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 1970-2009اسـت .روششناسی تحقیق ،رگرسـیون مبتنی بر دادههای پانل و
با بهکارگیری نرمافزار  Ststs11میباشـد .بدین منظور از سـه متغیر نرخ مرگ
و میر کودکان ،نرخ مرگ و میر زیر  5سـال و متوسـط امید به زندگی در بدو
تولد به عنوان شـاخصهای سالمت بهرهمند گرديده ،و از سه متغیر جهانیشدن
اقتصادی ،جهانیشدن اجتماعی و جهانیشدن سیاسی به عنوان شاخص جهانیشدن
اسـتفاده شده اسـت .عالوه بر اينها ،دو متغیر تعداد پزشکان به ازای هر 1000
نفر و تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه ،به عنوان متغیرهای کنترل
بهکار گرفته شدهاند.
نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که جهانیشدن منجر به بهبود شاخصهای
سلامت (نرخ مـرگ و میر کودکان ،نرخ مرگ و میر کودکان زیر  5سـال،
و متوسـط امید به زندگی در بدو تولد) میگردد؛ همچنین ،نتایج بدسـت آمده
بیان میدارند که مؤلّفهی اجتماعی جهانیشـدن ،اثر بزرگتری بر سالمت جامعه
خواهد داشت.
كليد واژهها :جهانیشدناقتصادی ،جهانیشدنسیاسی ،جهانیشدن اجتماعی،
شاخصهای سالمت ،کشورهایدر حال توسعه.

مقدمه

نظامهاي سلامت به منظور ارائهي بهتر خدمات به شـهروندان ،همواره در حال
تكاملاند و به طور مداوم بايسـتي پاسـخگوي چالشهاي جديد باشند .در ميان
چالشهاي بيشـماري كه امروزه سيسـتمهاي ملي سلامت با آنها مواجهاند،
جهانيشدن و تجارت بينالمللي خدمات سالمت 1یکی از مهمترين و پيچيدهترين
چالشهاي مزبور است ،زيرا با توجه به محوريت انسان در امر سالمت ،مباحث
مربوط به رفرمها در بخش مربوطه ،ماهيت حساس و مهمي دارد (تورانی ،طیبی،
توفیقی ،شعربافچیزاده.)454 :1390 ،
جهانيشـدن ،پديدهي نوظهوري نيسـت ،بلكه فرايندي اسـت كـه همگام با
1. Trade in health services
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افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي ،از آغاز تاريخ
وجود داشته(علیدادی )86 :1390 ،و میتوان آن را به صورت «ادغام اقتصادها
از راه بازارهـاي ميـان مرزها» معنا کرد .این امر از دههي هشـتاد آغاز گردید
و در طی دههي نود بر سـرعت آن افزوده شد (رحیمیبروجردی.)38 :1389 ،
برخلاف آنچه عموم ًا تصور میشـود ،جهانیشـدن پدیدهای صرفـ ًا اقتصادی
نیسـت ،بلکه تمام جنبههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسـی زندگی بشر امروز را
عالوه بر اقتصاد ،دربرمیگیرد (صداقت.)21 :1379 ،

ديدگاههاي متفاوتي در زمينهي آثار جهانیشدن بر سالمت جامعه وجود دارد.
برخي به اين پديده به عنوان يك گام نهايي در تخريب سيستمهاي سالمت ملي
مي نگرند ،در حالي كه گروهي ديگر به عنوان ابزاري براي توسعه و گسترش
دامنه و كيفيت خدمات سلامت به جامعهي تحت پوشـش ،به آن ميپردازند.
به هر روي ،جهانيشـدن و آزادسـازي تجارت در بخش سلامت (مانند سـایر
بخشهای جامعه) در سـطح جهاني در حال روي دادن اسـت ،و همين موضوع،
داراي پتانسيل ايجاد چالشها و فرصتهاي جديدي براي كشورها فراهم آورده
اسـت .پيوسـتن به اين جريان ،بايسـتي با ارزيابيهاي دقيق و كارشناسانه و با
مطالعهي تجربيات ساير كشورها و تحليل موقعيت كشورها و به صورت گام به
گام در بخش سالمت ،صورت پذيرد .از اين رو ،در اين مقاله ،به منظور آشنايي
بيشـتر با تأثیرات جهانیشدن بخش سالمت در جهت سياستگذاري مناسبتر
بـا آگاهي از فرصتهاي جهاني و الگوهاي موجود ،به بررسـی موضوع مزبور
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اصطالح جهانيشـدن اقتصاد كه ناظر به همگرايي اقتصادي و رفاهي اسـت،
بيانگر همگونسـازي قيمتها ،توليدات ،دسـتمزدها ،قيمت داراييها ،و  ...در
سراسـر جهان بـوده ،و موجب تغییر و تحوالت بسـیاری در زمینههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشـتی ،فرهنگی و سیاسـی در عرصهي بینالمللی شده و
کشـورهای زیادی را به چالش کشانده است (محمدنژاد مودی ،ایزدی ،اباذری،
.)540 :1390این پدیده به واسـطهي برداشـته شـدن مرزهـای گمرکی ،ایجاد
بازارهای مشترک ،رشد و توزیع درآمد و  ،...میتواند به طور مستقیم بر سالمت
تأثیرگذار باشـد؛ عالوه بر آن ،جهانیشدن به واسطهي عواملی همچون تأثیر بر
روی فرهنگ و آداب و رسوم ،بر عرصهي سالمت نيز تأثیرگذار است (اخوان
بهبهانی.)284 :1383 ،
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در كشورهاي در حال توسعه ،پرداخته شده است .مقالهي حاضر به ترتیب زیر
سازماندهی شده است:
در بخـش اول بـه بررسـی دقیق موضوع ،بیان مسـألهي تحقیـق و ضرورت
انجـام آن پرداختـه میشـود؛ در بخـش دوم در مورد مبانی تجربـی موضوع و
تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرديده ،مختصری بحث خواهد شد؛ در بخش
سـوم ،متغیرهایی که در تخمین مدل اسـتفاده شـدهاند و مدل مورد نظر بهطور
کامل تشـریح میشـود ،و در بخش چهارم نیز نتایج حاصل از تخمین مدل بیان
میگـردد ،و در نهایت در بخش پنجم از ایـن مقاله به جمعبندی و نتیجهگیری
پرداخته خواهد شد.
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 .1ادبیات نظری

جهانیشـدن ،فرایندی است که در نتيجهی آن ،اقتصادها و جوامع مختلف به هم
نزدیکتر میشـوند .این موضوع باعث گرديده كه تحقیقات بسـیاری در مورد
این پدیده و نتایج آن كه در دو دههي گذشته به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی
طیف وسیعی از بخشهای گوناگون تأثیر گذاشته ،صورت گيرد(برگ ،نیلسون،
 .)1191-2013 :2010پیشرفتهای فناوری و فشارهای اقتصادی ،سیاسی و ملی،
باعث ایجاد موقعیتها و سازمانهای جدید تجاری در فرآیند جهانیشدن گرديده
ی بودن و طبیعت غیرتجاریاش،
است .در این راستا ،بخش سالمت بهرغم عموم 
به میزان قابل توجهی تحت تأثیر جهانیشدن قرار گرفته است.
بهرغم اینکه مطالعات بسیاری به بررسی اثرات جهانیشدن بر رشد اقتصادی،
مالیات ،هزینههای دولت ،نابرابری در کشـورها و حتی محیط زیسـت صورت
گرفته ،اما تا كنون در مورد تأثيرات جهانیشـدن بر سلامت جامعه ،پژوهش
يـا تحقيق چنداني صورت نگرفته اسـت .این در حالی اسـت که جهانی شـدن
از طـرق مختلـف نظیر افزایش جابهجایی متخصصان حوزهي سلامت ،افزایش
جابهجایـی بیماران بهعنوان مصرفکنندگان سلامت ،اسـتفاده از فناوریهای
جدیـد در ارائهي خدمات بهداشـتی و درمانی ،افزایش دسترسـی بـه داروها و
تجهیزات پزشـکی و  ،...منجر به ارتقای سـطح سلامت جوامع میشـود (تای،
 .)103-126 :2007تحلیل اثرات جهانیشـدن بر سلامت ،نیازمند آن است که
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ابعاد مختلف این پدیده شـناخته شده و میان آنها تمایز صورت گيرد .با توجه
به آنکه جهانیشـدن شامل طیف وسیعی از فعل و انفعاالت گوناگون میشود،
میتـوان گفت ،ایـن فرایند ،ابعاد متفاوتـی را در بـر ميگيرد(آریباس ،پیرز،
 .)127-145 :2009اگرچه برخی جهانیشـدن را عمدت ًا دارای ماهیت اقتصادی
میدانند و فقط بر بُعد مزبور تأکید کردهاند ،اما نمیتوان از سایر مؤلّفهها و ابعاد
جهانیشـدن چشم پوشید .جهانیشـدن پروژه (یا پروسه) عامی است که ابعاد
مختلف حیات انسانی را دربر میگیرد و با نمودهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی همراه اسـت .این مؤلّفهها و ابعاد را میتوان بهگونهی ذیل برشـمرد
(دهر:)1091-1110 :2006 ،

سیاسـی :جهانیشدن سیاسـی به حرکت کشـورها جهت رسیدن به سطح
یکپارچهي سیاسی اشاره میکند.وجه سیاسی جهانیشدن ،کاهش نقش دولتها
و افزایش نقش و اقتدار شـرکتها و سـازمانهای فراملّی اسـت .در سیاسـت
جهانی ،دولتهای ملّی بهتدریج کنترل ،مدیریت و اختیارات خود را از دسـت
داده و نظـارت آنهـا بـر نیروهای داخلی کمرنگ میشـود .عامـل این تح ّقق
جهانیشـدن در عرصهي سیاسـت ،خود دولتها هسـتند که از طریق پیوستن
ارادی به شبکهها و سازمانهای فراملّی و بهویژه سازمان تجارت جهانی ،مبادرت
به تضعیف درونی خود کرده و تسـلط کشـورهای مرکزی بر خود را افزایش
میدهند.
اجتماعی :جهانیشـدن اجتماعی به ایـن موضوع میپردازد که تعامل میان
کشـورها چگونه میتواند هنجارهـا و ارزشهای فرهنگی جوامع را تحت تاثیر
قرار دهد .گسـترش سـریع مهاجرتها و صنعت توریسم ،جهانیشدن الگوهای
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اقتصـادی :جهانیشـدن اقتصـادی به مبادلهي کاالهـا و خدمات و جریان
سـرمایهگذاری میان کشورها و نواحی مختلف جهان اشاره میکند .جهانیشدن
اقتصاد ،توأم با خصوصیسـازی ،آزادسازی تجارت ،مقرراتزدایی در تجارت،
کاهش مالیاتها ،به حداقل رساندن نظارت دولت ،رشد سریع شرکتهای چند
تحول در حمل و نقل
ملیتی ،گسـترش مراکز مالیجهانی ،مهاجرت کارگرانّ ،
ی ارزش اقتصاد به تجارت اطالعات ،و نه تجارت
و شبکهی ارتباطات و وابستگ 
مواد ،میگردد.
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زندگی و مسـایل مشـترک جهانی ،همگـی از نمادهای جهانیشـدن اجتماعی
محسوب میشوند.
بخش سالمت ،یکی از بخشهایی که در جهان اقتصاد با سرعت زیاد در حال
رشـد است .جهانیسـازی خدمات سالمت طی دههي گذشـته به صورت ظهور
سـازمانهای جدیـد مراقبت از سلامتی و افزایش ارایهي خدمات سلامت در
خـارج از مرزها به صورت جابهجایی کارکنان و مصرفکنندگان و تجهیزات
الکترونیکی و دیگر وسایل است.
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عوامل زیادی منجر به رشـد جهانیسـازی خدمات سلامت شـده است .این
عوامل مشتمل بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در زمینهي خدمات سالمت
در بسـیاری کشورها ،آزادسازی بخشهای مرتبط مانند بیمهها،افزایش تحرک
مصرفکنندگان و عرضهکنندگان خدمات سلامت به علت کاهش هزینههای
سفر و سهولت آن و پیشرفتهای فناوری در زمینهي عرضهي خدمات سالمت
در خـارج از مرزها هسـتند .عالوه بر این ،تفاوت در سـرمایهگذاری در بخش
مراقبتهای سلامتی به علت آزادسازی و تسـهیل امر سرمایهگذاری ،افزایش
عمومیتقاضـا برای خدمات سلامت ،افزایش سـطوح درآمد و سـالخوردگی
جمعیتها در امر جهانیسـازی خدمات سلامت ،دخیل هستند .گذشته از این،
در حـال حاضـر ،تجارت خدمات سلامت بهرغم رشـد سـریع صنعت جهانی،
مراقبتهای سلامتی و از بین رفتن برخی موانع در سطوح منطقهای ،چند جانبه
و ملی و تجارت خدمات سلامت ،به نسـبت کمتر شده ،اما در آینده از اهمیت
بیشتری برخوردار خواهد شد.
تجارت خدمات سالمت به چهار روش زیر انجام میشود: 1
روش اول ،عرضـهي خدمـات در خـارج از مرزها .نخسـتین روش عبارت از
عرضهي خدمات سلامت در خارج مرزها اسـت كه مشتمل بر حمل نمونههای
آزمایشـگاهی ،تشـخیص و مشـاورهي بالینی ،و  ،...از طریق پسـت است .این
2
روش ،عرضـهي الکترونیکی خدمات سلامت و خدمات سلامت از راه دور
 .1وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مشاور معاونت امور اجتماعی و معاون
دفتر امور سالمت
2. Telehealth & Services
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را نیـز در بر میگیرد؛ همچنین از امکانات سـمعی و بصـری و اطالعات برای
عرضهي خدماتی از قبیل تشـخیص تستهای آزمایشگاهی ،نظارت ،مشاورهها،
انتشـار و دسترسـی بـه اطالعات تخصصـی و آموزش مداوم و بـه روز کردن
مهارتها نيز استفاده میشود.
همـراه با پیشـرفتهای آینده در زمینـهي فناوریهای ارتبـاط از راه دور و
کاهش هزینهي عرضهي الکترونیکی ،محدودهي این روش در زمینهي تجارت
خدمات سالمت نه تنها در کشورهای توسعه یافته ،بلکه از کشورهای مزبور به
کشورهای در حال توسعه و بالعكس ،افزایش خواهد یافت.

با این روش ،تجارت در داخل کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه و
بالعكس اتفاق میافتد؛ برای مثال ،جابهجایی بیماران کشـورهای در حال توسعه
بـه منظور دریافـت مراقبتهای تخصصی بـا کیفیت باالتر از بیمارسـتانهای
کشـورهای توسعه یافته ،یا کشـورهای در حال توسعه که دارای استانداردهای
باالتری هستند ،نمونهای در این زمینه است .جابهجایی بیماران کشورهای توسعه
یافته به کشـورهای در حال توسـعه به منظور دریافت مراقبت با کیفیت مشابه،
اما با هزینهي کمتر یا مراقبتهای پزشکی جایگزین نیز نمونهدیگری است.
مصـرف خدمات سلامت در خـارج از مرزها بـه دنبال افزایـش هزینههای
مراقبتهای سلامتی ،سـالخوردگی جمعیتها در کشـورهای توسـعه یافته و
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روش دوم ،مصـرف خدمات خارج از مرزها اسـت .ایـن روش به جابهجایی
متقاضیـان به کشـورهای عرضهکننـدهی خدمات تشـخیصی و درمانی مربوط
میشود .چنین تجارتی میتواند به علت تفاوت در هزینه ،کیفیت و دسترسی به
درمان در بین کشـورهای مختلف و عوامل دیگری نظیر مواهب طبیعی ،وجود
روشهای درمانی جایگزین ،فهرسـتهای طوالنی انتظار برای درمان در کشور
مبـدا و نزدیکی فرهنگـی ،زبانی و جغرافیایی بین کشـورهای دریافتکننده و
صادرکننده باشـد .مصرف خدمات سلامت در خارج از کشور همچنین شامل
جابهجایی کارکنان بهداشـتی و درمانی و دانشـجویان برای آموزش پزشکی و
تعلیم در خارج از کشـور اسـت .برخی کشورهای در حال توسعه مانند تایلند و
هند ،با ذخیره کردن جا برای دانشجویان کشورهای در حال توسعه ،کمکهای
تخصصی را در زمینهي خدمات آموزش پزشکی ارائه میکنند.
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افزایش قابلیتهای بیمهي سالمتی در بسیاری کشورها ،در آینده رو به افزایش
خواهد بود.
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روش سوم ،تجارت اقتصادی .سومین روش تجارت خدمات سالمت ،تجارت
اقتصادی اسـت که خود مشـتمل بر تأسیس بیمارسـتانها ،کلینیکها و مراکز
درمانی و تشـخیصی و مراکز نگهداری از بیماران در منزل 1اسـت .کشورها به
منظـور بـه روز و مدرنیزه کردن زیرسـاختهای مراقبت سلامتی و امکانات
آموزشی به سرمایهگذاری خارجی ،استقبال خوبی نشان دادهاند .فرصتهای رو
به رشدی برای متنوع کردن حضور بازرگانی در ارتباط با خدمات سالمت وجود
دارد؛ برای مثال ،به دنبال آزادسـازی سـرمایهگذاری خارجـی در جراحیهای
بیمارستانی و مدیریت و گسترش مراقبتهای مدیریت شده ،فرصتهایی برای
تجارت اقتصادی در مورد مدیریت امکانات بهداشتی و درمانی و خدمات وابسته
به وجود آمد .برخی کشورها مدیریت مبتنی بر قرارداد و ادارهي بیمارستانهایي
با قراردادهای سـرمایهگذاری مشـترک یا مالکیت خارجـی را آغاز کردهاند؛
همچنین ،فرصتهایی برای شـرکتهای دارای تجربه در زمینهي اعتبار بخشی،
قانونگذاری و استانداردهای پزشکی به وجود آمد.
حوزهي دیگر ،تجارت اقتصادی آموزش پزشـکی و پیراپزشکی با بسیاری از
دانشـگاههای مشـهور بینالمللی و ایجاد قراردادهایي با سرمایهگذاری مشترک
با دانشـگاههای مزبور اسـت .در نهایت با ادغام فناوری اطالعات در عرضهي
خدمات سلامت ،احتمال ایجاد موقعیتهای حضور بازرگانی برای شرکتهای
دارای تجربه در زمینه  ITو مراقبتهای سلامتی مانند تأسـیس ،حفظ ،آموزش
و طراحی چنین نظامهایی موجود است.
با افزایش فشار روی منابع دولتی و هزینههای سالمتی بخش دولتی در بسیاری
کشورها ،اهمیت تجارت اقتصادی بهعنوان ابزار تولید منابع سرمایهگذاری و به
روز کردن زیرساختهای خدمات سالمتی رو به افزایش است.
روش چهـارم ،جابهجایی کارکنان بهداشـتی و درمانـی .در نهایت ،خدمات
سالمت میتواند از طریق جابهجایی کارکنان بهداشتی و درمانی مانند پزشکان،
1. Nursing homes
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متخصصان ،پرسـتاران ،پیراپزشکان ،ماماها ،تکنیسـینها ،مشاوران و کارکنان
مدیریتی بهداشـتی و درمانی و دیگر افراد ماهر و آموزش دیده ،تجارت شـود.
در حقیقـت ،امروزه ،این روش در کنار مصرف خارج از مرزها ،بخش عمدهي
تجارت خدمات سالمت را تشکیل میدهد.
عواملی که منجر به جابهجایی کارکنان بین کشـورها میشـود ،عبارتاند از
تفاوتهای دستمزد در بین کشورها ،جستوجوی شرایط کاری و استانداردهای
زندگی بهتر و عدم موازنه بین عرضه و تقاضا میان کشورهای مبدا و مقصد.

به طور کلی ،بخش مراقبت سالمت یکی از پرشتابترین بخشهای اقتصادی
جهان به لحاظ توسعه است .سالمت و خدمات مربوط به آن در اثر عوامل مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و  ،...به امری قابل تجارت تبدیل شـده اسـت .در
سالهای اخیر ،رشد چشمگیری در فرصتهای تجارت و سرمایهگذاری ،چه در
درون بخش خدمات سالمت و چه در خدمات وابسته به آن نظیر بیمهي سالمتی
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته رخ داده است.
رشـد ارائـهي خدمـات سلامت در فراسـوی مرزهـا از طریـق جابهجایـی
ارائهدهنـدگان و مصرفکنندگان و همچنیـن از طریق روشهای الکترونیک،
منعکسکنندهي افزایش تجارت کاالها و خدمات مرتبط با سالمت است .تعداد
شرکتهایی که در سـرمایهگذاریهای مشترک و موافقتنامههای همکاری در
بخش سالمت شرکت میکنند نیز افزایش یافته است.
سـایر جنبههای عمدهي جهانی شـدن سالمت ،شامل موارد زیر است :افزایش
مبادله و انتشار اطالعات ،آموزش و تعلیم در بخش سالمت در فراسوی مرزها و
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جابهجایی کارکنان به ویژه در مورد پرسـتاران نیز مهم است؛ زیرا کارکنان
پرسـتاری ۷۰ ،درصـد کارکنان بهداشـتی و درمانی و  ۸۰درصـد مراقبتهای
مسـتقیم از بیماران را تشـکیل میدهند .در بیشـتر کشـورها ،عـدم توازن بین
عرضـه و تقاضا در بخش پرسـتاری وجـود دارد .تجارت خدمات سلامت از
طریق جابهجایی افراد ،بیشتر شامل صادرات عرضهکنندگان خدمات سالمتی از
کشـورهای در حال توسعه به توسـعه یافته و بین کشورهای در حال توسعه در
بخشهایی از دنیاست.
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حضور فزایندهي شرکتهای بینالمللی ارائهدهندهي بیمههای خصوصی سالمت
در بازارهای فرامرزی.
تمامی موارد فوق از ابعاد مختلف جهانیشـدن در بخش سلامت است .برای
درک بهتر تمامی ابعاد تأثیرات جهانی شدن بر سالمت ،سازمان بهداشت جهانی
چارچوب مفهومی ذیل را ارائه کرده است (اخوان بهبهانی.)288 :1383 ،
چارچوب مفهومی تأثیرات جهانی شدن بر سالمت
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

منبع :سازمان بهداشت جهانی2001 ،

در این چارچوب ،جهانی شدن به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نظام مراقبت
سلامت ،تأثیر میگذارد .در شـکل مسـتقیم ،اثرگذاری از طریق سیاستهایی
است که بر تصمیمات بخش سالمت وارد میشوند (مانند موافقتنامههای عمومی
دربارهي تجارت در زمینهي خدمات سازمان تجارت جهانی).
علاوه بـر این ،همانطور که در شـکل پیداسـت ،بازارهـای جهانی به طور
مستقیم بر نظام مراقبت سالمت تأثیر میگذارند (مانند موافقتنامهي ابعاد مرتبط با
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تجارت حقوق مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی بر روی قیمت محصوالت
دارویـی)؛ همچنیـن جهانی شـدن بر روی سـایر عوامل مرتبط با سلامت نیز
تأثیرگذار است ،چنانکه در سطح جمعیت ،از طریق انتقال فرامرزی بیماریهای
عفونی و فروش محصوالت (نظیر دخانیات) نیز مؤثر است.

طبق نظر سازمان بهداشت جهانی ،این چارچوب مفهومی میتواند مبنایی برای
تدوین سیاسـتهای سالمت و ارائهي راهکارهایی در سیاستگذاری اقتصاد ملی
و مذاکرات بینالمللی باشد.
با وجود تمامی این اطالعات و بحثهای نظری موجود ،جای تحقیق و بررسی
پیرامون اثر جهانیشـدن بر سلامت افراد جامعه با اسـتفاده از یک چارچوب
اقتصادسـنجی منطقی و قوی ،همچنان خالی اسـت .در این مقاله ،سـعی شـده با
اسـتفاده از آمار و اطالعات موجود در زمینهي پدیدهي جهانیشـدن و سالمت
جامعه ،به یک بررسی دقیق در حوزهي مزبور پرداخته شود.

 .2مروری بر مطالعات انجام شده
همچنان که با وقوع پدیدهي جهانیشـدن ،کشـورها به یکدیگر نزدیکتر شده و
به نوعی فعالیتهای مختلف کشورها در هم ادغام میگردد ،میبایست مطالعات
متعددی هم در زمینهي تأثیر این پدیده بر سالمت جامعه انجامپذیرد که متأسفانه
تا كنون اينگونه نبوده و مطالعات در این زمینه بسیار محدود بوده است.
بر اساس مطالعات محدود انجام شده در زمینهي بررسی رابطه بین جهانیشدن
و سلامت ،مشـاهده میگردد که اغلب آنها دارای چشمانداز اقتصادی بوده و
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تأثیراتـی کـه جهانی شـدن در بعد اقتصاد ملـی بر جای میگـذارد ،به طور
غیرمسـتقیم با تأثیر بر روی نظام مراقبت ،نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد (نظیر تأثیر آزادسـازی تجـارت و جریانهای مالی بر تأمین مالی برای
هزینههای عمومی سلامت)؛ همچنین اقتصاد ملی به واسـطهي تأثیر بر اقتصاد
خانـوار (به خصوص تأثیر آن بر تغذیه و اوضاع زندگی ناشـی از تغییر درآمد
خانوار) بر روی سالمت نیز اثر دارد.
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روی اثرات سلامتی حاصل از آزادسـازی تجـاری و آزادی اقتصادی متمرکز
شدهاند .این در حالی است که جهانیشدن قادر است از مسیرهای دیگری نظیر
تغییرات سـبک زندگی مردم ،گسترش سریعتر بیماریهای واگیردار و  ، ...بر
سالمت جامعه تأثیر بگذارد.
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به عنوان نمونه ،همانطور که برگ و نیلسـون در سال  2010توضیح دادند،
پدیدهي جهانیشدن از کانالهای متعددی میتواند سالمت افراد جامعه را تحت
تأثیـر قرار دهد .در واقع جابهجاییکاالها و خدمات در سـطح بینالمللی ،نظیر
داروهـای وارداتی ،میتواند روی قیمتهاینسـبی تأثیرگذار باشـد .آنها در
مطالعهای که به روش پانل بینکشوری انجام دادند ،رابطهي میان جهانی شدن و
امید به زندگی را در  92کشـور در دورهي زمانی  1970-2005بررسـی کردند.
نتایج حاصل از بررسی نشان داد که یک رابطهي مثبت و قوی میان جهانی شدن
و امید به زندگی وجود دارد.
با اسـتفاده از شـاخصهای جهانیشـدن كه از سوي مؤسسـهي  1 ETHاعالم
گرديده و توسط دهر 2وگاستون 3توسعه یافته ،برگ و نیلسون 4در سال 2010
دریافتند که جهاني شدن اقتصاد ،اثري مثبت و بسیار قوی بر امید به زندگی بر
جای میگذارد .تسـی 5نیز در سال  2007نشـان داد که اثرات مثبت معناداری
از جانب جهانیشـدن سیاسـی بر شاخص توسعهي انسـانی وجود دارد که رفاه
کشورها را اندازهگیری مینماید.
اون و اسـتیفن 6وو نیز در سـال  2007با یک تحلیل بین کشـوری با استفاده
از روش اقتصادسـنجی پانل برای  219کشـور در دورهي زمانی  1960تا 1995
نشـان دادند که آزادی اقتصادی بیشتر (که با استفاده از شاخص نسبت مجموع
صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود) ،نرخ مرگ و
میر را کاهش و امید به زندگی را افزایش میدهد.
1. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
2. Dreher
3. Gaston
4. BERGH, A. and NILSSON, T.
5. Tsai
6. Owen, A. L., & Wu, S.
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اسـتروپ 1در سـال  ، 2007با اسـتفاده از دادههای پانل نشان داد که شاخص
آزادی اقتصادی ،رابطهي مثبتی با امید به زندگی و سایر بروندادهای رفاه دارد؛
همچنین اواسـکا و تاکاشیما 2در سال  ،2006اثرات آزادی اقتصادی و تجارت
را بر سطح شادی و رضایت از زندگی سنجیدند ،و به این منظور از تحلیل مقطعی
 68کشور در سال  1990استفاده نمودند .نتایج حاصل از بررسی آنها نشان داد
كه رشد اقتصادی ،دارای اثر مثبت و معناداری بر امید به زندگی است.

 .3برآورد مدل و تحلیلهای آماری

 .1-3روش تحلیل
بـا توجـه به آنکه هـدف از انجام این مقاله بررسـی اثر جهانیشـدن بر بخش
سلامت است ،و از طرفی مقایسهی بین کشورها به تحلیل و بررسی این هدف
کمک خواهد کرد ،از تحلیل بین کشـوری در طول زمان اسـتفاده شـده است.
در واقع میتوان گفت ،يكي از مشـكالت اساسي تحقيقات غير تجربي ،تو ّرش
متغيرهاي حذف شـده يا برآورد نشـده در تحليلها و در نظر نگرفتن
ناشـي از ّ
1. Stroup, M. D.
2. Ovaska, T., & Takashima, T.
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مطالعهي حاضر به دنبال بررسی اثر جهانیشدن بر سالمت بر اساس مطالعات
گذشته است ،اما بر خالف مطالعات پیشین که ابعاد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
جهانی شدن را در ارتباط با سالمت جامعه به طور جداگانه بررسی کردهاند ،در
این بررسی به طور همزمان به چگونگی اثرگذاری جنبههای مختلف جهانیشدن
بر سلامت افراد جامعه پرداخته میشـود .به این ترتیب ،نتایج حاصل میتواند
نشـان دهد که کدامیک از سـه بُعد متفاوت جهانیشدن ،اثر بیشتری بر سالمت
افراد جامعه خواهد داشت .عالوه بر آن ،بر خالف مطالعات پیشین که تنها روی
اثر جهانیشدن بر متغیر متوسط امید به زندگی در بدو تولد متمرکز شدهاند ،در
این مطالعه به منظور اندازهگیری سلامت افراد جامعه ،از سـه متغیر نرخ مرگ
و میر کودکان ،نرخ مرگ و میر زیر  5سـال و متوسـط امید به زندگی در بدو
تولد استفاده شده است.
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متغيرها يا روند تغييرات آنها در زمان به عنوان يك عامل اثر گذار بر
پويايي ّ
تجزيه و تحليلهاي رگرسوني در علوم مختلف است .به همین دلیل در سالهاي
اخير استفاده از دادههاي تركيبي سريزماني -مقطعي (پانل) افزایش یافته ،زيرا
موجب شكلگيري برآوردهاي كارا و سازگارتري در روش تحليل رگرسیوني
علوم مختلف بهويژه علوم اقتصادي  -اجتماعي شده است .بر این اساس ،در این
بخش از مقاله به معرفی مختصری از الگوهای پانل پرداخته میشود.
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الگوهای مبتنی بر دادههای پانل
تجزیه و تحلیل دادههای پانل از موضوعات جدید و کار بردی در اقتصاد سنجی
است .هنگامی که با نقص دادهها مواجهیم و یا به دلیل ماهیت پژوهش قادر به
استفادهی تنها از دادههای سری زمانی یا مقطع عرضی نیستیم ،از الگوهای پانل
استفاده میکنیم .الگوهای پانل ،ترکیبی از دادههای سری زمانی و مقطع عرضی
اسـت .اسـتفاده از این الگوها به دلیل مزیتهای فراوان در دهههای گذشـته،
به شـدت مورد توجه پژوهشـگران قرار گرفته اسـت .از جملهی این مزیتها
میتوان موارد زیر را بر شمرد:
 -1دادههـای پانـل ،امـکان مطالعـهی الگوهـای پیچیدهی رفتـاری را فراهم
میآورند.
 -2دادههـای پانـل میتواننـد برای سـنجش اثراتی به کار گرفته شـوند که
سریهای زمانی و دادههای مقطع عرضی به راحتی آنها را آشکار نمیکنند.
 -3در دادههای مقطع عرضی یا سـریهای زمانی ،هرگز ناهمسانیهای فردی
تورشـدار بودن برآوردهای حاصله وجود
را لحـاظ نمیکنند و در نتيجه امکان ّ
دارد ،امـا در الگوهـای پانل ،میتوان با به کار گیـری متغیرهای منحصر به هر
فرد ،این ناهمسانی را لحاظ نمود.
تـورش تخمینها را
 -4دادههـای پانـل بـه دلیل باال بردن تعداد مشـاهداتّ ،
کاهش میدهند .اين تخمینها مهمترین ویژگی هر برآوردگر است.
 -5دادههـای پانـل از واحدهـای کوچکی مثـل افراد ،شـرکتها ،خانوارها،
کشـورها یا استانها به عنوان مؤلّفههای مقطع عرضی تشکیل میشوند .بسیاری
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از متغیرها در مقیاس کوچک و با دقت بیشـتری سـنجیده میشوند و خطاهای
ناشـی از تجمیع افراد یا شـرکتها که در دادههای سری زمانی و کالن متداول
است ،حذف میشوند ،بنابراین وقتی از الگوهای پانل استفاده میکنیم ،در واقع
امکان بهرهگیری از دادههای با کیفیت باالتر را نیز فراهم آوردهایم.

مضـاف بر این که افزایش تعداد مشـاهدات با کاهـش واریانس برآوردگر به
کارایی باالتر آن منجر میشود ،نيز افزایش تعداد مشاهدات در محاسبهی مقدار
عـددی آمـاره ( Fآزمون معناداری کل رگرسـیون) به احتمال قـوی منجر به
بزرگتر شـدن آن نسـبت به دادههای سری زمانی خواهد شـد ،بنابراین وقتی
از الگوهای پانل اسـتفاده میکنیم ،احتمال معنادار بودن کل رگرسـیون (یعنی
پذیرفته شـدن نقش متغیرهای توضیحی که مهمترین هدف تحلیل رگرسیون و
ابزاری برای سیاست گذاری است) ،به شکل قابل توجهی بیشتر است.
برآورد ضرایب در الگوهای پانل
بـرآورد روابطـی کـه در آنهـا از دادههای پانل اسـتفاده میشـود ،معموال با
پیچیدگیها و دشواریهایی روبرو است .رابطهی زیر ،الگوی پانل را در حالت
کلی نشان میدهد:
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 -6الگوهای پانل ،اطالعات و انعطافپذیری بیشتر الگو ،اعتبار آماری بیشتر
و هـم خطـی کمتر بین متغیرهـا و درجه آزادی و کارآیی بیشـتر را به همراه
دارند .این در حالی است که در دادههای سری زمانی ،عموم ًا با مشکل همخطی
بیـن متغیرها مواجه هسـتیم .مزیت عمده در این الگوها ،تلفیق دادههای سـری
زمانی و مقطع عرضی است که به شکل چشمگیری به افزایش تعداد مشاهدات
میانجامد .همین ویژگی باعث شده تا بسیاری از موضوعات که پیشتر به دلیل
کمبود داده ،امکان مطالعهی تجربی آنها وجود نداشت ،به راحتی مورد آزمون
قرار گیرند.
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 i=1,2,…,nنشاندهندهي واحدهای مقطعی (برای مثال کشورها در این مقاله)
و  t=1,2,…,Tبیانگـر دورهي زمانی مطالعه اسـت .متغیر  Yitمتغیر وابسـته را
برای  iامین واحد مقطعی در سال  tام و  xkitنیز  kامین متغیر توضیحی را برای
 iامین واحد مقطعی در سـال  tام نشـان میدهد و  eitنیز بیانگر جملهی اخالل
رگرسیون برای  iامین واحد مقطعی در سال  tام است βkit .پارامترهای مجهول
الگو هسـتند که واکنش متغیر وابسته را نسبت به تغییرات متغیرهای توضیحی،
اندازهگیری میکنند.
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 .2-3معرفی نمونهي آماری و دورهي زمانی مورد بررسی
از آنجا که پدیدهي جهانیشدن موجب تغییر و تحوالت بسیاری در زمینههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشـتی ،فرهنگی و سیاسی در عرصهي بینالمللی
شـده و کشـورهای زیادی را به چالش کشانده ،تمرکز بر این موضوع و تحلیل
آثار آن بخصوص در کشـورهای در حال توسـعه ،اهمیت بهسـزایی دارد ،زيرا
کشـورهای در حال توسـعه ،بیشـترین تأثیر را از این پدیـده خواهند گرفت،
بنابراين با توجه به اینکه ایران نیز کشـوری در حال توسـعه به شمار میرود،
نمونهي مورد بررسـی در این مقاله ،شـامل  144کشـور در حال توسعه میباشد
 ،1مضاف ًا اينكه دورهي زمانی متغیرهای اسـتفاده شـده در این مقاله ،مربوط به
دورهي زمانی  2009-1970است .در اینجا الزم است به یکی از محدودیتهای
انجام این مقاله اشـاره گـردد که مربوط به بازه زمانـی انتخابی برای متغیرهای
مورد اسـتفاده اسـت .متغیر اصلی این مقاله ،متغیر جهانی شدن است که در سه
بُعد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی توسط مؤسسهي  ETHمنتشر میشود .در زمان
انجام این مطالعه ،از جدیدترین گزارش این موسسه که گزارش سال  2012بود،
اسـتفاده شـد و در گزارش مزبور ،متغیرهای جهانی شدن تا سال  2009محاسبه
شـده بودند ،به همين علت ناچار دورهي زمانی اسـتفاده شده برای سایر متغیرها
نیز به سال  2009محدود گردید.
 .3-3معرفی و تشریح متغیرهای مدل
سلامت .در این مقاله به منظور اندازهگیری سلامت افراد جامعه ،از سـه متغیر
.1جدول اسامی کشورهای مورد مطالعه در ضمیمه ( )1آورده شده است.
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اسـتفاده شـده اسـت :نرخ مرگ و میر کودکان ،نرخ مرگ و میر زیر  5سـال
و متوسـط ،و امیـد به زندگـی در بدو تولد .ایـن متغیرها به صورت گسـترده
در مطالعات مختلف به عنوان شـاخصهایی که سلامت افراد جامعه را نشـان
میدهند ،مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت .دادههای سـری زمانی مربوط به این
متغیرها از پایگاه دادههای بانک جهانی استخراج شده است.

متغیرهای کنترل .به منظور ارزیابی وضعیت نظارت و حاکمیت روی سلامت
افراد جامعه ،به مجموعهاي از عوامل کنترلی توجه شـده اسـت .به این ترتیب،
بـرای بررسـی تأثیر جهانی شـدن روی سلامت عمـوم مـردم ،از متغیر تعداد
پزشکان به ازای هر  1000نفر که در پایگاه دادههای بانک جهانی قابل دسترس
اسـت ،استفاده گرديده ،همچنین سنجش توسـعهي اقتصادی با استفاده از تولید
ناخالص داخلی به ازای هر واحد سـرمایه (که در پایگاه دادههای بانک جهانی
قابل دسـترس است) انجام شده است .جدول شـمارهي( )1خالصهای از آمار و
اطالعات مورد استفاده در این مقاله ارائه میدهد. 2

.1اجزای تشکیلدهندهی این سه شاخص در ضمیمه ( )2آورده شده است.
.2خروجیهای نرم افزار  Stata11در ضمیمه ( )3آورده شده است.
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جهانیسـازی .در این مطالعه به سـه بُعد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی از ابعاد
جهانیشـدن توجه شـده ،و به این ترتیب ،از سه متغیر جهانیشدن اقتصادی (به
عنوان مثال :اسـتفاده از جریان تجارت و محدودیتهای تجاری) ،جهانیشـدن
اجتماعی (به عنوان مثال :اسـتفاده از جهانگردی و تماسهای تلفنی خارجی) و
جهانیشـدن سیاسـی (به عنوان مثال :استفاده از تعداد سفارتخانهها و عضویت
در سـازمانهای بینالمللی) بهره گرفته شـده است . 1این شاخصها ،عددی بین
صفر تا صد اختیار میکنند که هر چه این عدد باالتر باشـد ،بیانگر جهانیشدن
بیشـتر اسـت .دادههای مربوطـه نیـز از سـایت globalization.kof.ethz.ch
استخراج گردیدهاند.
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جدول شماره ( .)1خالصه آمار
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منبع :پایگاه دادههای بانک جهانی و سایت )Dreher & Gaston) 2008

 .4-3معرفی مدل تحقیق
به منظور بررسی رابطه میان جهانیشدن و سالمت ،از معادلهي زیر که جنبههای
مختلف جهانیشدن را به سالمت افراد جامعه مرتبط میسازد ،استفاده شده است:

در این معادله i ،نمایانگر کشـور Health ،برداری از شـاخصهای سلامت و Control

برداری از متغیرهای کنترلی اسـت که سلامت افراد جامعه را تحت تأثیر قرار
میدهد و نیز جزء خطای مدل است که به ازای هر سه متغیر سالمت (متغیرهای
مستقل) یک الگو در قالب الگوهای اقتصادسنجی پانل و با بهکارگیری نرمافزار
 Ststs11برآورد شده است.
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 .4نتایج تجربی

مـدل دوم :در ایـن مدل از نرخ مرگ و میر کودکان زیر  5سـال (به ازای هر
 100نفر) به عنوان شاخص سالمت استفاده شده است.

مدل سوم :در این مدل از متوسط امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شاخص
سالمت استفاده شده است.
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پیـش از بـرآورد مدل باید به این نکته توجـه نمود که یک مدل هیچگاه قادر به
توصیف دقیق واقعیت (آنطور که هسـت) نیسـت؛ به عبارت دیگر با توجه به
عوامل گوناگون مؤثر بر رشد اقتصادی ،جهت توصیف واقعیت ،مجبور نخواهیم
بـود مدلـی پیچیده ارائه کنیم .به این ترتیب ،سادهسـازی و تقلیل در هر برنامهي
مدلسازی ،اجتنابناپذیر است .در این رابطه ،اصل قلّت متغیرهای توضیحی حکم
میکند که یک مدل تا حد امکان ساده در نظر گرفته شود؛ همچنين به دلیل کوتاه
بودن دورهي مورد بررسـی ،نیازی به انجام آزمونهای ریشهي واحد و به عبارتی
بررسـی مانایی متغیرها در الگوی پانل نیسـت ،و تنها به تخمین مدل میپردازیم.
در اینجا با اسـتفاده از شـکل کلی مدل که در بخش قبل معرفی گردید ،سه مدل
میبایست در قالب الگوهای پانل تخمین زده شود که به قرار ذيلاند:
مـدل اول :در این مـدل از نرخ مرگ و میر کودکان (به ازای هر  1000تولد)
به عنوان شاخص سالمت استفاده شده است.
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که در آن متغیرها به صورت زیر هستند:
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بـرای تخمین این مـدل ابتدا از روش  Pooling Dataشـروع کرده 1و سـپس
با انجام آزمونهای  Fوهاسـمن ، 2مناسـبترین شـیوه برای تخمین مدل را که
مدل با اثرات تصادفی اسـت ،انتخاب میکنیم . 3جدول شـمارهي ( ،)2ضرایب
متغیرهای سه مدل معرفی شد ه را نشان میدهد: 4

.1نتایج مربوط به تخمین مدل از روش  Pooling Dataدر ضمیمه ( )4آورده شده است.
 .2نتایج مربوط به آزمون هاسمن در ضمیمهي ( )5آورده شده است .نتایج مربوط به
آزمون هاسمن در ضمیمهي ( )5آورده شده است.
.3نتایج مربوط به تخمین مدل با اثرات ثابت در ضمیمهي ( )6آورده شده است.
 .4تمامی ضرایب متغیرها در هر سه مدل ،در سطح  %10معنادار هستند .نتایج مربوط به
تخمین نهایی مدل با استفاده از اثرات تصادفی در ضمیمهي شماره ( )7آورده شده است.
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 جدول شمارهي ( .)2نتایج نهایی تخمین

همانطور که در جدول فوق نیز مشـاهده میشـود ،نتایج بهدسـت آمده از این
تحقیق را میتوان به صورت زیر در چهار بخش خالصه نمود:
 .1اگرچـه تولیـد ناخالص داخلـی به ازای هر واحد سـرمایه دارای اثر مثبت
و معنـادار بر متوسـط امید به زندگی در بدو تولد میباشـد ،اما بر دو شـاخص
دیگر سلامت (نرخ مرگ و میر کودکان و نرخ مرگ و میر زیر  5سـال) اثر
معناداری ندارد.
این نتیجه بدینگونه قابل تفسـیر است که قدرت اقتصادي بیشتر جوامع (که
تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سـرمایه بهترین معیار برای نشـان دادن
آن اسـت) ،آمـوزش و خدمات بهداشـتی درمانی بهتري را بـر اي افراد فراهم
میکنـد ،و در نتیجـه ،امید به زندگـی را (که از جملـه پرکاربردترین معیارها
برای نشان دادن سالمت جوامع است) ،افزایش میدهد ،بنابراين عامل اقتصادي
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منبع :دادههای مورد استفاده در تحقیق
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را میتـوان یکی از عوامل مهـم و تأثیرگذار بر میزان امید به زندگی در جوامع
کنونی دانسـت .در واقع هرچه سـطح انتظارات شـهروندان براي داشتن زندگی
درازمدتتـر و باکیفیتتـر و شـرایط اقتصادي ،سیاسـی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعه براي پاسـخ به آن مناسـبتر باشد ،شاخص امید به زندگی ،رشد بیشتري
را نشان خواهد داد.
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 .2همچنین ضریب متغیر کنترل تعداد پزشـکان به ازای هر  1000نفر در هر
سـه مدل ،معنادار است ،با این تفاوت که در مدل اول و دوم ،این ضریب منفی
و در مدل سـوم ،مثبت اسـت؛ بدین معنا که رابطهي تعداد پزشکان به ازای هر
 1000نفر با نرخ مرگ و میر کودکان و نرخ مرگ و میر زیر  5سال معکوس
و با متوسـط امید به زندگی در بدو تولد ،مسـتقیم است .به بیانی دیگر ،میتوان
اینگونه عنوان نمود که هر چه تعداد پزشـکان در جامعه بیشـتر باشـد ،از نرخ
مرگ و میر کاهش یافته و امید به زندگی افزایش مییابد ،یعنی افزايش تعداد
پزشکان نیز منجر به بهبود شاخصهای سالمت خواهد شد.
در يك تقسيمبندي كلي ،عوامل مؤثر در کاهش نرخ مرگ و میر در جامع و
به تبع آن افزایش اميد به زندگي را ميتوان به دو گروه تقسيم كرد:
الف) عوامل بهداشتي و زيستي؛
ب) عوامل روانشناختي؛
ج) عوامل بهداشـتي و زيستي به سالمت جسـم و زيست انسان مي پردازد و
با تقويت توان جسـمي و رفع موانع و آسـيبهاي بهداشـتي ،در صدد افزايش
اميـد به زندگي و طوالني كردن عمر انسـان اسـت .یکـی از مهمترین عوامل
كميت و كيفيت
بهداشـتي و زيسـتي ،خدمات بهداشتي و درماني است .هر چه ّ
اين خدمات بيشـتر باشد ،متوسط سالهايي كه افراد جامعه انتظار زندگي دارند،
بيشـتر مي شـود .تعداد مراكز بهداشـتي و درماني ،تعداد پزشكان و پراكندگي
آنان در جامعه و دسترسـي آسان افراد جامعه به رشتهها و تخصصهاي پزشكي
و همچنین دسترسي به داروها و تجهيزات پزشكي ،بيانگر سطح كيفيت خدمات
بهداشتي درماني است.
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نتایج بهدسـت آمده در این قسـمت نیز مؤیّد همین موضوع اسـت که تعداد
پزشکان میتواند اثر مثبت و معناداری در کاهش نرخ مرگ و میر و به تبع آن
افزایش امید به زندگی در جوامع داشته باشد.

در ایـن بـاره میتوان گفت ،جهانیشـدن و باز شـدن راههـای ارتباطی میان
کشـورها ،نوید زندگی بهداشتیتر ،سـالمتر ،ثروتمندتر و بهرهورتر را به مردم
سراسـر جهان میدهد .این عوامل بر افزایـش کیفیت و در نتیجه افزایش طول
زندگـی و یا به طور خالصه بر امید به زندگی ،اثري مثبت خواهند داشـت .در
واقع جهانی شـدن باافزايش تحرک متخصصان بهداشـت در سراسـر مرزهاي
دنيا ،افزايش تحرک مصرفکنندگان سلامت يعني مردم،افزايش شرکتهاي
خصوصي (شـامل شرکتهاي خارجي که سرويسها و طرح بيمهي سالمتي را
ارائه و اجرا ميکنند) ،اسـتفاده از فناوريهاي جديدمانند اينترنت براي ارائهي
خدمات بهداشتي فراتر از مرزها و مناطق دور افتاده در داخل کشورها ،افزایش
دسترسـی به داروها و تجهیزات پزشکی و  ...منجر به کاهش مرگ و میر و به
تبع آن افزایش امید به زندگی در جوامع خواهد شد.
 .4آنچه که در این مطالعه دارای اهمیت است و آن را از سایر بررسیهای
انجام شـده در این زمینه متمایز میسازد ،این است که نتایج بهدست آمده نشان
میدهند از بین ابعاد متفاوت جهانی شـدن (اقتصادی ،سیاسـی و اجتماعی) ،بعد
اجتماعی اثر بیشـتر و بزرگتری نسبت به دو بعد دیگر بر سالمت افراد جامعه
خواهد داشت.
همانطور که در بخشهای قبل بیان شد ،ابعاد مختلف جهانی شدن را میتوان
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 .3ضریب شـاخصهایی که به عنوان نمایندهي پدیدهي جهانیشـدن انتخاب
شده بودند (شاخص جهانیشدن اقتصادی ،شاخص جهانیشدن اجتماعی ،شاخص
جهانیشـدن سیاسـی) در مدل اول و دوم منفی ،و در مدل سوم مثبت میباشند؛
یعنـی همانطور که انتظار میرفت و تئوریها هم پیشبینی میکردند ،رابطهي
جهانیشـدن با نرخ مرگو میر منفی ،و با متوسـط امید به زندگی ،مثبت است؛
در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که جهانی شدن منجر به بهبود شاخصهای
سالمت و در نتیجه سالمت افراد جامعه میگردد.
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به سـه بُعد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تقسـیم کرد .بُعد اجتماعی جهانیشدن
به مسـائل اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد .گسترش سریع مهاجرتها و صنعت
توریسـم ،جهانیشـدن الگوهای زندگی و مسـایل مشـترک جهانی ،همگی از
نمادهای جهانیشـدن اجتماعی محسوب میشوند؛ همچنین جهانیشدن فرهنگی
خاص در عرصهی جهانی است .این
عبارت از شکلگیری و گسترش فرهنگی
ّ
خاصهای
فرایند ،موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید آورده و همهي
ّ
فرهنگـی را به چالش میطلبد .جهانیشـدن در عین اینکـه اقتصادی فراملی به
وجود ميآورد ،در عرصهي سياسـت و جامعه نيز به همينگونه عمل ميكند و
فرهنگی جهانی شـکل میدهد .جهانیسـازی فرهنگی که در برگیرندهی نوعی
یکسانسازی است ،فرهنگ مصرف جهانیشده را با رسانههای گسترشيافتهي
خـود در دنیـا به گردش درمیآورد ،که امروزه با توجه به برتری علمی ،ف ّنی و
تکنولوژیکی و رسانهای مغرب زمين ،فرهنگ غربی از همین طریق ،شاخصهها
و ارزشهای خود را به تمامی دنیا صادر میكند.
بر این اساس ،بسياري از روشنفکران و تحليل گران ،پديدهي جهاني شدن را
بيشـتر بـا توجه به بُعد فرهنگي و اثرات اجتماعـي آن مورد توجه قرار دادهاند،
زيرا بُعد فرهنگي و اجتماعی جهانی شـدن میتواند تاثيرات بهسزایی بر ساختار
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ملتها و کشورها بر جاي بگذارد؛ بنابراين بعد از
جهاني شدن اقتصاد و سياست ،جهاني شدن فرهنگ نيز تفوق مييابد.

نتیجهگیری

در این تحقیق ،مقولهي جهانیشـدن از جهت آثار آن بر بخش سلامت بررسی
شـده اسـت .به این منظور از نرخ مرگ و میر کودکان ،نرخ مرگ و میر زیر
 5سـال و متوسـط ،امید به زندگی در بدو تولد بـه نمایندگی از وضعیت بخش
متغیر جهانیشدن اقتصادی ،جهانیشدن اجتماعی و جهانیشدن
سالمت و از سه ّ
سیاسـی به نمایندگی از پدیدهي جهانیشـدن استفاده شده است؛ همچنین ،متغیر
تعـداد پزشـکان بـه ازای هر  1000نفر برای بررسـی تأثیر جهانی شـدن روی
سلامت عمـوم مردم ،و تولید ناخالـص داخلی به ازای هر واحد سـرمایه برای
سنجش توسعهي اقتصادی بهعنوان متغیرهای کنترل مدل هستند.
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بر این اسـاس ،مشـخص میگردد که سـایر اثرات جهانی شـدن که ممکن
اسـت از طریق مکانیسـمهای دیگری عمل کند (مانند انتقال دانش) ،به سختی
قابل اندازهگیری اسـت ،بنابراين مطالعاتی که در آینده انجام میشـود ،نیازمند
آگاهی بیشتری در مورد مکانیسمهای اثرگذاری و اثرپذیری میان جهانی شدن
و سالمت است.
پیشـنهاد میشـود مراکز و سـازمانهای متولی امر سلامت و بهداشـت در
کشـورهای در حال توسـعه ،از جدیدترین دسـتاوردهای علمـی و فناوری در
حوزهي سالمت و درمان که در جهان مورد استفاده قرار میگیرند ،بهره ببرند تا
بتوانند به رفع موانع و آسیبهای بهداشتی موجود بپردازند .دسترسی به آخرین
نتایـج علمـی و پژوهشهـای صورت گرفتـهدر حوزهي سلامت در جهان و
استفاده از آن در کشورهای در حال توسعه میتواند به ارتقای خدمات بهداشتی
و درمانی کشورهاي مزبور کمک شایان توجهی نماید.
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جامعهي آماری تحقیق مربوط به کشورهای در حالتوسعه است و در این زمینه
 144کشـور دارای اطالعات ،انتخاب شـدند .آمار مورد نیاز از بانک جهانی و
مؤسسهي  HTEبرای دورهی  2009-1970اخذ گردید .تخمین به روش پانل دیتا
و با استفاده از نرمافزار  Stata11صورت گرفت و با انجام آزمونهای مربوطه،
روش اثـرات تصادفی انتخـاب گردید .نتایج تحقیق نشـان میدهد كه رابطهی
شـاخصهای مورد اسـتفاده برای جهانیشـدن (شاخص جهانیشـدن اقتصادی،
شاخص جهانیشدن اجتماعی و شاخص جهانیشدن سیاسی) و متغیرهای کنترل
(تعداد پزشک ،تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه) با نرخ مرگ و
میر کودکان و نرخ و مرگ و میر زیر  5سـال ،رابطهي منفی ،و با متوسـط امید
به زندگی در بدو تولد رابطهي مثبت دارد .در واقع میتوان اینگونه عنوان نمود
که جهانی شـدن با ارتقای خدمات بهداشـتي و درماني ،به تقويت توان جسمي
و رفع موانع و آسـيبهاي بهداشـتي منجر خواهد شد و از این طریق به افزايش
اميد به زندگي و طوالني كردن عمر انسان میانجامد .نتایج بدست آمده همچنين
بیان میدارند که مؤلّفهی اجتماعی جهانی شدن ،نسبت به دو مؤلّفهي دیگر آن،
اثر بزرگتری بر سلامت جامعه دارد ،چراکه بُعد فرهنگي و اجتماعی جهانی
شـدن میتواند تاثيرات بهسزایی بر ساختار سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ملتها
و کشورها بر جاي بگذارد.
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در بُعد فرهنگی هم میتوان این پیشـنهاد را بیان نمود که کشـورهای در حال
توسعه میتوانند با استفاده از ظرفیتهای رسانهای بومی و فرهنگ بومی خود به
صورت هدفمند به تبلیغ و افزایش سـطح آگاهی افراد جامعه در خصوص سـطح
سالمت و استفاده از تکتولوژیهای جدید بپردازند.
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صداقت ،پرویز  .)1379(.سرشـت جهانی شـدن و زمینههـای آن ،ماهنامهي
بورس ،ص.21
علیدادی ،معصومه  .)1390(.جهانی شـدن ،تاریخ و جغرافیا ،شـمارهي ،155
ص .86
محمدنژادمـودی ،مجتبـی؛ ایـزدی ،حمیدرضـا و ابـاذری ،الهـام .)1390(.
هدفمندسـازي يارانهها و تأثير آن بر جهاني شـدن اقتصاد ،كنفرانس بينالمللي
جهاداقتصادي ،ص .540
وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشکی ،مشاور معاونت امور اجتماعی و
معاون دفتر امور سالمت
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