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 چکیده

در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاري به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابري درآمدي و امیـد بـه زنـدگی    
توانـد بـه   انـد کـه مـی   رسد بسیاري از این مطالعات از یک اثر تصنع آماري متأثر شـده اند. به نظر میپرداخته
عنـوان معیـاري از نـابرابري     رابطـه بـین ضـریب جینـی (بـه      گیري اشتباه منجـر شـود. در ایـن پـژوهش،    نتیجه

سازي اثر تصـنع آمـاري بررسـی شـده      عنوان معیاري از سالمت) پس از خنثی درآمدي) و امید به زندگی (به
بـا   2004-2012کشور منتخب با درآمد سرانه نزدیک (شامل ایران)، در دوره زمـانی   19است. بدین منظور 

دسـت آمـده بعـد از     اند. نتایج بهمورد بررسی قرار گرفته هاي پانل با اثرات تصادفی گیري از روش دادهبهره
 سازي اثر تصنع آماري حاکی از غیرمعنادار بودن اثر نابرابري درآمدي بر امید به زندگی است. خنثی

 
 هاي پانل.امید به زندگی، نابرابري درآمدي، اثر تصنع آماري، داده واژگان کلیدي:
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 مقدمه -1
در جهان امروز، آثار مخرب نابرابري و شکاف اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و جوامع از 

برند. نابرابري در درآمد یکی از وجوه نابرابري بوده که در ابعاد مختلف نابرابري رنج می
فی نابرابري درآمدي تنها اما آیا آثار من ،ادبیات اقتصادي از اهمیت باالیی برخوردار است

مختص حوزه اقتصاد جامعه است یا اینکه نابرابري درآمدي قابلیت تأثیرگذاري را در سایر 
هاي ها نیز دارد؟ در پاسخ به این پرسش ارتباط بین نابرابري درآمدي و مؤلفهحوزه

ابري ترین آنها بررسی ارتباط نابر غیراقتصادي مورد بررسی قرار گرفته که یکی از مهم
درآمدي با مؤلفه سالمت جامعه است. محققان اقتصادي به این پرسش که آیا نابرابري 

هایی عنوان شاخص میر یا امید به زندگی در جوامع (به و درآمدي عاملی مؤثر بر نرخ مرگ
 اند.هاي یکسانی ندادهپاسخ ؟براي سالمت جامعه) است

 ادبیات موضوع -2
 مبانی نظري -2-1

 درآمد مطلق و درآمد نسبی نظریه -2-1-1
هاي خرد، درآمد قابل تصرف فرد درباره رابطه بین درآمد فردي (منظور از درآمد، در داده

هاي کالن، درآمد ملی سرانه است)، نابرابري درآمدي در جامعه و امید به  و در داده
لق و نظریه گیرند؛ نظریه درآمد مطزندگی افراد، دو نظریه اصلی در مقابل یکدیگر قرار می

هاي دیگري مانند نظریه محرومیت یا نظریه نابرابري درآمدي درآمد نسبی (این نظریه به نام
 شود).نیز شناخته می

بیان کرد که درآمد داراي رابطه مثبت با سطح سالمت است و  1، پرستون1975در سال 
تر، از یک تابع هاي باالاین رابطه به دلیل افزایش سطح سالمت با نرخ کاهنده در درآمد

ارایه شد. او معتقد  1996در سال  2کند، اما نظریه رقیب توسط ویلکینسونمقعر تبعیت می
 

 
1- Preston 
2- Wilkinson 
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دهد و این درآمد نسبی است که بود، درآمد مطلق تمام وجوه این رابطه را پوشش نمی
گیري ویلکینسون براساس این  مراتب بیشتر از درآمد مطلق بر سالمت دارد. نتیجه تأثیري به

رضیه بوده که نابرابري درآمدي عاملی تأثیرگذار در انسجام و اعتماد اجتماعی است که ف
د و نرخ وش در این صورت، افزایش نابرابري به باال رفتن فشار و استرس افراد منجر می

 .)2، ص 2013و همکاران،  1یابد (مایرهوفرمیر افزایش می و مرگ
کند که پس از تعدیل مطلق بیان می توان گفت، نظریه درآمدبه عبارت دیگر، می

ماند، اما نظریه اي بین نابرابري درآمدي و سالمت باقی نمیمناسب درآمد افراد، هیچ رابطه
درآمد نسبی معتقد است که در سطح کالن نابرابري درآمدي داراي اثر مستقیمی بر 

 .)5، ص 2004و همکاران،  2سالمت است (لینچ
ر نقض و ابرام نظریات یادشده و همچنین بررسی رابطه مطالعات و تحقیقات زیادي د

توان به دو دسته هاي سالمت انجام شده است. این مطالعات را میبین درآمد و شاخص
هاي خرد اصلی تقسیم کرد: دسته نخست، مطالعاتی هستند که در تحقیق خود از داده

هاي کالن تند که دادهاند و دسته دوم، مطالعاتی هس(مرتبط با اشخاص) استفاده کرده
رسد اند. به نظر می(مرتبط با کشور، ایالت یا استان) را در فرآیند تحقیق خود به کار گرفته

 3شوند، مشکلی که گراوال رو می به برند با مشکلی روهاي کالن بهره میمطالعاتی که از داده
 آن را اثر تصنع آماري نامید.  ،)1998(

هاي کالن در فرآیند تحقیق در ی در نتیجه استفاده از دادهایجاد یک رابطه آماري تصنع
خصوص رابطه درآمد، نابرابري و سالمت، موضوعی بسیار ناخوشایند است، زیرا دسترسی 

شود و در سایر کشورها، چنین یافته محدود می هاي خرد بیشتر به کشورهاي توسعهبه داده
رو،  ازاین. )4، ص 2013وفر و همکاران، طور معمول در اختیار نیست (مایره هایی بهداده

هاي کالن ندارند. در این مقاله، از روش آماري اي جز استفاده از دادهمحققان چاره
 

 
1- Mayrhofer 
2- Lynch 
3- Gravelle 
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جدیدي براي تصحیح سازوکار ارتباطی بین نابرابري و امید به زندگی استفاده شده، 
ان ایجاد رابطه اي که با استفاده از ایجاد یک ضریب تصحیح سعی شده است تا امکگونه به

هاي کالن به حداقل برسد. در قسمت بعدي، به توضیح تصنع آماري هنگام استفاده از داده
پردازیم. سپس، با ارایه آمار و روش تخمین در بخش  چگونگی این فرآیند تصحیح می

شود. بخش انتهایی  سوم راه براي دستیابی به نتایج و تفسیر آنها در بخش چهارم هموار می
 شود. هاي سیاستی مربوط میگیري و توصیهبه نتیجه مقاله

 تصنع آمارياثر  -2-1-2
  %) آن داراي درآمد باال 50اي دووضعیتی را در نظر بگیرید که نیمی از جمعیت (جامعه

)، در این جامعه، درآمد متوسط <( هستند  %) داراي درآمد پایین 50و نیمی دیگر (
دهنده رابطه امید به   . همچنین تابع امید به زندگی که نشان) خواهد بود (  

شود. تعریف می زندگی و درآمد بوده و یک تابع مقعر است، به صورت 
 میانگین امید به زندگی براي جمعیت موجود در این جامعه به صورت زیر خواهد بود:

   )1(                                             

وضعیتی را در نظر بگیرید که در آن، همه افراد درآمدي یکسان  اي تکحال جامعه
). در این آورند. درآمد متوسط دو کشور با هم برابر است (دست می را به برابر 

 ضعیتی به صورت زیر خواهد بود:و میانگین امید به زندگی در کشور تک ،صورت

)2(      

 مقعر باشد، متوسط امید به زندگی در کشور دوم  در صورتی که تابع 
واهد گرفت قرار خ در سطحی باالتر از متوسط امید به زندگی در کشور اول 

 ).1(نمودار شماره 
در این صورت، به دلیل متفاوت بودن توزیع درآمد در این دو کشور، حتی با میانگین 
درآمدي برابر نیز متوسط امید به زندگی در آنها متفاوت خواهد بود. تفاوت در میانگین 

واسطه  به است،  -امید به زندگی در دو کشور که برابر با عبارت: 
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توان آن را اثر تصنع شود که می هاي کالن) ایجاد مییک اثر آماري (ناشی از استفاده داده
اثر تصنع آماري داراي رابطه مثبت با تغییرات ). 9، ص 2011، 1(کوولآماري نامید 

نابرابري درون کشورها خواهد بود و هرچه واریانس درآمد در داخل یک کشور بیشتر 
 تر است.  بزرگ باشد، این اثر

توان دریافت که این اثر به دلیل عامل اختالل و تهدید با توجه به توضیحات پیشین می
بودن نابرابري درآمد براي سالمت جامعه ایجاد نشده است، بلکه علت آن، وجود رابطه 

وار بین درآمد و امید به زندگی در سطح خرد، یعنی براي افراد جامعه غیرخطی و منحنی
 است.

 .4، ص 2013مایرهوفر و همکاران،  مأخذ:
 

 آماري امید به زندگی، درآمد و اثر تصنع -1نمودار 
 

براي تفاوت قایل شدن بین اثر مستقیم نابرابري درآمدي (به صورت عامل مخاطره 
سالمت در تئوري درآمد نسبی) و اثر غیرمستقیم آن (اثر تصنع آماري) هنگام استفاده از 

 کننده به مدل اضافه شود.  ید یک متغیر تصحیحهاي کالن، باداده
 

 
1- Cowell 
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 معیارهاي سنجش نابرابري درآمدي -2-1-3
 هاي نابرابري درآمديشاخص -

است و بیان  3و کوزنتس 2، ینتما1شاخص انحراف از میانگین نسبی معادل شاخص پیترا
از هاي باالتر کند که چند درصد از درآمد کل جامعه را باید از دارندگان درآمد می

تر از میانگین جامعه داد، تا  میانگین درآمد جامعه دریافت کرد و به دارندگان درآمد پایین
 ).22، ص1387درآمد و پردرآمد، یکی شود (کفایی،  میانگین درآمد هر دو گروه کم

ضریب جینی معیاري است عددي براي سنجش نابرابري که مقادیر آن در بازه صفر 
دست  ابري کامل) قرار دارد. این معیار با استفاده از منحنی لرنز به(برابري کامل) تا یک (نابر

 دهنده وجود نابرابري بیشتر است. تر باشد، نشان آید و هرچه مقدار آن بزرگمی
هاي محاسبه نابرابري برپایه رفاه یکی از مشهورترین شاخص 4تکینسونشاخص اَ

کند و با استفاده از بري توجه مییی و نابراآاجتماعی است. این شاخص به رابطه بین کار
دهد که جامعه تا چه اندازه حاضر به از دست دادن تولید و تابع رفاه اجتماعی نشان می

 درآمد براي از میان برداشتن نابرابري است.
نسبت پراکندگی دهکی از تقسیم میانگین مصرف و درآمد ده درصد از ثروتمندترین 

آید (که این درصد قابل تغییر دست می رین افراد جامعه بهافراد جامعه به ده درصد از فقیرت
 ).16، ص1387است) (کفایی، 

نیز وجود دارند.   5هاي دیگري مانند آماره تایلهاي یادشده شاخصدر کنار شاخص
گیري نابرابري درآمدي، یعنی ضریب  ترین شاخص براي اندازهدر این مقاله از متداول

 شود. جینی استفاده می
 

 

 
1- Pietra 
2- Yntema 
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 پیشینه مطالعات تجربی -2-2
 مطالعات خارجی -2-2-1

کشور، به بررسی رابطه بین سالمت افراد  50اي شامل)، با استفاده از نمونه1979( 1راجرس
داد که از پنج تا ده سال تفاوت بین میزان و توزیع درآمد پرداخت. نتایج تحقیقات او نشان 

گی در سایر کشورها وجود دارد. البته امید به زند طلب و امید به زندگی کشورهاي برابري
توان گفت، هیچ تفسیر مهمی از تحقیق خود انجام نداد و می  باید اضافه کرد که راجرس

واسطه دسترسی به خدمات  او احتمال برقراري ارتباط بین نابرابري درآمدي و سالمت را به
 بهداشتی و اجتماعی رد نکرد.

هاي کالن و خرد براي ده از هر دو گروه داده)، با استفا1999و همکاران ( 2ولفسون
آمریکا، به مطالعه رابطه بین درآمد مطلق و نسبی و سالمت پرداختند. نتایج حاصل از این 

میر در حالتی که از  و نابرابري درآمدي و نرخ مرگبین  داد که رابطهتحقیق نشان می
آن را به دلیل وجود رابطه بین  شود، فراتر از آن است که بتوانهاي کالن استفاده می داده

میر دانست. در حقیقت، این مطالعه، اختصاص تمام سهم رابطه بین  و درآمد و نرخ مرگ
 نابرابري و سالمت را به یک تصنع آماري رد کرد.

هاي کالن به این نتیجه دست یافتند که )، با استفاده از داده2000ویلکینسون ( و 3لومیر
میر همراه بوده است،  و درآمدي باالتر با سطح باالتري از نرخ مرگ در بین جوانان نابرابري

 دست آمد.  پنج سال به صورت عکس به و اما این رابطه براي افراد باالي شصت
)، با 2011( 5و تی سنگ 4همچنین در تحقیقی که اخیراً انجام گرفته است، لئون گونزالز

ئوري درآمد نسبی و مطلق پرداختند. آنها هاي کالن و خرد به بررسی دو تاستفاده از داده
براي اجتناب از ایجاد یک رابطه تصنع آماري، ابتدا رابطه را در سطح فردي آزمایش 
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2- Wolfson 
3- Lomayer   
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5- Tseng 
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کردند. نتایج حاصل از تحقیقات آنها حاکی از تحقق نظریه درآمد مطلق بود و براي 
 درآمد نسبی شواهدي یافت نشد.

 پیشینه مطالعات داخلی -2-2-2
)، به بررسی رابطه بین نابرابري در سرمایه انسانی 1389محمدجواد صالحی ( جعفر عبادي و

(بین زنان و مردان) و امید به زندگی پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 
شد (ضریب جینی نابرابري در تمام اجزاي سرمایه انسانی که شامل نابرابري درآمدي هم می

 اي منفی با میزان امید به زندگی دارد.در مدل بود) رابطهنماینده نابرابري درآمدي 
)، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطه توسعه 1387محمد باباخانی (

اقتصادي، رشد اقتصادي، نابرابري درآمدي و سالمت در ایران پرداخت. نتایج حاصل از 
درآمدي با سالمت رابطه معناداري  این تحقیق نشان داد که توسعه اقتصادي و نابرابري

 دارند، اما متغیر رشد اقتصادي رابطه معناداري ندارد.
)، به بررسی رابطه بین سالمت، توزیع درآمد و 1390ویدا واعظی و حسین زارع (

دست آمده  هاي تابلویی پرداختند و نتیجه بهدرآمد در ایران با استفاده از رویکرد داده
بیشتر توزیع درآمد (ضریب جینی) نسبت به متغیر درآمد در  دهندگی حاکی از توضیح

 میر) بود.  و تغییرات سالمت (متغیر نرخ مرگ
)، تأثیر نابرابري درآمدي بر وضعیت سالمت در 1390علی قنبري و همکاران (

دست آمده،  هاي تابلویی بررسی کردند و نتیجه بهکشورهاي منتخب را با رهیافت داده
 دار نبودن رابطه نابرابري و سطح سالمت جامعه بود.دهنده معنا نشان

هاي یادشده مطالعات دیگري نیز در این حوزه صورت گرفته است عالوه بر پژوهش
)، در خصوص اثر توزیع 1392توان به: محمدعلی متفکر آزاد و همکاران (  که از جمله می

، درباره ارتباط بین )1390( واعظیهاي سالمت، جمشید پژویان و ویدا درآمد بر شاخص
)، 1393شاخص توزیع درآمد و شاخص سالمت و رویا آل عمران و سیدعلی آل عمران (

 درباره تأثیر نابرابري درآمدي بر امید به زندگی اشاره کرد.
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 شناسی تحقیق و تصریح الگوروش -3
الگوي  پردازیم و هاي کالن میدر این قسمت در ابتدا به تصحیح اثر تصنع آماري در داده

کنیم و در ادامه، نحوه محاسبه ضریب تصحیح مورد  مورد نظر را براي تخمین معرفی می
هاي هاي دادهشناسی تحقیق که مدلطور اجمالی به روش دهیم. سپس، بهنظر را شرح می

ها و الگوي است، اشاره و الگوي تحلیلی مدل شامل تعریف مفاهیم، متغیرها، داده 1پانل
کنیم. پس از معرفی الگوي مورد بررسی و طرح فرضیه تحقیق، به  را بیان مینمادین تحلیلی 
هاي پانل پردازیم. براي آزمون فرضیه، از الگوي داده   هاي پیش از تخمین میانجام آزمون
شناسی پژوهش، دالیل انتخاب این  رو، در ادامه، ابتدا در بخش روش شود. ازاین استفاده می

طور که اشاره شد، در  کنیم. همان اختصار بیان می و سپس، آن را به دهیم الگو را ارایه می
این پژوهش، به دنبال شناسایی رابطه بین امید به زندگی و نابرابري درآمدي هستیم. در 

هاي گذشته به مبانی نظري، اقتصادي و ادبیات موضوع پرداختیم و در ادامه، به بخش
 پردازیم. بی مدل میتصریح الگو و نتایج حاصل از برآورد تجر

 هاي کالنتصحیح اثر تصنع آماري در داده -3-1
هاي کالن ایجاد در این بخش ما درصددیم تا اثر تصنع آماري را که در اثر استفاده از داده

کنیم که تئوري شود، با استفاده از یک ضریب تصحیح از میان برداریم. ابتدا فرض میمی
استفاده از ضریب تصحیح، اثر تصنع آماري را حذف  درآمد مطلق برقرار است، سپس، با

کنیم، اگر همچنان نابرابري درآمدي روي امید به زندگی تأثیرگذار بود، آنگاه تئوري می
 درآمد نسبی پذیرفته خواهد شد.

کنید، رابطه بین درآمد، نابرابري و امید به زندگی و در سطح خرد براي افراد فرض 
 ت:یک جامعه به صورت زیر اس

)3(              

 

 
1- Panel Data 
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) k=1,…m(kام در سال )i)i=1,…nدهنده امید به زندگی فرد  نشان در رابطه باال 
) بوده که در این مقاله به صورت یک تابع مقعر از درآمد افراد جامعه (   است.

اندازه نابرابري درآمدي جامعه در  دهنده نشان تعریف شده و  
دست  خطاي مدل است. حال اگر از مدل باال امید بگیریم، نتیجه به است.  kهاي مختلف  سال

 هاي کالن براي جامعه مورد نظر خواهد بود.آمده مدلی براي تخمین با سطح داده
 )4(                    

 K، متوسط امید به زندگی جامعه در سال =شود، طور که مشاهد می همان
است. حال تخمین معادله یادشده از دو روش قابل انجام است؛ راه اول، محاسبه 

دیگر، محاسبه یک ضریب تصحیح براي  و در ادامه تخمین مدل است، راه 
 این جزء است. ضریب تصحیح عبارت است از:

)5(                      

 و انجام محاسبات مربوط خواهیم داشت: مدلبا وارد کردن ضریب تصحیح در 

ȳ )6(               

 میانگین درآمد افراد جامعه است. ȳکه در آن، 
 ) تابع 6منظور تصریح الگوي نهایی براي تخمین، در رابطه ( به

کنیم.  گذاري میگذاري و براي مشخص شدن این الگو ضرایب را دوباره نامرا جاي
 آید:دست می به صورت زیر به الگوي نهایی

ȳ    )7(      

  محاسبه ضریب تصحیح  -3-2
دهیم، نتیجه به صورت بسط  را حول  در صورتی که سري تیلور 

 زیر است:
)8(  
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شود، طور که از بسط سري تیلور مشاهده می . هماناست که در آن، 
، ضرایب تصحیح خطاي متفاوتی را  و توزیع  هاي متفاوتی پیرامون تابع داشتن فرض

توانند در مطالعات مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به اینکه پیش از دهد که میمینتیجه 
رو، ما نیازمند ایجاد یک حالت  به صورت لگاریتمی تعریف شده است، ازاین این تابع 

 را براي استفاده در مدل استخراج کنیم.  واسطه آن بتوانیم  پارامتري از درآمد هستیم تا به
اي از ادبیات مربوط طی بحث و بررسی طوالنی، فرم مناسب تابعی توزیع مدهبخش ع

مانند  هاي جایگزین دانند و معتقدند، در مقایسه با سایر توزیعنرمال می -درآمد را لگاریتم
طور  به ). 10، ص 2013(مایرهوفر و همکاران، گزینه بهتري است  3و پرتو 2، فیسک1گاما

نرمال براي جمعیت بین ده درصد تا هشتاد درصد اول مناسب  -مکلی تابع توزیع لگاریت
). سهم جمعیت حاضر از درآمد در دم باالیی و )2011( 5و کول )1981( 4(براوون است

شاید توزیع پرتو  رو، نرمال است و ازاین -پایینی بیشتر از مقدار سهم آنها در تابع لگاریتم
به هر حال، از آنجا  .)11، ص2011ل ، (کو باشد تري براي دم باالیی و پایینی گزینه مناسب

که ما در حال بررسی اعضاي یک جامعه هستیم و فرض کردیم که رابطه مقعر بین درآمد 
و امید به زندگی وجود دارد، اثر وجود سهم جمعیتی بیشتر در دم پایینی باید باعث 

گی شود (زیرا هرچه این سازي اثر جمعیت باالتر در دم باالیی بر میزان امید به زند خنثی
شود). به همین دلیل، محاسبات ما در خصوص کشور نابرابرتر شود این اثر تجدید می

 نرمال درآمد صحیح خواهد ماند. -کننده تحت فرض توزیع لگاریتم ضریب تصحیح
منتشر کردند، در خصوص  2009اي که در سال در مقاله 7و ساالي مارتین 6پینکوفسکی
کشور در بازه  191هاي نرمال به بحث پرداختند. آنها با استفاده از داده -توزیع لگاریتم

 

 
1- Gamma 
2- Fisk 
3- Pareto 
4- Brown 
5- Cowell 
6- Pinkovski 
7- Sala-imartin 
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نرمال  -نشان دادند، توزیعی که با استفاده از فرض فرم تابع لگاریتم 1970-2006زمانی 
 ها عملکرد بهتري دارد.هاي گاما وسایر توزیعایجاد شده بود، از توزیع

توجه به اینکه مطالعات انجام شده در  و با در این مقاله، براي مشخص کردن توزیع 
 1برا -کردند،  از آزمون جاركنرمال را براي درآمد پیشنهاد می -این حوزه توزیع لگاریتم

دست آمده به صورت  براي مشخص کردن صحت این مطلب استفاده شده است. نتیجه به
 زیر است:

 برا -نتایج آزمون جارك -1جدول 
 برا -آماره جارك داريمعنا

08/0 93/4 
توان نتیجه گرفت که توزیع %  می5دست آمده در سطح معناداري  به probبا توجه به 

 نرمال است.  تابع لگاریتم 
به ترتیب انحراف از  mو  sنرمال باشد و  -داراي توزیع لگاریتم در صورتی که 

داراي  باشند، در این صورت،   نرمال  -معیار و میانگین توزیع لگاریتم
 توان چنین نوشت:توزیع نرمال خواهد بود. در نتیجه، می

= )9(                                                        

= (  )10(                           
) خواهیم 8) در رابطه (10) و (9گذاري روابط (ابراین، براي فرم لگاریتمی با جايبن

 داشت:

  )11(  
آن از ضریب  رو، ما براي استخراج ) وجود ندارد، ازاینsهاي رسمی واریانس(در داده

، در حالی که گیریم. براي ضریب جینی داریم:  جینی کمک می
0≤G≤1  وL(s) توان نرمال می -منحنی لرنز است. با فرض وجود یک توزیع لگاریتم

 

 
1- Jarque-Bera 
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G=2نشان داد که:  ( با توجه به ). 21، ص 2007و همکاران،  1(چوتیکاپانچی 1-(
 توان انحراف  معیار را به صورت زیر نوشت:می دست آمده عبارت به

 )12(                                          

نیز  mتابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است. براي محاسبه  که در این عبارت، 
 اسبه کرد:را بدین صورت مح m)  استفاده و 9توان از رابطه   ( می

)13(                                         
) 11) در رابطه (13) و (12از روابط ( sو  mشده  محاسبهگذاري مقادیر حال با جاي

 دست آورد. توان ضریب تصحیح خطا را بهمی

 شناسی پژوهش ها و روشمشخصه آماري داده -3-3
شود. با ترکیب  هاي اقتصادسنجی عارض میها، مشکالت بسیاري بر مدلدر اثر کمبود داده

رو، بسیاري از  شود و ازاین ها افزوده می هاي سري زمانی و مقطعی بر حجم داده داده
شود. هاي تابلویی حل می هاي صرفاً سري زمانی با حرکت به سمت داده ایرادهاي در مدل

افزودن در حجم مشاهدات و  -1اند از:  هاي تابلویی عبارتایاي دادهترین مز از جمله مهم
حل مشکل درجه آزادي: کم بودن درجات آزادي هر مدل اقتصادسنجی باعث شکست 

کاهش واریانس برآوردگرها: افزودن به درجات آزادي با  -2 شود.ها مینتایج تخمین
کمک به  -3 شود. ها میافزایش واریانس مشاهدات باعث کاهش واریانس برآوردگر

معنادار شدن نتایج: اگر متغیر توضیحی واقعاً بر متغیر وابسته معنا داشته باشد، با حجم کم 
گیري معناداري نتایج در تواند به دلیل نوسانات نمونهنمونه و پایین بودن درجات آزادي می

زمینه بروز  دست نیاید. با افزایش حجم نمونه و درجات آزادي این معناداري عمل به
داري کمک مقادیر جدولی با افزایش درجه آزادي به معنا -الف یابد، به دو دلیل: می
 کند.ها) به معناداري کمک می تر شدن قدر مطلق توابع آزمون (آماره بزرگ -ب کند. می

 

 
1- Chotikapanich 
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تخفیف مشکالت خاص نمونه در کاربردهاي اقتصادسنجی: در اقتصادسنجی برخی  -4
شود، مانند مشکل معه است و با افزودن مشاهدات حذف نمیمشکالت مربوط به جا

شود، اما  حل می GLSبه  OLSناهمسانی واریانس و خودهمبستگی که با تغییر روش از 
توان همان مدل قبلی را با نتایج  برخی مشکالت مربوط به نمونه است و در نمونه دیگر، می

افزایش حجم نمونه قابل حل است. خطی که با صرف  دست آورد، مانند مشکل هم بهتري به
هاي تابلویی  ها شایع است، با استفاده از دادهخطی که در مدل رو، مشکالت مشابه هم ازاین

دهدکه هاي اقتصادي از یکدیگر: این روش به ما امکان میتفکیک پدیده -5 شود. حل می
یمور محمدي، (تهاي اقتصادي را طی زمان و بین مقاطع از یکدیگر تفکیک کنیم پدیده
توضیح داده شد، چهارچوب نظري  ،2-3براساس آنچه در بخش  ، جزوه پانل دیتا،).1394

 به صورت:بردار متغیرها در این تحقیق را براي این مطالعه تجربی 
ȳ          )14(  

 اي مدل نیز به صورت زیر است:کند. شرح متغیره تصریح می

 فهرست متغیرها -2 جدول
 فهرست متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل رگرسیون

 STATA12افزار  متغیرهاي مدل در نرم متغیر مدل عنوان

 Lik Le امید به زندگی
ȳ لگاریتم طبیعی  درآمد ملی سرانه  Lni 

 Iik Gi ضریب جینی

 A  ضریب تصحیح
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کشور با درآمد سرانه بیشتر از  19 پانل براي هايداده از استفاده با کاربردي تحلیل
است. در انتخاب  گرفته صورت1 بندي بانک جهانی)، شامل ایرانمتوسط (مطابق با دسته

اطالعات در کنار سایر معیارها مورد توجه  بودن دسترس این کشورها همچنین معیار در
 ملی ناخالص درآمد ساالنه هايداده: از اند استفاده شده عبارت هايبوده است. داده

  2004 زمانیبراي دوره  3، امید به زندگی2012 تا 2004 زمانی دوره براي2 حقیقی سرانه
 در استفاده مورد آمارهاي و ها داده براي بازه زمانی یادشده. 4و ضریب جینی 2012تا 

اند. استخراج شده5 جهانی بانک ايسعهتو هايشاخص بخش آمارها و بخش از مقاله
استفاده شده است. همچنین به دلیل آنکه  STATA12افزار  منظور تخمین مدل، از نرم به

هاي اقتصادي و جمعیتی خود مانند ضریب جینی را با احتیاط کشورها غالباً برخی شاخص
سنجی این مورد  تصادرو، در برازش مدل اق کنند، ازاین بیشتر و به صورت غیرمنظم منتشر می

 شامل کردیم استفاده مقاله این در سنجی که اقتصاد شناسیروش ایم.را نیز در نظر گرفته

مشخص کردن همگن یا ناهمگن بودن مقاطع (واحدها)،  است؛ نخست، اساسی بخش چند
دوم، با توجه به همگن بودن مقاطع براي  مرحله مورد آزمون قرار خواهد گرفت. در

کنیم. در آخرین  استفاده می 8، از آزمون هاسمن7یا تصادفی 6مدل اثرات ثابتاستفاده از
مرحله، ضمن انتخاب روش مناسب براي تخمین مدل، نتایج حاصل از برآورد را مورد 

 دهیم.  تحلیل قرار می و بررسی و تجزیه
 

 

 
فهرست کشورهاي با درآمد سرانه بیشتر از متوسط عبارت است از:  بالروس، برزیل، بلغارستان، چین، کلمبیا، 

ی، نگرو، پاناما، پاراگوئه، پرو، رومان جمهوري دومینیکن، اکوادور، جمهوري اسالمی ایران، قزاقستان، مکزیک، مونته
 صربستان، تایلند، تونس و ترکیه.

2- GNI Peraint Capita, Atlas Method (Current US$) 
3- Life Expectancy at Birth, Total (year) 
4- GINI Index (World Bank Estimate) 
5- World Development Indicators (WDI) 
6- Fixed Effects Model 
7- Random Effects Model
8- Hausman Test 
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 آزمون تشخیص مدل  -3-4
ش حداقل مربعات معمولی توان از رو سادگی می در صورتی که مقاطع همگن باشند، به

لیمر استفاده  Fرو، براي انتخاب الگوي تخمین از آزمون  استفاده کرد. ازاین 1تجمیع شده
 F) نرمال باشد، با استفاده از آزمون itεشود. براساس این آزمون، اگر توزیع جمله خطا (می
در مشترك. ها، الگوي اثرات ثابت است یا  توان دریافت که الگوي درست براي داده می
شود. با توجه در برآورد روش اثرات ثابت محاسبه میلیمر  Fآزمون  STATA12افزار  نرم

دهنده  رو، نشان است، ازاین 20/254 محاسبه شده برابر با F)18,134(به آنکه آماره 
 معناداري مدل اثرات ثابت است.

 پانلهاي دادهانتخاب اثرات ثابت یا تصادفی در برآورد مدل  -3-5
 اگر الگوي مبنا به زبان ماتریسی به صورت زیر باشد:

it it i itY X Z a                                  )15(  

iZبردارهاي متغیرهاي مستقل هستند. اگر  Z و Xبردار متغیر وابسته و  Yکه در آن،  a

اي که بتوان آن را  گونه به ،ها، بلکه بین مقاطع یکسان و مشترك باشد تنها براي کل زمان نه
iZ= نشان داد ( در مجموع با اسکالر به شکل  aنگاه داریم:)، آ 

it it itY X                                )16(  

گویی که مقاطع خصوصیات شخصی مختص به خود نداشته باشند. حال اگر عناصر 
باشند،    با  3م بر کشور و همبستهباشند، مانند نظام اداري حاک 2غیرقابل مشاهده Ziبردار 

منظور  کند، آنگاه بهمانند درآمد نفتی که یک نظام اداري خاص را در کشور ایجاد می
باید   Ziجلوگیري از حذف متغیر مهم و تبعات آن و همچنین به دلیل غیرقابل مشاهده بودن 

 

 
1- Pooled Least Square 
2- Unobservable 
3- Correlated 
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iZرو،  کنیم. ازاینشخصیت مجزاي هر مقطع را در مدل لحاظ  a که ضریب دو بردار  را
 دهیم و داریم: نشان می  است، به شکل اسکالر به صورت

it it i itY X                                               )17(           
هستند، این مدل الگوي  دلیل آنکه عرض از مبدأها طی زمان ثابت در این مدل، به

 Ztاگر عناصر بردار ، جزوه پانل دیتا). حال 1394(تیمور محمدي، اثرات ثابت نام دارد 

به تنهایی تخمین   Xروي Yباشند، با رگرس کردن      غیرقابل مشاهده و ناهمبسته با
واقعاً طی زمان ثابت باشند و روي  Ztاشت، اما اگر عناصر  خواهیم د نااریب و سازگار از 

T شود.  هاي هر مقطع میزمان هر مقطع تغییر نکند، باعث ایجاد خودهمبستگی در داده
در   iZبراي نمایش صریح این همبستگی در الگوي مبنا با کم و اضافه کردن میانگین

 ) خواهیم داشت:16معادله (
( ) ( )it it i it i iY X Z E Z E Z                  )18(  

) که )iE Z a ، دهیم و نشان می یک عدد ثابت است و آن را با ( )i iZ a E Z a  یک
 دهیم. نشان می کمیت تصادفی است و آن را با 

 ( )it it i itY X u                         )19(  
براي تشخیص اینکه الگوي مورد نظر، اثرات ثابت است یا اثرات تصادفی، هاسمن 

بر  صفر مبنی فرضیه تحت آنها دوي هر که را  و مقایسه  )، پیشنهاد1978(
 ارایه کرد. ،اثرات تصادفی هستند

و  ا آزمون هاسمن براي بررسی وجود خودهمبستگی بین جزء خططور خالصه  به
) داراي توزیع Hرود که آماره آن ( متغیرهاي توضیحی در مدل اثرات تصادفی به کار می

 شود:درجه آزادي به صورت زیر تعریف می kکاي دو با 
 )21(  

 ) است.RE( الگوي مورد نظر، یک الگوي اثرات تصادفی :H0فرضیه 
 ) است.FE( : الگوي مورد نظر، یک الگوي اثرات ثابتH1فرضیه 
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منظور  پس از تخمین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، به انجام آزمون هاسمن به
 پردازیم. نتایج حاصل از انجام آزمون هاسمن به صورت زیر است. انتخاب بهترین مدل می

 
 نتایج حاصل از آزمون هاسمن  -3 جدول

 کاي دو درجه آزادي معناداري
1584/0 3 19/5 

 هاي پژوهش. فتهمأخذ: یا

رو، روش اثرات تصادفی نسبت به  است، ازاین 1584/0برابر با    Probبا توجه به آنکه 
 تري است.روش اثرات ثابت کارآتر بوده و روش مناسب

 برآورد تجربی مدل و تفسیر نتایج -4
در بخش اول پژوهش مسأله مورد بررسی بیان و براساس آن چهارچوب مطالعه تعیین شد 

ارت است از: بررسی رابطه نابرابري درآمدي و امید به زندگی با در نظر گرفتن اثر که عب
تصنع آماري. سپس، ادبیات مرتبط با موضوع مورد مطالعه بیان شد و پس از آن، با انجام 

عنوان چهارچوب متناسب با این  لیمر و هاسمن مدل اثرات تصادفی به Fهاي  آزمون
طور  ، ارایه شد. همان3از برآورد مدل در جدول شماره  پژوهش انتخاب شد. نتایج حاصل

شود، نتایج حاصل از آزمون معنادار بودن معادله ، مشاهده می3که در جدول شماره 
معنی بودن کل مدل (صفر بودن  که همان بی H0کننده این است که فرضیه  رگرسیون بیان

 دار است.انمدل مع توان نتیجه گرفت که کلشود و میتمام ضرایب) است، رد می
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 نتایج حاصل از تخمین مدل اثرات تصادفی -4 جدول
Wald 

chi2(3) 
 7084/0ضریب تعیین               156 تعداد مشاهدات 63/546

Prob > 
chi2 

  19 هاتعداد گروه 0000/0

le انحراف  ضرایب
 استاندارد

z P>IzI  95فاصله اطمینان % 

gi 049044/7- 105761/4 72/1- 086/0 09619/15- 9980997/0 
a 728409/3- 498539/2 49/1- 136/0 625455/8- 168637/1 

lni 099453/2 1023026/0 52/20 000/0 898944/1 299962/2 
Cons_ 86169/56 371922/1 45/41 000/0 17277/54 55061/59 

sigma_u 0019196/2 
sigma_ 34176763/0 

rho 97168009/0 
 هاي پژوهش.همأخذ: یافت

% ضریب متغیر 5شود که در سطح اطمینان براساس نتایج حاصل از تخمین مشاهده می
مقابل، در همین سطح اطمینان، ضریب لگاریتم درآمد سرانه  معنی است و در جینی بی

و اجزاي خطاي  1شود، ضریب همبستگی بین مقاطعمعنادار است. همچنین مشاهده می
σ =34/0و σ =2ر با به ترتیب براب 2برآوردها  هستند.   

 گیري خالصه و نتیجه -5
هاي رقیب در ارتباط با تأثیرگذاري نابرابري  در ابتداي مقاله به ارایه دو گروه از نظریه

درآمدي بر امید به زندگی و سالمت جامعه پرداختیم. سپس، اظهار کردیم که مطابق با 
هاي کالن براي بررسی رابطه بین نابرابري ه از دادهعقیده بسیاري از محققان استفاد

شود که براي دستیابی به درآمدي و امید به زندگی باعث ایجاد یک اثر تصنع آماري می

 

 
1-  =ρ  corr(  it,  is) 

2-  σ = 2 , σ = 34/0  
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سازي اثر تصنع آماري در بخش دوم نتیجه صحیح باید این اثر خنثی شود. در ادامه با خنثی
شناسی و علت  روشبیان سوم، به مقاله، ضریب تصحیح الزم را محاسبه کردیم. در بخش 

لیمر و هاسمن مدل اثرات  Fهاي با انجام آزمون وهاي پانل پرداختیم استفاده از داده
با تخمین . در بخش چهارم، عنوان چهارچوب متناسب با این پژوهش انتخاب شد تصادفی به

ت آمده حاکی از دس مدل با لحاظ اثر تصنع آماري به بررسی نتایج اولیه پرداختیم. نتیجه به
آن بود که تابع لگاریتمی از درآمد سرانه در کشورهاي با درآمد باالتر از میانه همواره تنها 

داري رابطه این تابع با امید به دهنده امید به زندگی در این کشورهاست و معنا توضیح
دست  ه بهعنوان یکی از نتایج مقال رفت) به گونه که از تئوري نیز انتظار می زندگی (همان
اي مشخص و مورد توجه بین ضریب جینی و ضریب تصحیح آماري و آمد، اما رابطه

توان نتیجه رو، می شاخص سطح سالمت جامعه، یعنی امید به زندگی مشاهده نشد، ازاین
گرفت، در این دسته از کشورها که داراي سطح درآمدي باالتر از میانه هستند، نابرابري 

دست آمده از این  نتایج بهرود. سالمت جامعه به شمار نمیدرآمدي یک معضل براي 
) که در خصوص رابطه سالمت و نابرابري 2011( 1تحقیق با مطالعه توره و میرسکایال

توسعه انجام شده بود، مطابقت دارد. نتایج این مطالعه نشان  حال کشور در 21درآمدي در 
توسعه انتخاب  حال کشورهاي درداد که بین شاخص سالمت و نابرابري درآمدي در می

) نیز در مطالعه خود پس از 2013( 2شده اثر معناداري وجود ندارد. مایرهوفر و اشمیت
اي معناداري بین شاخص سالمت جامعه و نابرابري تصحیح اثر تصنع آماري، رابطه

 درآمدي نیافتند.
درآمد با کاربرد هاي انجام شده در مورد ارتباط سالمت و توزیع در بسیاري از پژوهش

هاي کالن توجهی به اثر تصنع آماري نشده است که این موضوع، توانایی اتکا به نتایج داده
برد. در این پژوهش، با تعریف و محاسبه دست آمده از این مطالعات را زیر سؤال می به

دهنده  دست آمده تنها نشان ضریب تصحیح و وارد کردن آن در مدل تخمینی  نتیجه به
 

 
1-  Torre and Myrskylä 
2- Mayrhofer and Schmitz 
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مل اقتصادي خواهد بود نه اثرات آماري. اخذ نتیجه این پژوهش را که با تصحیح اثر عوا
گونه تفسیر کرد که به دلیل نبود سطح حداقل  توان اینتصنع آماري حاصل شد، می

درآمدي براي مردم در کشورهاي داراي درآمد سرانه باالتر از میانه رابطه بین سطح درآمد 
توان به دست آمده، می شتري برخوردار است. با توجه به نتایج بهافراد و سالمت از اهمیت بی

 سیاستمداران توصیه کرد که ایجاد حداقل درآمد را براي عموم مردم در اولویت قرار
رود، اگر این بررسی براي کشورهایی با درآمد باالتر شود، انتظار می دهند. یادآوري می

 دست آید. گیرد، نتایج متفاوتی بهصورت 
 

  



 ...بررسی رابطه نابرابري درآمدي و امید به زندگی در کشورهاي منتخب     22

 منابع  
انتشارات دانشگاه تهران،  ،، مجلد اول، تهرانمبانی اقتصادسنجی)، 1381ابریشمی، حمید (

 .D.M تألیف، Basic Econometrics بکتا ۀصفحه، ترجم 422چاپ سوم، 

Gujarati ،2002 ، چاپ چهارم. 
سسه خدمات ؤم، ، تهرانسنجیجمعی در اقتصاد ریشه واحد و هم)، 1387( نوفرستی، محمد

 .صفحه 188 چاپ پنجم، رهنگی رسا،ف
بررسی اثر نابرابري درآمدي بر امید به «)، 1393( آل عمران رویا و سیدعلی آل عمران

 .533-540، صص 5، شماره 13، دوره دوماهنامه پایش»زندگی در ایران
-1385توسعه اقتصادي، نابرابري درآمدي و سالمت در ایران: « )،1387(محمد باباخانی، 

 صبهار، ص ،28، سال هفتم، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی -صلنامه علمیف ،»1355
262-239. 

، مشهد، انتشارات دانشگاه هاي زمانی تجزیه و تحلیل سري)، کتاب 1389برومند، حسینعلی (
 ، تألیفTime Series Analysisصفحه، ترجمۀ کتاب  404فردوسی مشهد، 

 Jonathan D, Cryer،  ،1986ویرایش اول. 
ارتباط بین شاخص توزیع درآمد و شاخص «)، 1390ویان، جمشید و ویدا واعظی (پژ

-158، صص 41، شماره 11دوره ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي»سالمت در ایران
137. 

اثر سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به «)، 1389(جواد صالحی محمد و جعفر ،عبادي
پژوهشی علوم  -فصلنامه علمی ر آموزش عالی،ریزي دپژوهش و برنامه ،»زندگی
 .81-89 صتابستان، ص، 56شماره ، سال شانزدهم،اقتصادي

نابرابري درآمدي بر سالمت  تأثیر«)، 1390(فتاحی  روان و مریم نیک انسیه، علی ،قنبري
فصلنامه مدیریت ، »هاي تابلوییافراد در کشورهاي منتخب با استفاده از داده

 .77-86 صصپاییز، ، 45شماره ، 14جلد  ،سالمت



 23    1395تابستان / 67/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

هاي نابرابري و بر شاخصاصول حاکم « )،1387(حسین نصیري  ومحمدعلی سید، کفایی
، سال هشتم، شماره هاي اقتصاد اسالمیفصلنامه پژوهش »ها از نظر اسالمبررسی آن

 .93-122 صص ،32

کده ، دانشEviewsافزار  ، دوره آشنایی با نرمجزوه پانل دیتا)، 1394( محمدي، تیمور
 ی.اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائ

اثرات «)، 1392(پور و شبنم صالح  جلیل اصغرپور، ساالر متفکر آزاد، محمدعلی، حسین
کودکان زیر پنج سال میر  و مرگهاي امید به زندگی و نرخ توزیع درآمد بر شاخص

 .536-544 ، صص4، شماره 3، دوره فصلنامه پژوهش و سالمت، »در ایران
(شاخص منتخب ضریب جینی)  رابطه توزیع درآمد«)، 1390(زارع  حسین و ویدا ،واعظی

فصلنامه  ، »و علل مرگ) در ایرانمیر  و مرگ(شاخص منتخب  و اقتصاد سالمت
 .281-314 ص، پاییز، ص42اره ، سال یازدهم، شمپژوهشی رفاه اجتماعی - علمی

 
Chotikapanich D., Griffiths W. E. and Prasada Rao D. S. (2007), "Estimating 

and Combining National Income Distributions Using Limited Data", 
Journal of Business & Economic Statistics, Vol.25, No.1, pp.97-109. 

Cowell, F.(2011), Measuring Inequality (LSE Perspectives in Economic 
Analysis), Oxford University Press. 

Enders, w. (2004), "Applied Econometric Time Series", New York: Wiley 
Press. 

Gravelle H (1998), "How Much of the Relation between Population 
Mortality and Unequal Distribution of Income is a Statistical 
Artefact?", British Medical Journal, Vol. 316, pp.382-385.  

Hausman, J.A. (1978), "Specification Tests in Econometrics", Econometrica, 
Vol 46, pp.1251-1271. 

Leon-Gonzalez R., Tseng F. M. (2011), "Socio-Economic Determinants of 
Mortality in Taiwan: Combining Individual and Aggregate Data", 
Health Policy, Vol 99,pp. 23–36. 

Lynch J, Smith G. D., Harper S. and Hillemeier M.(2004), "Is Income 
Inequality a Determinant of Population Health? Part 1 A Systematic 
Review" ,Milbank Quarterly, vol. 82,no.1 ,pp. 5–99. 



 ...بررسی رابطه نابرابري درآمدي و امید به زندگی در کشورهاي منتخب     24

Mayrhofer T., Schmitz .T. (2013) , "Testing the Relationship Between 
Income Inequality and Life Expectancy: a Simple Correction for the 
Aggregation Effect When Using Aggregated Data", Journal of 
Population Economics, Vol.27, No.3, August, pp. 841-856. 

Preston S. H. (1975), "The Changing Relation between Mortality and Level 
of Economic Development", Population Studies: A Journal of 
Demography, Vol. 29,No. 1, pp.231-248. 

Pinkovski M, Sala-i-Martin X (2009), "Parametric Estimations of the World 
Distribution of Income", NBER ,Working Paper, No.15433. 

Rodgers G. B. (1979), "Income and Inequality as Determinants of Mortality: 
An International Cross-Section Analysis", Population Studies: A 
Journal of Demography, Vol 33, pp. 343-351 

Wilkinson, R. G. (1996), "Unhealthy Societies: the Afflictions of 
Inequality", London: Routledge. 

Wilkinson, R. G. (2000), "Mind the Gap: An Evolutionary View of Health 
and Ineqality", Weidenfeld & Nicolson. 

Wolfson M.; Kaplan G. (1999), "Relation between Income Inequality and 
Mortality: Empirical Demonstration", British Medical Journal 
(International Edition),Vol.319, pp.953–957. 

http://data.worldbank.org/ 
 

 
 


