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 چکیده
اما مطالعات کمتری، مطالعات بسیاری در مورد چگونگی ارتباط سالمتی و ادوار تجاری انجام شده است، 

تر تقسیم تر و دقیقهای کوچکمیر را به گروه ومیر با ادوار، مرگوتر ارتباط مرگبرای بررسی دقیق

مدل  میر و نوسانات ادواری تجاری، از و ارتباط انواع مرگ جزئیاتکردند. در این مطالعه نیز برای بررسی 

میر به  وپنل استفاده شده است. برای انجام این تخمین، از آمار مربوط به مرگو روش 1 2000روهم

میر به تفکیک جنسیت از  و ، آمار مرگ1394-1390های تفکیک علل، از سازمان ثبت احوال برای سال

های میر به تفکیک سن از مرکز آمار برای سال و و آمار مرگ 1394-1387های مرکز آمار برای سال

های ایران استفاده شده است. در این مدل ارتباط بین نرخ بیکاری )متغیر در استان1395الی  1385

میر به تفکیک  مستقل اصلی( و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر مستقل مکمل با نرخ مرگ و

میر به تفکیک علل و ادوار  و نشان داده است ارتباط مرگ تحقیق نتایج شود.)متغیر وابسته( بررسی می

  های گوارشی است.بیماری سوانح و  مرتبط باده که بو  دارمعنی آنبرای دو دسته از انوع 

میر به دلیل  ومیر بر اساس سوانح و ادوار هماهنگ است، در حالی که ارتباط بین مرگ و ارتباط مرگ

دار است، ولی ر معنیومیر زنان و ادوار غی های گوارشی و ادوار هماهنگ نیست. ارتباط مرگبیماری

سال ادواریست، در حالی که ارتباط بین  44تا  15ومیر گروه سنی شوند و مرگمردان از رونق متاثر می

 معنی است. سال با ادوار بی 65سال و باالی  65تا  44ومیر افراد مرگ
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 مقدمه 
سرمایه انسانی در رشد اقتصادی اذعان دارند و سالمتی متغیری مهم  دانان همگی بر نقش مهم اقتصاد

در سرمایه انسانی است. مطالعات فراوانی در مورد نحوه اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد انجام شده است، 
ر محدود به سطح آموزش و کاکیفیت نیروی که حالی در مطالعات تمرکز بر بحث آموزش بوده، اکثر این  در

و سالمتی افراد جامعه کار است شود. بلکه سالمتی نیز عاملی مهم در کیفیت نیرویتجربه و مهارت نمی
-تاثیر قرار میگذارد. سالمتی به طرق مختلفی رشد اقتصادی را تحتتاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی می

سطح تری دارد. مواردی مانند تر و خالقمادهوری ذهن، جسم آدهد؛ نیروی کار سالم، کارایی و بهره
تواند انداز میها و حتی بهبود نرخ پسکار، میزان عالقه به تحصیل و فراگیری مهارتانگیزه نیروی

 وابسته به وضعیت سالمت افراد باشد.

ست، ها پیچیده اتوضیح و درک چگونگی ارتباط بین سالمتی و نوسانات اقتصادی به دلیل وجود درونزایی
اما در حالت کلی در پیشینه مطالعاتی موجود دو گروه مطالعه وجود دارد؛ گروهی تاثیر رکود را بر سالمتی 

مدعی هستندکه  2019و.. 1دانند. برای مثال هوناند و گروهی دیگر این ارتباط را منفی میمثبت دانسته
وری باعث استفاده کمتر افراد از چرا که کاهش بهره .شوددر شرایط رکود، وضعیت سالمتی افراد بهتر می

مواد غذایی مضر مانند الکل، دخانیات و... است. از طرف دیگرکاهش ساعات کاری باعث ایجاد فرصت 
توان بیان شود. از طرفی میهای مفیدی مانند آشپزی و ورزش کردن میمناسب جهت انجام فعالیت

ومیر کاهش ای و حوادث و سوانح ناشی از کار، مرگادفات جادهداشت که در رکود به دلیل کاهش در تص
 یابد.می

( 2016) 2کاتلردانند. برای مثال ومیر را متغیری غیرادواری میاز سوی دیگر بسیاری از مطالعات، مرگ
 3برنر یابد.های شدید نیز کاهش میومیر در رکودهای بزرگ افزایش یافته و در رونقبیان دارد که مرگ

تر، شوند. هر چه رکود طوالنیکند که در رکودها افراد دچار مشکالت روانی میعنوان می  (2005)
مشکالت روانی نیز شدیدتر خواهد بود.  افراد برای رهایی از مشکالت به استفاده بیشتر از الکل، مخدر و 

متی و افزایش گیرند که باعث کاهش سالآورند و سبک زندگی ناسالمی را در پیش میسیگار روی می
شود؛ این کاهش درآمد عالوه بر اینکه  استفاده از شود. بعالوه در رکود درآمد افراد کم میومیر میمرگ

های روانی و استرس ایجاد کند که خود تواند ناراحتیکند، میخدمات مربوط به تندرستی را کمتر می
 باعث کاهش سطح سالمت است.

 
 اثر که ( بیان دارد2016کاتلر ) ومیر و نوسانات وجود دارد، برای مثالای بین مرگارتباطات پیچیده 

 ولی، دارد سالمتی بر مثبتی تاثیرناشی از انبساط  درآمد بیشتر. است مبهم ومیرمرگ بر انبساط اقتصادی
تر کردن فهم این برای دقیقدارد.  سالمتی بر منفی اثر رونق از ناشی محیطی هایودگیآل دیگر طرف از

تر با ادوار بررسی کردند. برای مثال اثرات ومیر را به صورت جزئیارتباطات، مطالعات بسیاری ارتباط مرگ
گذارد، و یا هزینه فرصت فراغت برای های شغلی فقط بر سالمتی افراد در سن اشتغال اثر میاسترس

و .. 4ی افراد در سن اشتغال وجود دارد.)وون دن برگ ها در رکود صفر است، در حالی که برابازنشسته
 های مختلف سنی سعی در حل این مشکل شده است.ومیر به گروه( بنابراین با دسته بندی مرگ2017
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های مختلف با ادوار مهم گذاری نیز درک ارتباط بین سالمتی افراد در سنین و جنسیتاز نظر سیاست 
کند؟ و یا تاثیر المتی کدام گروه سنی از افراد جامعه را بیشتر متاثر میباشد. این موضوع که رکود، سمی

نوسانات اقتصادی بر سالمتی زنان و مردان چه تفاوتی دارد؟ و یا نوسانات اقتصادی چگونه و با چه عللی 
-رگومیر به تفکیک سن، مهای مرگشوند؟ در این مطالعه با استفاده از دادهومیر افراد میمنجر به مرگ

 ومیر به تفکیک جنسیت سعی بر پاسخگویی به سواالت فوق شده است.ومیر به تفکیک علل و مرگ

  پیشینه پژوهش
در مطالعات ومیر در ادبیات اقتصادی وجود دارد. مطالعات بسیاری برای بررسی ارتباط ادوار و مرگ

-مورد استفاده قرار می ومیر کل )به عنوان متغیری جایگزین برای سنجش سطح سالمت(تر مرگقدیمی

ومیر به تفکیک علل، تر مانند مرگهای جزئیومیر به گروهگرفت . در مطالعات جدیدتر با تفکیک مرگ
 تر کردن نتایج شده است. ومیر به تفکیک جنسیت و... سعی در دقیقمرگ

ومیر به ا تفکیک مرگ، ب2000تا  1980ای آلمان، در دوران ای بر( در مطالعه2004) 1برای مثال نیومایر 
) از قبیل مرگ به  ومیر به تفکیک برخی عللومیر کل و مرگعلل مختلف، به این نتیجه رسید که مرگ

میر از  و یابند. یعنی مرگهای قلبی، آنفوالنزا، تصادفات، خودکشی و..( در رکود کاهش میدلیل بیماری
 یل خودکشی( ادواریست.دید نیومایر )به غیر از موارد استثنایی مانند مرگ به دل

در انبساط اقتصادی انجام  1996تا 1900های ای را برای اقتصاد آمریکا در سال(مطالعه2005) 2گرانادوز 
دوران رکود ومیر به تفکیک سن و علل در طول ومیر کل، مرگکند که مرگداده است. وی عنوان می

ومیر کاهش داشته و یا حتی معکوس است، ولی در دوران رونق اقتصادی همه انواع مرگافزایش یافته
های اخیر  این حرکت ادواری شدت ای ادواریست و در طول دههشدند. به نظر گرانادو سالمتی پدیده

دوران رکود افزایش داشته  ومیر ناشی از خودکشی دریافته است. یک گرانادو اشاره دارد که فقط  مرگ
 است.  

اند که ومیر به تفکیک جنسیت، نتیجه گرفتهها بر اساس مرگ( با تفکیک داده2005) 3گردام وجانسون
 ومیر  نوسانات اقتصادی بر مرگ

گذارند، چرا که مردان نسبت به بیکاری و از دست رفتن درآمد داری بر جای میمردان تاثیرات معنی
 ستند. مطالعات بسیاری  آسیب پذیرتر ه

 اند. انقباضات اقتصادی بر مردان در مقایسه با زنان را موثرتر دانسته
کند، ( دلیل دیگری نیز برای حساسیت بیشتر مردان نسبت به نوسانات اقتصادی عنوان می2010) 4ریوا

قتصادی وی اشاره دارد که مردان بیشتری در بخش خصوصی اقتصاد شاغل هستند که در نوسانات ا
 گیرند.بیشتر تحت تاثیر قرار می

 
ایالت آمریکا و طی  50ومیر به علل، جنس و سن برای ( با تفکیک مرگ2013) 5ایونیدز و گرانادوز و جوز

ای، و های تنفسی، تصادفات جادهومیر به دلیل بیماریبه این نتیجه رسیدند  که مرگ  2006تا 1980
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داری ادواری هستند. اما مرگ ناشی ازخودکشی غیر ادواریست. نیهای قلبی به صورت کامال معبیماری
 های سنی ادواریست.ومیر در همه گروهها مرگهمچنین از نظر آن

-ها را به دو بخش زنان و مردان تقسیم کرده، و عنوان می(نیز داده2013)1گری و میکویس ونیکولوسی

گیرند. ها تحت فشار شدیدتری قرار میکاریکنند در سطح فردی و جمعی مردان در ادوار تجاری و بی
های رفتاری مضرتری برای برای این اتفاق دالیل مختلفی عنوان کردند از جمله اینکه مردان عادت

 سالمتی دارند.
هایی با سطح درآمد متفاوت و سطح تحصیالت مختلف، به ( با تقسیم افراد به گروه2014) 2لیسدنیلز

کند که رونق پردازد. وی عنوان میمی 2011تا  2001با ادوار در استرالیا در دوره ومیر بررسی ارتباط مرگ
آورد. در تر میهای دارای تحصیالت پایینهای پایین درآمدی و گروهفشار بیشتری بر سالمتی گروهک

 ها مضر است. حالت کلی نیز رونق برای سالمتی تمامی گروه
ومیر به تفکیک علل در رکودها ومیر کل و مرگند که مرگ(  عنوان کرد2015) 3نیلسون و اولسون

دار و همراه ادوار سال هم معنی 44تا  15سال و  74تا  60ومیر برای گروه سنی یابند. مرگکاهش می
ها مطالعات خود را از سال دهد. آناست، و بیکاری مردان را نسبت به زنان  بیشتر تحت تاثیر قرار می

 انجام دادند.  EU15یو برا 2012تا  1990

در برزیل  برای مرگ و میر به تفکیک  2017تا  2012های ای را از سال( مطالعه2019هون و همکاران)
ومیر با علل، نژاد، سن و جنسیت مختلف انجام دادند. و به این نتیجه رسیدند که با افزایش بیکاری، مرگ

یابد. این نتایج برای همه نژادهای افزایش میهای قلبی و سرطان ی علل مخصوصا به دلیل بیمایهمه
 سال نیز بیکاری با مرگ بیشتری همراه است.  15شود. برای افراد بیشتر از سیاه، سفید و غیره تکرار می

 هایهای ایران از سالای برای استان( در مطالعه1395غفاری گولک و عاقلی و ناصری و صادقی )
 ومیر به طور کلی ادواریست.دند که مرگبه این نتیجه رسی 1389تا  1381

به این نتیجه رسیده است که  1392تا  1370های ای درباره ایران از سال( در مطالعه1397صادقیان )
ومیر به تفکیک کند. در این مطالعه با بررسی ارتباط بین مرگومیر به صورت ادواری حرکت میمرگ

تری در مورد ادواری یا غیر ادواری بودن آن در دقیق علل، جنسیت و سن سعی شده است تا به نتایج
 ایران دست یابیم.

  

 الگوی مفهومی ها وتوسعه فرضیه
ومیر و نوسانات در این مطالعه از یک مدل اقتصادسنجی خطی برای بررسی ارتباط بین نرخ مرگ

( به عنوان متغیر ومیر ) شاخص سالمتیاقتصادی استفاده شده است. همان طور که اشاره شد متغیر مرگ
عنوان کردند که  2000 4گیرد؛ اگر چه محققین بسیاری از جمله روهموابسته مورد استفاده قرار می

ومیر نتیجه است چرا که مرگ6ومیربسیار بهتر از آمار مربوط به مرگ 5استفاده از آمار مربوط به ناخوشی
ومیر، منجر به حذف مواردی از ر مرگنهایی ناخوشی و کاهش سالمتی است. در واقع استفاده از آما

                                                           
1
 Gerry &Mickiewicz& Nikolosky2013 

2
 Lissdaniels2014 

3
 Nilson &Olsen2015 

4
 Ruhm2000 

5
 moridity 

6
 MORTALITY   



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  1399سال (، 1شماره )(، 4دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

انجامد.  به دلیل محدودیت دسترسی به شود که سالمتی را مختل کرده اما به  مرگ نمیناخوشی می
ومیر وجود ندارد. چرا که برای همه مقاطع ای جز استفاده از آمار مرگآمارهای مربوط به ناخوشی چاره

ومیر بر اساس علل )مرگ به مطالعه حاضر از متغیر مرگزمانی و شرایط در دسترس است. بنابراین در 
های گوارشی، اعصاب و روان، تنفسی، سرطان و.. ( و های قلبی و عروقی، سوانح، بیماریدلیل بیماری

ومیر به سال( و مرگ 65سال و بیشتر از  65تا  44سال،  44تا  15ومیر به تفکیک گروه سنی )مرگ
ومیر به ای از آمار توصیفی مربوط به متغیر مرگدر جدول یک خالصهتفکیک جنسیت استفاده کردیم. 

 تفکیک علل و بر اساس سنین مختلف و جنسیت گردآوری شده است. 
 

 ومیر بر اساس علل و سن و جنس  : آمار توصیفی مرگ(1)جدول
 Obs Std.dev Min  Max  Media  Mean  

 1649.336 1237.000 12602.00 272.0000 10450.712 330 44تا15گروه سنی اول

 2020.394 1262.0000 13046.00 327.0000 2104.010 330 65-44گروه سنی دوم

 6133.730 3983.500 33720.00 1130.000 5715.193 330 +65گروه سنی سوم

 7160.171 4722.000 32627.00 241.0000 6175.616 240 مردانمیر و مرگ

 6049.542 4072.000 27054.00 888.0000 5158.739 240 میر زنان و مرگ

 32.36129 20.00000 169.0000 0.00000 34.77364 155 های اعصابمیر بر اثر بیماربی و مرگ

 4174.084 2838.000 22224.00 317.0000 4027.990 155 های قلبیومیر بر اثر بیماریمرگ

 224.0129 163.0000 1939.000 19.00000 267.9406 155 های گوارشیومیر بر اثر بیماریمرگ

 100.3355 62.00000 866.0000 5.000000 125.8705 155 های خونیومیر بر اثر بیماریمرگ

 170.6581 98.00000 1104.000 11.00000 209.4515 155 های کلیویومیر بر اثر بیماریمرگ

 317.7742 164.0000 4024.000 7.000000 619.6194 155 های عفونیومیر بر اثر بیمایمرگ

 1031.619 689.0000 5683.000 179.0000 1020.202 155 ومیر بر اثر سرطانمرگ

 822.3935 661.0000 2338.000 156.0000 543.0153 155 ومیر بر اثر سوانحمرگ

 772.6452 471.0000 5336.000 50.00000 921.5902 155 های تنفسیومیر بر اثر بیماریمرگ

 

 مدل تحقیق
میر و  و ، برای تبیین رابطه بین نرخ مرگ2000گرفته شده از روهم  بردر این مقاله از مدل خطی 

برای استان استفاده شده و مدل  jبرای زمان و از اندیس  tنوسانات اقتصادی استفاده شده است. از اندیس
 پایه به صورت زیر است:

 Mjt=ajt+bXjt+cEjt+ejt 1رابطه

 

M های مختلف است، طول زمان و در استان ومیر درمتغیر مرگX ،بردار متغیرهای کنترل است E بردار
 eو برای نتیجه این مطالعه مهم است c متغیرهای مربوط به شرایط اقتصادی)بیکاری( است،  ضریب آن

 باشد. جز اخالل می

 تخمین تجربی:
تخمین مدل تحقیق به سه بخش ومیر، تر در مورد همراهی ادوار و مرگیابی به نتایج دقیقبرای دست

 تقسیم شده است:
 ومیر بر اساس علل مختلف است. در تخمین اول؛ متغیر وابسته، مرگ
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 در تخمین دوم؛ متغیر وابسته، مرگ ومیر بر اساس سن.
 . ابسته مرگ و میر به تفکیک جنسیتدر  تخمین سوم؛ متغیر وو  

خلی سرانه نیز به عنوان متغیرهای مستقل از نرخ بیکاری و یا نسبت اشتغال و تولید ناخالص داهمچنین 
 استفاده شده و روش مورد استفاده پنل است.

 

 ومیر با علل مختلفتخمین یک: ارتباط بیکاری و مرگ
ومیر استخراجی علل مرگومیر با علل مختلف و ادوار، از آمارهای مربوط به برای بررسی ارتباط بین مرگ
و روش تخمین پنل برای  1394تا  1390های ها مربوط به سالایم. دادهاز ثبت احوال استفاده کرده

( از شرایط 2000در این تخمین از نرخ بیکاری به عنوان شاخص اصلی)روهم  .های ایران میباشداستان
لی سرانه، متغیرهای مستقل تخمین را اقتصاد کالن استفاده می شود و  در کنار تولید ناخالص داخ

 دهند. تشکیل می

های های گوارشی، بیماریهای قلبی، بیماریومیر به دلیل سوانح،  بیماریدر جدول زیر ارتباط مرگ
های خونی با نرخ بیکاری های عفونی و بیماریهای اعصاب و روان، سرطان، بیماریتنفسی، بیماری

داری ومیر با بیکاری و ادوار در اغلب موارد ارتباط معنیمتفاوت مرگبررسی شده است. در مورد علل 
 توان جهت این حرکات را مشاهده کرد.یافت نشده است، اما می

های مربوط به علل مرگ و میر، نرخ بیکاری در مرحله اول با انجام تست مانایی هاردی برای تمامی داده
که همگی مانا در سطح صفر میباشند. در مرحله بعد با انجام و تولید ناخالص داخلی به این نتیجه رسیدیم 

ومیر با علل مختلف و ومیر به جدول دو میرسیم. در جدول دو ارتباط بین مرگتخمین برای علل مرگ
 هایی نشان داده شده است.بیکاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در تخمین

 

                                                                                         : تخمین پنل مرگ ومیر به علل مختلف      (2)جدول
های قلبی ومیر براثر بیماریمرگ

 (2)بخش 

 ومیر بر اثر سوانحمرگ
 (1)بخش

 2و  1

a  b a b  

0.034 0.014
0.183 (0.079)




 نتایج آزمون ها و معنی داری

-0.007
0.127-




 آزمون

مرگ و میر بر اثر بیماریهای 
 (4تنفسی)بخش 

میر بر اثر بیماریهای  مرگ و
 (3گوارشی)بخش 

 4و3

a b a b  

0.044- -0.009
.068- -1.37

0.048 0.475
2.101 2.056

 نتایج آزمون ها و معنی داری

0.001- 

0.52- 

-0.001 

0.989- 

 

مرگ و میر بر اثر بیماریهای  (6مرگ ومیر بر اثر سرطان)بخش   6و 5
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 (5اعصاب و روان)بخش 

a b a b  

0.059- 0.039- 

1.031- 0.715- 

0.012- 0.012- 

0.346- 0.351- 

 نتایج آزمون ها و معنی داری

0.007 

4.029 

0.001- 

0.104- 

 آزمون

مرگ ومیر بر اثر بیماری های 
 (8خونی)بخش 

مرگ ومیر بر اثر بیماری های 
 (7عفونی)بخش

 8و   7

 a b  

0.024 0.019 

1.294 1.061 

            0.018   0.026 

0.393      0.562  
 

 نتایج آزمون ها و معنی داری

0.001- 

2.849- 

0.002 

0.806 

 آزمون

 
است، پس از جدول دو نشان داده شده ومیر در اثر سوانح و نرخ بیکاری در بخش یک ارتباط بین مرگ

  bاز نوع پنل و با اثرات ثابت و در قسمت  aانجام آزمون چاو به این نتیجه رسیدیم که مدل در قسمت 
دار است. یعنی در ارتباط بین نرخ بیکاری با سوانح منفی و معنی bپنل با اثرات تصادفی است. در قسمت 

ای و اثر سوانح کمتر است و رونق با افزایش تصادفات جادهومیر بر شرایط رکودی و بیکاری، مرگ
-دهدکه ادوار با مرگدار بودن این ضریب نشان میبرد. معنیومیر را باالمیحوادث هنگام کار و ... مرگ

ومیر به دلیل سوانح در ارتباط هستند، به طوری که با افزایش یک درصد نرخ بیکاری، مرگ و میر در اثر 
 یابد.اهش میک 0.14سوانح 

دهد که در کند. تخمین نشان مینتایج از این فرضیه که رونق با افزایش در مرگ همراه است حمایت می
ای و حوادث ناشی از کار کنند، ترافیک، مشکالت جادهشرایط خوب اقتصادی، وقتی مردم بیشتر کار می

ناشی وسایل نقلیه در میان بقیه ومیر  بیان داشت مرگ 2000بیشتر است. در واقع همانطور که روهم 
 ترین شرایط را نسبت به ادوار تجاری دارد.ومیر حساسعلل مرگ
های قلبی و نرخ بیکاری پرداخته ومیر بر اثر بیماریجدول دو به بررسی رابطه بین نرخ مرگ 2در بخش 

ت ثابت است. ارتباط شده و پس از انجام آزمون چاو به این نتیجه رسیدیم که مدل از نوع پنل و با اثرا
دار است. یعنی به واسطه زیاد شدن نرخ بیکاری و های قلبی و نرخ بیکاری مثبت و غیر معنیبین بیماری

تواند به دلیل یابد. این موضوع میهای قلبی افزایش میومیر بر اثر بیماریورود به دوران رکود، مرگ
دهد، ادوار دار نیست که نشان میاین ضریب معنیفشارهای روحی و استرس ناشی از بیکاری باشد، البته 

 داری همراه نیستند.های قلبی به صورت معنیتجاری در ارتباط با بیماری
گوارشی و نرخ بیکاری  هایبیماری بر اثر ومیرمرگ نرخ بین ارتباط جدول دو به بررسی 3در قسمت 

انجام آزمون چاو و هاسمن به این نتیجه رسیدیم که مدل از نوع پنل و با اثرات تصادفی پرداختیم. با 
داری دارد. یعنی در طول های گوارشی با نرخ بیکاری ارتباط مثبت و معنیومیر بر اثر بیماریاست. مرگ

استفاده نادرست یابد. احتماال در دوران رکود های گوارشی کاهش میومیر در اثر بیماریدوران رونق مرگ
 دادنیابد، از سوی دیگر استرس و فشارهای روانی ناشی از بیکاری و از دست از مواد غذایی گسترش می
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اساس تخمین با افزایش یک درصد در نرخ بر هستند.درآمد، تشدید کننده مشکالت گوارشی سطح 
 یابد.ومیر افزایش میدرصد مرگ 0.48بیکاری، 

جدول دو را در  4های تنفسی و نرخ بیکاری قسمت ومیر بر اثر بیماریرخ مرگبرای بررسی ارتباط بین ن 
از نوع پنل  aگیریم. پس از انجام آزمون چاو و هاسمن به این نتیجه رسیدیم که مدل در قسمت نظر می

های تنفسی و نرخ ومیر بر اثر بیماریبا اثرات ثابت است. ارتباط مرگ  bبا اثرات تصادفی و در قسمت 
 دار است. ومیر غیرمعنیمرگ

-و نرخ بیکاری را میهای اعصاب و روان بیماری بر اثر ومیرمرگ نرخ بین ارتباط جدول دو 5در قسمت 

بینیم. پس از انجام آزمون چاو و هاسمن به این نتیجه رسیدیم که مدل از نوع پنل با اثرات تصادفی 
 است. این ارتباط معنا دار نیست.

ایم. پس و نرخ بیکاری پرداخته سرطان بر اثر ومیرمرگ نرخ بین دو به بررسی ارتباطجدول  6در قسمت 
از نوع پنل  bاز نوع پنل با اثرات تصادفی و  aانجام آزمون چاو و هاسمن  به این نتیجه رسیدیم که مدل 

-اری دارد. بیدومیر بر اثر سرطان با نرخ بیکاری ارتباط منفی و غیرمعنیو با اثرات ثابت هستند. مرگ

(. یعنی در طول دوران 2000و روهم 20041معنی بودن این رابطه موید مطالعات قبلی است ) نیومایر 
های محیطی ناشی از تواند بر اثر گسترش آلودگییابد که میومیر در اثر سرطان افزایش میرونق، مرگ

های ایران ومیر ناشی از سرطان در استانگدار بین ادوار تجاری و مررونق اتفاق بیافتد. البته ارتباط معنی
 وجود ندارد. 

جدول دو را در  7و نرخ بیکاری قسمت  های عفونیبیماری بر اثر ومیرمرگ نرخ بین ارتباط بررسی برای
رسیم که مدل از نوع پنل با اثرات نظر گرفته شود. پس از انجام آزمون چاو و هاسمن به این نتیجه می

معنی است. شواهدی وجود دارد که های عفونی و نرخ بیکاری مثبت اما بیارتباط بین بیماریثابت است. 
 2002گلسر -پردازد.) کیکلت های عفونی میبه ارتباط بین استرس، ضعف سیستم ایمنی بدن و بیماری

 های عفونی باشد.ومیر ناشی از بیماریتواند دلیل همراهی رکود و مرگ(، که می2
های خونی با بیکاری را نشان داده شده است. مدل ومیر بر اثر بیماریجدول دو ارتباط مرگ 8در قسمت 

های ومیر بر اثر بیماریمورد نظر بر اساس آزمون چاو و هاسمن پنل با اثرات ثابت است. ارتباط مرگ
 دار نیست. خونی با بیکاری مثبت و معنی

 ای مختلف سنیمیر و ادوار در گروهه تخمین دو: ارتباط مرگ و
ومیر افراد را به سه گروه های مختلف سنی ابتدا مرگمیر در گروه وبرای بررسی ارتباط بین ادوار و مرگ

سال تقسیم شده است. آمارها مربوط به مرگ و میر در  65سال و بیشتر از  65-44سال و  44-15سنی 
و روش تخمین 1394تا  1385های سالها مربوط به سنین مختلف استخراجی از سازمان آمار است. داده

در این تخمین از نرخ بیکاری به عنوان شاخص  .باشدهای ایران )به جز البرز( میپنل برای استان
شود و درکنار تولید ناخالص داخلی سرانه، ( از شرایط اقتصاد کالن استفاده می2000اصلی)روهم 

 دهند. متغیرهای مستقل تخمین را تشکیل می
رسیده شده است. در  2سال به رابطه  44تا 15ومیر از نسبت اشتغال و نرخ مرگ فاده از آمارهبا است  

دار وجود دارد. به این معنی که با میر و نسبت اشتغال، ارتباط معنیوارتباط مشخص است که  بین مرگ
. با افزایش یک یابدسال افزایش می 44تا  15ومیر افراد بین ورود به رونق و افزایش اشتغال، مرگ

                                                           
1
 Neumayer2004 

2
 Kiecolt - glaser2002 
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تواند یابد، که میدرصد افزایش می 21.43سال  44تا  15ومیر افراد بین درصدی در نسبت اشتغال، مرگ
 این افزایش را به حوادث ناشی از کار وتصادفات و اتفاقات مرتبط با رونق در ارتباط دانست.

 سال 44الی  15ومیر افراد = مرگ-1484.111+0.21+جمعیت کل 21.43نسبت اشتغال 2رابطه 

 2.7- 1.82 8.81 

 
 1385های ومیر بین سال( و از آماره نسبت اشتغال و نرخ مرگ 65تا  44از  گروه سنی دوم ) 3در رابطه 

 رسیم که تخمین دارای اثرات ثابت است.کنیم. با انجام ازمون چاو به این نتیجه میاستفاده می 1394تا 

دار بدست آمده است. به عبارتی معنیسال منفی، اما غیر 65تا  44ومیر افراد ارتباط نرخ بیکاری با مرگ
سال  65تا  44ومیر افراد گسال با باال رفتن نرخ بیکاری و ورود به رکود مر 65تا  44در گروه سنی 

سال از نوسانات اقتصادی تاثیر کمتری  44دار نیست. افراد باالی یابد، اما این ضریب معنیکاهش می
های اقتصادی پر نوسان، و یا تثبیت تواند به دلیل کاهش تدریجی مشارکت در فعالیتپذیرند. که میمی

ها از ر افراد باشد، که سبب آسیب پذیری کمتر آنهای کاری به دلیل داشتن سابقه و تجربه دموقعیت
ها را از هایی دارند که آنهای سنی، پس انداز و سرمایه گذاریشود. احتماال افراد در این گروهرکودها می

 کند.خطر از دست دادن درآمد حفظ می
 

 3رابطه                         سال   65الی  44ومیر افراد = مرگ332.46+0.156جمعیت کل  (+-0.86نرخ بیکاری )

2.75 15.42 0.17-  

سال  65ومیر ، از آماره نرخ بیکاری و نرخ مرگسال به باال( است 65گروه سوم سنی ) مربوط به  4رابطه 
معنی وجود دارد. ارتباط بیسال و نرخ بیکاری  65ومیر افراد باالی به باال استفاده شده است.  بین مرگ

های اقتصادی باشد. تواند به دلیل مشارکت ناچیز این گروه سنی در فعالیتمعنی بودن این ارتباط میبی
کند. ها وارد نمیاین گروه سنی در شرایط بازنشستگی قراردارند و رونق و رکود فشار مستقیمی بر آن

تر برای افراد جامعه جهت برقراری روابط اجتماعی و احتماال در دوران رکود به دلیل وجود زمان بیش
 یابد.ها بهبود میسال، وضعیت سالمت آن 65خانوادگی با افراد باالی 

 سال 65ومیر افراد باالی = مرگ 3738( + -0.58+نرخ بیکاری )0.22جمعیت کل  4رابطه 

 4.54 0.025- 6.44- 

 

 ومیر به تفکیک جنسیتتخمین سوم: تاثیر بیکاری و ادوار بر مرگ
ها و ملل مختلف حضور تواند متفاوت باشد. زنان در فرهنگومیر زنان و مردان با ادوار میارتباط مرگ 

-متفاوتی در تولید ملی دارند. در بسیاری از کشورها اشتغال برای زنان هنوز موضوع ثانویه محسوب می

ها ومیر زنان احتماال کمتر است. با توجه به این تفاوتاین تاثیرات بیکاری بر سالمت و مرگشود. بنابر
ها متفاوت است، در توان گفت که تاثیر نوسانات اقتصادی و بیکاری بر زنان و مردان و سالمت آنمی

 ها داشته است.این تحقیق سعی در بررسی  چگونگی این تفاوت
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در سطح  1394تا  1387های ها برای سالو مرگ و میر بر اساس جنسیت، دادهبرای بررسی ارتباط ادوار 
باشد. آوری شده است. روش مورد استفاده پنل میهای ایران )به غیر از البرز( و از مرکز آمار جمعاستان

( جمعیت بیکاران مرد بیشتر از ده سال، جمعیت کل 5متغیرهای مورد استفاده در رگرسیون اول )رابطه 
ومیر مردان به عنوان متغیر وابسته است. جمعیت بیکاران مردان به عنوان متغیرهای مستقل و نرخ مرگ

ومیر زنان به عنوان متغیر وابسته زن بیشتر از ده سال و جمعیت کل زنان به عنوان متغیر مستقل و مرگ
 است. 6در رابطه 

آزمون ریشه واحد هاردی انجام دادیم و به  باشد، در ابتداکه نرخ مرگ و میر مردان می 5برای رابطه  
 است.ها همه مانا  این نتیجه رسیدیم که داده

 ومیر مردان= نرخ مرگ 4631 + + جمعیت بیکاران مرد بیشتر از ده سال 0.001مردان جمعیت +  U 5رابطه

 5.08 2.21- 0.03- 

 
دهد، چرا که افزایش یک درصدی در جمعیت بیکاران ومیر مردان را ادواری نشان میتخمین فوق مرگ

گوید شود. این تخمین میمردان میومیر درصدی نرخ مرگ 0.003مرد باالتر از ده سال باعث کاهش 
توان با حوادث ضمن کار و سوانح و مانند، این نتیجه را میکه مردان با بیکاری بیشتر سالم تر می

 میر افراد شاغل است، مرتبط دانست. وترین دلیل مرگای که اصلیتصادفات جاده

ه است. برای این رگرسیون با انجام ها بررسی شدومیر زنان و بیکاری آنارتباط بین مرگ 6در رابطه 
آزمون چاو به این نتیجه رسیدیم که تخمین مورد نظر پنل با اثرات ثابت است. در رگرسیون مربوط به 

ها یافت نشده است. تاثیر بیکاری ومیر زنان و بیکاری آنداری بین مرگومیر زنان، ارتباط معنیمرگ
های توان اثرات ادواری یا غیر ادواری سیکل. بنابراین نمیدار استومیر مثبت و غیرمعنیزنان بر مرگ

مطابقت دارد  2005های گرهام و جانسون ومیر زنان مرتبط دانست. این یافته با یافتهاقتصادی را با مرگ
تواند به دلیل ومیر زنان دارد. این نتایج میداری بر مرگکه نوسانات اقتصادی تاثیر کم و غیرمعنی

ها در مشاغل با سوانح باال باشد. از طرفی به دالیل اقتصادی زنان و یا حضور کمتر آن مشارکت کمتر
معنی تواند سبب بیفرهنگی بار روانی کمتری از بیکاری و نداشتن درآمد بر دوش زنان است، که خود می

 بودن این ضریب باشد.

 ومیر زنان= مرگ 5681+  0.001+ جمعیت زنان  0.1بیکاران زن بیشتر از ده سال +   U 6رابطه 

 0.30 0.13 4.97 

های ایران در ومیر زنان و مردان و ارتباط آن با ادوار و بیکاری در سطح استانبررسی نتایج درمورد مرگ
داند. مطالعات بسیاری تاکید پیشین است که بیکاری را بر مردان موثرتر از زنان میراستای تحقیقات 

-کردند که در هر دو سطح فردی و جمعی مردان در نوسانات اقتصادی بسیار شدیدتر تحت تاثیر قرار می

 (2013،گری ومیکویس ونیکولوسی2005گیرند. )گردهام وجانسون
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 نتیجه گیری
ومیر کل، متغیری ادواری معرفی شده است. از جمله دالیل ران انجام شده، مرگدر اکثر مطالعاتی در ای

یابند. در این ومیر در ایران از قبیل مرگ در اثر سوانح و تصادفات و... با رونق اقتصادی افزایش میمرگ
ومیر گتری از ارتباط مرتر، به توضیح دقیقهای کوچکومیر به گروهمطالعه سعی شد تا با تفکیک مرگ

ومیر ومیر در سنین مختلف و مرگومیر به علل مختلف و مرگبا ادوارتجاری برسیم. با تقسیم مرگ
 های ایران بررسی شده است.  براساس جنسیت، ارتباط آن را با ادوار تجاری در سطح استان

انجامد، سوانح است. ومیر میترین دالیلی که در ایران به مرگمهمنتایج این تحقیق نشان داده است از 
دار همسو است. بدین منظور ومیر به دلیل سوانح با ادوار معنینتایج جدول یک نشان داد که ارتباط مرگ
 یابد. ومیر کاهش میکه با افزایش بیکاری و ورود به رکود، مرگ

ای، سوانح ناشی از کار و ..  است. این نتیجه در فات جادهاین ارتباط به دلیل کاهش یا افزایش تصاد
 ( نیز مشاهده شده است.  2015مطالعات بسیاری از جمله مطالعه نیلسون واولسون )

های گوارشی اشاره کرد، ارتباط این نوع از توان به بیماریومیر با ادوار میاز علل دیگر ارتباط مرگ
ومیر ناشی از باشد، یعنی افزایش بیکاری باعث افزایش مرگدار میومیر با ادوار ناهمسو و معنیمرگ

های گوارشی است. استرس و فشارهای روحی به دلیل بیکاری، از دست رفتن درآمد، دور افتادن بیماری
 های گوارشی و ادوارتجاری باشد. تواند دالیلی بر ارتباط بیماریاز اهداف، می

سال و  65تا  44سال،  44تا  15د مورد مطالعه به سه گروه سنی در بخش دیگر تحقیق با تقسیم افرا
 44تا  15ومیر با ادوار پرداخته شده است. ادوار تجاری، افراد بین سال به بررسی ارتباط مرگ 65بیشتر از 

ومیر افراد در این دهند. ارتباط نوسانات اقتصادی با مرگسال را با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار می
یابد، این ومیر در این گروه سنی کاهش می، مرگمعنی دار و همسو است.  در رکود اقتصادی نی گروه س

پذیری بیشتر از سوانح و حوادث مرتبط  تواند به دلیل حضور بیشتر به عنوان نیروی کار و تاثیرموضوع می
 است. تجاری مشاهده نشده  داری بین دو گروه سنی دیگر با ادواربا کار باشد. ولی ارتباط معنی

دهد که  تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می میر مردان و زنان با ادوار و در بخش سوم ارتباط مرگ 
 داری مرگ مردان به شکل معنی

-تجاری همسو است.  مردان در ایران مشارکت بیشتری در بازار کار دارند و حضور آنان در بخش با ادوار

ها باال هست بیشتر است و به همین دلیل رونق ین کار در آنبازار کار، مشاغلی که سوانح حمختلف های 
دهد. ولی ارتباط مرگ و میر زنان با ادوار داری افزایش میها را به شکل معنیمیر آن و اقتصادی، مرگ

در  2005و گردهام و جانسون   2015اولسون  نیسلون ومعنی دار نیست. این نتیجه تحقیق در مطالعات 
 مشاهده شده است. نیزت  مورد اثر جنسی
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