
 

 

 

 

 2002-2010های  بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر امید به زندگی کشورهای جهان طی سال

 

   1ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی، 1عبدالعلی منصف

   
 ، ايراناصفهاندانشگاه پيام نور،  گروه اقتصاد،. 1

 
 پايش نشريه

 14/6/1396تاريخ پذيرش مقاله: 

 567-574صص  1396 آبانـ  هرم، پنجم، شماره شانزدهمسال 

 [96 مهر 1 -]نشر الكترونيك پيش از انتشار

 

 چكيده

های اخير در کانون توجه تمـامی   سالمت، هم به عنوان يك هدف مهم اجتماعی و هم به عنوان پيش نياز توسعه اقتصادی در دهه مقدمه:

ای برخـوردار بـوده اسـت.     ها قرار گرفته است. در اين راستا، شناسايی عوامل موثر بر وضعيت سالمت کشورها همواره از اهميت ويـهه  دولت

تواند بر وضعيت سالمت کشورها موثر  دهد که عوامل اقتصادی در کنار عوامل اجتماعی و محيطی می ادبيات اين حوزه نيز نشان می بررسی

 کشور جهان مورد ارزيابی قرار دهد. 136کوشد تا تاثير عوامل کالن اقتصادی را بر اميد به زندگی  باشد. بر اين اساس، مطالعه حاضر می

با توجه به هدف پهوهش حاضر، تاثير عوامل کالن اقتصادی بر اميد به زندگی نمونه مورد نظـر بـا بهـره گيـری از روش      :روش کارمواد و 

های تابلويی مورد بررسی قرار گرفته است. در اين پهوهش، از شاخص اميد به زندگی به عنوان نماگری از وضـعيت بهداشـتی اسـتفاده     داده

 شده است.

دهد که از ميان عوامل اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بيكاری تاثير منفی و نرخ تشكيل سرمايه و درجه توسعه يافتگی  ینتايج نشان م ها: یافته

اجتماعی بر اميـد   -اند. همچنين، تاثير شاخص شهرنشينی نيز به عنوان يك عامل اقتصادی کشورها تاثيری مثبت بر اميد به زتدگی داشته

 به زندگی مثبت ارزيابی شده است.

انـد.   های کالن اقتصادی تاثير قابل توجهی بر ميزان اميد به زندگی کشورهای مورد نظر داشـته  در مجموع، شاخص نتيجه گيری:بحث و 

تواند زمينه را برای بهبود وضعيت بهداشـتی جامعـه    های مذکور می بنابراين و از حيث سياست گذاری برنامه ريزی در جهت بهبود شاخص

 .جهانی فراهم نمايد

 های تابلويی، عوامل اقتصادی اميد به زندگی، بانك جهانی، روش داده کليدواژه:
 

                                                           
 اصفهان، بزرگراه خرازی، خيابان شهيديان، دانشگاه پيام نور اصفهان: پاسخگو نويسنده

E-mail: monsefali@yahoo.com

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
96

.1
6.

5.
1.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

mailto:monsefali@yahoo.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1396.16.5.1.6
https://payeshjournal.ir/article-1-79-fa.html


 

568 

 

 

اهميت بهبود سالمت به عنوان يـك هـدف مهـم اجتمـاعی از يـك      

طرف و نيل به رشد اقتصادی بـا  بـه عنـوان هـدف عمـده تمـامی       

ای  ها از طرف ديگر، موجب شده تا در مطالعات قابـل مالحظـه   دولت

مل اقتصادی بر سطوح سالمت افـراد مـد نظـر قـرار گيـرد.      تاثير عوا

چون نسجش سالمت در سطح کل جامعـه بـه صـورت مسـتقيم بـا      

مشكالت قابل توجهی روبرو است، در اکثـر ايـن مطالعـات شـاخص     

اميد به زندگی به عنوان نماگری برای آن پيشنهاد شده اسـت. ايـن   

ميـر  شاخص مفيدترين شاخص منفردی است کـه چكيـده مـر  و    

همچنـين، اميـد بـه    ]. 1[کند  جمعيت را در قالب يك عدد بيان می

های درآمد سرانه و سواد به عنـوان شـاخص    زندگی در کنار شاخص

شود. بانك جهانی نيز شاخص توسـعه انسـانی را بـر     توسعه تلقی می

اساس اين سه نشانگر محاسبه و کشورها را بر پايه آن منظم نمـوده  

بدو تولد به شدت متـثثر از مـر  سـال اول     است. اميد به زندگی در

زندگی است. به همـين دليـل، ايـن شـاخص ماننـد شـاخص مـر         

کودکان زير يـك سـال بلكـه فراتـر از آن بـه عنـوان يـك شـاخص         

از آنجا که از ايـن   ].2[شود  بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی تلقی می

د، توان به عنوان نماگری از وضعيت سالمت استفاده نمـو  شاخص می

آگاهی از عوامل موثر بر شـاخص اميـد بـه زنـدگی کـامالش ارزشـمند       

است. لذا اين مطالعه کوشيد تا موضوع مطروحه را با بهـره گيـری از   

 ادبيات موجود در اين حوزه بررسی نمايد.  

مطالعات داخلی قابل توجهی به برآورد و تعيين ارتباط بين اميد بـه  

انـد. در بيشـتر ايـن     داختـه زندگی بـا متیيرهـای ديگـر در ايـران پر    

ها تاثير عوامل روانی و ذهنی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.    پهوهش

هـای صـورت گرفتـه اخيـر توسـ        توان بـه پـهوهش   برای مثال، می

، ]5[، عبادی و همكـاران  ]4[، پاشا و امينی ]3[طاهری و همكاران 

 اشاره نمود. طيف ديگر مطالعات داخلی به بررسی تاثير ]6[حسينی 

ــدگی    ــه زن ــر اميــد ب ــدگی ب متیيرهــايی نظيــر کيفيــت و مكــان زن

اند. مطالعات صورت گرفته توس  شجاع کـاممی و مـومنی    پرداخته

در اين زمره قرار دارند. اين در  ]2[و فالح زاده و هاديان  ]7[جاويد 

حالی است که برخی ديگر از مطالعات داخلی اين حوزه بـه ارزيـابی   

نظيـر درآمـد، رشـد اقتصـادی و سـرمايه      تاثير متیيرهای اقتصـادی  

توان  انسانی بر اميد به زندگی اختصاص يافته اند که از اين ميان می

که تثثير نابرابری درآمدی بـر   ]8[به مطالعه آل عمران و آل عمران 

بررسی نمـود   1350-89اميد به زندگی در ايران را طی دوره زمانی 

بود کـه در بلندمـدت يـك     اشاره کرد. نتايج اين مطالعه حاکی از آن

درصـد در   24/0درصد افزايش در نابرابری درآمـدی باعـث کـاهش    

بـا   ]9[اميد به زنـدگی شـده اسـت. جعفـری صـميمی و همكـاران       

نشـان دادنـد کـه     1965-2009هـای   هـای سـال   گيـری از داده  بهره

افزايش اميد به زندگی تثثير منفـی و معنـادار همچنـين روی رشـد     

 ]10[اقتصادی داشته اسـت. عبـادی و صـالحی     درآمد سرانه و رشد

در پهوهشی ديگر به مطالعه اثر نابرابری سـرمايه انسـانی در زنـان و    

هـا در کشـورهای در حـال توسـعه و      مردان بر اميـد بـه زنـدگی آن   

داد که بـه ويـهه در    اند. نتايج اين مطالعه نشان می پيشرفته پرداخته

ی در سرمايه انسانی ميزان کشورهای در حال توسعه با کاهش نابرابر

 اميد به زندگی به طور معنادار افزايش يافته است.

ای نيز به کنكاش عوامل موثر بـر اميـد    های خارجی گسترده پهوهش

ارتباط ميان آمـوزش   ]11[اند. برای مثال، هازان  به زندگی پرداخته

در مدرسه )در اين مطالعه به عنوان يك عامل اجتماعی( و اميـد بـه   

ی را مورد ارزيابی قرار داده است. نتايج اين مطالعه نمايـانگر آن  زندگ

است که اين دو متیير به طور مستقيم با يكديگر ارتبـاط دارنـد. بـر    

، تیذيه و موجوديت غذايی و ]12[اساس نتايج مطالعه هاليسی اغلو 

مخارج بهداشتی از مهمترين عوامل دارای تاثير مثبت بر طول عمـر  

ارتباط ميان جهانی سازی و اميد  ]13[ر  و نيلسون افراد هستند. ب

مثبـت و   1970-2005هـای   کشور طی سـال  92به زندگی را برای 

نشـان   ]14[معنی دار ارزيابی نمود. همچنين، ماريـانی و همكـاران   

دادند که سطح پايين سرمايه زيست محيطی نشـانگر سـطح پـايين    

ای بـا   طالعـه در م ]15[اميد بـه زنـدگی اسـت. يـاوری و مهرنـوش      

استفاده از روش رگرسيون چندگانه نشان دادنـد کـه بـين اميـد بـه      

زندگی و متیيرهـايی نظيـر درآمـد سـرانه، مخـارج بهداشـتی، نـرخ        

باسوادی و مقدار کالری جذب شده روزانه در بدن افراد رابطه مثبت 

ارتباط ميـان   ]16[و معنی دار وجود دارد. همچنين، لئونگ و وانگ 

های بهداشتی )به عنوان يـك عامـل    ده برای مراقبتمخارج صرف ش

اند؛ به طـوری کـه    اقتصادی( و اميد به زندگی را مثبت ارزابی نموده

سرانه مخارج بهداشتی با تری داشته اند،   ای که کشورهای پيشرفته

 اند. تری برخوردار بوده از اميد به زندگی و دوره زندگی طو نی

ات ارائه شده در فـو،، عوامـل تعيـين    در مجموع و با توجه به مطالع

توان به عوامل روانـی، عوامـل اقتصـادی     کننده اميد به زندگی را می

)شامل نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی، مخارج بهداشـتی و امنيـت   

غذايی( عوامل اجتماعی يا نماگرهای سبك زندگی )شامل آموزش و 

يفيت زيست نرخ باسوادی( و عوامل محيطی )نظير جهانی سازی و ک

طور که مشاهده می شود، اگرچه  محيطی( تقسيم بندی نمود. همان
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 و عبدالعلی منصف                                                                                                                           ...      بررسی تاثير عوامل اقتصادی

های اقتصادی و اجتماعی و  مطالعات فو، به بررسی برخی از شاخص

اند اما، در اين مطالعات نيز تـاثير   محيطی بر اميد به زندگی پرداخته

برخی از متیيرهای کالن اقتصادی و اجتماعی همچون بيكاری، نرخ 

هرنشينی ناديده گرفته شده است. بر اين اسـاس، پـهوهش   تورم و ش

کشور  136ای شامل  حاضر کوشيد تا تاثير عوامل فو، را برای نمونه

های بين المللـی   مورد ارزيابی قرار دهد. اين نيز با بهره گيری از داده

صورت  2002-2010ارائه شده توس  بانك جهانی طی دوره زمانی 

هش حاضر هم از حيث بعد زمانی و مكانی گرفته است. بنابراين، پهو

از مطالعات فو، متمايز است، به طـوری کـه کوشـيده اسـت تـا بـا       

تـر، وضـعيت اغلـب کشـورهای      گيری از جامعه آماری گسـترده  بهره

هــای اخيــر مــورد مطالعــه قــرار داده و هــم از  جهــان را طــی ســال

 گيری نمايد. های متفاوتی بهره شاخص

 

جه به اين که هدف از اين پهوهش تعيـين تـاثير عوامـل کـالن     با تو

اقتصادی بر شاخص اميـد بـه زنـدگی بـود، متیيرهـای تـورم، نـرخ        

بيكاری و نرخ تشكيل سرمايه به عنـوان عوامـل اقتصـادی و متیيـر     

اجتمـاعی در نظـر گرفتـه    -جمعيت شهری به عنوان عامل اقتصادی

ن توسعه يافتگی بر اميـد  است. همچنين، برای تعيين تاثير ميزا شده

بــه زنــدگی از شــاخص درآمــد ناخــالص ملــی اســتفاده شــد کــه از 

بندی کشورها از لحاظ توسعه يافتگی که توس  بانك جهـانی   تقسيم

صورت گرفته اقتباس شد. به طوری که در اين پـهوهش کشـورهای   

موجود به چهار گروه کشورهای دارای درآمد بـا ، بيشـتر از درآمـد    

ی، کمتر از متوس  جهـانی و کشـورهای دارای درآمـد    متوس  جهان

های  بندی شد. مطالعه حاضر با توجه به محدوديت داده پايين تقسيم

کشـور جهـان    136را بـرای   2002-2010بين المللی، دوره زمـانی  

ها به صورت اينترنتی از بانك جهانی اخذ شـد.   پوشش داد. اين داده

اميـد بـه زنـدگی از روش     برای بررسی تاثير عوامل فو، بر شـاخص 

 شد.استفاده ( Panel Data) های تابلويی داده
 هـای  روش گسـترش  بـرای  مناسبی بسيار محي  تابلويی، های داده

 قـادر  محققان که به طوری سازند، می فراهم نظری نتايج و تخمين

 بررسـی  بـرای  زمـانی  هـای  سـری  مقطعی و های داده از استفاده به

 مقطعی فق  های محي  در ها آن مطالعه که امكان شوند می مسايلی

 های تابلويی داده روش ترتيب ندارد. بدين وجود زمانی سری فق  يا

 طـور  اسـت. بـه   زمانی سری و مقطعی های داده تلفيق برای روشی

رابطه  صورت به تابلويی های داده قالب در رگرسيونی مدل يك کلی،

 :شود می تعريف زير

 

  
      (1)  

نشان دهنده واحـدهای مقطعـی )در    i=1, 2,….,N(، 1در رابطه )

بيانگر زمـان اسـت.    t= 1, 2,….Tاين مطالعه کشورهای جهان( و 

نيز  Xkitو  tامين مقطع در سال  iمتیير وابسته برای  Yitهمچنين، 

K  امين متیير مستقل غيرتصادفی برایi   امين مقطع در سـالt  ام

دارای ميـانگين صـفر و     eitخـالل شـود کـه جملـه ا    است. فرض می

پارامترهای مجهول مدل است که واکـنش   kitβواريانس ثابت است. 

امـين   iامين متیيـر مسـتقل در    kمتیير وابسته نسبت به تیييرات 

. بـر ايـن اسـاس و بـا     ]17[کنـد   گيری می را اندازه tمقطع در زمان 

امل مـوثر  توجه به هدف اين پهوهش، مدل زير برای ارزيابی تاثير عو

 بر اميد به زندگی ارائه شده است:

 
LE i,t = ai + β1INFi,t + β2UNEi,t + β3GCFi,t + β4EPi,t 

+ β5D1i,t + β6D2i,t + β7D3i,t + εi,t  (2)  

 

شاخص اميد به زندگی در بدو تولد،  LEدر مدل فو، متیير وابسته 

INF  ،نرخ تورمUNE   ،نرخ بيكـاریGCF     نـرخ تشـكيل سـرمايه

جمعيـت شهرنشـين    EP)درصد از توليد ناخاص داخلی( و  ناخالص

)درصد از کل جمعيت کشور( است. برای تعيين تاثير توسعه يافتگی 

بر شاخص اميد به زندگی نيـز از متیيـر مجـازی اسـتفاده شـد. بـه       

طوری که گروه کشورهای دارای درآمد پايين به عنوان گروه پايه در 

ای گـروه کشـورهای دارای   بـر  D1=1نظر گرفته شده است. متیيـر  

بـرای گـروه کشـورهای دارای درآمـد بيشـتر از       D2=1درآمد بـا ،  

نيـز بـرای گـروه کشـورهای دارای درآمـد       D3=1متوس  جهانی و 

بـه   tو  iکمتر از متوس  جهانی در نظر گرفته شد. در معادله فـو،،  

 βitعـرض از مبـدا،    ai(، 2002-2010ترتيب بيانگر کشور و زمـان ) 

جزء اخالل است. با توجه بـه ايـن    i,tεمتیيرهای توضيحی و ضرايب 

 کـه  اسـت  ايـن  STATAافـزار   نـرم  توجـه  قابـل  و بارز ويهگی که

 بيشـتری  دقت های تابلويی را با توان با استفاده از آن، روش داده می

داد، بنابراين، در پهوهش حاضر از اين نرم افزار بـرای تخمـين    انجام

 اقتصـاد  مـدل فراينـد   نخسـت  مرحلهد. ( استفاده خواهد ش2مدل )

کلـی، پـيش از بـرآورد     طور است. به متیيرها مانايی بررسی سنجی،
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اثر عوامل کالن اقتصادی بر ميـزان اميـد بـه زنـدگی  زم اسـت تـا       

مانايی تمامی متیيرهای مورد استفاده در تخمين تعيين گردد. زيـرا  

هـای تـابلويی    ههای سری زمانی و چـه داد  نامانايی چه در مورد داده

. در ايـن  ]18[شود تا مشكل رگرسيون کاذب بـروز نمايـد    باعث می

( بـرای  Levin, Lin & Chuپهوهش از آزمون لوين، لين و چـو ) 

نشان دادند  ها  بررسی مانايی يا نامانايی متیيرها استفاده شد، زيرا آن

ريشـه واحـد بـرای ترکيـب     های ترکيبی، استفاده از آزمون  در دوره

ها، دارای قدرت بيشتری نسبت به استفاده از آزمون ريشه واحد  داده

برای هر مقطع به صورت جداگانه است. فرض صفر اين آزمون مبنی 

 بر وجود ريشه واحد و نامانايی متیير مورد نظر است.

پس از مشخص شدن وضـعيت مانـايی متیيرهـا در گـام بعـدی بـه       

ی تشخيص را انجام ها منظور تعيين روش مناسب برآورد بايد آزمون

چاو انجام شد. در اين آزمون فرضـيه    داد. در اين مرحله ابتدا آزمون

هـا( و   صفر مبتنی بر همگن بودن مقاطع )پولينـگ ديتـا بـودن داده   

فرضيه مقابل مبتنی بـر نـاهمگن بـودن مقـاطع )پانـل ديتـا بـودن        

چه نتوان فرضيه صفر را رد کرد، از روش حداقل  ها( است. چنان داده

مربعات معمولی برای برآورد استفاده می شود در صورت رد فرضـيه  

تـر اسـت. دومــين آزمـون از ســری     صـفر مـدل پانــل ديتـا مناســب   

پاگان است. در  –های تشخيص، آزمون ضريب  گرانه بريوش  آزمون

اين آزمون فرضيه صفر به معنای مناسب بودن مدل اثرات تصـادفی  

چه نتوان فرضيه صـفر را   و چناننسبت به اثرات ثابت است، از اين ر

شـود   رد کرد، از روش اثرات تصادفی  برای برآورد مدل استفاده مـی 

. همچنين، هاسمن آزمونی را پيشنهاد نمود کـه مبنـای اوليـه    ]19[

 و مــدل بـر همبســتگی يــا عــدم همبســتگی بــين جــزء خطــای  آن

 از مسـتقل  خطـا  جملـه  بنا شده اسـت. چنانچـه   مستقل متیيرهای

 اثـرات  مـدل  )فـرض  صـفر  فـرض  گاه آن باشد، توضيحی متیيرهای

 ثابـت  اثـرات  مـدل  صـورت  ايـن  غير در شود و می تصادفی( پذيرفته

 .]19[داشت  خواهد کاربرد

مرحله سوم و پايانی به روش شناسی پانل ديتا بـه بررسـی مشـكالتی    

هـا بـه منظـور     همچون ناهمسانی واريانس، و خود همبستگی در مدل

 ها اختصـاص دارد. در  سبت به نتايج حاصل از برآوردافزايش اطمينان ن

 تـوان  مـی  زمـانی و مقطعـی   سـری  هـای  داده ماننـد  نيز پانل های داده

 همچنين و جمالت اخالل واريانس بين ناهمسانی به مربوط های بحث

 یناهمسـان  آزمـون  یبـرا  پـهوهش  نيا .نمود مطرح را خود همبستگی

قـرار   اسـتفاده  مـورد  را( LR) يینما درست نسبت آزمون ها، انسيوار

 داده است. 

با توجه به اين که هدف از اين پهوهش تعيـين تـاثير عوامـل کـالن     

کشور بود، ارزيـابی ايـن ارتبـاط در     136اقتصادی بر اميد به زندگی 

هـای   سه مرحلـه صـورت گرفـت: بررسـی مانـايی متیيرهـا، آزمـون       

برآورد الگو )در ايـن   تشخيص به منظور استفاده از الگوی مناسب در

های اثـرات ثابـت و اثـرات     بخش نحوه تعيين و انتخاب يكی از روش

هـای   ( ارائـه شـده اسـت(. و آزمـون    2تصادفی برای تخمـين مـدل )  

 بررسی صحت اطمينان نتايج بر مبنای فروض کالسيك.  

 بررسی مانايی متیيرهای مدل -

ين مـدل  گونه که در قسمت قبل اشاره گرديد، پـيش از تخمـ   همان

معرفی شده بايد مانايی متیيرهـای پـهوهش تعيـين شـود. بـر ايـن       

اساس، نتايج آزمون مانايی با استفاده از آزمون لوين، لـين و چـو در   

 ( ارائه شده است:1جدول )

اين نتايج بيانگر اين بود که فرض صفر مبنی بر نامانايی متیيرهـا رد  

 5سـطح معنـاداری   در   شده و در نتيجه مانايی همه متیيرهای مدل

درصد مورد پذيرش قرار گرفته و بدون نگرانی از تشكيل رگرسـيون  

( پرداخت. ضمن اين کـه ديگـر بـه    2توان به برآورد مدل ) کاذب می

 های همجمعی هم نيازی نيست. آزمون

  شود، نتايج تخمـين آزمـون   ( مشاهده می2طور که از جدول ) همان

دهـد کـه فرضـيه صـفر      درصد نشـان مـی   5چاو در سطح معناداری 

ها( است، رد شده و  مبنی بر همگن بودن مقاطع )پولينگ بودن داده

بايد از روش پانل ديتا برای برآورد مـدل اسـتفاده نمـود. همچنـين،     

پاگـان و آزمـون هاسـمن نيـز      -هـای بريـوش   نتايج حاصل از آزمون

تـر بـودن روش اثـرات     گويای آن بود که فرضيه صفر )فرض مناسب

 تر است. د شده و استفاده از روش اثرات ثابت مناسبتصادفی( ر

 تخمين: های بررسی صحت اطمينان آزمون -

در اين مرحله امكان وجود مشكالتی همچون ناهمسـانی واريـانس و   

خود همبستگی در بين متیيرهای پهوهش مورد ارزيابی قرار گرفتـه  

   شد. منعكس( 3) شماره جدول در را آن جينتا و

 ناهمسانی واريـانس مـدل فـو،    یبرا شده انجام زمونآ آماره یبررس

درصد بـوده   5 از کمتر شده محاسبه سطح معنی داری که داد نشان

 رد اخالل جمالت انسيوار یهمسان بر یمبن صفر هيفرضرو،  و از اين

 در کـه  جا آن از نيبنابرا. است انسيوار یناهمسان یدارا مدل و شده

 آزمـون  براسـاس  انسيـ وار یانناهمس پهوهش در استفاده مورد مدل

 نمـود  برآورد را  مدل یا گونه به ديبا، ديگرد دييتث يیدرستنما نسبت

بر اين اساس با . گردد برطرف مدلدر  انسيوار یناهمسان مشكل که
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 و عبدالعلی منصف                                                                                                                           ...      بررسی تاثير عوامل اقتصادی

های رفـع مشـكل ناهمسـانی واريـانس،      که يكی از روش توجه به آن

باشـد   ( مـی GLSبرآورد مدل به روش حداقل مربعات تعميم يافته )

 در روش، نيا با که شود یم استفاده روش نيا از نيتخم یبرا، ]20[

 خواهـد  رفـع  زيـ ن مشكل نيا مدل، در یهمبستگ خود وجود صورت

 .  شد

 نتايج تخمين مدل تحقيق: -

( و وجود واريـانس ناهمسـانی در مـدل از    3با توجه به نتايج جدول )

مـورد نظـر    هـای اقتصـادی   برای برآورد تـاثير شـاخص   GLSروش 

( ارائه شده 4استفاده شده و نتايج حاصل از اين برآوردها در جدول )

 است.

( و بر اساس آماره محاسـبه شـده توسـ     4با توجه به نتايج جدول )

(، معناداری متیيرهـای  5/0نظر ) و سطح معنی داری موردنرم افزار 

شود متیيرهـای   مدل مورد پذيرش است. همان طور که مالحظه می

انـد. بـه    بر اميد به زندگی داشته معكوس و نرخ بيكاری تاثيریتورم 

طوری که با افزايش يك درصد نرخ تورم، ميزان اميد به زندگی افراد 

روز کـاهش   58يـا تقريبـا    159/0در کشورهای منتخب بـه ميـزان   

يابد. اين در حالی است کـه تـاثير بيكـاری بـر کـاهش اميـد بـه         می

بوده است. از طـرف   276/0ر و در حدود زندگی تقريبا دو برابر بيشت

کشـور جهـان و در طـول دوره     136ديگر، به طور متوس  در بـين  

مورد بررسی با افزايش يك واحد در نرخ تشـكيل سـرمايه ناخـالص    

افـزايش داشـته اسـت. در     163/0شاخص اميد به زندگی به ميـزان  

مورد تاثير جمعيت شهری به عنوان نماگری از شاخص شهرنشـينی  

و  مستقيم رفت، نتايج گويای يك رابطه يز همان طور که انتظار مین

معنادار بين اين متیير و شاخص اميد به زندگی است. در ايـن جـا و   

به طور متوس  افزايش يك واحد جمعيت شهرنشينی، افزايشـی بـه   

در شاخص اميد بـه زنـدگی را در پـی داشـته اسـت.       141/0ميزان 

عه يـافتگی کشـورها بـر اميـد بـه      همچنين، نتايج تاثير سـطح توسـ  

دهد که اختالف بـين کشـورهای دارای درآمـد     زندگی نيز نشان می

با  در مقايسه با کشـورهای دارای درآمـد پـايين بـه طـور متوسـ        

سال بيشتر است. اين در حالی است که کشـورهای دارای   13تقريبا 

 سال بيشـتر از  65/9درآمد بيشتر از متوس  جهانی به طور متوس  

کننـد. در مـورد کشـورهای     کشورهای دارای درآمد پايين عمـر مـی  

توان امهـار داشـت کـه     دارای درآمد کمتر از متوس  جهانی نيز می

اين کشورها در مقايسه با کشـورهای دارای درآمـد پـايين بـه طـور      

سال از اميد به زندگی بيشتری برخوردارنـد. بـه    6متوس  به ميزان 

درآمد ناخالص ملـی بـا تر کـه معيـاری     عبارت ديگر، برخورداری از 

برای تعيين سطح توسعه يـافتگی کشـورها از سـوی بانـك جهـانی      

است، کارکرد مثبت بر ارتقای اميد به زنـدگی کشـورها ايفـا نمـوده     

 است. 
 نتایج آزمون مانایی و ریشه واحد متغيرهای پژوهش :1جدول 

 سطح معنی داری مقدار آماره 

LE 72/13-  00/0  

INF 27/49-  00/0  

UNE 11/14-  00/0  

GCF 12/14-  00/0  

EP 62/2-  00/0  

 های تحقيق منبع: يافته

 : نتایج آزمون های تشخيص داده های تابلویی2جدول

 سطح معنی داری مقدار آماره های تشخيص آزمون

34/387 چاو  001/0  

57/794 پاگان –بريوش  001/0  

41/111 هاسمن  001/0  

 قهای تحقي منبع: يافته

 برای بررسی واریانس ناهمسانی  LR: نتایج آزمون 3جدول 

LR Chi2 (135) سطح معنی داری آماره 

33/1434 00/0  

 های تحقيق منبع: يافته

 GLSها با استفاده از روش  : نتایج برآورد مدل4جدول 

 سطح معنی داری مقدار آماره ضریب 

INF 159/0-  48/6-  00/0  

UNE 276/0-  92/8-  00/0  

GCF 163/0  10/7  00/0  

ٍEP 141/0  90/12  00/0  

D1 014/13  80/18  00/0  

D2 65/9  57/14  00/0  

D3 126/6  89/10  00/0  

Cons. 16/52  75/67  00/0  

 منبع : يافته های تحقيق

 گيري بحث و نتيجه

مرور و بررسی ادبياتی که به تعيـين وضـعيت بهداشـتی کشـورها و     

ای  دهد که در طيف گسـترده  ن میاند نشا عوامل موثر بر آن پرداخته

از اين مطالعات شاخص اميد بـه زنـدگی بـه عنـوان نمـاگری بـرای       

وضعيت بهداشتی تلقی شده است. در ايـن مطالعـات، بيشـتر تـاثير     

های بهداشت، امكانات بهداشتی، آموزش، عوامـل   عواملی نظير هزينه

...  ذهنی و روانی، جهانی سازی، شهرنشينی، درآمد، امنيت غـذايی و 

بر اميد به زندگی مورد ارزيـابی قـرار گرفتـه اسـت کـه در مجمـوع       

ها را به عوامـل اقتصـادی، اجتمـاعی و محيطـی تقسـيم       توان آن می

بندی نمود. مطالعه حاضر نيز کوشيد تا بـا ايـن ديـدگاه بـه تعيـين      

عوامل اقتصادی موثر بر شاخص اميد به زندگی بـا اسـتفاده از روش   

هـای   دازد. برای اين منظـور، بـا اسـتفاده از داده   های تلفيقی بپر داده
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ارائه شده توس  بانك جهانی، تاثير متیيرهای اقتصادی بر اميـد بـه   

انـدازه گيـری شـده     2002-2010های  کشور طی سال 136زندگی 

است. در اين راستا، عواملی نظيـر نـرخ بيكـاری، نـرخ تـورم و نـرخ       

مـورد توجـه قـرار     تشكيل سرمايه به عنوان عوامل کـالن اقتصـادی  

گرفته است. همچنين، به منظـور بـرآورد تـاثير توسـعه يـافتگی بـر       

شاخص اميد به زندگی نيز از تقسيم بندی بانك جهـانی بـر اسـاس    

شاخص درآمد ناخالص ملی استفاده شده است. در اين تقسيم بندی 

کشورهای جهان به چهارگروه کشورهای دارای درآمد با ، بيشـتر از  

ی، کمتر از متوس  جهـانی و کشـورهای دارای درآمـد    متوس  جهان

اند. برآورد تاثير توسعه يافتگی به ايـن شـيوه    پايين طبقه بندی شده

با بهره گيری از سه متیير مجازی در مدل انجـام شـده اسـت. ايـن     

تواند به نوعی تاثير درآمد ناخـالص کشـورها بـر وضـعيت      ارزيابی می

در کنـار عوامـل فـو، از شـاخص     ها را هم ارائـه دهـد.    بهداشتی آن

شهرنشينی به عنوان يك شاخص اجتماعی بهره گيری شـده اسـت.   

نتــايج بــرآورد مــدل نشــان داد کــه از ميــان متیيرهــای اقتصــادی، 

متیيرهای تورم و بيكاری دارای تاثيری منفی بـر شـاخص اميـد بـه     

اند. اين در حالی است که تاثير نـرخ بيكـاری تقريبـا دو     زندگی بوده

بر بيشتر از نرخ تورم برآورد شـده اسـت. همچنـين، متیيـر نـرخ      برا

تشكيل سرمايه نيز دارای اثری مثبت و معنادار بر اميـد بـه زنـدگی    

بوده است. تاثير توسعه يافتگی بر اميد به زندگی نيز معنادار و قابـل  

توجه بوده به طوری که با افزايش سطح درآمد ملی کشورها اميد به 

قابل توجهی در بين کشورهای مورد نظر افـزايش   زندگی نيز به طور

يافته است که ايـن نمايـانگر تـاثير قابـل توجـه تمـايزات درآمـدی        

ها است. در کنـار عوامـل اقتصـادی     کشورها بر وضعيت بهداشتی آن

و معنادار داشـته کـه ايـن     اثری مستقيمفو،، متیير شهرنشينی نيز 

هيالت بهداشـتی بـه   تواند به دليل افزايش دسترسـی بـه تسـ    نيز می

دليل گسترش شهرها و بهبود وضعيت بهداشتی تلقی شـود. ضـمن   

 تواند به دليل  اين که فرآيند شهرنشينی و گسترش شهرها خود می

گسترش فضای کسب و کار، زمينه بهبود وضـعيت   تاثير مستقيم بر

شود در مطالعـات   اقتصادی را هم فراهم نمايد. بنابراين، پيشنهاد می

ثير شهرنشـينی بـر بهبـود وضـعيت اقتصـادی و در نتيجـه       بعدی، تا

بهبود وضعيت بهداشتی کشورها نيـز مـورد بررسـی قـرار گيـرد. در      

های کالن اقتصادی تاثير قابـل تـوجهی بـر ميـزان      مجموع، شاخص

انـد. بنـابراين و از حيـث     اميد به زندگی کشورهای مورد نظر داشـته 

هـای مـذکور    اخصسياست گذاری برنامه ريزی در جهت بهبـود شـ  

تواند زمينه را برای بهبود وضعيت بهداشتی جامعه جهانی فـراهم   می

نمايد. برای مثال، سياست گذاران کالن اقتصادی همواره در چـالش  

انتخاب يكی از متیيرهای تورم يا بيكـاری بـه عنـوان مبنـايی بـرای      

سياست گذاری هستند. بر اساس نتايج اين مطالعه چنان چه معيـار  

ک سياست گذاران ارتقای وضعيت بهداشتی در بـين کشـورها   و مال

باشد، انجام اقدامات  زم در جهت بهبود وضعيت اشـتیال و کـاهش   

هـای کنتـرل تـورم عمـل نمايـد.       تواند کاراتر از سياسـت  بيكاری می

هايی در جهت افزايش نرخ تشكيل سـرمايه   همچنين، اتخاذ سياست

ملـی بـه بهبـود وضـعيت     و ارتقای سطح توسـعه يـافتگی و درآمـد    

 بهداشت هر کشور کمك خواهد نمود. 
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Objective (s): This study was concerned with understanding the impacts of macroeconomic factors on the life expectancy in 

136 countries for the period 2002–2010. 

Methods: The determinants of life expectancy can be classified into economic social, and environmental factors. In this 

respect, the panel data method is employed to compute the relationship between life expectancy and selected economic, social 

and environmental factors. There exists no previous study that estimates empirically the determinants of life expectancy in 

these countries on the basis of panel data framework. 

Results: Empirical results suggested that unemployment and inflation as the main macroeconomic factors that affect life 

expectancy negatively whereas, the effects of gross national income and gross capital formation factors on life expectancy 

were positive. Also, the urbanity seems to be the main social cause for mortality. 

Conclusion: The effects of economic factors as well as social and environmental factors on life expectancy are important. 

Therefore, these factors should be considered in health plans for improving longevity. 
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