنشینی ،نرخ بیکاری.

 -0انشیار گروه اصلدا سالمت ،انشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،انشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -4کارشناسیارشد اصلدا بهداشت ،انشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،انشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول)،
پست الکلرونیکabdorezamousavi_1371@yahoo.com :
 -3اسلا یار گروه اصلدا سالمت ،انشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،انشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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تأثیر چرخههای تجاری بر امید به زندگی

مقدمه
امروزه سالمت بهعنوان یک شاخص پیشرفت و توسعه
اصلدا ی و اجلماعی مطرح است[ .]0امید به زندگی
یکی از مهمترین شاخصهای مبین سالمت جامعه
است[ ،]4که از آن برای مقایسه سطح سالمت جوامع
متللا اسلفا ه میشو [ .]3سیاستگذاران سالمت ر
اتتاذ سیاستهایی برای افزایش طول عمر ،نیازمند
شناخت عوام ا رگذار بر امید به زندگی هسلند[.]4
همچنین ر تبیین شاخص توسعه انسانی ،از امید به
زندگی بهعنوان شاخص سالمت ر کنار تولید ناخالص
ملی و میزان باسوا ی اسلفا ه میشو [.]2
تئوریهای اصلدا ی و تتقیقا اخیر نشان می هند
که رکو و بتران اصلدا ی میتواند سالمت را تتت
تر یر صرار هد[ .]7-5ر بسیاری از ملون اصلدا کالن،
مهمترین موضوع اصلدا کالن توضیح و تفسیر
چرخههای تجاری عنوانشده و هدف پیدایش اصلدا
کالن نیز ارائه راهکار برای تثبیت نوسانا ناشی از
چرخههای تجاری بیان شده است .چرخههای تجاری
الگوی کم و بیش منظمی از ورههای رون و رکو
حول مسیر رشد اصلدا ی است[.]8
ر نظریههای عوام تعیینکننده سالمت جامعه،
شرایط اصلدا ی نقش مهمی ارند .یکی از
شناخلهشدهترین تئوریهای نشان هنده رابطه شرایط
اصلدا ی و سالمت جامعه ،منتنی پرسلون است .بر
طب این منتنی که توصیفی از رابطه بین رآمد ملی
و ملوسط امید به زندگی برای طیا وسیعی از کشورها
ر یکزمان است؛ افرا ی که ر کشورهای روتمند
زندگی میکنند به طور ملوسط زندگی طوالنیتری
نسبت به جوامع کم رآمد ارند .همچنین این ارتباط
ر سطوح پایین رآمدی شدیدتر از سطوح باالی
رآمدی است[.]9
غالباً اینگونه تدور میشو که رشد اصلدا ی و اشلن
اصلدا سالم میتواند زمینه را برای بهداشت خوب و
امید به زندگی باال فراهم آور ؛ بنابراین انلظار میرو
رکو اصلدا ی امید به زندگی را کاهش هد یا روند رو
به رشد آن را ملوصا کند؛ اما ر حقیقت رکو میتواند
/8
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باعث باال رفلن امید به زندگی شو []00,01؛ بنابراین
بترانهای اصلدا ی میتوانند ا را مثبلی ر پی
اشله باشند ،زیرا موجب میشوند افرا ارتباط بیشلری
باهم اشله باشند که ا را مثبلی روی سالملی آنها
خواهد اشت[ .]00هم چنین ر ورههای رون
اصلدا ی به لی اسلعمال بیشلر خانیا و مشروبا
الکلی ،افزایش اسلرس و ساعا کاری و افزایش
آلو گی هوا ،مرگ و میر ناشی از بیماریهای مزمن
افزایش مییابد[ .]04بنابراین کاهش حجم فعالیتهای
اصلدا ی هرچند برای وضعیت اصلدا ی مطلوب نیست،
اما میتواند ا را مثبلی بر سالمت افرا اشله
باشد[ .]00مطالعه بارتول ر کشورهای اروپایی نشان ا
که ر طی بتران بزرگ  4113-4104کشورها بسله به
سطح رآمدشان ا رهای متللفی را روی امید به
زندگیشان تجربه کر هاند ،بدینصور که ر
کشورهای کم رآمد ارتباط منفی بین امید به زندگی و
تاییرا نرخ بیکاری برای مر ان وزنان مشاهده شد .اما
برای کشورهای با رآمد باال ارتباط معنا اری یافت نشد.
رحالیکه برای کشورهای با رآمد ملوسط ارتباط مثبت
و صاب توجهی مشاهده شد[ .]04همچنین نلایج حاص
از رکو اصلدا ی سال  4117ر اتتا یه اروپا نشان
می هد که ر طی وره رکو نسبت به شرایط عا ی
میزان افزایش امید به زندگی بیشلر بو ه است[.]00
نلایج مطالعا صور گرفله بیانگر این است که متارج
سالمت بهطور صاب توجهی بر وضعیت سالمت ا رگذار
است و باعث بهبو وضعیت سالمت میشو بهگونهای
که امید به زندگی را افزایش ا ه و مرگ و میر کلی و
نوزا ان را کاهش می هد[ .]03علیرغم این واصعیت که
کشورهای روتمند نسبت به کشورهای فقیر وضعیت
سالمت بهلری ارند و هزینههای بیشلری نیز صرف
مراصبتهای بهداشلی میکنند اما افزایش هزینههای
سالمت الزاماً امید به زندگی را افزایش نمی هد و
ممکن است بعد از یک حد آسلانهای منجر به افزایش
امید به زندگی نشو [.]02
از آنجا که امید به زندگی تابع سن افرا و عوام مرگ
و میر است؛ بنابراین اهمیت ار که بدانیم چگونه از

عزیز رضاپور و همکاران

عوام اصلدا ی ملر ر میشو [ .]04از اینرو مطالعه
تاییرا امید به زندگی ر طول وره رون و رکو
میتواند اطالعا و نلایج ارزشمندی راجع به گسلرش
ملوسط امید به زندگی بدون اعمال هزینههای ضروری
فراهم آور [ .]00اکثر مطالعا صبلی به بررسی
چگونگی تر یر چرخههای تجاری ر کشورهای
توسعهیافله پر اخلهاند و کملر به مطالعه این موضوع ر
کشورهای رحالتوسعه پر اخلهشده است[.]05
همچنین به لی اهمیت گسلر ه اجلماعی و اصلدا ی
سالمت و بتش بهداشت ،این حوزه توجه مطالعاتی
بیشلری را میطلبد[ .]01با توجه به تاکید سند
چشمانداز ایران  0212مبنی بر کسب جایگاه نتست
کشور ر ابعا متللا ر منطقه و ترکید به اهمیت
سالمت ربند چهارم سیاستهای ابالغی[]07
کشورهای مور مطالعه ،کشورهای عضو سند چشمانداز
ایران  0212ر نظر گرفلهشده است.
از سال  0991شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از
مهمترین معیارهای پیشرفت و توسعه مطرحشده است.
این شاخص مرکب از امید به زندگی ،سالهای
تتدی و رآمد است که مقا یر بین صفر تا یک را ر
برمیگیر  .بر اساس این شاخص ،کشورهایی با مقا یر
کملر از  1/551را کشورهای سطح توسعه انسانی
پایین ،مقا یر  1/551الی  1/199را کشورهای با سطح
توسعه ملوسط ،مقا یر  1/7الی  1/799را کشورهای با
سطح توسعه باال و مقا یر باالتر از  1/8را کشورهای با
سطح توسعه خیلی باال مینامند )08(.ازاین رو ر
گروهبندی کشورهای مور مطالعه از شاخص توسعه
انسانی اسلفا ه شد .این مطالعه به بررسی ا ر چرخههای
تجاری و سایر عوام اجلماعی و اصلدا ی بر امید به
زندگی ر بین کشورهای سند چشمانداز ایران  0212بر
اساس گروهبندی کشورها بر مبنای شاخص توسعه
انسانی پر اخله است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه کمی توصیفی  -تتلیلی ،از
نوع گذشلهنگر میباشد .ازنظر هدف نیز این مطالعه ر
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زمره تتقیقا کاربر ی صرار میگیر  .تتمین مدل با
اسلفا ه از رهیافت اصلدا سنجی ا ههای تابلویی
صور گرفت که برای گروه کشورهای با شاخص
توسعه انسانی خیلی باال و باال از ا را ابت و گروه
کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین و ملوسط از
ا را تدا فی اسلفا ه شد .جامعه پژوهش کشورهای
سند چشمانداز ایران  0212میباشد ،ا ههای
ملایرهای مور اسلفا ه شام سالهای  4111الی
 4102از بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت
اسلتراجشده است .تتمین نلایج نیز با اسلفا ه از
نرمافزار  E-viewsنسته  01انجام گرفت.
ر گروهبندی کشورها بر مبنای شاخص توسعه انسانی،
ازآنجاکه کشورهای با سطح توسعه پایین شام سه
کشور است و به لی کملر بو ن تعدا مقاطع از تعدا
ملایرها ،امکان اسلفا ه از روش ا ههای تابلویی برای
این گروه مقدور نیست ،بنابراین گروه کشورهای
شاخص توسعه ملوسط و پایین باهم یک گروه ر نظر
گرفله شد .بر این مبنا تقسیمبندی کشورهای سند
چشمانداز ایران  0212برحسب مقا یر شاخص توسعه
انسانی به شک زیر میباشد:
گروه اول شام کشورهای با سطح توسعه خیلی باال:
صطر ،عربسلان ،امارا  ،بترین و کویت
گروه وم شام کشورهای با سطح توسعه باال :عمان،
صزاصسلان ،لبنان ،ایران ،ترکیه ،گرجسلان ،آذربایجان،
ار ن و ارمنسلان
گروه سوم شام کشورهای با سطح توسعه ملوسط و
پایین :مدر ،ترکمنسلان ،ازبکسلان ،صرصیزسلان ،عراق،
تاجیکسلان ،سوریه ،پاکسلان ،یمن و افاانسلان.
مدل مور اسلفا ه بر اساس مطالعا صور گرفله
عبار است از)41 ,09 ,03( :
ملایرهای مور اسلفا ه ر معا له فوق عبار اند از:
 :Leامید به زندگی
 :Cycleچرخههای تجاری
 :Urنرخ بیکاری
 :Heرصد متارج بهداشلی از تولید ناخالص اخلی

تأثیر چرخههای تجاری بر امید به زندگی

 :Upرصد شهرنشینی
روش مور اسلفا ه برای تتمین مدل و تبیین ا را
روش ا ههای تابلویی است ،روش ا ههای تابلویی
تلفی و روش سری زمانی و مقطعی است .ازجمله
مزیتهای مدل ا ههای تابلویی نسبت به سری زمانی
و ا ههای مقطعی عبار است از :برخالف ا ههای
سری زمانی و مقطعی که ممکن است تتمین تورش
اری ارائه هند ،ا ههای تابلویی با کنلرل ناهمسانی
فر ی تتمین مفیدتری ارائه می هد ،با کاهش ا ر هم
خطی بین ملایرهای توضیتی ،رجه آزا ی را افزایش
ا ه و ر نلیجه نلایج کاراتری ارائه می هد .همچنین
به لی اینکه ا ههای تابلویی ،ا ههای بیشلری را
ربر میگیر ؛ بنابراین نلایج صاب اعلما تری ارائه
می هد[.]40
ر ا امه چرخههای تجاری کشورها اسلتراج شد.
چرخههای تجاری ،با اسلفا ه از فیللر هو ریک -
پرسکا و با برآور کر ن تولید ناخالص اخلی روی
زمان ،روند بلندمد اسلتراج میشو [ .]44فیللر
هو ریک  -پرسکا یک روش بسیار رایج برای برآور
تولید بالقوه است .با اسلفا ه از این فیللر ،روند تولید با
به حداص رساندن ترکیبی از شکاف بین تولید واصعی و
روند تولید و نرخ رشد روند تولید به ست میآید ،از
همین رو رابطه زیر برای متاسبه شکاف تولید توسط
هو ریک و پروسکا ارائهشده است:

لگاریلم تولید
که ر آن لگاریلم روند تولید،
واصعی و نیز رجه همواری روند میباشد که برای
ا ههای ساالنه  011میباشد[.]43
صب از تتمین مدل بایسلی مانایی ملایرها مور بررسی
صرار گیر  .بنابراین با اسلفا ه از آزمون ریشه واحد لوین
چو ،مانایی ملاییرها بررسی شد .ر بررسی مانایی
رصورتی که ملایرها مانا نباشند ،برای جلوگیری از
وصوع رگرسیون کاذب بایسلی با اسلفا ه از آزمون هم
انباشلگی از وجو رابطه بلندمد بین ملایرها اطمینان
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کسب نمو [ .]42سپس با اسلفا ه از آزمون  Fلیمر و
هاسمن مدل نهایی مور اسلفا ه برای تتمین مدل
تعیینشد.
یافتهها
ورو ملایرهای نامانا ر مدلهای رگرسیون به وصوع
رگرسیون کاذب میانجامد .ر این صور نلایج
رگرسیون غیرصاب اعلما میباشد .به همین منظور صب
از انجام رگرسیون باید مانایی ملایرها با اسلفا ه از
آزمونهای ریشه واحد بررسی شو  .ر بررسی مانایی
ر صورتی که ) (P-valueکملر از پنجصدم باشد،
فرض  H0مبنی بر وجو نامانایی ر میشو  .مالحظه
میشو که ر گروه اول؛ ملایر امید به زندگی،
چرخههای تجاری و نرخ بیکاری ر سطح ملایر مانا
هسلند ،ملایرهای رصد متارج از  GDPو رصد
شهرنشینی با یکمرتبه تفاض گیری مانا شدند ،پس
مانای مرتبه اول هسلند .به همین صور ر گروه وم
ملایرهای امید به زندگی ،رصد متارج سالمت از
 GDPو نرخ بیکاری ر سطح ملایر مانا میباشند و
چرخههای تجاری و رصد شهرنشینی مانای مرتبه اول
هسلند .ر گروه سوم همه ملایرها ر سطح مانا هسلند
و تنها رصد شهرنشینی مانای مرتبه اول است( .جدول
)0
با توجه به اینکه برخی ملایرها ر سطح مانا نبو ند،
بنابراین برای جلوگیری از وصوع رگرسیون کاذب و
اطمینان از وجو رابطه بلندمد بین ملایرها آزمون هم
انباشلگی صور گرفت .طب نلایج به ستآمده آزمون
هم انباشلگی پدرونی آماره (Panel ADF-
 ،) Statisticفرض عدم وجو هم انباشلگی ر شده
و بنابراین هم انباشلگی بین ملایرها پذیرفله شد.
(جدول )4
برای انلتاب بین روشهای ا ههای تابلویی و
ا ههای تلفیقی ،از آماره  Fلیمر اسلفا ه میشو  .ر
بیانگر یکسان بو ن عرض از
این آزمون فرضیه
نشان هنده
مبدأها ( ا ههای تلفیقی) و فرضیه
ناهمسانی عرض از مبدأها (روش ا ههای تابلویی)
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ر
میباشد .اگر بعد از انجام آزمون لیمر فرضیه
شو  ،آزمون هاسمن برای تشتیص ابت یا تدا فی
بو ن تفاو واحدهای مقطعی مور اسلفا ه صرار
میگیر  .ر آزمون هاسمن فرض  H0مبنی بر وجو
ا را تدا فی و فرض  H1مبنی بر وجو ا را ابت
است .نلایج حاص از آزمون  Fلیمر ر جدول شماره
سه نشان می هد که فرض  H0مبنی بر مدل تلفیقی
ر تمام گروهها ر میشو  ،بنابراین بایسلی از مدل
ا ههای تابلویی اسلفا ه کر  .نلایج آزمون هاسمن نیز
نشان می هد که ر گروه اول و وم با توجه به کملر
بو ن  P-Valueاز پنجصدم ،روش ا را تدا فی ر
میشو  ،بنابراین تتمین با اسلفا ه از روش ا را ابت
صور گرفت .اما ر گروه سوم با توجه به این که P-
 Valueبزرگتر از پنجصدم است ،روش ا را
تدا فی مور اسلفا ه صرار گرفت( .جدول )3
نلایج تتمین مدل برای گروه کشورهای با شاخص
توسعه انسانی خیلی باال نشان می هد که بین
چرخههای تجاری و امید به زندگی رابطه معنا اری
وجو ندار  ،اما ملایرهای رصد متارج سالمت از
 ،GDPنرخ بیکاری و رصد شهرنشینی ا ر مثبت بر
امید به زندگی ارند( .جدول )2
بررسی نلایج به ستآمده برای گروه وم شام
کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال نشان می هد
که ملایرهای چرخههای تجاری و رصد شهرنشینی ا ر
مثبت بر امید به زندگی ارند ،اما رصد متارج سالمت
از  GDPو نرخ بیکاری ا ر منفی بر امید به زندگی
ارند ،هر چند ضریب منفی رصد متارج سالمت از
 GDPکوچک است( .جدول )5
نلایج گروه آخر شام کشورهای با شاخص توسعه
انسانی ملوسط و پایین نشان می هد که همچون گروه
اول بین چرخههای تجاری با امید به زندگی رابطه
معنا اری وجو ندار ؛ اما نرخ بیکاری برخالف و گروه
صبلی رابطه معنا اری با امید به زندگی ندار  ،رصد
متارج سالمت از  GDPمانند گروه اول ا ر مثبت بر
امید به زندگی ار  .رصد شهرنشینی نیز مانند هر و
گروه یگر ا ر مثبت بر امید به زندگی ار ( .جدول )1
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بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی ا ر چرخههای تجاری که بیانگر
ورههای رون و رکو میباشد؛ بر امید به زندگی
بهعنوان شاخص نشان هنده سالمت جامعه ،ر
گروههای متللا کشورهای سند چشمانداز ایران
 0212پر اخله است ،همچنین ا ر ملایرهای نرخ
بیکاری ،سهم متارج سالمت از  GDPو رصد
شهرنشینی بر امید به زندگی نیز بررسیشده است.
ر مطالعه حاضر ،امید به زندگی بسله به جایگاه
شاخص توسعه انسانی کشورها ،تاییرا ملفاوتی را
تجربه کر ه است؛ ر گروه کشورهای با شاخص توسعه
انسانی خیلی باال و نیز گروه کشورهای ملوسط و پایین
ارتباط معنا اری بین چرخههای تجاری و امید به
زندگی یافت نشد ،اما ر گروه کشورهای با شاخص
توسعه انسانی باال شام ایران ،چرخههای تجاری ا ر
مثبت بر امید به زندگی ار  .نلایج مطالعا رکو
اصلدا ی  4117اتتا یه اروپا نشان می هد که ر
کشورهایی که تولید ناخالص اخلی آنها کاهشیافله،
ملوسط امید به زندگی با سرعت بیشلری افزایشیافله
است؛ بدین ترتیب که ر این کشورها ملوسط امید به
زندگی برای مر ان  1/31سال و برای زنان  1/33سال
افزایشیافله است ،اما پس از افزایش تولید ناخالص
اخلیشان ر سالهای بعد امید به زندگی برای مر ان
وزنان به ترتیب به میزان  1/49سال و  1/07سال
افزایش یافت که مقدار کملری است .همچنین ر
کشورهای حوزه بالسلیک که شد بتران اصلدا ی
بیشلر بو میزان افزایش ر امید به زندگی هم بیشلر
بو بهگونهای که برای مر ان  0/0سال و برای زنان
 1/7افزایش یافت[ .]00این نلایج برخالف نلایج حاص
از مطالعه حاضر است .به نظر میرسد ازجمله الی
این امر این است که؛ کشورهای گروه اول به لی
برخور اری از رآمد مالی فراوان حاص از منابع طبیعی
ازجمله نفت و گاز ،شرایط اصلدا ی مطلوب و با باتی
ارند ،بنابراین شاخصهای سالمت ر وضعیت مطلوبی
هسلند .همچنین کشورهای گروه سوم به لی فقدان
نظامهای سیاسی موکراتیک رآمد حاص از ورههای
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رون اصلدا ی صرف سالمت مر م نشده و بنابراین
ا ری بر بهبو وضعیت سالمتشان ندار  .همچنین
مبنای تقسیمبندی کشورها نیز ملفاو بو ه بهگونهای
که ر تقسیمبندی کشورهای اروپایی صرفاً رآمد ملی
مالک بو ه است.
رکو اصلدا ی ا ر ملفاوتی بر امید به زندگی بسله به
سطح حمایتهای اجلماعی و سطح رآمدی ر پی
ار [ .]04ر مطالعه حاضر نرخ بیکاری ا را ملفاوتی بر
امید به زندگی با توجه به شاخص توسعه انسانی کشورها
ر پی اشت ،بهگونهای که ر گروه اول ا ر مثبت و ر
گروه وم ا ر منفی بر امید به زندگی اشت اما ر گروه
سوم رابطهی معنا اری مشاهده نشد .مطالعه بتران
اصلدا ی  4113-4104ر کشورهای اروپایی نشان ا
که کشورها بسله به سطح رآمدشان ،ا را متللفی را
روی امید به زندگیشان تجربه کر هاند ،بدینصور که
ر کشورهای کم رآمد ارتباط منفی بین امید به زندگی و
تاییرا نرخ بیکاری برای مر ان و زنان مشاهده شد .اما
برای کشورهای با رآمد باال ارتباط معنا اری یافت نشد.
همچنین برای کشورهای با رآمد ملوسط ارتباط مثبت و
صاب توجهی مشاهده شد[ .]04نلایج فوق برخالف
یافلههای نلیجه مطالعه حاضر است ،به نظر میرسد
عالوه بر تفاو ر مبنای تقسیمبندی کشورها ،سازوکار
مقابله با تاییرا رخ ا ه نیز ملفاو است ،ازجمله
حمایتهای اجلماعی مانند بیمه بیکاری ر کشورهای
اروپایی .این ر حالی است که ر گروه وم افزایش
اشلاال باعث افزایش رآمد شده و با افزایش صدر خرید
امکان برآور ه کر ن نیازهای بهداشلی را فراهم میآور ،
بیکاری نیز عکس نلایج فوق را ر پی ار  .ر گروه اول،
به لی وضعیت مالی و اصلدا ی مطلوب ،بیکاری نهتنها
ا ر مترب بر امید به زندگی ر پی نداشله بلکه با فراهم
کر ن زمان ر سلرس بیشلر برای فعالیتهای ورزشی
و پر اخلن به نیازهای سالملی ا ر مثبت بر امید به
زندگی ر پی اشله است .همچنین مطالعه خاکیان[]45
و مندا[ ]41ر بین همه کشورهای نیا بیانگر ا ر
معکوس نرخ بیکاری بر امید به زندگی بو که منطب با
نلیجه گروه وم است.
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بهطورکلی ر گروه سوم بیشلر کشورها ،به الیلی اعم از
جنگ و رگیریهای اخلی و فقدان نظامهای
موکراتیک عمالً بسلر مناسب برای به وجو آمدن یک
صنعت به معنای اصلدا ی وجو ندار  ،همچنین به علت
عدم وجو ولت مرکزی صدرتمند با رآمد کافی و ر پی
آن عدم خالت کارای ولت ر اصلدا موجب شده است
که اصلدا این کشورها بهاندازه کافی ساخلارمند نبو ه و
ملایرهای اصلدا ی ا ر واضتی از خو نشان ندهد.
سهم متارج سالمت از  ،GDPر گروه اول و سوم ا ر
مثبت بر امید به زندگی ار اما ر گروه وم این ا ر منفی
است .ا ر مثبت متارج سالمت از  GDPر گروه اول و
سوم منطب با مطالعه پناهی ر کشورهای حوزه منا
است[ .]47مطالعه ملقی ر کشورهای منلتب اسالمی نیز
بیانگر ا ر مثبت سهم هزینههای سالمت از  GDPبر
امید به زندگی است[ .]48مطالعه مکیان ر کشورهای
اسالمی ،رابطه مثبت متارج بهداشلی ولت و امید به
زندگی ر کشورهای با رآمد باال را نشان ا  ،هرچند این
رابطه ر گروه کشورهای با رآمد پایین منفی است.
همچنین متارج رمانی هم ر کشورهای با رآمد باال و
هم کشورهای با رآمد پایین ا ر منفی بر امید به زندگی
اشت[ .]2مطالعه فائیسا ر کشورهای جنوب صترای
آفریقا نیز بیانگر رابطه منفی صوی بین متارج سالمت
سرانه و امید به زندگی است ،این نلیجه احلماالً ناشی از
سیسلمهای ارائه خدما بهداشلی ناکارآمد است[.]49
همچنین مطالعه طاهری ر کشور ایران رابطه معنا ار بین
متارج سالمت سرانه وللی و امید به زندگی را تریید
نکر  .به نظر میرسد عالوه بر تتدیص نامناسب بو جه
ر بتش بهداشت ،سهم ناکافی بو جه بهداشلی از تولید
ناخالص اخلی از الی این موضوع است[ .]31اگرچه
کشورهای روتمند نسبت به کشورهای فقیر سالمتر
هسلند و هزینههای بیشلری صرف مراصبتهای بهداشلی
میکنند اما این رو و هزینه بیشلر ممکن است بعد از
یک حد آسلانهای منجر به افزایش امید به زندگی
نشو [ .]02همچنین ا رگذاری متارج سالمت بر
شاخصهای سالمت ،به ا ربتشی سیاستهای اتتاذ
شده و نها های مربوط به آن بسلگی ار [ .]30بنابراین
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هرچند افزایش متارج مراصبتهای سالمت برای بهبو
وضعیت سالمت الزم است ،اما شرط کافی نیست[.]03
همچنین لی افزایش امید به زندگی میتواند ،بهبو شیوه
زندگی و پرهیز از رفلارهای متاطرهآمیز سالملی
باشد[ .]34به نظر میرسد لی ا ر منفی متارج سالمت
بر امید به زندگی ر گروه وم ،سهم باالی هزینههای
رمانی بیماریها باشد .همچنین رصد باالی جمعیت
سالمند گروه وم و نیاز به مراصبتهای رمانی بیشلر نیز
ر این موضوع مؤ ر است؛ بهگونهای که ر گروه اول و
سوم بهطور ملوسط به ترتیب  0/85رصد و  3/91رصد
جمعیت را جمعیت باالی  15سال تشکی می هد اما ر
گروه وم ملوسط جمعیت باالی 15سال  7/19رصد
است .بنابراین افزایش رخ ا ه ر امید به زندگی این
کشورها میتواند مربوط به تاییر شیوه زندگی ،بهبو
وضعیت آموزش مر م و بهبو وضعیت اصلدا ی ر کنار
سایر عوام ا رگذار بر امید به زندگی باشد.
نلایج حاص از پژوهش حاضر نشان می هد که رصد
شهرنشینی ر همه گروهها ا ر معنا ار مثبلی بر امید به
زندگی ار  .این نلیجه منطب با یافلههای مطالعه پناهی
ر کشورهای حوزه منا[ ]47و مندا ر همه کشورهای
جهان[ ]41بو  .هرچند ر مطالعه حاضر شهرنشینی ر
همه گروهها موجب افزایش امید به زندگی شده است اما
میزان این ا ر ملفاو بو ه بهگونهای که؛ ضریب رصد
شهرنشینی ر گروه اول و وم تقریباً برابر ( )1/59است؛ اما
ر گروه سوم بهمراتب کملر( )1/31است .ر گروه اول و
وم به لی سطح توسعه و رآمد باالتر ،امکانا و خدما
بهداشلی و رمانی ر سلرس برای جمعیت شهرنشین ر
حد مطلوب است ،اما ر مور گروه کشوهای با شاخص
توسعه انسانی ملوسط و پایین ،با کشورهایی نظیر عراق،
افاانسلان ،پاکسلان و اخیراً سوریه مواجه هسلیم که ر بازه
زمانی این مطالعه یعنی حدفاص سالهای  4111الی
 4102رگیر جنگ و رگیریهای اخلی بو هاند که عموماً
تلفا بیشلری ر شهرها بر جای گذاشله است و این
موضوع موجب تعدی ا ر افزایش امید به زندگی ناشی از
شهرنشینی شده است .به نظر میرسد افزایش شهرنشینی از
طری سلرسی بهلر به اسلاندارهای زندگی و خدما
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بهداشلی و رمانی بهلر موجب افزایش امید به زندگی
میشو .
چرخههای تجاری آ ار ملفاوتی ر گروه کشورهای متللا
بر امید به زندگی اشت .با توجه به ا ر مثبت چرخههای
تجاری بر امید به زندگی ر گروه وم شام کشور ایران،
بهبو شرایط اصلدا ی عالوه بر آ ار اصلدا ی مطلوب ،بر
سطح سالمت جامعه نیز ا ر مثبت بر جای گذاشله است و
امید به زندگی را افزایش ا ه است؛ اما ر کشورهایی که
فاصد اصلدا ساخلاریافله هسلند ،تاییرا اصلدا ی ازجمله
تاییر نرخ بیکاری ا ر واضتی از خو بروز نمی هند .افزایش
سهم متارج بهداشلی از  GDPالزاماً افزایش امید به
زندگی را ر پی ندار  ،بنابراین باید به وجو زیرساختهای
الزم و نظار کافی جهت ا ربتش بو ن هزینههای
اعمالشده نیز توجه شو  .هرچند افزایش رصد شهرنشینی
امید به زندگی را افزایش می هد ،اما باید سایر آ ار نامطلوب
افزایش شهرنشینی ازجمله؛ افزایش بیکاری ،مشکال
مسکن و کمبو خدما شهری و آلو گی هوا را نیز ر نظر
گرفت ،بنابراین باید امکان سلرسی به مراصبتها و خدما
بهداشلی را برای جمعیت روسلایی افزایش ا .
با توجه به ا ر منفی سهم متارج سالمت از  GDPبر
امید به زندگی ر گروه وم پیشنها میشو ر مطالعا
آتی به بررسی تر یر اجزا متللا سهم متارج سالمت از
 GDPو نیز شناسایی عواملی که باعث کاهش ا رگذاری
و یا ا ر منفی هزینه سالمت بر امید به زندگی شده،
پر اخله شو  .همچنین بررسی ا ر چرخههای تجاری بر
شاخصهای سالمت ایران نیز میتواند اطالعا مفیدی
ر اخلیار سیاستگذاران نظام سالمت کشور صرار هد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاص بتشی از پایاننامه با عنوان تتلی ا ر
چرخههای تجاری بر شاخصهای سالمت ر کشورهای
سند چشمانداز ایران  0212ر مقطع کارشناسی ارشد ر
سال  0395و با کد اخالق ( IR.IUMS.REC
 )1395.9411552009است که با حمایت انشکده
مدیریت و اطالعرسانی انشگاه علوم پزشکی ایران اجرا
شده است.

تأثیر چرخههای تجاری بر امید به زندگی

جدول  - 9نتایج آزمون ریشه واحد
he
cycle
le

un

up

نلیجه مانایی

)I(0

)I(0

)I(1

)I(0

)I(1

p-value

1/111

1/148

1/111

1/101

1/110

نلیجه مانایی

)I(0

)I(1

)I(0

)I(0

)I(1

p-value

1/111

1/111

1/111

1/111

1/117

نلیجه مانایی

)I(0

)I(0

)I(0

)I(0

)I(1

p-value

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

متغیرها

گروه کشورها
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم
منبع :یافلههای تتقی

جدول  - 2نتایج آزمون هم انباشتگی
گروه کشورها

کشورهای گروه اول

کشورهای گروه دوم

کشورهای گروه سوم

آماره محاسباتی

-3/805

-4/8991

-4/4491

()P-value

1/1110

1/1109

1/1049

منبع :یافلههای تتقی

جدول  - 3نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
گروه کشورها
نام آزمون
آماره
محاسباتی
احتمال
نتیجه

کشورهای گروه اول
آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

300/889

0427/558

13/144

41/288

073/211

3/050

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/534

ا را

ابت

منبع :یافلههای تتقی

/ 01

کشورهای گروه دوم

کشورهای گروه سوم
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جدول  - 1نتایج تخمین مدل با اثرات ثابت برای گروه اول (متغیر وابسته :امید به زندگی)
نام متغیر

ضریب برآورد شده

آماره t-student

احتمال ()p-value

چرخههای تجاری

1/118

0/115

1/308

مخارج سالمت

1/133

3/091

1/114

نرخ بیکاری

1/153

1/210

1/111

درصد شهرنشینی

1/593

78/714

1/111

عرض از مبدأ

40/18

34/151

1/111

منبع :یافلههای تتقی

جدول  - 5نتایج تخمین مدل با اثرات ثابت برای گروه دوم (متغیر وابسته :امید به زندگی)
نام متغیر

ضریب برآورد شده

آماره t-student

احتمال ()p-value

چرخههای تجاری

1/555

8/419

1/111

مخارج سالمت

-1/112

- 5/123

1/111

نرخ بیکاری

-1/012

- 48/211

1/111

درصد شهرنشینی

1/588

93/073

1/111

عرض از مبدأ

35/53

90/520

1/111

منبع :یافلههای تتقی

جدول  - 6نتایج تخمین مدل با اثرات ثابت برای گروه سوم (متغیر وابسته :امید به زندگی)
نام متغیر

ضریب برآورد شده

آماره t-student

احتمال ()p-value

چرخههای تجاری

- 1/412

- 1/320

1/733

مخارج سالمت

1/174

5/511

1/111

نرخ بیکاری

- 1/118

- 0/382

1/018

درصد شهرنشینی

1/319

1/143

1/111

عرض از مبدأ

28/924

07/838

1/111

منبع :یافلههای تتقی

/ 01
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The Impact of Business Cycles on Life Expectancy in Countries of the Iran
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1

Abstract

2

3

Rezapour A , Mousavi A , Soleymani Movahed M

Introduction: Life expectancy is one of the most important health indicators that is
influenced by various economic and social factors; hence, this study examined the effect
of business cycles on life expectancy.
Methods: This survey is a retrospective descriptive – analytic study that examined the
effects of business cycles, unemployment rate, percentage of health expenditures and
urbanization on life expectancy in countries noted in the Iran vision plan 2025. After
grouping the countries based on the HDI, model estimation was carried out using the
panel's econometric approach. For the first and second groups, the fixed effects and for
the third group, the random effect was used.
Results: Business cycle in the countries with high HDI, including Iran, has a positive
effect on life expectancy and it has no significant effect in the two other groups. The
percentage of health expenditure in the first and third groups has a positive effect on life
expectancy, but in the second group, has a negative effect. The unemployment rate has a
positive effect in the first group and a negative effect in the second group on life
expectancy, but in the third group, has no significant effect. The percentage of
urbanization also has a positive effect on life expectancy in all groups.
Conclusion: The effect of business cycles and socioeconomic indicators on life
expectancy varies according to HDI. Considering the positive effect of business cycles
on life expectancy in the second group, including Iran, Increase employment rates and
economic expansions will increase life expectancy.
Keywords: business cycle, life expectancy, health expenditure, urbanization,
unemployment rate.
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