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  پیشگفتار مترجمان
  

مفاهیم در تاریخ مطالعـات  ترین  است که به یکی از اساسی آن حدود سی سال تحقیق نویسندگان دستاورد، این اثر
نشـان  ، این نوشته. به ویژه سالمت، آن بر شئون مختلف زندگی تأثیرو  »نابرابري«به پردازد  میاجتماعی  -اقتصادي

-اقتصـادي  باال و هم بر زنـدگی افـراد طبقـات پـایین    با سطح درآمد گی افراد هم بر زند نابرابريچگونه دهد که  می
  . گذارد میات منفی تأثیر، اجتماعی 

بـه زبـان   را  بـار آن  بـراي نخسـتین   مـیالدي  2009پنگـوئن در سـال    که انتشارات آلن لین وپیشِ رو، کتاب 
 ریچارد ویلکینسون محقق برجسته؛ است سرشناس انگلیسی نویسنده دو استاد و تألیف، استکرده منتشر  انگلیسی

کـه تـا    است آثاري داراي ، ويکنندگان اجتماعی سالمت است نابرابري و تعیین ی در زمینهالملل بینمطالعات  حوزه
استاد ، تاریخ اقتصاد در دانشگاه اقتصادي لندن آموخته او دانش. زبان دنیا ترجمه شده است 10این لحظه به بیش از 

 دانـش آموختـه   ،همکـار او ، کیـت پیکـت   ؛ناتینگهام و استاد افتخاري کالج دانشگاهی لنـدن اسـت   دانشگاه پزشکی
  .برکلی و استاد دانشگاههاي یورك و شیکاگو است ،در دانشگاههاي کمبریج جسمانی و علوم تغذیه شناسی انسان

هاي مربوط به مسـائل   هو نیز داد توزیع درآمد در جوامع در زمینه متأخراز پژوهشهاي  دستاوردهاي بسیاري
و نتایجی را ارائـه دهنـد کـه     هاتا تحلیلاست ن این کتاب را قادر ساخته امؤلف، اجتماعی و بهداشتی در جوامع امروز

ایـن  ، ن علمیاقدتبه اعتقاد من. سابقه بوده است اجتماعی بی -ي اقتصاديهانابرابری مطالعات حوزه تاکنون در عرصه
توان اثري در  میاین کتاب را . کنندگان اجتماعی سالمت است یا تعیین ها همؤلف زمینه فراتر از اثري جدید در کتاب
، بهداشـت  ،پزشـکی ، شناسـی را در کنـار اقتصـاد    جامعه اي به حساب آورد که مباحث رشته رشته ادبیات میان زمره

و شدت و ضـعف آن را بـر   نابرابري  پدیده تأثیراین کتاب . دهد میپزشکی اجتماعی و سیاست قرار ، شناسی جمعیت
گسـترش رفتارهـاي   ، ي مـرتبط هاگسترش چاقی و بیماری، گسترش سوء مصرف مواد، مسائلی مانند امید به زندگی

با ارجاع به آمار عینـی و نتـایج    ،هاو ناخرسندی هاو انواع محرومیت، افزایش خشونت، افت تحصیلی، مینابهنجار و جرا
با ارجاع به آمارهاي موجـود  . دهد میمورد بررسی قرار  ،مرفه و ثروتمند تحقیقات در سطح کشورهاي غربی و جهان

مانند نروژ و  ،نابرابري تر پایینو کشورهایی با سطوح  ،مانند ایاالت متحد ،ی با میزان باالي نابرابريیدر مورد کشورها
ه چگونه متغیرهـاي اجتمـاعی   شود ک میي عینی نشان داده ها هاي تحلیل آماري و یافته استفاده از شیوه و با، سوئد

بر مشکالت ، به شکلی ناهمسان، نابرابري در درآمد عدالتی یا در شرایط حاکمیت سطوح متفاوت بی »اعتماد«مانند 
  . است گذارتأثیري روانی هاافزایش امید به زندگی یا کاهش بیماریبر یا  ،ناو مجرم جرایمنظیر افزایش  ،اجتماعی

یی که آشـکار  هاتفاوت .شرایط زندگی جوامع مختلف است اب مبنایی براي مقایسهکتاین ي ها اطالعات و داده
همـه مسـائل   تقریبـًا  . انـد  دهنـده  تکان، ي امروزینهادموکراسیمیان کشورهاي ثروتمند و  حتی در مقایسه، شوند می

اعات کـار  سـ  ،ي روانـی هـا بیماری، چـاقی مفـرط  ، مواد مخدر مصرف ،خشونت، از قبیل بیماري ،اجتماعی و محیطی
این کتاب تـا آنجـا   . است بیشترگیرند که نابرابري در آنها  میدر جوامعی شکل ، و نظایر آن ،ي انبوههازندان، طوالنی
اما فقط ، سازد میآشکار  ي مادي و سقوط اجتماعی را در میان جوامع مدرنهاتناقض میان موفقیت رود که میپیش 

تـوان تعـادل را از    مـی پردازد که چگونـه   میبلکه به این نیز ، کند نمیبسنده  جامعهگریبانگر ي هابه تشخیص بیماری
راه در ایـن کتـاب،   . جو و متمایل به دوستی هدایت کرد مشارکت به سوي جامعه محورانه -خودگرایی  حالت مصرف
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نهاد پیشـ  که جهان مـا را درگیـر کـرده    اي مسائل اجتماعی و محیطی بست بنبراي خروج از  ییهاجویی و چاره هاحل
نـه   ،را »کیفیت زنـدگی واقعـی  «ي مؤثرتواند به طور  میکه گرفته است قرار  ي خوانندهروفراو رویکرد نوینی ، شده

بـراي تجدیـد   را یی هاکتابی اسـت کـه امیـد   این  ،در عین حال. ارتقا بخشد ،بلکه براي همگان انفقط براي تهیدست
پیام اصلی نویسـندگان  . آورد میبه بار  اجتماعات انسانی دهی سازمانبراي  تفکر نوین حیات سیاسی و نیل به شیوه

 گیـري  براي شکلرا مادي تواند مبانی عینی و  می، ویژه در رابطه با درآمد به  گسترش برابري،این کتاب این است که 
ي انداز چشم این کتاب، نهایت اینکه. را نوید دهدتر  نوین و انسانی اي هو ظهور جامعسازد فراهم روابط اجتماعی بهتر 

  .گشاید می آنروابط حیاتی و ساختاري گروههاي موجود در جامعه و بهبود ي ادارهها شیوه مطالعه نو به سوي
ن و مسـئوال ، ان محتـرم بـه دانشـگاهی   و، بـه اندیشـمندان  ، را به مـدیران ارشـد جامعـه    آن مطالعه نامترجم

و به همه کسانی ، و سالمت، بهداشت، پزشکی، ادياقتص، ي علوم اجتماعیها پژوهشگران حوزه، اران جامعهذسیاستگ
  . کنند میتوصیه دارندرا مبنایی براي زندگی بهتر اجتماعی ریزي  که دغدغه پی
اش بـا ارجـاع بـه     و قوام نظـري گیري  شکلاي طوالنی دارد که  سابقه شناسی پزشکی در غرب جامعه پیدایش

دیـدگاه   شـود، مفـاهیمی کـه در     تبادشناسی مـی  »شکپز اي هنقش حرف«و  »نقش بیمار«مفاهیم کلیدي همچون 
مطرح  )1951( نظام اجتماعیو کتاب او تحت عنوان  ،ییامریکاشاخص شناس  جامعه ،تالکوت پارسونز کارکردگرایانه

شناسی  جامعه نخستین کالس. شود می نسبتًا جوان تلقی اي هحوز در ایران همچنان حال، این حوزه شده است؛ با این
 دکتـر منـوچهر محسـنی در دانشـکده    جناب آقـاي  ، استاد بزرگوار و گرامیتوسط  1348سال ایران در  پزشکی در

رونق  علوم اجتماعینوبنیاد تدریس آن در دانشکده  1350و سپس در اوایل دهه  پزشکی دانشگاه تهران تشکیل شد
 این کتاب. نگاشت 1353سال  دکتر منوچهر محسنی درنیز  را شناسی پزشکی جامعهدر حوزه نخستین کتاب . یافت

بـه آن  نیز  دکتر محسنی ي پژوهشیها یافته ،ي بعدي کتابهاتدریج در چاپ بهسپس بود؛  مشتمل بر مباحث نظري
کـه   اي هدر مقدمـ . بـود شناسـی   جامعه این حوزهدر تولید ادبیات نظري و تجربی  در نخستین گام اینافزوده شد و 

شناسی  جامعه )بودن اي هرشت میان( »چندبعدي بودن«بر  ،اند ب خود نگاشتهبر چاپ پنجم کتا 1376سال در ایشان 
، ي علـوم اجتمـاعی  هـا  دانشـجویان رشـته  بـراي   به این ترتیـب کـه محتـواي ایـن کتـاب      ؛اند ورزیده تأکیدپزشکی 

یـا  همـین ماهیـت چندبعـدي    . کاربرد داردپزشکی و سایر علوم مرتبط با پزشکی و بهداشت  ،بهداشت ،شناسی روان
بـر عوامـل اجتمـاعی و     تأکیدسالمت و پزشکی با  بودن این حوزه باعث گردید که تحقیقات در عرصه اي هرشت میان

 توسط عالمان و محققان علوم پزشکی و بهداشتی بلکه به ویژه، فرهنگی امروزه نه تنها توسط علماي علوم اجتماعی
به  ،از جمله سازمان جهانی بهداشت ،ی و جهانیالملل نبیو حتی سازمانهاي  گسترش یابد و نیز جمعیتی و اقتصادي

ی یهـا  حوزهدر  مکتوب آثار این امر موجب شده است که. دنمطالعاتی از این دست حساسیت مثبت زیادي نشان ده
در کنـار  ، شناسـی عواطـف   جامعهو ، شناسی بدن جامعه، شناسی بیماري جامعه، شناسی سالمت نظیر جامعه ،مرتبط

شناسی  جمعیت، سالمت شناسی روان، و پزشکی شناسی سالمت انسان، نظیر اقتصاد بهداشت ،ي مرتبطها دیگر رشته
در کنار تولید . باشد برخوردارچشمگیري  از رشد، چه در غرب و چه در ایران ،و نظایر آنارتباطات سالمت ، سالمت

را  اي هرشت ي متنوع و تعامل میانها نظران رشته که گسترش همکاري میان صاحب، ها ي متعددي در این رشتههاکتاب
گـروه علمـی تخصصـی     تأسـیس و ، ایـران  شناسـی  ي علمی نظیر انجمن جامعـه هاي انجمنهافعالیت، کند می تسهیل

و  اي هرشـت  ي میـان هااین همکاریگیري  نیز به شکل )1387در سال ( این انجمن »پزشکی و سالمت شناسی جامعه«
کتـاب  . پزشکی و سالمت کمـک کـرده اسـت    شناسی ادبیات جامعه ی در حوزهو غناي ادبیات نظري و پژوهش تولید
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 ایـران  شناسـی  حاصل تالش و همکاري دو تن از اعضاي این گروه علمی تخصصی در انجمن علمی جامعـه ، رو پیش
با ، که گذشته از سهمی که در فضاي دانشگاهی ایران به عنوان مدرس و محقق برعهده دارند، است )1370 تأسیس(
قـدمی مثبـت    به سهم خوداند  کوشیده ،تالش جمعی اعضاي این گروه علمی در راستاي، این کتاب قدام به ترجمها

 . بردارند، در ایران شناسی جامعه ی و ترجمه در این حوزهتألیفي ادبیات هادر جبران کاستی
کـه ایـن کتـاب را     )تانانگلسـ ( استاد ایرانی دانشـگاه اسـتون بیرمنگـام   ، دکتر رویا غالمیخانم از  مترجمان

   .دنکن می صمیمانه سپاسگزاري اند هدیه کردهبه خانم دکتر احمدنیا پیشنهاد و  بزرگوارانه
مهـدي   و آقایان یوسـف صـفاري   از جملهدوستان جوان از از همکاري برخی این کتاب نهایی سازي  آمادهدر 

از زحمـات و   کـه در اینجـا  ایـم   بـوده خوردار بر ،فاطمه کریمی و فریده مقراضچی، و خانمها مژگان فرشاديیوسفی 
 کـاظم  دلسـوزانه جنـاب آقـاي    هـاي راهنماییها و همکاری ،همچنین. شود میسپاسگزاري هاي صمیمانه ایشان  تالش
قبـدیان نیـز   نوشـین  سـرکار خـانم   ، همکارشـان و ، »سمت«علوم اجتماعی سازمان گروه کارشناس محترم ، شیخلر
آموختـه   سـرکار خـانم نـدا طـاهري، دانـش     . ه براي سپاسگزاري باقی مانده استیک مورد ویژ. سپاس استه شایست
روایی و شـیوایی مـتن واقعـًا مـدیون زحمـات و      . اند شناسی، ویراستار دقیق و بسیار زحمتکش این متن بوده جامعه

  .نمایم تالشهاي ایشان است، از این بابت صمیمانه از همکاري و همراهی ایشان سپاسگزاري می
 هاتردید ضـعف  بی،  ي متعددهامدت براي ترجمه این کتاب و ویرایش زحمات زیاد و طوالنیرغم  ، علیایتدر نه

را ایـن کاسـتیها   تواند  می فکر و آگاه که نگاه خردمندانه و آموزنده خوانندگان خوش داردو کاستیهایی در آن وجود 
ي انجمن هاموفقیت گامنیز و  زشکی و سالمتپ شناسی و در پیشبرد اهداف حوزه جامعهکند ن آشکار ابراي مترجم

  .سازد را رهین منت و محبت خود هاآن، پزشکی شناسی و جامعه ایران شناسی جامعه
  

  مترجمان 
  1390بهمن 

  

 
  مقدمه

  
امـا ایـن   . کنند و ما نگران چنین ادعایی در مورد کار خود هستیم می در مورد اهمیت کار خود مبالغهمعموًال مردم 

کـاري   .دن به جهان نیسـت یدر باره نحوه اصالح و نظم بخش هاو پیشداوری دیگري از نوشداروها هجموعکتاب فقط م
در است که  )سال در بین ما/نفر 50بیش از ( بر برآمده از پژوهشی بسیار زمان کنیم میتوصیف آن را که ما در اینجا 

بـین مـردم در سـطوح     -ي سالمت هانابرابری -ي کالن در امید به زندگی هادرك علل تفاوتبراي تالش  ناظر برآغاز 
کانونی براي ما درك این نکته بود که چـرا بـا   در آغاز، مسئله . جوامع مدرن است مراتب اجتماعی در مختلف سلسله

یـر کمتـر از   اقشار فقسالمتی شود به نحوي که  می پله به پله بدتر وضعیت سالمت، نردبان اجتماعیاز پایین آمدن 
  . است طبقات متوسط کمتر از طبقات مرفهسالمتی طبقات متوسط و 

معناست اندوزي ما در اپیدمیولوژي به این  دانش، ي اجتماعی سالمتها همؤلفهمانند دیگر کارهاي مربوط به 
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براي درك  تالش - کنند می در جمعیت ردیابیرا  هاکه علل بیماری هستندیی هاروش] در این کتاب[ي ما هاکه روش
یـا  ، شـوند  مبـتال نمـی  شوند در حالی که گروهی دیگر  می مبتال یاین نکته که چرا گروهی از مردم به بیماري خاص

توانند براي تحلیل علل  می هااین روش، در هر حال. شوند می بسیار شایع هاتالش براي تبیین اینکه چرا بعضی بیماری
  . به کار گرفته شوند - سالمتیبه مشکالت مربوط نه فقط  - مشکالتدیگر انواع 

اینکـه  اطمینـان از  بـه منظـور   ي جاري هابراي توصیف تالش 1»طب مبتنی بر شواهد«اصطالح  که طور همان
فکر اینکـه مـا   ، رود استوار است به کار می ي کارآمد و ناکار آمدهاروش درمان طبی بر بهترین شواهد علمی در مورد

و ریـزي   پژوهشی که توصیف ما را پـی . خطور کرد نبگذاریم به ذهنما »شواهد رسیاست مبتنی ب« نام این کتاب را
. خیـزد  ي تحقیقاتی مختلف برمیهاو سازمان هاتحقیقاتی در دانشگاهشمار بسیاري از گروههاي بخشداز  می استحکام

-peer( بی هماالنایي مبتنی بر ارزهاي برآمده از پژوهشهاو گزارش، )replicable( ت تکرارپذیريیي با قابلهاروش
review(  دانشگاهی منتشر شده استدر نشریات علمی و.   

امـا معمـوًال   ، همواره باید تفسیر شـوند  ها یافته. در آن راه ندارد ینیست که هیچ حدس و گمانبدان معنا این 
ازین غالبـًا بـا   و انتظـارات آغـ  هـا   نظریه. بعضی تفسیرها در مقابل تفاسیر دیگر وجود دارد دالیل موجهی در دفاع از

مـایلیم  . سـازد  مـی  را ضروري مسائلروند که این خود تفکر مجدد در مورد  می سؤالي بعدي زیرهاي پژوهشها یافته
و بدون توجه به فقط چند  ساز ی از شواهد سرنوشتیها گذاري شده با پاره نشانه، میم ببرای هشما را به سفري که داشت

کنـیم   می م که چگونه ما باوریتا به بهتر این نکته برس، ادي گرفتیار زیبسرهاي غلط که وقت یر مسییتغ و بست بن
بـه   هابراي تفسیر آنرا ما باید شواهد و دالیل خود . که بهبود کیفیت زندگی براي همه در جامعه مدرن ممکن است

  . تا شما بتوانید شخصًا براي خود داوري کنید، میدهیم ارائه کن می که انجام اي هشیو
اینکه سـطوح   بارهاما در. که نابرابري از نظر اجتماعی فرساینده استاند  افتهیهمواره به طور شهودي درمردم 

را  اي هقابل مالحظـ  )effects( توان انتظار هرگونه پیامد می متفاوت است که قدر آنیافته  نابرابري در جوامع توسعه
کـه  بـرود   ییز ما را برآن داشت که بـه دنبـال پیامـدها   دالیلی که بدوًا یکی ا. دالیل کمتري ارائه شده است، داشت

بسیاري از اکتشافات به . رسد می نامربوط به نظر که به دست آمده است اي هدهند امروزه تا حد زیادي با تصویر تکان
  .هست شانسی نیز است مدیون خوش همان میزان که مدیون قوه تمیز

ي اخیر قابـل  هاسال فقط در ها این است که بسیاري از دادهاحتماًال  ایم ارائه دادهکه ما تا به امروز انسجامی  بی
در بلکـه  ، درآمـدها و توزیـع درآمـد   درباره نه تنها ، یالملل بینبا اطالعات قابل مقایسه در سطح  .دسترس بوده است

ي مـا  هـا  فتـه ایی مثـل  یهـا  افتـه یتوانست کسی را قبل از ما به  می فقط زمان، نیز بهداشتی و اجتماعی مسائلمورد 
، کنـیم به ما و به دیگر پژوهشگران این امکان را داد که چگونگی تفاوت جوامع را تحلیل  ها دادهگیري  شکل. برساند

  . بسنجیمرا با دقت و قدرت بیشتري ها  نظریهو ، کنیم نحوه ارتباط یک عامل با عامل دیگر را کشف
 - آسـان اسـت  شـوند   میعلوم اجتماعی پذیرفته اي دستاوردهاز تر  سریعتصور اینکه اکتشافات علوم طبیعی 

امـا تـاریخ علـوم    . برانگیزنـد  مربوط به جهان اجتمـاعی مجادلـه  هاي  نظریهمادي تا حدودي کمتر از هاي  نظریهگویا 
اما غالبـًا بـه بهـاي     شدهي نظري آغازهاکه با مخالفت، ي شخصی آلوده استهاطبیعی با درهم ریختگی دردناك بحث

 مجادالت و اختالف نظرها در علوم طبیعـی معمـوًال بـه کارشناسـان محـدود      .ردمان دوام یافته استزندگی دیگر م
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در خصوص  هااما آن. ندارند یا ذرات دیدگاه قوي رقیب در فیزیک ذراتهاي  نظریهبسیاري از مردم در مورد : شود می
 هـا آن، درباره خود ما هستند؛ در واقعی های نظریهاجتماعی تا حدودي هاي  نظریه. نحوه کارکرد جامعه صاحب نظرند

در حالی که دانشمندان علوم طبیعی مجبور به متقاعد کـردن و  . شاید بخشی از خودآگاهی ما از جوامع تلقی شوند
از شـمار بسـیاري   اجتمـاعی در برابـر    پردازان نظریه، نیستند هاآننظریه براي پذیرش  هایا اتم هاسلول تک تکتوجیه 

  . قرار دارند و صاحبان منافع قدرتمنددیدگاههاي فردي 
کشف کرد کـه اگـر پزشـکان قبـل از اقـدام بـه        )Ignaz Semmelweiss( ایگناز سملویز، 1847سال  در

براي اینکه کار او اما . یابد کاهش چشمگیري میمرگ و میرهاي ناشی از تب زایمان  ،ندیي خود را بشوهازایمان دست
جنگ واقعـی او  . متقاعد سازد براي تغییر رفتارشان - خودپزشکان همکار ژه یبه و - مردمبود مفید واقع شود ناچار 

ي او مورد تمسـخر واقـع شـد و او تقریبـًا بـه      هادیدگاه. آن بودهاي نه مربوط به کشف اولیه او بلکه مرتبط با پیامد
رفتند تـا آنکـه   کار او را جدي نگ medical professionپزشکی ن ابسیاري از متخصص. رسیدجنون و خودکشی 

را طرح کردنـد کـه    هامیکروبی بیمارینظریه  )Joseph Lister( و جوزف لیستر )Louis Pasteur( لویی پاستور
  . کرد می اهمیت بهداشت را تبیین

اینکه بسیاري ، عالوه بر نگرانی از پیامدهاي احتمالی گرم شدن زمین. کنیم می بدبینانه زندگی اي هما در دور
و نظریـه  . آسان اسـت  کنند می ي اجتماعی را تجربههابه طور روزافزونی ناکامی، ي ماديهاموفقیترغم  علی ،از جوامع

تـوان کیفیـت    مـی گوید که چگونـه   می به ما، اگر درست باشد، مجموعه شواهدي که در این کتاب فراهم آمده است
مـردم بـه   اکثـر  ییـر روش نگـاه   اما چنانچه تغ .زندگی بخش وسیعی از جمعیت را به طور چشمگیري بهبود بخشید

افکار عمومی فقط زمـانی از تغییـرات   . عقیم خواهد بودنظریه این  ،کنند ممکن نباشد می جوامعی که در آن زندگی
 قـرار  تـأثیر م ذهن عامه را تحت ای هکند که چیزي نظیر آنچه ما در این کتاب طرح کرد می حمایتضروري سیاسی 

درك بهتـر مجموعـه شـواهدي کـه در     بـه  م تـا  ایـ  هکردریزي  انتفاعی پی غیر )trust( ما یک تراست ،بنابراین. دهد
ــده  ــد عرضــه ش ــد  صــفحات بع ــکان ــد کم ــارش . کن ــام نگ ــه هنگ ــایت  ، ب ــک س ــیش از ی ــزي ب ــختی چی ــه س  ب

)www.equalitytrust.org.uk( ، ما امیدواریم که حداقل ایـن نکتـه را    اما. وجود داشتتخصصها از اعتبارات و
   .طرح کرده باشیم که همواره براي همه ما راهی براي آزادي از اضطراب و مشکالت وجود دارد

  

 
  درباره نمودارهانکاتی 

  
  .چگونه به نمودارهاي این کتاب نگاه کنیم :واقعیاتی از نمودارها

 مسـائل یی هستند که نـابرابري درآمـدي را در پیونـد بـا     هااست طرحآمده که در این کتاب  ییبسیاري از نمودارها
یـا بـه صـورت    : گذارند می روابط را به دو صورت به نمایش هااین طرح. دهند می مختلف اجتماعی و بهداشتی نشان

 ي مختلف باهابه صورت مقایسه ایالتامریکا، یا در ایاالت متحد ، ی و با مقایسه کشورهاي ثروتمند با یکدیگرالملل بین
  . یکدیگر

، بنـابراین ، مای هقرار داد )Xمحور ( نابرابري درآمدي را در راستاي محور افقی در پایین، این نمودارها در همه

http://www.equalitytrust.org.uk
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. رو به سـمت راسـت دارنـد   ، و جوامع با سطوح باالي نابرابري هستند جوامع با سطوح پایین نابرابري در سمت چپ
شـده   در سمت چپ نمودار نشـان داده  )yمحور( محور عمودي ي مختلف بهداشتی و اجتماعی در راستايها ستانده
  . است

ي پراکنـده متعلـق بـه کشـورهاي     هـا  اول پراکندگی نقاط یا نقطـه . دو ویژگی وجود دارد در بیشتر نمودارها
. چگونگی مقایسه هر کشور با کشورهاي دیگر را بـه دقـت ببیننـد   تا خوانندگان ، ي ایاالت متحدههایا ایالت، ثروتمند

 را بین نابرابري درآمدي و ستانده آن نمودار نشان )best fit( شود که بهترین برازش می خط رگرسیون نامیده، مدو
بـا رونـد نقـاط    را شود تا بهترین برازش  می آماري محاسبه افزار نرمبلکه با ، کنیم نمی این خط را ما انتخاب. دهد می

الگوهاي مورد مشاهده ما صرفًا ناشی از تصادف اینکه  م احتمالف یا عدیاحتمال ضع. به دست دهد ها مربوط به داده
ما فقط خط بهترین برازش را در صورتی که احتمـال وقـوع براسـاس شـانس یـا      . بوده باشد نیز قابل محاسبه است

فقدان خط بهترین بـرازش در یـک نمـودار بـه ایـن      . تصادف بسیار ضعیف یا ناممکن بود در خالل نقاط قرار داریم
  . خورد نمی از وجود یک رابطه به چشم اي هکه نشانست معنا

دهـد کـه سـتانده اجتمـاعی یـا       مـی  نشـان ، شیب تند و رو به باال از چپ به راست باشد داراي  اگر این خط
بـا   هـا یابد که ما معمـوًال از آن  می و مشکالتی مصداق مسائلاین الگو براي . استتر  سالمتی در جوامع نابرابرتر شایع

  : کنیم مانند خشونت می بد یادعنوان 
 XVIنمودار باالي صفحه 
دهـد کـه سـتانده اجتمـاعی یـا       مـی  نشـان ، شیب تند رو به پایین از چپ به راست باشدداراي  اگر این خط

، ماننـد اعتمـاد  ، دانـیم  مـی  یی که معموًال خوبها این الگو براي پدیده. کمتر شایع است بهداشتی در جوامع نابرابرتر
  : یابد میمصداق 
  XVIن صفحه یینمودار پا

بـدین  ایـن  . باشد می ستانده بر مؤثري وجود دیگر عوامل مهم و انقاط در نمودار به معنتر  پراکندگی گسترده
  . اثرگذار و قدرتمند نیست ينابرابري متغیر، ندمؤثرنیست که چون دیگر متغیرها  معنا

  XVIIنمودار باالي صفحه 
معناست که رابطه بسیار نزدیکی بین نابرابري درآمدي و ستانده وجـود دارد و  پراکندگی محدود نقاط به این 

  . شود می عالی براي ستانده محسوب اي کننده بینی پیش ،نابرابري
  XVIIن صفحه یینمودار پا

  . توان یافت می www.equalitytrust.Ukي ما را در سایت هاتفصیل بیشتر روش
  

http://www.equalitytrust.Uk

