فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری(1(8 ،پیاپی 59-72 ،))29
www.iueam.ir

نمایه در ،Magiran ،Noormags ،Google Scholar ،SID ،GateWay-Bayern ،EBZ ،Econbiz ،EconLit ،ISC
Civilica ،RICeST ،Ensani
شاپا2345-2870 :

فصلنامه علمی
اقتصاد و مدیریت شهری

ت یون
ت ران :روش رگرس
تأثیر نامتقارن عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری در استتانهای ای
کوانتایل
حیدر

لطفی*

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران

سمیرا متقی

استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران

صالح ابراهیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت 98/02/28 :تاریخ پذیرش98/06/14 :

چکیده :مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و بهکارگیری روش مدلسازی به بررسی عوامل مؤثر برر مارار
بهداشتی خانوارهای شهری استانهای ایران طی دوره زمانی  1385 -1396پرداخته و با بهرهگیرری از روش رگرسریون
ماار و چگونگی اثرگذاری این عوامل در کوانتایلهای ماتلف در خانوارهای شهری بپردازد .نتایج این مطالعه نشان داد
که کشش درآمدی ماار بهداشتی خانوارهای شهری در استانهای ایرران ،کوچر تر از یر

بروده اسرت کره بیرانگر

ضروری بودن ماار بهداشتی در استانهای مورد بررسی است .به عالوه ،سایر نتایج این مطالعه حاکی از این اسرت کره
تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنیداری بر ماار بهداشتی خانوار داشتهاند .همچنرین ترورم ،نرری بیکراری و
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 -1مقدمه

سررری تر از قبررل برروده اسررتر برره صررورتیکه نررری

سالمت ،یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است

شهرنشینی در جهان به حدود  50درصرد در کشرورهای

و تررأمین ماررار بهداشررتی بهینرره در جهررت رفرر

در حرال توسرعه رسریده اسرت ( .)Tian et al., 2013در

انتظارات مردم در راستای حمایت مالی آنها و کمر

قرن بیست و یک  ،بیش از هر دوره دیگری بره قررن

در راستای عادینهسرازی ایرن مارار میران اقشرار

زندگی شهری اشاره میشود .بر ایرن اسرا  ،انتظرار

ماتلف ،از اصرلیترین مسرئولیتهای بهداشرتی هرر

میرود جمعیت شهری جهان از  2/8میلیارد نفرر در

کشررور میباشررد ( .)Hartwig, 2008برره عبررارتی،

سررال  2000برره  6/25میلیررارد نفررر در سررال 2050

تأمین مالی عادینه سالمت ،حمایت از مردم در برابرر

برسد و پیشبینی میشود که بیشتر این رشرد در دو

افزایش ماار بهداشتی و تضمین عدالت در استفاده

قراره آسر یا و آفریقرا ری دهرد ( United Nations

از خدمات درمانی ،از مه ترین معضالت سیست های

.)Population Division, 2017; World Bank, 2019

ک تری برای تهیه خدمات درمانی دارنرد ،برا آسر یب

اما این آثار ،متفاوت استر زیرا از یر

سرو ،سراکنان

مواجرره میکنررد (.)Weraphong et al., 2013

شهری ممکن است از خدمات بهداشتی ،زیرسراختی

سیسررت مراقبتهررای بهداشررتی عمررومی در کنررار

و خدمات درمانی بهتری بهرهمنرد شروند و از سروی

فاکتورهررای نهررادی ،آمرروزش عمررومی و هزینررههای

دیگر ،ممکرن اسرت برا مشرکالت دیگرریر از جملره

اجتماعی ،یکی از ستونهای توسرعه دولرت رفراه در

نابرابری درآمردی ،سرب

زنردگی ناسرال و آلرودگی

کشررورهای صررنعتی میباشررد .اگرچرره سیسررت های

محیطزیست در شهرها روبهرو شوند .بر ایرن اسرا ،

بهداشت و درمان عمومی در کشورهای درحالتوسعه

اجماع کلی در زمینه تأثیر سرب

زنردگی شرهری و

نسبت به کشرورهای توسرعهیافته ،متفراوت طراحر ی

عوامل مؤثر بر ماار بهداشتی در خانوارهای شهری

آنهرا ،افرزایش مرداوم

وجود ندارد ))Zhu et al., 2011; Fang & Rizzo, 2012

مراقبتهای بهداشتی اسرت ( .)Ke et al., 2011برا

و از آنجا کره جهران بره سررعت در حرال تغییررات

این وجود ،اختالفات در نری رشرد مارار بهداشرتی

قابلتوجهی در استانداردهای زندگی ،سب

زنردگی،

در بر ین کشررورها قابلتوجرره اسررت .ایر ن اختالفررات

رفتار اجتماعی و سالمت شهری است (در حرالی کره

میتواند برا عوامرل اقتصرادی ،اجتمراعی و جمعیتر ی

زندگی شهری همچنان فرصتهای زیرادی از جملره

توضیح داده شود ( .)Pammolli et al., 2012طری

دسترسی بالقوه به مراقبتهای بهداشتی بهتر را ارازه

چند دهه اخیر ،مطالعرات تجربری در زمینره عوامرل

میدهد) ،محیطهرای شرهری امرروز میتواننرد هر

مؤثر بر ماار بهداشتی ،ترا حرد زیرادی برر عوامرل

منجر به رشد بهداشت جوام شده و هر ماراطرات

درآمردی متمرکرز بروده اسرت ()Joshi, 2016ر امرا

سالمتی جدیدی را متوجه افراد کنند .بره عبرارتی از

امروزه ،نقش شاخصهای گرذار جمعیتری ،از جملره

آنجا که معضرالت بهداشرتی در کشرورهای در حرال

شهرنشینی ،در این مقوله بسریار حاززاهمیرت جلروه

توسعه بهویژه در شهرها مشهود است که مربرو بره

میکندر زیرا زندگی شهرنشینی در جهان به سررعت

آب ،محیطزیست ،خشرونت و آسر یبها ،بیماریهرا،

در حال تغییر است و سرعت تغییر در سره دهره گذشرته

رژی هررای غررذایی ناسررال و عرردمتحر

جسررمی و

(که مقارن با رشد سری جهانیسازی در دنیرا میباشرد)،

همچنین خطرات ناشی از شیوع بیمراری اسرت کره

شده اما ی
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بهداشتی -درمانی ،معمویً خانوارهایی را که ظرفیر ت

بهداشتی در مناطق ماتلف بر کسی پوشیده نیسرت
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بهداشررتی برروده و کمبررود پوشررش جررام و کامررل

در این میان ،آثار سب

ویژگر ی مشرتر

زنردگی شرهری برر مارار

 62رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستونه  ،زمستان 1398

مستقیماً بر وضعیت سالمت افراد تأثیر دارد و ماار
بهداشررتی را تحررت تررأثیر قرررار میدهررد ( Jensen,

 ،)2011لررزوم توجرره برره عوامررل مررؤثر بررر ماررار
بهداشررتی بررایخص در منرراطق شررهری و میرران
خانوارهای شرهری ،حرازز اهمیرت جلروه میکنرد .از
طرفی ،براسا

برآوردهرای صرورت گرفتره ،مارار

بهداشتی سرانه در ایران تقریباً 1082 ،دیر و حردود
 6/9درصد از تولید ناخالص داخلی ( 1)GDPبوده که
از متوسط  10درصد جهرانی ک ترر میباشرد (بانر
جهانی .)2019 ،همچنین آمارهرا نیرز بیرانگر رشرد

 آیا ماار آموزشر ی اسرتانی برر مارار بهداشرتیخانوار شهری استانی تأثیرگذار است؟
 آیا شاخص بهای کای و خدمات مصرفی اسرتانی بررماار بهداشتی خانوار شهری استانی تأثیرگذار است؟
 آیررا انتشررار دیاکسرریدکربن اسررتانی بررر مارراربهداشتی خانوار شهری استانی تأثیرگذار است؟
 آیا نری باسوادی استانی بر ماار بهداشتی خرانوارشهری استانی تأثیرگذار است؟
 آیا نری بیکاری استانی بر ماار بهداشرتی خرانوارشهری استانی تأثیرگذار است؟

جمعیت شهرنشین در ایران از حدود  50درصد کرل
جمعیت در سال  1357به حدود  75درصد در سرال
 1397اسرت (بانر

مرکررزی ایرران )1397 ،و رشررد

 -2پیشینه تحقیق
الف) پژوهشهای خارجی

اقتصادی در ایرران ،سربب مشرکالت زیسرتمحیطی

بررسی عوامرل اقتصرادی مرؤثر برر مارار بهداشرتی در

گسرررتردهای در زمینررره آلرررودگی ،زیسرررتمحیطی،

آمریکا طی دوره زمانی  1978-2012با روش ه جمعری

حاشیهنشینی ،گسرترش بیمراری در ایرن منراطق و

یوهانسن 3پرداختند .نترایج ایرن مطالعره نشران داد کره

همچنین تبعات ناشی از این موارد شده است ،به نظر

درآمد سرانه ،جمعیت شهرنشین ،رشد جمعیرت و انردازه

میرسد روند صعودی شهرنشینی با توجه بر ه درصرد

دولت ،رابطه مثبت و معنیداری با مارار بهداشرتی در

پایین ماار بهداشتی از  ،GDPنگرانیهرای زیر ادی

آمریکا طی دوره مورد مطالعه داشته است.

را برای دولت و مردم در کشور ایجاد کرده است و به

وارمررورا و یرینرروا )2015( 4برره بررسرری عوامررل

یکرررر ی از اصررررلیترین دغدغررررههای مرررردیران و

دموگرافی و کالن مؤثر بر مارار بهداشرتی خانوارهرای

تصرمی گیرندگان در سیسررت های بهداشرتی تبرردیل

شرررهری در کشرررورهای  OECDدر دوره 1990-2011

شده است و بر این اسرا  ،لرزوم توجره بره مارار

پرداختند .بر اسا

بهداشتی در خانوارهای شهری و عوامل مؤثر بر آنهرا

اعضای خانوار ،هزینههای مسکن ،ماار آموزشی و نررم

و بالطب  ،چگونگی اثرگذاری این عوامرل برر مارار

تررورم ،مه ترررین توضرریحدهندههای ماررار بهداشررتی

بهداشتی ،از فاکتورهای بسریار برا اهمیرت بروده کره

خانوارهای مورد مطالعه بودهاند.

نتایج این مطالعه ،سن ،درآمد ،تعرداد

پژوهشگران میطلبد .با توجه به آنچه بیان شد ایرن

شهرنشینی و عوامرل اقتصرادی  -اجتمراعی برر نرابرابری

تحقیق درصدد پاسخگویی به سؤایت زیر است:

ماار بهداشتی در چین طی دوره زمرانی 1990-2011

 -آیا تولید ناخالص داخلی سرانه استانی ،برر مارار

با روش پانل دیتا پرداختند .نتایج این مطالعره نشران داد

بهداشتی خانوار شهری استانی تأثیرگذار است؟

1- Gross Domestic Product

2- Wang and Rettenmaier
3- Johansen
4- Varlamova and Larionova
5- Miao and Wu

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1398.8.29.4.1

بحث و بررسی بسیاری را در حوزه سیاسرتمداران و

میازو و وو )2016( 5در مطالعهای ،بره بررسری اثرر
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گسررترده شهرنشررینی علرریرغ منرراف گسررترده

وانررو و ریتاینمررایر )2007( 2در مطالعررهای برره
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که شهرنشینی ،اثری مثبت و معنیدار بر نابرابری ماار

بیرن کشرورها را توضیرح دهرد .سایر نتایج نشان داد که

بهداشتی در استانهای مورد بررسی در چین داشته است.

تفراوت معنریداری در نروع عوامرل اثرگرذار و همچنیرن

ستین و باکیتاش )2019( 1در مطالعهای به بررسی
تررأثیر شهرنشررینی بررر ماررار بهداشررتی در کشررورهای

شردت اثرر آنهر را در هر رر یر ر

از گروههر رای ماتلر رف

درآمردی از کشرورها وجرود دارد.

درحال توسرعه برا رویکررد پانرل دیترا طری دوره زمرانی

نبهانی و هرتمنی ( )1395در مطالعهای به بررسری

 2015-2006پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد کره

تأثیر شراخصهای توسرعه کشرور برر مارار بهداشرتی

شهرنشینی ،فاکتوری مه و معنیدار در توضریح مارار

درمانی خانوار استان خوزستان با روش  OLSپرداختنرد.

بهداشتی در کشورهای مورد مطالعه بوده است.

بر اسا

نتایج به دست آمده 1 ،درصد تغییر در شراخص

گیامانکو و گیتو )2019( 2در مطالعهای به بررسری

آموزش ،تغییری  2/89درصردی در مارار بهداشرتی را

اثر سرمایهگذاری خرارجی و برخری دیگرر از متغیرهرای

باعث میشود .همچنین تغییرری  1درصردی در ضرریب

اقتصادی بر ماار بهداشتی در  28کشور اروپرایی طری

جینی ،تغییری  23درصدی در ماار بهداشتی را باعرث

دوره زمانی  2000-2013با روش پانرل دیترا پرداختنرد.

میشود .تغییری  1درصردی در متغیرر درآمرد ،تغییرری

نتایج این مطالعه نشان داد کره سررمایهگذاری خرارجی،

 1/861درصدی در ماار بهداشتی را سبب شده است.

شهرنشینی ،درآمد سرانه و سرمایه انسانی ،از اصرلیترین

محمدزاده و حسنزاده ( )1395در مطالعهای ،تأثیر

توضیحدهندههای ماار بهداشرتی در کشرورهای مرورد

خصوصرر یات اقتصررادی -اجتمرراعی خانوارهررا و توسررعه

بررسی بودهاند.

منطقررهای بررر روی هزینررههای بهداشررتی و فاجعررهبار

بلندمدت و کوتاهمدت عوامل مؤثر بر ماار بهداشتی در

کردند .نتایج نشان دادند که سه هزینههای بهداشتی از

جهان غرب با روش پانل دیترا طری دوره زمرانی -2015

بودجرره خررانوار و احتمررال مواجهرره بررا ماررار فاجعررهبار

 1995پرداختنررد .نتررایج ایررن مطالعرره نشرران داد کرره

سالمتی در این خانوارها بیشتر بوده است :در استانهرای

جمعیررت ،رشررد اقتصررادی ،شهرنشررینی و انتشررار ،CO2

توسعهیافتهتر ،سن سرپرست خرانوار زیراد اسرت ،تعرداد

اصررلیترین متغیرهررای مررؤثر بررر ماررار بهداشررتی در

افراد بایی  60سال و کمتر از  6سال بیشتری دارنرد ،در

کشورهای مورد بررسی بوده است .سایر نتایج این مطالعه

مناطق روستایی زنردگی مریکننرد ،مسرتأجر هسرتند و

بیانگر رابطه علّی دوطرفه بین ماار بهداشرتی و رشرد

سطح تحصیالت سرپرست خانوار کمتر است .این بررسی

اقتصادی بوده است.

به لزوم توجه به توزی عادینه امکانات بهداشتی در شرهر

صادقی و همکارانش ( )1393در مطالعهای ،عوامرل

تأمین مسکن خانوارها ،ارتقای سرواد و آمروزش عمرومی،

مؤثر بر هزینههای بهداشتی بارش خصوصری و مقایسره

پوشررش بیمررههای همگررانی و همچنررین توسررعه بیشررتر

شدت اثر آنها در سطوح ماتلف درآمردی در کشرورهای

مناطق محروم ،تأکید دارد .نتایج ایرن مطالعره نشران داد

آسیایی با رویکرد پانل دیتا را بررسی کردند .نتایج نشران

که سه گروه خانوارهای مستأجر ،خانوارهای فقیر سراکن

داد که متغیررر درآمر رد سر ررانه میتوانر رد قسر رمت

در کالنشهرها و سالمندان را میتوان از آسریبپذیرترین

اعظمرری از تفرراوت موجررود در هزینههررای بهداشرتی

اقشار جامعه دانست.

1- Cetin and Bakirtas
2- Giammancoa and Gitto
3- Barkat

بهرامرری و همکررارانش ( )1396در مطالعررهای ،برره
بررسررری ترررأثیر شررراخصهای منتارررب بهداشرررتی،

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1398.8.29.4.1

ب)پژوهشهای داخلی

و روستا ،حمایت از اقشرار آسریبپذیر ماننرد سرالمندان،
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بارکات 3و همکرارانش ( )2019بره بررسری اثررات

سررالمتی در سررال  1391بررا الگرروی پروبیررت را بررسرری
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زیسرررتمحیطی و اقتصرررادی برررر مارررار سرررالمت در

بهداشررتی کننررد ( .)Islam, 2015از عوامررل تأثیرگررذار

کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با روش پانل دیتا

دیگر بر ماار بهداشرتی کره در توضریح رونرد مارار

طرری دوره زمررانی  1995-2011پرداختنررد .نتررایج ایررن

بهداشررتی در بررین کشررورها بیرران شرردهاند میترروان برره

مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری موردمطالعه،

شرراخصهای مرررتبط بررا متغیرهررای گررذار جمعیترری و

دسترسی به سیست های فاضالب بهداشرتی بره میرزان و

شاخصهایی ه چرون نسربت جمعیرت شرهری ،انتشرار

شدت مصرف انرژی بر سرانه مارار سرالمت تأثیرگرذار

آییندههای زیستمحیطی ،سرطح عمرومی قیمتهرا و ...

هستند اما تأثیر آن در کشورهای در حال توسعه ،بیشرتر

اشاره کررد ( .)Lu & Qin, 2014; Kurt, 2015از یر

است .با توجه بره نترایج بهدسرت آمرده ،میتروان گفرت

دیدگاه ،شهرنشینی به دلیل بهبود زیرساختها ،خردمات

سرمایهگذاری برر حفرو و بهبرود کیفیرت محیطزیسرت

بهداشتی و دسترسی به تکنی ها و دانش بهداشتی بهتر

میتواند منجر به کاهش ماار سالمت شود.

میتواند منجر به کاهش مرگومیر نوزادان و بیماریهای

رضایی و همکارانش ( )1396عوامل مؤثر بر ماار

عفونی شود و وضعیت بهداشتی جوامر را بهبرود باشرد

کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1995-2014

حال توسعه که تراک جمعیت ،بسیار زیاد است و بارش

را بررسی کردند .نتایج برآورد نشان داد که ترأثیر درآمرد

بهداشت بره خروبی توسرعه پیردا نکررده اسرت ،افرزایش

سرانه و امید به زندگی بر ماار بهداشتی سرانه ،مثبرت

شهرنشررینی ،بررا افررزایش جمعیررت حاشیهنشررین همررراه

و تأثیر کم های خارجی و جمعیرت ،منفری و معنریدار

خواهد بود که با فقر ،درآمدهای کر و ناپایردار و کراهش

بوده است .ه چنین وابستگی فضایی بر ماار بهداشتی

هزینره در زمینره مارار بهداشرتی همرراه خواهرد برود

در کشورهای مورد مطالعه ،تأیید و مدل فضرایی دوربرین

) .(Eckert & Kohler, 2014البترره ایررن مسررئله را

به عنوان مدل مناسب انتااب شده است.

میتوان از دیدگاه تأثیر مستقی شهرنشینی بر آلرودگی و
تأثیر غیرمستقی آن بر ماار بهداشتی نیز توضریح دادر

 -3مبانی نظری

برره صررورتی کرره شهرنشررینی بررا گسررترش حملونقررل و

رابطرره برر ین درآمررد سرررانه و ماررار بهداشررتی

افزایش مصرف انرژی مصرفی ،منجر به افرزایش گازهرای

موضوعی است که در ادبیات اقتصاد بهداشت بره صرورت

گلاانهای شرده و برالطب  ،مارار بهداشرتی را افرزایش

گسرتردهای مطالعره شرده اسرت (.)Tai et al., 2015

میدهد ).(Aïssa et al., 2014

ماار بهداشرتی ،برر ترأثیر درآمرد ،متمرکرز اسرت کره

مناطق روستایی تا حد زیرادی متفراوت اسرت .گسرترش

معمویً توسط تولید ناخالص داخلی توضیح داده میشرود

شهرنشینی ،عمدتاً با افزایش حملونقل ،نیراز بره ترأمین

( .)Bedir, 2016تحقیقات در زمینه ارتبا بین درآمد و

انرژی بیشتر و انتشار بیشرتر گازهرای گلاانرهای همرراه

ماار بهداشتی ،به بررسی ضروری بودن یا لوکس بودن

اسرررت .افرررزایش سرررطح آلرررودگی و کررراهش کیفیرررت

ماار بهداشتی متمرکز بوده است .تأثیر درآمد سرانه بر

محیطزیست شهری ،تقاضا برای مراقبتهای بهداشتی را

ماار بهداشرتی در مطالعرات تجربری ،عمومراً برابرر یرا

افزایش میدهد و ساینه باش بزرگی از درآمردها صررف

بوده است ( .)Kurt, 2015افزایش سرطح

تبعات ناشی از آلودگی بر سالمت افراد میشرود ( Kurt,

درآمد و سطح رفاه در جامعه سربب میشرود کره افرراد،

 .)2015افزایش انتشار گازهای گلاانهای نیز به نوبه خود

باش بیشتری از درآمدهای خرود را صررف مراقبتهرای

بر وضعیت سالمت افراد تأثیرات منفی خواهد گذاشرت و

بزرگتر از ی

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1398.8.29.4.1

مطالعات اقتصاد بهداشت در زمینره عوامرل تعیینکننرده

ماررار بهداشررتی در منرراطق شررهری نسرربت برره

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

بهداشررتی سرررانه بررا رویکررر اقتصادسررنجی فضرر ایی در

اما از دیدگاه دیگرر ،برایخص در برخری از کشرورهای در
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ماار صرف شده بر روی سالمت را افزایش خواهرد داد.

تحوالت روند شهرنشینی در ایران

از سروی دیگرر ،افررادی کره در منراطق شرهری زنرردگی

بررسری رونرد ترراریای شهرنشرینی در اسررتانهای
ایررران ،حرراکی از افررزایش نررری شهرنشررینی در تمررامی

میکنند ،نسبت به همتایر ان روسرتایی خرود ،در معرر
زندگی (از جمله سرب های

استانهای ایران طری چنرد دهره اخیرر اسرت .در سرال

ناسال ) قرار میگیرند که در مطالعات اقتصاد بهداشت نیز

 ،1395جمعیت روستانشین فقط در ی

استان ک ترر از

مرورد مطالعره قررار داده اسرت ).(Gong & Fuller, 2010

 50درصد بروده اسرتر در حرالی کره در سرایر اسرتانها

ادبیات نظری ماار بهداشتی همچنین بر قردرت خریرد

شهرنشینی چهره غالب جمعیتی بوده اسرت .تفاوتهرای

افراد نیز تمرکز داشته است .افزایش نری بیکراری و ترورم

چش گیری در این زمینه برین اسرتانهای کشرور دیرده

تا حد زیادی اثرات مشابهی بر مارار بهداشرتی دارنرد.

میشود .جدول  1میزان شهرنشینی در سرالهای 1390

افزایش نرری بیکراری سربب کراهش سرطح درآمرد و در

و  1395را در استانهای ایران نشان میدهد .جهش نری

نتیجرره بودجرره خررانوار میشررود کرره تقاضررا بررر ماررار

شهرنشررینی برره بررایی  50درصررد در سررطح جهررانی،

بهداشتی را به صورت منفری تحرت ترأثیر قررار میدهرد.

ناسررتینبار در سررال  2008ری دادر در حررالی کرره ایررن

افزایش نری تورم نیز درآمد واقعی افراد را کاهش و سبب

جهش در ایران در سال  1978( 1359مریالدی) ری داد

کراهش تقاضرا بررای ماررار بهداشرتی در سر بد خررانوار

و نری شهرنشینی از به بایی  50درصد جمعیت کل رسید.

گزینههای ماتلفی از سب

میشود (.)Memarian, 2015
جدول  -1نرخ شهرنشینی در استانهای ایران (درصد از کل جمعیت)
استان

1390

1395

استان

1390

1395

استان

1390

1395

آذربایجانغربی

62/7

65/4

قزوین

73/1

74/8

خوزستان

71/0

اردبیل

64/0

68/2

ق

95/2

95/2

زنجان

62/5

67/3

اصفهان

85/4

88/0

کردستان

66/0

70/8

سمنان

77/0

79/8

ایالم

64/0

68/1

کرمان

57/5

58/7

سیستان و بلوچستان

49/0

48/5

بوشهر

68/2

71/9

کرمانشاه

69/7

75/2

لرستان

61/3

64/5

تهران

92/8

93/9

کهگیلویه و بویراحمد

52/6

55/7

مازندران

54/7

57/8

چهارمحال و باتیاری

58/2

64/1

گلستان

51/0

53/3

مرکزی

73/9

76/9

خراسان جنوبی

56/0

59/0

گیالن

60/3

63/3

هرمزگان

50/0

54/9

خراسان رضوی

71/9

73/1

همدان

59/2

63/1

یزد

89/8

85/3

منبع( :سالنامه آماری مرکز آمار ایران)1397 ،
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نمودار  -1روند نرخ شهرنشینی و روستانشینی در ایران (درصد)
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آذربایجانشرقی

69/02

71/9

فار

67/6

70/1

خراسان شمالی

51/5

56/1
75/5
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تحویت نری شهرنشینی در ایران نشان میدهد که

شهرنشینی در ایران مربو بره اسرتانهای قر  ،تهرران،

نری شهرنشینی از حدود  68/5درصد در سال  1385بره

اصفهان و یزد بروده اسرت .براسرا

نمرودار  1نیرز نرری

حررردود  74درصرررد در سرررال  1395رسرررید .در برررین

شهرنشررینی در ایررران در سررال  1359ناسررتینبار بررا

اسررتانهای ایررران ،در سررال  ،1395ق ر بررایترین نررری

جمعیررت روستانشررین برابررر رشررد اسررت و پررس از آن

شهرنشینی را با حدود  95/2درصرد و سرپس تهرران برا

جمعیت شهرنشین ،جمعیت غالب بوده است .برای در

 93/9را داشته اسرت .طری همرین سرال ،ک تررین نرری

بهتررر توزیرر جمعیررت شهرنشررینی در ایررران ،توزیرر

شهرنشینی در ایران نیز مربو به استانهای سیسرتان و

جغرافیایی نری شهرنشینی در ایران برای سال  1395در

بلوچستان و گلستان به ترتیرب برا  48/5و  53/3درصرد

نقشه  1ارازه شده است.

بوده است .جردول  1نشران میدهرد کره برایترین نرری

نقشرره  1نشرران میدهررد کرره پراکنرردگی توزیرر

تبدیل مناطق روستایی به شهر ری ا الحرا منراطق حا رش یهای

شهرنشینی در ایرران در نقرا ماتلرف یکسران نیسرت.

شهرها به شهر قابرل توجیر ه اسرت .جمعیرت شرهری در

مناطق شمالی ،غربی و جنوب غربی به دلیرل جغرافیرای

جهان عمدتاً در سال  1987به حدود نیمری از جمعیرت

خاص و آب و هوای مناسرب ،مهرد ناسرتین کانونهرای

جهرانی )2019 ،کره در ایرران

کل رسریده اسرت (بانر

در ایررران را نیررز برره خررود اختصرراص داده اسررت .در

بیانگر رشد سری شهرنشینی در ایرران بروده اسرت .در

جم بندی این باش میتوان گفرت کره رشرد جمعیر ت

بین استانهای ایران نیز مشاهده شد تفراوت گسرتردهای

استانها در ایران بیشتر طی دهههای بعد از  1357بروده

در نری شهرنشینی وجرود دارد کره از حردود  49درصرد

است .افزایش جمعیت شهرنشین در ایران در سره شر یوه

(سیستان و بلوچستان) تا  95درصد (ق ) در نوسان بوده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1398.8.29.4.1

تمدن شهری بوده است و بایترین نرری ترراک جمعیتری

حدود ی

ممکن یعنی رشرد طبیعر ی ،مهراجرت روسرتا -شرهری و

دهه پیش از آن این روند شروع شده است که
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نقشه  -1توزیع نرخ شهرنشینی در ایران در سال 1395
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 -4روش تحقیق

برره دادههررای پرررت و توزی ر غیرنرمررال قررویتر اسررت و

در اقتصادسررنجی کرراربردی عمومرراً از روشهررای

همچنررین برررآورد اثررر عوامررل مررؤثر در بررر ماررار

اسررررتاندارد (ماننررررد حررررداقل مربعررررات معمررررولی،1

بهداشتی در نقرا ماتلرف توزیر مارار بهداشرتی را

متغیرهرررررررای ابرررررررزاری 2و روش گشرررررررتاورهای

امکانپرررذیر میکنرررد

تعمی یافترره )3اسررتفاده میشررود کرره میررانگین تررأثیر

) .2001به عبرارتی اثرر متغیرهرای مسرتقل برر مارار

متغیرهررای توضر یحی را در کررل توزی ر متغیررر وابسررته

بهداشررتی در کوانتایلهررای ماتلررف ماررار بهداشررتی،

توضیح میدهد .این تمرکرز برر میرانگین شراید بره ایرن

بررسرری میشررود .رگرسرریون کوانتایررل را میترروان برره

دلیررل باشررد کرره دسررتیابی برره برررآوردی مناسررب از

صورت رابطه  1نشان داد:

متوسرررط اثرررر علّررری ترررا حرررد زیرررادی رضرررایتباش
تشررایص داده میشررود .در ایررن مطالعرره برررای بررسرری
عوامررل مررؤثر بررر ماررار بهداشررتی از روش رگرسرریون
کوانتایررل اسررتفاده شررده اسررت .رگرسرریون کوانتایررل

(Koenker and Hallock,

= 𝜃0𝑡 + 𝜃1𝑡 𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝜃2𝑡 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +

𝑡𝑖𝐻𝐸2
)
𝑡Ω

(𝑞

𝜃3𝑡 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝜃4𝑡 𝐶𝑂2𝑖𝑡 + 𝜃5𝑡 𝐿𝑖𝑡𝑖𝑡 +
(𝜃6𝑡 𝑈𝑛𝑒𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 )1

در رابطررره (،)1

𝐸𝐻
) 𝑡𝑖 𝑞 ( Ω
𝑡

کوانتایرررل

شررررطی4

قسررمتهای توزیرر برر ه ویررژه در دنبالررههای ابترردایی و

اسررت .همچنررین در رگرسرریون بررای :EDU ،ماررار

انتهرایی را فرراه میکنررد و ایرن رگرسرریون زمرانی کرره

آموزشرری خررانوار شررهری برررای اسررتان  iدر زمرران ،t

توزیر ر خطرررا غیرنرمرررال اسرررت و در توزی هرررای برررا

 :GDPتولیررد ناخررالص داخلرری سرررانه برررای اسررتان i

دنبالررههای بلنررد و نامتقررارن و همچنررین بررا وجررود

در زمررران  :INF ،tشررراخص بهرررای کرررای و خررردمات

ناهمراهنگی رگرسرریون برره بررآورد پارامترهررا میپررردازد.

مصررررفی بررررای اسرررتان  iدر زمررران  :CO2 ،tتولیرررد

ایرررن روش بررره تررردریج بررره روشررری جرررامعی بررررای

دیاکسررید کررربن برررای اسررتان  iدر زمرران  :Lit ،tنررری

تجزیررهوتحلیل آمرراری مرردلهای خطرری و غیرخطرری

باسررروادی بررررای اسرررتان  iدر زمررران  tو  :Uneنرررری

متغیررر پاسررخ ،در زمینررههای ماتلررف تبرردیل گردیررد.

بیکرراری برررای اسررتان  iدر زمرران  tاسررت .متغیرهررای

انگیررزه اصررلی برره کررارگیری رگرسرریون کوانتایررل ایررن

تحقیررق برره صررورت لگرراریتمی وارد مرردل شرردهاند.

اسررت کرره بررا نگرراهی دقیررق و جررام در ارزیررابی متغیررر

نمونرره مررورد بررسرری در ایررن مطالعرره نیررز شررامل 30

پاسرخ ،مردلی ارازره شرود ترا امکران دخالرت متغیرهررای

اسررتان کشررور طرری دوره زمررانی  1385-1396اسررت.

مستقل ،نره تنهرا در مرکرز ثقرل دادههرا بلکره در تمرام

به عبارتی نمونه مرورد بررسری کلیره اسرتانهای ایرران

قسررمتهای توزیرر برره ویررژه در دنبالررههای ابترردایی و

به جرز اسرتان البررز اسرت (کره بعرد از  1385مسرتقل

انتهررایی فررراه گررردد .همچنررین ایررن روش محرردودیت

شررده اسررت)که برره صررورت پررانلی گررردآوری شرردهانررد.

مفروضرررات رگرسررریون معمرررولی ماننرررد واریرررانس

دادههررای یزم برررای ایررن مطالعرره نیررز از سررالنامههای

ناهمسرررانی و حضرررور تأثیرگرررذار دادههرررای پررررت در

آماری مرکز آمار ایران گردآوری شده است.

برررآورد ضرررایب پدیرردار را نرردارد .ایررن روش در مقایسرره
برا رگرسر یون حررداقل مربعرات معمرولی ( )OLSنسرربت
1- Ordinary Least Squares
2- Instrumental Variables
3- Generalized Method of Moments

برا توجرره برره مطالعرات تحقیررق ،عالمررت انتظرراری
متغیرها به صورت جدول  2است:

4- Conditional Quantile
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معمررولی ،امکرران دخالررت متغیرهررای مسررتقل در تمررام

زمرران  tاسررت و 𝑡 Ωشررامل اطالعررات مررورد در زمرران t
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بررردون داشرررتن محررردودیات مفروضرررات رگرسررریون

ماار بهداشرتی خانوارهرای شرهری بررای اسرتان  iدر
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جدول  -2عالمت انتظاری ضرایب
عالئم انتظاری

متغیر
تولید ناخالص داخلی سرانه استانی ()GDP

+

ماار آموزشی ()EDU

+

شاخص بهای کای و خدمات مصرفی ()INF

+

انتشار دیاکسیدکربن ()CO2

+

نری باسوادی ()Lit

-/+

نری بیکاری ()Une

-

 -5یافتههای تحقیق
بررهکارگیری روشهررای سررنتی در اقتصادسررنجی،

بررسی و آزمون قرار گیرد ترا وجرود یرا نبرود رگرسریون

ایستا بودن متغیرها استر بنرابراین بررای

کاذب مشاص شود .نترایج آزمرون مانرایی در جردول 3

مبتنی بر فر

ارازه شده است.

جلوگیری از ری دادن پدیده رگرسیون کراذب در هنگرام
برآورد الگو ،ابتدا یزم است کره ایسرتایی متغیرهرا مرورد

جدول  -3نتایج حاصل آزمون پایایی متغیرهای تحقیق (روش لین و لوین و چو)
متغیرها

GDP

CO2

EDU

INF

LIT

سطح

10/29

0/99

نامانا

تفاضل

-4/404

0/00

مانا

سطح

-4/05

0/000

مانا

تفاضل

-

-

مانا

سطح

-2/47

0/006

مانا

تفاضل

-

-

مانا

سطح

1/34

0/93

نامانا

تفاضل

-8/09

0/00

مانا

سطح

1/45

0/78

نامانا

تفاضل

-5/47

0/00

مانا

سطح

-5/56

0/00

مانا

تفاضل

-

-

مانا

ماررار بهداشررتی ( ،)HEماررار آموزشرری ( )Eduو

برآورد مدل ،آزمون ه جمعری انجرام شرود ترا از وجرود

شاخص بهای کای و خدمات مصرفی ( ،)Infناما هستند و

ه جمعی اطمینان حاصل شود .نتایج آزمرون ه جمعر ی

با ی برار تفاضرلگیری مانرا میشروند .سرایر متغیرهرای

کازو و فیشر 2در جدول  4ارازه شده است.

براسا

تحقیق نیز مانا بودهاند .از آنجا کره برخری از متغیرهرای

1- Lynn, Levin and Chave

2- Cao and Fisher
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نتایج آزمون لین ،لوین و چاو ،1متغیرهرای

تحقیق مانا و برخی دیگر نامانا هستند ،یزم است قبرل از
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HE

سطح /تفاضل اول

آمارهی آزمون

احتمال

مانا  /نامانا

تأثیر نامتقارن عوامل مؤثر بر ماار بهداشتی خانوارهای شهری  /...حیدر لطفی ،سمیرا متقی ،صالح ابراهیمی رررررررررررررررررررر69
جدول  -4نتایج آزمون همجمعی کائو و فیشر
آزمون همجمعی کائو
آماره آزمون

احتمال

-3/87

0/00
آزمون همجمعی فیشر

فرضیه

آماره آزمون

نبود ه جمعی

احتمال

آماره آزمون حداکثر مقادیر ویژه فیشر

احتمال

36/11

0/00

39/39

0/00

376/06

0/000

265/22

0/00

حداکثر دو رابطه ه جمعی

564/27

0/00

345/28

0/00

حداکثر سه رابطه ه جمعی

587/66

0/00

576/64

0/00

حداکثر ی

رابطه ه جمعی

نتایج آزمرون ه جمعری بیرانگر رد فرضریه صرفر
مبنی بر عدمه جمعی در آزمونهرای ه جمعری کرازو و

پذیرفترره میشررود .در ادامرره ،بررا اسررتفاده از رگرسرریون
کوانتایل مدل تحقیق برآورد شده است.
نتایج برآورد مدل با اسرتفاده از روش کوانتایرل بره

فیشر استر بنابراین وجود ه جمعری در مردل بررآوردی

صورت جدول  5ارازه شده است:
جدول  -5نتایج برآورد مدل

GDP

0/654
()2/24

0/675
()2/37

0/702
()2/52

0/685
()1/87

0/7011
()1/89

0/706
()1/98

0/7468
()3/26

0/7498
()3/38

0/7498
()3/55

INF

-0/087
()-1/98

-0/068
()-2/43

-0/079
()-2/21

-0/079
()-2/15

-0/102
()-2/67

0/051
()-2/43

-0/068
()-1/94

-0/054
()-2/03

0/032
()-1/89

EDU

-0/165
()-1/76

-0/098
()-1/65

-0/114
()-1/67

-0/184
()-3/35

-0/215
()-3/21

-0/243
()-1/88

-0/236
()-2/56

-0/259
()-2/22

-0/248
()-2/58

CO2

0/043
()1/11

0/023
()1/56

0/035
()1/45

0/054
()1/43

0/087
()1/54

0/086
()1/87

0/087
()1/78

0/087
()2/06

0/098
()1/98

LIT

0/034
()1/32

0/087
()1/11

0/077
()1/08

0/065
()1/78

0/101
()1/67

0/117
()1/57

0/104
()1/78

0/104
()1/78

0/105
()1/98

UNE

-0/043
()-2/09

-0/087
()-3/11

-0/115
()-3/08

-0/109
()-2/78

-0/107
()-2/67

-0/125
()-2/05

-0/108
()-3/89

-0/104
()-3/11

-0/103
()-3/08

نشان میدهرد کره کشرش درآمردی مارار بهداشرتی،

بیکاری بر ماار بهداشتی به تدریج افزایش یافته اسرت.

کوچ ر تر از  1برروده اسررت .برره عبررارت دیگررر ،ماررار

اثر انتشار  CO2بر ماار بهداشتی نیز مثبت و معنیدار

بهداشتی در استانهای مورد مطالعه ،ی

کایی ضروری

بوده است .انتشار گازهای گلاانهای امرروزه یر

مسرأله

محسوب شده است .همچنین با توجره بره کوانتایلهرای

جدی و مورد مطالعه در حوزه اقتصراد بهداشرت اسرت و

برررآوردی ،در مقررادیر بررایی ماررار بهداشررتی ،اثرررات

ساینه هزینههای فراوانی از سوی دولتها و مرردم بررای

درآمدی تقویت شده است .همچنین برای سطح سرواد و

درمان یا کراهش آسریبهای ناشری آن صررف میشرود.

انتشار  CO2نیز نتایج مشرابهی حاصرل شرده اسرت .برا

نتایج برآوردی همچنین نشان میدهد با افزایش مارار

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1398.8.29.4.1

نتایج برآورد مردل در کوانتایلهرای مرورد بررسری

افررزایش ماررار بهداشررتی اثرررات انتشررار  CO2و نررری
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متغیر /کوانتایل
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بهداشتی به تدریج با افزایش ماار بهداشتی ،اثرر CO2

بهداشتی تأثیرات منفی نری بیکاری برر آن نیرز افرزایش

بر ماار بهداشتی نیز افزایش یافته است .در مرورد نرری

یافته است.

بیکاری نیز با افزایش نری بیکاری به تردریج صررف شرده

در ادامررره ،از طریرررق آزمرررون نیرررووی و

پررراول1

خانوار شهری برای ماار بهداشتی نیز به تدری کراهش

( )1987تقررارن برررای کوانتایلهررای مررورد بررسرری ،در

یافته است .این تأثیر در کوانتایلهرای برای ،تقویرت نیرز

جدول  6محاسبه شده است.

شده است .بره عبرارتی دیگرر برا افرزایش سرطح مارار
جدول  -5نتایج تقارن برای کوانتایلهای مورد بررسی
متغیر

GDP

INF

CO2

LIT

0/2- 0/8

0/789

0/354

0/3- 0/7

0/567

0/214

0/4- 0/6

0/432

0/154

0/1- 0/9

0/187

0/00

0/2- 0/8

0/176

0/00

0/3- 0/7

0/165

0/04

0/4- 0/6

0/143

0/076

0/1- 0/9

0/265

0/098

0/2- 0/8

0/407

0/214

0/3- 0/7

0/468

0/215

0/4- 0/6

0/546

0/34

0/1- 0/9

0/075

0/000

0/2- 0/8

0/109

0/021

0/3- 0/7

0/165

0/043

0/4- 0/6

0/187

0/054

0/1- 0/9

0/054

0/00

0/2- 0/8

0/093

0/00

0/3- 0/7

0/067

0/021

0/4- 0/6

0/086

0/00

0/1- 0/9

0/564

0/213

0/2- 0/8

0/787

0/365

0/3- 0/7

0/476

0/145

0/4- 0/6

0/685

0/287

بررا توجرره برره مقرردار احتمررال محاسررباتی ،در

مبنر ی برر تقررارن نترایج رد نشررده اسرتر برره عبرارتی بررا

کوانتایلهرررای مرررورد بررسررری در مرررورد متغیرهرررای

افزایش ماار بهداشرتی ،بره ترتیرب اثرر مثبرت GDP

 ،GDPماررار آموزشرری و نررری بیکرراری ،فرضر یه صررفر
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UNE

0/1- 0/9

0/976

0/48
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EDU

تقارن بین کوانتایلها

آماره

احتمال
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و اثررررات منفررری مارررار آموزشررری و نرررری بیکررراری

عوامل کلیدی مؤثر بر ماار بهداشتی خانوارهای شهری

افزایش یافته است.

از جملره تولیرد ناخالرص داخلر ری و مارار آموزشری،
نررری بیکرراری و تررورم و  ...میتواننررررد ضمررررن بهبررود

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

زیرسررراختهای بهداشرررتی مسر ررریر ،اقر ررردام بر ررره

هدف این مطالعه ،بررسی عوامل مرؤثر برر مارار

نظامسررازی حرروزه سالمت ،کاهش فشار برر خانوارهرا و

بهداشتی خانوارهای شهری در استانهای ایران طی دوره

ک کردن ماار بهداشتی در سبد بودجه خرانوار شروند.

زمررانی  1385-1396بررا روش رگرسرریون کوانتایررل بررود.

همچنین با توجه به تأثیر ساختار جمعیتی (شهرنشینی)

نتایج این مطالعره در ایرن زمینره نشران داد کره ،GDP

بررر ماررار بهداشررتی یزم اسررت در طراحرری و ترردوین

اثرات مثبت و معنیداری بر ماار بهداشتی داشته است

سیاستها در زمینه سالمت و بهداشت ،ساختار جمعیتی

که در مقادیر بایی ماار بهداشتی این اثرر قرویتر نیرز

به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد .همچنین برا توجره

بوده است .اثرات تورم بر مارار بهداشرتی نیرز منفری و

به تأثیر مثبت درآمد سرانه بر ماار بهداشر تی ،افرزایش

معنرریدار برره دسررت آمررده اسررت امررا برره ترردریج در

درآمد سرانه میتواند از مسریر افرزایش مارار مصررفی

کوانتایلهای بای این اثر ک تر شده اسرت .در مرورد نرری

منجر به افزایش ماار بهداشتی شود .بنابراین پیشرنهاد

بیکاری نیز اثرات منفی و معنیداری بر ماار بهداشرتی

میشود که برنامرهریزان و سیاسرتگذاران اقتصرادی ،برا

به دست آمد اما به تدریج این تأثیر در کوانتایلهرای برای

افزایش اعتبارات سرمایهای در زمینه ماار بهداشتی برا

سایر نتایج ،مارار آموزشری

توسعه و رشد سطح تولید ،به هردف ارتقرای سرالمت در

تقویت شده است .براسا

نیز تأثیرات منفی بر ماار بهداشتی داشته است کره در
کوانتایلهای بای تقویت شده است .نتایج این مطالعره برا
نترایج مطالعرات وانرو و ریتاینمرایر ( ،)2007وارمرورا و
یرینوا ( ،)2015میازو و وو ( ،)2016بارکرات و همکراران
( ،)2019صادقی و همکاران ( ،)1393نبهانی و هرتمنری
( ،)1395محمرردزاده و حسررنزاده ( )1395و بهرامرری و

 -7منابع
بهرامرری ،محمرردامینر پاکرردامن ،محسررنر رنجبررر ،محمرردر
یوسفزاده ،ستاره .)1396( .تأثیر شاخصهای منتاررب
بهداشتی ،زیستمحیطی و اقتصادی بر ماار سررالمت

همکاران ( )1396ه خوانی و مطرابق دارد .برا توجره بره

در کشورهای توسعهیافته و در حررال توسررعه .فصررلنامه

یافتههای تجربی این مطالعه ،پیشنهادهای زیر ارازه شرده

راهبردهای مدیریت در نظام سالمت.17-38 ،)1(2 ،

است.

رضایی ،هادیر علیزاده ،محمدر نادمی ،یونس .)1396( .عوامل

شهرنشینی خود را مجدداً مورد توجره قررار دهنرد ترا از

در منتابرری از کشررورهای در حررال توسررعه .فصررلنامه

عوامل منفی خرارجی در رشرد سرری جمعیر ت شرهری

نظریههای کاربردی اقتصاد.1-26 ،)2(4 ،

جلوگیری کنند .از سویی ،سیاستهای بهداشتی ،درمانی
و بهبود کیفیت زندگی برای بای برردن امیرد بره زنردگی،
سیاسررتهای افررزایش سرررمایهگذاری (کرراهش مصرررف،
ارتقرای امنیرت اقتصرادی ،توسرعه صرادرات و  )...بررای
افزایش رشد اقتصادی و تقویت سرمایه انسرانی پیگیرری
شود .از سروی دیگرر ،سیاسر رتگذاران بر را شر رناخت

صادقی ،سیدکمالر متفکرآزاد ،محمرردعلیر جلیررلپور ،سررایر.
( .)1393بررسی عوامل مؤثر بررر هزینررههای بهداشررتی
باش خصوصی و مقایسرره شرردت اثررر آنهررا در سررطوح

ماتلف درآمدی در کشورهای آسرریایی .فصررلنامه رفرراه
اجتماعی.55-75 ،)53(14 ،
محمرردزاده ،یوسررفر حسررنزاده ،خدیجرره .)1395( .تررأثیر
خصوصرریات اقتصررادی اجتمرراعی خانوارهررا و توسررعه

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1398.8.29.4.1

در ابتررردا ،سیاسرررتگذاران بایررر د سیاسرررتهای

مؤثر بر ماار بهداشتی سرانه :مقایسه مدلهای فضایی

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

جامعه نیز نازل شوند.
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