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سیذ کمیل طیبی ،اؾتاز ٌط ٜٚالتهاز ،زا٘كٍا ٜانفٟاٖ
محسه کریمی ،زا٘كدٛي واضقٙاؾي اضقس ٌط ٜٚالتهاز ،زا٘كٍا ٜانفٟاٖ
چکیذٌ
فمط زض َ َٛتاضيد تكطي يىي اظ پسيسٜٞاي ٘أُّٛب التهازي  ٚاختٕاعي خٛأع ٔرتّف ت ٝقٕاض ضفت ٓٞ ٚ ٝاوٖٛٙ
٘يع ت ٝعٛٙاٖ يىي اظ ٔعًالت تعضي خأع ٝخٟا٘ي قٙاذتٔ ٝيقٛز .تا اؾتٙاز تط ٘ظطي ٝضقس ت٘ ٝفع فميط ،ايٗ ؾؤاَ
ُٔطح اؾت و ٝآيا ضقس التهازي تا افعايف ٔتغيطٞاي وٕي التهازي ٔا٘ٙس تِٛيس ٘اذاِم زاذّي  ٚزضآٔس ؾطا٘ٝ
ٔيتٛا٘س يىي اظ عٛأُ انّي واٞف فمط تاقس .تسيٗ تطتية ،تا تٛخ ٝت٘ ٝمف وّيسي  ٟٓٔ ٚضقس ترفٞاي ؾٌٝا٘ٝ
(وكاٚضظي ،نٙعت  ٚذسٔات) تط افعايف ضفا ٚ ٜواٞف فمط٘ ،كاٖ زازٖ ضاتُ ٝآٟ٘ا ٞسف عٕس ٚ ٜانّي ايٗ ُٔاِعٝ
ٔيتاقس .زض ايٗ ضاؾتا ،ايٗ ُٔاِع ٝت ٝتطضؾي ٚيعيت فمط  ٚضفا ٜزض ذا٘ٛاضٞا زض زٚض ٜظٔا٘ي  1379 -1386ت ٝتفىيه
اؾتاٖٞاي وكٛض ٔيپطزاظز .زض ايٗ ُٔاِع ٝاظ ٔتغيطٞاي آٔٛظـ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي  ٚتٟساقت ت ٝعٛٙاٖ ٔتغيطٞاي وٙتطِي زض
ٔسَ ٚاضز قسٔ ٚ ٜسَ تهطيح قس ٜاظ َطيك  GMMترٕيٗ ظز ٜقس ٜاؾت٘ .تايح ت ٝزؾت آٔس ٜحاوي اظ آٖ اؾت وٝ
ٞطچٙس تا ضقس ترف ٞاي ٔصوٛض ضفا ٜوُ زض وكٛض افعايف پيسا وطز ٜاؾت ،أا ايٗ ضقس ٕٞطا ٜتا افعايف ٘اتطاتطي زض
تيٗ ذا٘ٛاضٞا زض تيكتط اؾتاٖٞاي وكٛض تٛز ٜاؾت .اظ َطف زيٍط تَٛ ٝض ٔتٛؾٍ ضقس ترف ذسٔات ٘ؿثت ت ٝزٚ
ترف زيٍط تيكتط ٔيتاقسٕٞ .چٙيٗ تأثيط آٔٛظـ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي  ٚتٟساقت زض افعايف ضفا ٚ ٜواٞف فمط تٚ ٝيٛح
لاتُ ٔكاٞس ٜاؾت.
ياشٌَای کلیذی :ضفا ٜاختٕاعي ،ضقس تركي ،فمط٘ ،اتطاتطي تٛظيع زضآٔس.
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مقذمٍ

ا٘تظاض ٔيضٚز و ٝتٛظيع زضآٔس ٔتٙاؾةتط  ٚاظ قست فمهط

فمط يىي اظ پيچيسٜتطيٗ ٔؿائُ التهازي اؾت وه ٝحهُ آٖ

واؾههت ٝقههٛز .ترههف وكههاٚضظي اظ خّٕهه ٝفعاِيههتٞههاي

٘ياظٔٙس قٙاذت عٕيك  ٚزليك ٔهيتاقهسٛٔ .يه ٛفمهط زض

اقتغاَظا اؾت و ٝعال ٜٚتط اقهتغاَظايهي ٔؿهتميٓ ،زاضاي

يه خأعٍٙٞ ٝأي إٞيت ٔيياتس و ٝت ٝنٛضت فطاٌيهط ٚ

اقتغاَظايي غيط ٔؿتميٓ ظيازي زض تِٛيهس ّٔهي ٘ؿهثت تهٝ

پايساض تهطٚظ ٕ٘ايهس .زض چٙهيٗ قهطايُي تهسٚيٗ  ٚاخهطاي

ؾههايط ترههفٞهها ٔههيتاقههس ،چههطا وهه ٝزضنههس ٚاتؿههتٍي

ؾياؾت ٞاي فطاٌيط ٕٞ ٚا ًٙٞزض خٟت فمطظزايي الظْ ٚ

فعاِيتٞاي وكهاٚضظي تهٚ ٝاضزات ٟ٘هازٜٞهاي ذهاضخي

يطٚضي اؾت .ايٗ ؾياؾتٞا تايس ت٘ ٝحٛي اترهاش ٌطز٘هس

وٕتط اؾتٕٞ .چٙيٗ تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝوكهاٚضظي يىهي اظ

و ٝتا تٛخ ٝتٔ ٝحسٚزيت ترهيم ٔٙهاتع فمهٍ ٚاخهسيٗ

ٕٟٔتطيٗ فعاِيت اقتغاَظاي افطاز فميط ٔٙاَك ضٚؾهتايي ٚ

قطايٍ ضا ٔس ٘ظط لطاض زٞس .زض پػٞٚفٞاي ٔطتثٍ تا فمهط،

قٟطي اؾتِ ،صا ضقس التهازي زض آٖ ٔيتٛا٘س عال ٜٚتهط

وٓ  ٚتيف ،ايٗ ا٘سيك ٝتسيٟي تّمي قس ٜاؾت وهٞ ٝطچهٝ

واٞف قىاف زضآٔسي تيٗ ٔٙهاَك قهٟطي  ٚضٚؾهتايي،

زض ٔٛضز فمط تيكتط آٌاٞي وؿة قٛز ،واٞف آٖ آؾهاٖتهط

قىاف زضآٔسي تيٗ افطاز فميط  ٚغٙي زض خأع ٝضٚؾهتايي

ذٛاٞس تٛز (اِؽ يٗ .)2002 ،1زض ايٗ ضاؾتا ،تدعي ٚ ٝتحّيهُ

 ٚقٟطي ضا ٘يع واٞف زٞس (پائ ٚ ٛتٛضِه .)2011 ،3ٛزض وٙهاض

ٞعي ٚ ٝٙزضآٔس ذا٘ٛاضٞا ٘يع إٞيت ٚيػٜاي زاضز .زض ظٔهاٖ

ترف وكاٚضظي ضقس نهٙعت ٘يهع يىهي اظ ضا ٜواضٞهاي

ؾياؾههتٌههصاضيٞههاي التهههازي آٌههاٞي اظ ؾههُح زضآٔههس

ايداز زضآٔس  ٚاقتغاَ  ٚتِٛيس ٟٔاضت ٔيتاقس .تحميمهات

ذا٘ٛاضٞا ٞ ٚسف لطاض زازٖ ٌطٜٞٚاي ٞسف تهطاي وهاٞف

٘كاٖ ٔي زٞس و ٝوأيابتطيٗ التهازٞا آٟ٘هايي تهٛز ٜوهٝ

٘اتطاتطي  ٚفمط اِعأي اؾت .زضذالَ ؾاَٞهاي اِٚيهٚ ٝضٚز

ترف نٙعت ذٛز ضا زض خٟت افعايف نازضات ته ٝوهاض

ٚاغ ٜتٛؾههع ٝتههٔ ٝثاحهها التهههازئ ،ترههههاٖ تٛؾههعٝ

ا٘ساذت ٝو ٝزض ترفيف فمط ٞهٓ تؿهياض ٔهؤثط تهٛز ٜاؾهت

التهازي ٔؿايّي چ ٖٛفمط ٘ ٚاتطاتطي ضا ٘ازيسٔ ٜيٌطفتٙهس

(ٔٛفمياٖ.)1384 ،

 ٚفطو ٔيوطز٘س و ٝاٌط ٔحه٘ َٛاذاِم ّٔهي افهعايف

تطضؾيٞا ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝؾطعت ضقس ترف ذهسٔات

ياتس ،ضفإٍٞ ٜاٖ افعايف ذٛاٞس يافهت .أها اظ زٞه1970 ٝ

(اظ ِحههاِ ايدههاز اقههتغاَ) تيكههتط تههٛز ٜاؾههت .ذههسٔات

ت ٝتعس ٍ٘طا٘يٞايي زض ٔٛضز تٛخ ٝنطف ت ٝتِٛيس ٘اذاِم

آٔٛظقي ،تٟساقتي  ٚتفطيحي تط ويفيت واض ؾاظٔاٖٞا تأثيط

زاذّي ت ٝعٛٙاٖ ٔعياض تٛؾعُٔ ٝطح قس  ٚپؽ اظ آٖ تٛخٝ

ٔثثت زاضز .ذسٔات حطفٝاي ،ترهمٞاي ٚيهػ ٜضا تهطاي

ذاني تٔ ٝؿأِ ٝفمط ،تٛظيهع زضآٔهس ٘ ٚهاتطاتطي ٔعُهٛف

ضلاتت پصيطي زض اذتياض تٍٙاٜٞها لهطاض ٔهيزٞهس .حتهي زض

ٌطزيس (ضاٚاِيه ٚ ٖٛزاتُٔ .)2002 ،2اتك تها ازتيهات التههازي

ٔٛضز تِٛيس وهاال تايهس ٌفهت وه ٝترهف ٕٟٔهي اظ اضظـ

يىي اظ عٛأُ ٔؤثط تط واٞف فمط ضقس التهازي اؾهت .اظ

افعٚزٔ ٜحهٛالت ،حانُ ٟ٘ازٜٞاي ذسٔاتي اؾهت .ضٚي

آ٘دايي وه ٝترهفٞهاي ٔرتّهف التههازي ٚيػٌهيٞهاي

 ٓٞضفت ،ٝذسٔات ترف ٕٟٔي اظ التهاز وكٛضٞاي خٟهاٖ

ٔتفاٚتي زاض٘س ،ضقس ٞط ترف اثط ٔتٕايعي تط وهاٞف فمهط

اظ خّٕ ٝوكٛضٞاي زض حاَ تٛؾع ٝضا زضتط ٔيٌيطز .تهسيٗ

ذٛاٞس زاقت.

تطتية ،اثط ضقس ايٗ ترهف تهط وهاٞف فمهط ٔتٕهايع اظ زٚ
ترف زيٍط ذٛاٞس تٛز .يىي اظ ؾياؾتٞهاي زيٍهطي وهٝ

زض تيٗ فعاِيتٞاي التهازي ،تا ضقهس ترهف وكهاٚضظي

ٕٛٞاض ٜزض ٔثاضظ ٜتا فمط ُٔطح ٔهيقهٛز ،افهعايف ؾهطٔايٝ
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٘يطٚي ا٘ؿا٘ي افطاز اظ َطيك آٔٛظـ اؾت .افهعايف ؾهُح

اختٕاعي خعء ٔتغيطٞاي والٖ التهازي ٔيتاقهس ،حهاَ ايهٗ

ؾٛاز أىاٖ اقتغاَ ضا تطاي فطز افعايف زاز ٚ ٜتا تٛخه ٝتهٝ

ؾؤاَ ُٔطح ٔيقٛز و ٝچ ٝاضتثاَي تيٗ ٔتغيطٞاي شوط قهسٜ

تفاٚت زؾتٕعز واضٌطاٖ ٔاٞط  ٚغيط ٔاٞطٛٔ ،خة افهعايف

و ٝتعًاً ت ٝعٛٙاٖ ٔتغيطٞاي ؾياؾهتٌهصاضي ٔهٛضز اؾهتفازٜ

زضآٔس ٔيٌطززَ .ي لطٖ حايط ،تحهيالتٟٔ ،هاضتٞها ٚ

لطاض ٔيٌيط٘س تا فمط  ٚضفها ٜاختٕهاعي ٚخهٛز زاضزر زض ايهٗ

ؾايط زا٘فٞا ت ٝنٛضت عٛأُ انّي ٔهؤثط تهط تٟهطٜٚضي

ضاؾتا ،زض تحميهك حايهط ،پسيهس ٜفمهط  ٚضفها ٜاختٕهاعي زض

افطاز زضآٔس ٜاؾت ،تَٛ ٝضي ؤ ٝي تٛاٖ ايٗ لطٖ ضا عههط

اضتثاٌ تا ضقس التهازي (تِٛيس ٘اذاِم زاذّي) تطضؾي قسٜ

ؾطٔاي ٝا٘ؿا٘ي ٘أيس ،ت ٝايٗ ٔف ْٟٛو ٝعأُ انّي زضؾهُح

 ٚتا تٛخ ٝت٘ ٝمف وّيسي  ٟٓٔ ٚضقس ترهفٞهاي ؾهٌٝا٘هٝ

ظ٘سٌي افطاز يهه وكهٛضٔ ،يهعاٖ تٛا٘هايي آٖ زض تٛؾهعٚ ٝ

تطواٞف فمط  ٚافعايف ضفا٘ ،ٜكهاٖ زازٖ ضاتُه ٝآٟ٘ها ٞهسف

تٟطٜتطزاضي اظ ٟٔاضت ،زا٘ف ،ؾالٔت  ٚتٟساقت آٖ ّٔهت

عٕس ٚ ٜانّي ٔيتاقس .ت ٝعٛٙاٖ ٔثاَ اٌط ؾياؾتي زض ؾهُح

اؾت .تحهيالت  ٚآٔٛظـ ٘ ٝتٟٙا ؾهثة اضتمهاي ضقهس ٚ

والٖ ٔٛخهة تغييهط ليٕهتٞهاي ٘ؿهثي ته ٝؾهٛز ترهف

واضايي اؾت ،تّى٘ ٝاتطاتطي  ٚآثاض ظٔيٙهٞٝهاي ٘أؿهاعس ضا

وكاٚضظي قٛز  ٚتيكهتط فمهطا زض ايهٗ ترهف لهطاض زاقهتٝ

واٞف ٔي زٞسِ .صا تط اؾاؼ ٘ظطي ٝالتهاز ذطز ،اظ آٖ خها

تاقٙس ،ا٘تظاض ٔيضٚز و ٝتا ضقس ايٗ ترف فمط وهاٞف ياتهس.

و٘ ٝيطٚي واض ،زؾتٕعزي ٔتٙاؾة تا تٟطٜٚضي ٟ٘هايي ذهٛز

تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝتٛظيع زضآٔس  ٚؾهُح ضفها ٜزض ٞهط يهه اظ

زضيافت ٔيوٙس  ٚآٔٛظـ ٘يع اظ ٟٔهٓتهطيٗ عٛأهُ تعيهيٗ

اؾتاٖٞا ٔتفاٚت اظ زيٍطي اؾهت ،ايهٗ ُٔاِعه ٝته ٝتفىيهه

وٙٙس ٜواضايي  ٚتٟطٜٚضي ٘يطٚي واض اؾتٞ ،هط چه ٝؾهُح

اؾتاٖ ا٘داْ ٔيقٛز  ٚيه ُٔاِعُٙٔ ٝمٝاي اؾت .اظ آ٘دا وهٝ

آٔٛظـ فطز تاالتط تاقس ،زضآٔس ٘ؿثي ا٘ ٚيع تيكهتط ذٛاٞهس

ٔؿأِ ٝفمط زض وكٛض ٔا ٘يع ت ٝعٛٙاٖ يىي اظ ٔكهىالت پهيف

تٛز .ت ٝايٗ تطتية ،لكط فميهط ٔ ٚحهط ْٚخأعه ٝتها وؿهة

ضٚي خأع ٝاظ زيط تاظ ُٔطح تٛز ٜاؾتَ ،ي ؾاَٞهاي تعهس

آٔٛظـ تيكتط ٔ ،ي تٛا٘ٙس اظ تٙس فمط ضٞهايي يها تٙهس (عهسِي،

اظ ا٘مالب اؾالٔي  ٚتٚ ٝيػ ٜپؽ اظ خٙهً تحٕيّهي ،زِٚهت

.)1380

زض نسز تٟثٛز تٛظيع زضآٔس  ٚواٞف فمهط تطآٔهس ٜاؾهت .اظ

ٚخٛز ٘اتطاتطي زضآٔسي ،يىهي زيٍهط اظ عٛأهُ ٟٔهٓ ٚ

ايٗ ض ٚزض ازأه ٝاتتهسا ازتيهات ٔٛيه ٛپهػٞٚف زض لاِهة

تأثيطٌصاض تط فمط تٛز ٚ ٜضاتُ ٝتٍٙاتٍٙي تا آٖ زاضز .زض ٚالع

ٔعطفي ٔ ٚمايؿ ٝقاذمٞاي فمط  ٚضفا ٚ ٜتطضؾي ُٔاِعهات

ٞطچ٘ ٝاتطاتطي زضآٔسي تيكتط قهٛز ،قهىاف تهيٗ فمهطا ٚ

تدطتي تياٖ ٔيقٛز .زض ترف تعس ت ٝتطضؾي ٔسَ اضائ ٝقهسٜ

ثطٚتٕٙساٖ ظياز قسٕٞ ٚ ٜيٗ قهىافٙٔ ،دهط تهٌ ٝؿهتطـ

 ٚترٕيٗ آٖ پطزاذتٔ ٝيقٛز ،زض پاياٖ ٘تايح حانُ اظ ٔهسَ

ٔعًُ فمط ٔيٌطززُٔ .اِعات ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝزضآٔهس وهٓ

ٔٛضز تدعي ٚ ٝتحّيُ لطاض ٔيٌيطز.

 ٚؾُح ٘اظَ ظ٘سٌي فمطا و ٝزض تٟساقت ،تغسي ٚ ٝآٔٛظـ
٘أٙاؾة آ٘اٖ ٕ٘اياٖ ٔيقٛز ،قسيساً تٟطٜٚضي التههازي ضا

ادبیات مًضًع

واٞف  ٚتسيٗ تطتية تَٛ ٝض ٔؿهتميٓ  ٚغيهط ٔؿهتميٓ تهٝ

فقر ي رفاٌ اجتماعی ي رابطٍ آوُا با رشذ اقتصادی

ضقس وٙستط التهازي ٔيا٘دأس (چٗ ٚ ٚاً٘.)2003 ،1

ضاٚاِئ ٖٛعتمس اؾت و ٝزض ؾٙدف فمط فطو ٔيقٛز وٝ

اظ آ٘دا و ٝضقس ترفٞاي وكاٚضظي ،نٙعت  ٚذهسٔات

ؾُح تعييٗ قسٜاي اظ ظ٘سٌي ت٘ ٝاْ ذٍ فمط ٚخٛز زاضز

 ٚتأثيط ٔتغيطٞهايي چه ٖٛآٔهٛظـ ،تٟساقهت  ٚوٕههٞهاي

و ٝزض نٛضت زؾتياتي ت ٝآٖ وؿي فميط ٔحؿٛب

1

ٕ٘يقٛزٚ .ي ذٍ فمط ضا ت ٝنٛضت ٔراضخي و ٝيه فطز

Chen & Wang
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زض يه ظٔاٖ ٔ ٚىاٖ ٔعيٗ تطاي زؾتطؾي ت ٝيه ؾُح

1 q
) g 2   ( z  yi
q i 1

)(3

ضفأ ٜطخع ٔتحُٕ ٔيقٛز ،تعطيف ٔيوٙس  ٚافطازي و ٝتٝ

و g1 ٝتياٍ٘ط ٘ؿثت قىاف فمط اؾت ٔ g 2 ٚتٛؾٍ

ايٗ ؾُح ضفا ٜزؾتطؾي ٘ساض٘س ،فميط  ٚوؿا٘ي و ٝت ٝايٗ

قىاف فمط ضا ٘كاٖ ٔيزٞس.

ؾُح زؾتطؾي زاض٘س ،غيط فميط تّمي ٔيق٘ٛس .زٛ٘ ٚ

ت٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝضقس ت ٝتٟٙايي عأُ ٔؤثط تطاي

ذٍ فمط ٚخٛز زاضز:

واٞف فمط ٔحؿٛب ٕ٘يٌطزز  ٚزض ايٗ ضاؾتا

- 1ذٍ فمط ُّٔك٘ :اتٛا٘ي يه فطز يا يه ذا٘ٛاض زض

ؾياؾتٞاي تٛظيعي ٘مف ٕٟٔي زاض٘س .تٙاتطايٗ واٞف

زؾتطؾي تٙٔ ٝاتع وافي تطاي تأٔيٗ ٘ياظٞاي اؾاؾي

فمط تٔ ٝتٛؾٍ زضآٔس ٘ ٚاتطاتطي تٛظيع زضآٔس تؿتٍي

ظ٘سٌي ٔيتاقس (فيّسظ.)2001 ،1

زاضز .افعايف ٔتٛؾٍ زضآٔس ،فمط ضا واٞف  ٚافعايف

 - 2ذٍ فمط ٘ؿثي٘ :اتٛا٘ي زض وؿة ٔتٛؾٍ ؾُح

٘اتطاتطي فمط ضا افعايف ٔيزٞس .زض اثط ضقس التهازي،

ظ٘سٌي افطاز يه خأع ٝتعطيف ٔيقٛز( .ؾٗ.)1976 ،2

ٔتٛؾٍ زضآٔس افعايف ٔيياتس أا ٘اتطاتطي ٔيتٛا٘س

يافتٗ ذٍ فمط ٔ ٚكرم ٕ٘ٛزٖ افطاز فميط ت ٝتٟٙايي

افعايف يا واٞف ياتس .تا افعايف ٘اتطاتطي ،تَٛ ٝض ٘ؿثي

وافي ٘يؿت ،ظيطا ت ٝاظاي ذٍ فمط  ٚتعساز فمطا زض

ٔٙافع حانُ اظ ضقس ؤ ٝطت ٌٛت ٝافطاز فميط ٔيقٛز

خأع ،ٝقست فمط ٔيتٛا٘س ٔتفاٚت تاقس .ت ٝايٗ زِيُ وٝ

وٕتط اظ افطاز غيط فميط ذٛاٞس تٛز .پؽ اٌط واٞف فمط

ٔؤِفٞٝايي ٔا٘ٙس ٔيعاٖ ٘اتطاتطي زض تٛظيع زضآٔس تيٗ فمطا،

ٕٞطا ٜتا واٞف زض ٘اتطاتطي ٘يع تاقس ،ضقس ت٘ ٝفع فميط

ٔتٛؾٍ زضآٔس آٟ٘ا  ٚفانّ ٝزضآٔسقاٖ تا ذٍ فمط تط

اؾت .زض ٘تيد ٝتطاي ايٙى ٝتتٛاٖ ضقس ت٘ ٝفع فميط ضا زض

ٔيعاٖ قست فمط تأثيطٌصاض ٞؿتٙس  ٚتغييط زض ٞط يه،

عُٕ تعييٗ وطز ،ت ٝقاذم ا٘ساظٌٜيطي فمط ٚ ٚؾيّٝ

ٔيتٛا٘س تاعا تغييط زض ٔيعاٖ قست فمط ٌطزز .پؽ زض

ؾٙدف ٘اتطاتطي ٘ياظ ٔيتاقس .يىي اظ تطخؿتٝتطيٗ

ايٗ نٛضت قاذم قىاف فمط ت ٝنٛضت ظيط تعطيف

قاذمٞاي ٔٛخٛز زض ايٗ ظٔي ٝٙقاذم فمط آٔاضتيا

ٔيقٛز:

ؾٗٔ 3يتاقس ؤ ٝحطٔٚيت ٘ؿثي افطاز فميط ضا زض
()1

ٔماتُ ؾايط افطاز خأعٔ ٝكرم ٔيوٙس .ايٗ قاذم

yi  z

ت ٝنٛضت ظيط تعطيف ٔيقٛز (ؾٗ.)1976 ،

g i  z  yi

زض ايٗ ٔعازِ ، g i ،ٝقىاف فمط فطز(ذا٘ٛاض)  ، z ، iذٍ
()4

فمط  ، yi ٚزضآٔس فطز(ذا٘ٛاض) ٔ iيتاقس g i .تطاي فمطا

و ٝزض آٖ  P0قاذم ٘ؿهثت افهطاز فميهط ٔ ٚعهازَ،

ٔثثت  ٚتطاي ؾايط افطاز خأعٙٔ ٝفي اؾت .قىاف فمط

 P0  N Pو ٝزض آٖ  N Pتعساز افطاز ذا٘ٛاض فميهط N ٚ

وُ تطاتط اؾت تا:
()2


P 
) ps  p0 1  (1  G P

Z 


N

تعساز وُ افطاز خأعٔ ٝهيتاقهسٔ  P .يهاٍ٘يٗ زضآٔهس

1 q
) g1   ( z  yi
z i 1

(ٔراضج) افطاز فميط  G P ٚيطية خيٙهي ٔهاتيٗ افهطاز
فميط  Z ٚذٍ فمط ٔيتاقسٕٞ .چٙيٗ قاذم فمط ؾهٗ

Fields
Sen

1
2

Sen poverty index

3
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اثط تِٛيس  ٚضقس تركي تط فمط  ٚضفا ٜاختٕاعي زض اؾتاٖٞاي ايطاٖ ()1379-86

ٔيتٛا٘س ت ٝنٛضت ٔياٍ٘يٗ ٔعياضٞاي ٘ؿثت افطاز فميهط

1

 ٚقىاف فمط  ٚتا ٚظٖ يطية خيٙي ذا٘ٛاض ٞهاي فميهط

0

(W ( x)  2 yL( p)dp  y (1  G) )7

و ٝزض آٖ ٔ yياٍ٘يٗ زضآٔس (ٔراضج)  G ٚيطية خيٙي

ت ٝنٛضت ظيط ٘ٛقت ٝقٛز (اظتطي  ٚظ:)2000 ، 1ٚ

ٔي تاقس .ضاتُ ٝفٛق تا زض ٘ظط ٌطفتٗ ضفا ٜثاتت ،حىايت
اظ تثازَ  Gتا  yزاضز و ٝت٘ ٝظط ٚالعي ٕ٘يآيس .ته ٝايهٗ

PS  P0 G P  P1 (1  G P ) G

)(5

زِيُ اظ  و ٝحؿاؾيت خأع ٝضا ٘ؿثت ت٘ y ٚ G ٝكاٖ

زض ايٗ ٔعازِ p1 ،ٝقاذم قىاف فمط اؾت و ٝفمٍ

ٔيزٞس ،اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.

تطاي افطاز فميط ٔحاؾثٔ ٝيقٛز.
تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝزض ايٗ ُٔاِع ٝقاذم فمط ته ٝعٙهٛاٖ
قاذم فمط ٘ؿثي زض ٘ظهط ٌطفتهٔ ٝهيقهٛز ٔهيتهٛاٖ اظ
قاذم فمط ؾٗ اؾتفازٕ٘ ٜهٛز .أها اظ َهطف زيٍهط ايهٗ



)W ( x)  y (1  G

()8
تايس تٛخ ٝزاقت ؤ ٝمساض  تؿتٍي تٔ ٝىتة ٚ

قاذم تٛ٘ ٝعي تٟٙا تٔ ٝحطٔٚيت افطاز فميط اقهاض ٜزاضز

فطٔ ًٙٞطزْ ،تطخيحات خأع ،ٝاٚاٚيت  ٚؾّيمٞٝاي

 ٚتٟٙا يطية خيٙي افطاز فميهط ضا ا٘هساظٌٜيهطي ٔهيوٙهس.

افطاز زاضزٞ .ط چ ٝزض يه خأعٔ ٝمساض تأثيطٌصاضي زضآٔس

٘اوافي تٛزٖ ٔعياض زضآٔس ؾطا٘ ٚ ٝضقس افتهازي زض تعييٗ

ؾطا٘٘ ٝؿثت ت ٝتٛظيع زضآٔس تيكتط تاقس٘  ،يع افعايف

ضفا ٜذا٘ٛاضٞا تاعا قس و ٝآٔاضتياؾهٗ زض وٙهاض قهاذم

ذٛاٞس يافت (ؾٗ .)1976 ،آ٘چ ٝو ٝتاعا إٞيت زٚ

فمط ذهٛز تهاتع ضفها ٜاختٕهاعي ضا ُٔهطح ٔهيوٙهس .ايهٗ

چٙساٖ تاتع ضفا ٜؾٗ ٔيقٛز ،تأويس تط تٛظيع زضآٔس

قاذم تٛ٘ ٝعي تا قطايٍ خأع ٝؾاظٌاضتط اؾت ،ت ٝايٗ

ٔيتاقس .تَٛ ٝضي و ٝتا تطوية زٔ ٚتغيطزضآٔس يا ٔراضج

زِيُ وه ٝزض ايهٗ قهاذم ٔدٕٛعه ٝافهطاز خأعه ٝلهطاض

ذا٘ٛاض )  ٚ ( yيطية خيٙي ) (Gاثط تٛظيع زضآٔس تٝ

ذٛاٙٞس ٌطفت  ٚعال ٜٚتط اقاض ٜته ٝتٛظيهع زضآٔهس افهطاز

ذٛتي لاتُ ِٕؽ ذٛاٞس تٛز.

(ذا٘ٛاضٞا) فميطٔ ،تٛؾٍ زضآٔس (ٔراضج) افطاز ذها٘ٛاض ضا

ت ٝعميس ٜعسٜاي اظ ٔحمماٖ ،قطايٍ التهازي ٞط فطز

٘يع ٔٛضز تأويس لطاض ٔيزٞس .ؾٗ تاتع ضفا ٜاختٕاعي ضا تهٝ

(ٌط )ٜٚضا ٔيتٛاٖ تط حؿة زضآٔس ٚي ٔكرم وطز.
تٙاتطايٗ تا ٔمايؿ٘ ٝح ٜٛتٛظيع زضآٔس ٔيتٛاٖ تفاٚتٞا ضا

نٛضت ظيط تياٖ ٔي وٙس:
)( x

()6

n

X V

i

i

زضن ٕ٘ٛز .تط ايٗ اؾاؼ ٘اتطاتطي عثاضت اظ تفاٚت زض

W (X ) 

i 1

قطايٍ التهازي اقرال ٌ ٚطٜٞٚاي ٔرتّف اؾت.

زض ايٗ اٍِ X i ٛزضأس افطاز  iاْ ٚ Vi (x) ٚظ٘ي اؾت وهٝ

اِثت٘ ٝاتطاتطي ضا ٔيتٛاٖ تط حؿة ٔعياضٞاي ٔرتّف

 X iت ٝذهٛز ٔهيٌيهطز .ؾهٗ تهطاي اؾهترطاج تهاتع ضفهاٜ

زيٍطي تطضؾي ٕ٘ٛز .تطاي ٔثاَ تفاٚت زض قطايٍ

اختٕاعي ذٛز اظ ٔٙحٙي ِٛض٘ع و ٝيطية خيٙي اظ آٖ تهٝ

التهازي وكٛضٞا ضا ٔيتٛاٖ تط حؿة ٘طخ ٔطي ٔ ٚيط

زؾت ٔيآيس ،وٕه ٔيٌيطز .ؾپؽ تا ٚاضز وطزٖ ٔتٛؾهٍ

وٛزواٖ ،أيس ت ٝظ٘سٌي ،زؾتطؾي ت ٝآب ؾآِ٘ ،ؿثت

زضآٔس ذا٘ٛاض )  ( yتٙٔ ٝحٙي ِٛض٘ع تهاتع ضفها ٜاختٕهاعي

پعقه ت ٝخٕعيت ٔ ... ٚمايؿٕٛ٘ ٝز (ِتح  ٚضاج.)1998 ،2

ذٛز ضا ت ٝنٛضت ظيط اؾترطاج ٔي وٙس.

زض ا٘ساظٌٜيطي ٘اتطاتطي زضآٔسي ،يىي اظ ضايحتطيٗ ٚ
پطواضتطزتطيٗ قاذمٞا ،يطية خيٙي اؾت و ٝيىي اظ
Osberg & Xu

1

lettje & Raj

2
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عٙانط انّي تاتع ضفا ٜؾٗ ٘يع ٔيتاقس .ضٚـٞاي

ٔتٛخ ٝافطاز فميط ٌطزز (واوٛا٘ي  ٚپطيٙأ .)2000 ،ثا٘ي ٘ظطي

ٔرتّفي تطاي ٔحاؾث ٝايٗ قاذم ٚخٛز زاضز .ضٚـ

ٔٛخٛز تهط فمهط  ٚضقهس التههازي پاؾهرٍٛي ز ٚؾهؤاَ

ٔٛضز اؾتفاز ٜزض ايٗ ُٔاِع ٝت ٝنٛضت ظيط ٔيتاقس:

اؾاؾي اؾت:

n

i

 (2i  n  1)x
i 1

()9

n

N  xi

G

 iتعساز افطاز (ذا٘ٛاض) xi ،زضآٔس ٞط فطز (ذا٘ٛاض) N ٚ

وُ افطاز خأعٔ ٝيتاقسٔ .يتٛاٖ اظ ضاتُ ٝظيط ٘يع اؾتفازٜ
ٕ٘ٛز:
()10

n 1
2
 2  ( n  1  i ) yi
n
n y i 1

التهازي چٔ ٝمساض اؾتر
- 2چ ٝعٛأّي تفاٚت تأثيط ضقس التههازي تركهي تهط

i 1

n

- 1ؾ ٟٓفمطا اظ ضقس التهازي ٞهط يهه اظ ترهفٞهاي

فمط ضا تٛييح ٔيزٞسر
زض ٔماتُ ز ٚؾؤاَ فٛق ز ٚعأُ زض تعييٗ اثهط ضقهس
تط فمط تأويس زاضز و ٝيىي قأُ اٍِٛي ضقهس تركهي ٚ

G

زيٍطي عٛأهُ وٙتطِهي قهأُ ؾهُح ؾهطٔاي ٝا٘ؿها٘ي،
ؾُح ؾالٔت افطازٌ ،ؿهتطـ ظيهط ؾهاذتٞها  ٚغيهطٜ

زض ايٗ ٔعازِ yi ،ٝزضآٔس ذها٘ٛاضٔ y ،تٛؾهٍ زضآٔهس
ؾطا٘ ٝذا٘ٛاض n ،تعساز ذا٘ٛاض  i ٚتعس ذا٘ٛاض ٔيتاقس.
تسيٗ تطتية ،قاذم ٔصوٛض تياٍ٘ط ٘اتطاتطي زضآٔهسي
زض تيٗ ذا٘ٛاضٞا ٔي تاقس.
تَٛ ٝض وّي ضقس ت٘ ٝفهع فميهط اؾهت .چٙا٘چه ٝزض اثهط

ٔيتاقس .تا تٛخ ٝتٛٔ ٝاضز ٔصوٛض ٔيتهٛاٖ ٔهسَ فمهط ضا
و ٝزض ايٗ تطضؾي اظ قاذم ضفا ٜت ٝخهاي آٖ اؾهتفازٜ
قس ٜاؾت ت ٝنٛضت ظيط تياٖ ٕ٘ٛز:
()11

) W  f ( yitA , yitI , yitS

ضقس ،فمط واٞف پيسا وٙس (ضاٚاِيه ٚ ٖٛچهٗ  .)2003تهط ايهٗ

ضفا ٜاختٕاعي ضا ٔيتٛاٖ اظ اتعاز ٔتفاٚتي ٔٛضز تدعيهٝ

اؾاؼ ٕٛٞاض ٜضقسي و ٝفمط ضا واٞف ٔيزٞهس ،ته٘ ٝفهع

 ٚتحّيُ لطاض زاضز .زض ٔثها٘ي ُٔاِعهات اختٕهاعي ،آٖ ضا

فميط اؾت .أا تَٛ ٝض زليك ٚلتي ٔيتٛاٖ ٌفت ضقهس تهٝ

ٔدٕٛعٝاي ٔتكىُ اظ ذسٔاتٔ ،ؤؾؿات ٟ٘ ٚازٞا تهطاي

٘فع فميط اؾت وه ٝيهٕٗ وهاٞف فمهط٘ ،هاتطاتطي ضا ٘يهع

تههأٔيٗ ظ٘ههسٌي ُّٔههٛب  ٚتطذههٛضزاضي اظ ٔٞٛثههتٞههاي

واٞف زٞس (واوٛا٘ي  ٚپطيٙا .)2000 ،1ضقس ته٘ ٝفهع فميهط ضا

َثيعي ٙٔ ٚاتع اختٕاعي تعطيف ٔيوٙٙس .ايٗ ُٔاِع ٝضفهاٜ

ٔيتٛاٖ ت ٝنٛضت ضقسي وٙٔ ٝافع ضا ٔتٛخ ٝافهطاز فميهط

ضا تحهت تهأثيط ؾه ٝضوهٗ انهّي التههازي (وكههاٚضظي،

وطزٛٔ ٚ ٜخة تٟتط قسٖ ٚيع آ٘هاٖ ٔهيٌهطزز ،تعطيهف

نٙعت  ٚذسٔات) ٔٛضز تطضؾي لطاض ٔيزٞس.

وطز .أا ايٗ تعطيف ٔٛضز تٛخ ٚ ٝاؾتمثاَ ٚالع ٘كسَ .هي
ؾاَٞاي اذيط تالـ ظيازي تطاي تعطيهف ضقهس ته٘ ٝفهع
فميههط نههٛضت ٌطفتهه ٝاؾههت وهه ٝحانههُ آٖ ز ٚتعطيههف
ٔتفاٚت اؾتَ :ثك تعطيف تا٘هه خٟها٘ي ضقهس ته٘ ٝفهع
فميط ،ضقسي اؾت و ٝفمط ضا واٞف ٔيزٞس  ٚزض تعطيهف
زيٍط ،ضقسي اؾت وٙٔ ٝافع آٖ ،تيف اظ افطاز غيهط فميهط،
Kakwani & Perina

1

اٌط ذٍ فمط تا ٔ ٚ Zعياض ضفا ٜضا تا ٘ Xكهاٖ زاز ٜقهٛز،
آٌٖأ ٜيتٛاٖ  p0ضا ت ٝنٛضت ظيط ٘ٛقت:2
) Z

()12

N

i

1( X
Z 1

1
P0 
N

زض ضاتُ ٝفٛق ) 1(0تاتع اضظـٌصاضي اؾت ،و ٝاٌط
ٔؤِف ٝآٖ )  ( X i  Zنحيح تاقس ،عسز يه  ٚاٌط
Deaton & Angus

2
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عثاضت اؾت اظ ٔتٛؾٍ يه تاتع اضظـٌصاضي و ٝاٌط ضفاٜ

ٔكرم اؾت و ٝخٕع اعساز  ،1تعساز فمطاي خأع ٝاؾت

فطز )  (Xظيط ذٍ فمط تاقس ،اضظـ( )-1ضا ٔيزٞس  ٚاٌط

و ٝتا تمؿيٓ آٖ تط خٕعيت وُ٘ ،ؿثت افطاز فميط زض وكٛض

تاالي ذٍ فمط تاقس ،اضظـ( )0ضا ٘كاٖ ٔيزٞس .ايٗ تاتع

ت ٝزؾت ٔيآيس .لاتُ تٛخ ٝاؾت و ٝتا تغييط عالٔت،

زض ٕ٘ٛزاض ظيط ٔكرم اؾت (ضاٚاِي.)1992 ،ٖٛ

ٔيتٛاٖ ضاتُ ٝفٛق ضا ت ٝعٛٙاٖ تاتع ضفا ٜاختٕاعي وٝ

ومًدار -9مبادلٍ فقر ي رفاٌ اجتماعی

ٕٞاُ٘ٛض ؤ ٝالحظٔ ٝيقٛز  p0تاتعي غيطواٙٞس٘ ٜؿثت

٘مايم ٔعياض  P0ت ٝنٛضت ظيط اضائ ٝقس ٜاؾت:

ت ٚ X ٝزاضاي تطذي ذهٛنيات تاتع ُّٔٛتيت اؾت ٚ

Xi
) )1( X i  Z
Z

N

 (1 

1
N

p1 

أا عسْ پيٛؾتٍي آٖ زض ذٍ فمط تٔ ٝعٙي ٔمعط ٘ثٛزٖ آٖ

()13

اؾتٔ .معط ٘ثٛزٖ ٘الى لًي ٝا٘تماَ تٛز ،ٜتسيٗ ٔعٙي وٝ

 ، p1تا افعايف فمط فطز فميط (زٚضي اظ ذٍ فمط) افعايف
ٔيياتسٔ ، p1 .عياضي ؾطا٘ ٝاظ وٕثٛز ضفا ٜاؾت ،چطا وٝ

فطلي ٕ٘يوٙس و ٝآيا فمطا ٘عزيه ت ٝذٍ فمط ٞؿتٙس  ٚيا

پيٛؾت ٝاظ  Xاؾت .عال ٜٚتط ايٗ ،تاتع

ٔيتٛاٖ تا ٌطفتٗ پ َٛاظ افطاز ذيّي فميط  ٚزازٖ آٖ تٝ
افطازي و ٝوٕتط فميط ٞؿتٙس  ٚوٕه ت ٝآٟ٘ا تطاي ذاضج
قسٖ اظ فمط ،تاتع ضفا ٜاختٕاعي ضا تاال تطز .تطاي ٔعياض P0
ذيّي پاييٗتط اظ آٖ ،اظ ايٗ ض ٚقست  ٚعٕك فمط ضا
ا٘ساظٌٜيطي ٕ٘يوٙسٔ .عياض  p1يا قىاف فمط زض ضفع

Z

تياٍ٘ط ٘ؿثت ؾطا٘ ٝوؿطي ضفا ٜت ٝذٍ فمط اؾت، p1 .
٘ؿثت ت p0 ٝتطتطي زاضز .تٚ ٝيػ ٜايٗو p1 ٝتاتعي
Xi
) )1( X i  Z
Z

(1 
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خأعٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿت  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜپياپي ( ،)50قٕاض ٜز ،ْٚتاتؿتاٖ 1392

٘ؿثت تٔ X ٝمعط اؾت  ٚانُ ا٘تماَ ضا ٘يع تطآٚضزٜ
ٔيؾاظز .تا تٛخ ٝتٔ ٝعاياي  p1تفؿيط آٖ تط حؿة ضفاٜ
اختٕاعي ٔف ْٟٛتيكتطي پيسا ٔيوٙس .چٍٍ٘ٛي ؾٞ ٟٓط
فطز زض )  ( p1زض ٕ٘ٛزاض (٘ )1كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

ت ٝتطضضؾي  ٚقٙاؾايي عٛأُ ٔٛثط تط فمط  ٚا٘ساظٌ ٜيطي
قست تأثيطٌصاضي ٞطيه اظايٗ عٛأُ ٔيپطزاظزٚ .ي تا
ٚاضز وطزٖ ٔتغيطٞايي ٔا٘ٙس ٘ؿثت قٟط٘كيٙي ،ؾطٔايٝ
ا٘ؿا٘ي ،ؾطٔائ ٝازي ،تيىاضي ،تٛضْ ،ضقس التهازي،
تٛظيع ٘اتطاتط  ٚپٛقف ٘ظاْ تأٔيٗ اختٕاعي ،تٝ

مريری بر مطالعات تجربی

وٕيؾاظي ضٚاتٍ ٔياٖ ٔتغيطٞا  ٚفمط زض ايطاٖ ٔيپطزاظز.

ُٔاِعات زاذّي ا٘داْ قس ٜتيكتط ت ٝتطضؾي ضقس

ضقس التهازي  ٚافعايف زضآٔسٞاي خأعٔ ،ٝيتٛا٘س اظ

التهازي  ٚتأويس وّي آٖ تط فمط٘ ،اتطاتطي  ٚضفاٜ

َطيك ٌؿتطـ تاظاضٞا ،فطنت ٔ ٚحطنٞاي الظْ ضاتطاي

اختٕاعي ٔي پطزاظز ،أا اثطات ضقس التهازي ؾ ٝترف

افعايف زضآٔس ٌطٜٞٚاي وٓ زضآٔس خأع ٝايداز ٕ٘ايس.

انّي التهاز (نٙعت ،ذسٔات  ٚوكاٚضظي) تط واٞف

٘تايح حاوي اظ ايٗ اؾت و ٝتا ٞط زضنس افعايف زض ضقس

فمط  ٚافعايف ضفا ٜوٕتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت.

التهازي اؾتاٖٞاي وكٛض ،فمط تٔ ٝيعاٖ 0/000034

نازلي ،عهاضي ٔ ٚؿائّي ( )1389ت ٝتطضؾي تٛظيع

زضنس واٞف ٔيياتسٕٞ .چٙيٗ ت ٝاظاي ٞط يه زضنس

زضآٔس  ٚض٘ٚس ضفاَ ٜي ؾاَٞاي  1353تا  1385زض وكٛض

افعايف زض يطية خيٙي ،يعٙي ٘اعازال٘ٝتط قسٖ ؾاذتاض

پطزاذتٙس٘ .تايح ايٗ تطضؾي و ٝتا تٛخ ٝت ٝزيسٌا ٜؾٗ زض

تٛظيع ،قاذم فمط ؾٗ 0/0082زضنس افعايف ٔي ياتس.

ٔٛضز ضفا ٜاؾترطاج ٌطزيس٘ ،ٜكاٖ ٔيزٞس و ٝعّي ضغٓ

ُٔاِعات ذاضخي نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔي ٝٙاثطات تِٛيس

٘ٛؾا٘ات فطاٚاٖ ،ؾُح ضفا ٜزض وكٛض َي زٚضٛٔ ٜضز

 ٚضقس التهازي تركي تٔ ٝطاتة تيكتط اظ ُٔاِعات

تطضؾي نعٛزي تٛز ٜؤ ٝمساض وٕي ٝٙآٖ زض ؾاَ ٚ 1354

زاذّي ٔي تاقس .ضاٚاِيِ ،ٖٛيت  ٚفطيطا )2009( 1تٝ

تيكي ٝٙآٖ زض ؾاَ  1384ت ٝتطتية تطاتط 0/715 ٚ0/421

تطضؾي ضاتُ ٝتيٗ واٞف فمط  ٚضقس التهازي زض تطظيُ

تٛز ٜاؾت.

پطزاذتٙس .آٟ٘ا زض ايٗ تحميك اظ آٔاض تِٛيس ٘اذاِم زاذّي

پيطايي( )1385زض ُٔاِع ٝذٛز تا اؾتفاز ٜاظ ٔف ْٟٛضقس

ترفٞاي وكاٚضظي ،نٙعت ٚذسٔات ت ٝنٛضت تركي

ت٘ ٝفع فميط ت ٝاضظياتي ضقس التهازي تا تٟطٌٜيطي اظ تِٛيس

 ٚتفىيىي زض يه زٚض ٜتيؿت ؾاِ ٝاؾتفاز ٜوطز٘س٘ .تايح

ّٔي  ٚتأثيط آٖ تط فمط زض ٔٙاَك قٟطي  ٚضٚؾتايي  ٚوُ

ايٗ تحميك ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝضقس ترف ذسٔات ٘ؿثت تٝ

وكٛض َي تط٘أ ٝپٙح ؾاِ ٝا َٚايطاٖ پطزاذت٘ .تايح

ترفٞاي وكاٚضظي  ٚنٙعت تيكتط اؾت  ٚضقس

حاوي اظ آٖ اؾت وَ ٝي ايٗ زٚضٔ ،ٜيعاٖ فمط زض

التهازي ٘مف وٛچىي زض واٞف فمط تطظيُ َي ؾاَٞاي

ترفٞاي ٔصوٛض واٞف پيسا وطز ٜاؾت  ٚتدعيٝ

 1985تا  2004زاقت ٝاؾت .زض ُٔاِعٝاي زيٍط و ٝتطاي

تغييطات زض فمط ت ٝاثط ذاِم ضقس  ٚاثط ٘اتطاتطي٘ ،كاٖ

٘ٛاحي ٔرتّف ز ٚوكٛض تايّٙس  ٚفيّيپيٗ ،تيٗ ؾاَٞاي

زاز و ٝاثط ذاِم ضقس ٔٙفي ،أا اثط ٘اتطاتطي ٔثثت تٛزٜ

 1985تا  2004نٛضت ٌطفت٘ ،تايح لاتُ تٛخٟي تٝ

اؾت .تٙاتطايٗ ،خٕعيت فميط ضٚؾتايي ،قٟطي  ٚوُ

زؾت آٔس .زض ايٗ ُٔاِع٘ ٝتايح ترٕيٗ ؾيؿتٕي ،و ٝزض

وكٛض زض ذالَ ؾاَٞاي فٛق تط حؿة قاذم ضقس تٝ

تطٌيط٘س ٜؾٔ ٝعازِ ٝضقس التهازي ،فمط ٘ ٚاتطاتطي تٛز ،تط

٘فع فميط واٞف يافت ٝاؾت .اظ زيٍط ُٔاِعات ا٘داْ قسٜ

٘مف ٔثثت ضقس التهازي  ٚتطاتطي زضآٔسي تط واٞف فمط

زض ايٗ ظٔي ٝٙضؾاِ ٝزوتطي حؿٗظازٔ )1379( ٜيتاقس وٝ

1
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اثط تِٛيس  ٚضقس تركي تط فمط  ٚضفا ٜاختٕاعي زض اؾتاٖٞاي ايطاٖ ()1379-86
^

تأويس زاقت٘ .تيد ٝزيٍطي اظ ايٗ تطضؾي حانُ قس وٝ

و ٝزض آٖ  wؾُح زؾتٕعز ٘يطٚي واض زض ٞط ترهف،
 وكف ٘ li ٚيطٚي واض ٞهط ترهف ضا ٘كهاٖ ٔهيزٞهس.

التهازي زٚضٜٞاي تعسي زض اؾتاٖٞاي ٔرتّف ايٗ زٚ

٘تايح حاوي اظ آٖ اؾت و ٝاثط ضقس التههازي تركهي تهط

وكٛض ضا تحت تأثيط لطاض زاز ٜاؾت  ٚتفاٚتٞاي ٔٛخٛز

فمط تؿتٍي ت ٝقست ٘يطٚي واض زاضز .ت ٝايهٗ تطتيهة وهٝ

زض ٘اتطاتطيٞاي زضآٔسي ٘ٛاحي ٔرتّفٔ ،تغيط ٔٙاؾثي

ٚخٛز ٘يطٚي واض فطازاٖ تا ضا٘سٔاٖ تِٛيسي تاال ،زض زضخهٝ

تطاي ٚخٛز تفاٚت ضقس التهازئ ،ياٖ ايٗ ٘ٛاحي تٛزٜ

ا َٚتاعا ضقس التهازي ٞط ترهف ٔهيقهٛز  ٚزض ازأهٝ

اؾتِٛ .يعا  ٚضزاتع ( ،)2009تطاي وكٛضٞاي آفطيمايي

تاعا واٞف فمط ذٛاٞس قس.

عثاضت تٛز اظ ايٙى٘ ٝاتطاتطي زضآٔسئ ،يعاٖ ضقس

ُٔاِعٝاي تحت عٛٙاٖ "تطويةتٙسي ٔٛيٛعات تطلي ٚ

وٛضيتهها  ٚوٛضٚؾههاوي ( .)2007يىههي زيٍههط اظ

تٛؾع ٝخٟت واٞف فمط" اضائ ٝوطزٜا٘س .ايٗ پػٞٚف

ُٔاِعات نٛضت ٌطفت ٝزض ايٗ ظٔيٙهُٔ ،ٝاِعهٌٛ ٝپتها ٚ

خٟت تكطيح ٘إٍ٘ٛٞي وكٛضٞاي آفطيمايي ت ٝتغييطات

ٚض )2001( 2ٖٚٛٞاؾت .آٟ٘ها ٘كهاٖ زاز٘هس وه ٝتهطٚيح

ضقس التهازي تسٚيٗ قس ٜاؾت .آٟ٘ا اٍِٛيي ضا ٔعطفي

آٔٛظـ تَٛ ٝض ٔعٕٔ َٛؿتّعْ افعايف ٔراضج عٕهٔٛي

وطز٘س و ٝت ٝتطويةتٙسي ضقس تركي  ٚإٞيت ٘يطٚي

زض ايٗ ترف اؾت .تا افعايف ٟٔاضتٞهاي آٔٛظقهي ٚ

ا٘ؿا٘ي تا تىي ٝتط زؾتٕعز واضٌطاٖ تط واٞف فمط اقاضٜ

تغييط ؾُح زؾتٕعز ٘يهطٚي وهاض اظ قهست فمهط واؾهتٝ

زاضزٕٞ .چٙيٗ تطاي تحّيُ ذٛز اظ زازٜٞاي ٔطت ٌٛتٝ

ذٛاٞس قس .أا اظ آ٘دا وَ ٝثمات پط زضآٔس خأعه٘ ٝيهع

اضظـ افعٚز ٜترفٞاي ٔرتّف ،اؾترساْ ٘يطٚي واض

اظ آٔٛظـ تٟطٜٙٔس ٔيق٘ٛس (تّى ٝزض ؾهُحي تهاالتط ٚ

ٔاٞط  ٚغيط ٔاٞط  ٚقاذم ؾطقٕاض فمط اؾتفاز ٜوطز٘س.
n

^

()14

^

h j   0    i sij y ij   j
i 1

^

و^ ٝزض آٖ ٘ h jطخ ؾاال٘ ٝتغييط زض قاذم ؾطقٕاض
فمط،

y ij

٘طخ ؾاال٘ ٝتغييط زض اضظـ افعٚز ٜتركي،

sij

ؾ ٟٓاضظـ افعٚزٞ ٜط ترف اظ  i ، GDPتياٍ٘ط ٞط

1

ٌؿتطزٜتط ٘ؿثت ت ٝوٓ زضآٔسٞا) ،ايٗ ٔٛيه ٛوه ٝآيها
آٔٛظـ ٞ ٚعيٞٝٙاي ٔهطف قهس ٜزض ايهٗ ترهف ،تهٝ
تٛظيع ٔتعازَتط ٘يع ٔٙدط ٔيقٛز يا ٘ٛٔ ،ٝضز ؾؤاَ تٛزٜ
 ٚپػٞٚفٞايي زض ايٗ ظٔي ٝٙا٘داْ قسٜا٘هس وه ٝحهاٚي
٘تايح ٔتًازي تٛزٜا٘س.
ضاٚاِي ،ٖٛچهٗ  ٚزات )1996( 3تهطاي وكهٛض ٙٞهس

ترف  j ٚتياٍ٘ط ٞط ُٔٙمٔ ٝيتاقس٘ .تايح حانُ اظ ايٗ

زضيافتٙس و ٝضقس زض تِٛيسات ترهفٞهاي وكهاٚضظي ٚ

ترٕيٗ ٘كاٖ زاز و ٝتٟٙا ضقس ؾاذت  ٚؾاظ نٙعتي حأُ

ذسٔات زض ٔمايؿ ٝتا ضقس ترف نٙعت تهأثيط تيكهتطي

يطية ٔٙفي چكٌٓيطي اؾت .ضقس ترف وكاٚضظي،

تط فمهط زاضز .آٟ٘ها زضيافتٙهس وه ٝوكهف فمهط زض ضقهس

تِٛيسات نٙعتي  ٚترف ؾاذتٕاٖ زاضاي يطاية ٔٙفي

وكاٚضظي تٔ ٝيعاٖ لاتهُ تهٛخٟي زض ؾطاؾهط اياِهتٞها

اؾت و ٝفمط ضا واٞف ٔيزٞس  ٚايٗ زض حاِي اؾت وٝ

ٔتفاٚت اؾت  ٚزض اياِتٞاي تاؾٛاز تاالتط  ٚتٟهطٜٚضي

اؾترطاج ٔعسٖ  ٚترف ذسٔات زاضاي يطاية ٔثثت

تيكتط تعساز ٔعاض تيكتط اؾهت .آٟ٘ها تهٙٔ ٝظهٛض ٘كهاٖ

ٔيتاقٙس .آٟ٘ا زض ُٔاِع ٝذٛز تغييطات زؾتٕعز واضٌطاٖ
زض ٞط ترف ضا ت ٝنٛضت ظيط ٘كاٖ زاز٘س:
()15
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زازاٖ ضاتُ ٝتيٗ ضقس  ٚفمهطٙٔ ،حٙهي انهاتت ضقهس ضا
1

Korita & Korisaki
Gupta & Verhoeven
3
Ravellin, Chen & Dott
4
Growth Incidence Curve
2
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ٔعطفي وطز٘س .ايٗ ٔٙحٙي ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝچٍ٘ ٝ٘ٛهطخ

اؾت  ٚتٙٔ ٝظٛض تطآٚضز ٘طخ ضقس التهازي ترفٞاي

ضقس زضآٔس ؾطا٘ ٝتيٗ ٌطٜٞٚاي زضآٔسي تغييط ٔيوٙهس.

ٔرتّف اظ آٔاض ٔطت ٌٛت ٝضقس اضظـ افعٚز ٜايٗ ترفٞا

ٔٙحٙي فٛق ،ضقس ت٘ ٝفع فمط ضا ا٘ساظٌٜيطي ٔيوٙس.

اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
ٔ E itتغيط آٔٛظـ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي اؾتاٖ  iزض ظٔاٖ t

تصریح مذل

اؾت .افعايف ٟٔاضتٞا ،ظطفيتٞا  ٚتٛا٘اييٞا ٔٛخة

ايٗ تطضؾي ته ٝتحّيهُ اثهط ضقهس التههازي تركهي تهط

تٟثٛز زض ويفيت ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي قس ٚ ٜتط وٕيت  ٚويفيت

ٚيعيت فمط اؾتاٖٞا زض ايطاٖ ٔهيپهطزاظز .تها تٛخه ٝتهٝ

تِٛيس ٔيافعايس  ٚتطاي زاض٘س ٜايٗ ٟٔاضتٞا  ٚلاتّيتٞا

ٔثا٘ي ٘ظطي ،فطو ٔيقٛز وٚ ٝيعيت فمط  ٚضفا ٜتحت

افعايف زضآٔس ايداز ٔيوٙس (تياً٘ خ ،2002 ،1ٛل.)333

تأثيط ضقس ترهفٞهاي ؾهٌ ٝا٘ه ٝوكهاٚضظي ،نهٙعت ٚ

تٙاتطايٗ تا افعايف ؾُح ؾٛاز  ٚت ٝتثع آٖ افعايف ؾُح

ذسٔات لطاض ٔيٌيطز .زض ايٗ پػٞٚف قاذم فمط ،تاتع

آٌاٞي افطاز خأع ،ٝا٘تظاض ٔيضٚز و ٝاظ قست فمط واؾتٝ

ضفا ٜآٔاضتياؾٗ ٔيتاقس و ٝافعايف ايهٗ قهاذم ٘كهاٖ

 ٚت ٝضفا ٜافعٚز ٜقٛز.

زٙٞس ٜواٞف فمط ٔيتاقس .حاَ تا تٛخ ٝت ٝايٙىه ٝعأهُ

 H itقاذم تٟساقت اؾتاٖ  iزض ظٔاٖ  tاؾت .يىي اظ

انّي تِٛيس زض ؾ ٝترف وكاٚضظي ،نٙعت  ٚذهسٔات

ٕٟٔتطيٗ زاليُ افعايف واضايي زض ٘يطٚي واض ٚخٛز

٘يطٚي واض تٛز ٜوٞ ٝط چ ٝاظ ِحهاِ ويفيهت آٔٛظقهي ٚ

ؾالٔتي ٔيتاقس .قاذمٞاي تٟساقتي ٔتفاٚتي اظ خّٕٝ

تٟساقتي زض ؾُح تاالتطي لطاض ٌيطز ،زؾهتياتي ته ٝضقهس

أيس ت ٝظ٘سٌئ ،طي ٔ ٚيط وٛزواٖ ،تعساز ٔطاوع

التهازي  ٚواٞف فمط تيكتط ذٛاٞس تٛز تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ

تٟساقتي ،آظٔايكٍا ٚ ٜزاضٚذا٘ٚ ... ٚ ٝخٛز زاضز و ٝزض

اظ ٔتغيطٞاي آٔٛظـ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي  ٚتٟساقت ت ٝعٙهٛاٖ

ايٗ ُٔاِع ٝاظ ٔراضج تٟساقتي ت ٝتفىيه اؾتاٖ اؾتفازٜ

ٔتغيطٞاي وٙتطِي اؾتفازٕٛ٘ ٜز ٔ ٚسَ ضا ت ٝايٗ نهٛضت

قس ٜاؾتٚ .ضٚز ٔتغيط تٟساقت تٔ ٝسَ ٕ٘اياٍ٘ط ايٗ

تياٖ وطز:

ٚيعيت اؾت و ٝؾالٔتي  ٚتٙسضؾتي ٘يطٚي واض اظ َطيك

Lnwit   0   it Lny itA   itI Lny itI 

افعايف تٟطٜٚضي ٔٙدط ت ٝضقس التهازي تيكتط  ٚت ٝتثع

 itS Lny itS   it E LnEit   itH LnH it   it

آٖ واٞف فمط  ٚافعايف ضفا ٜذٛاٞس قس .إٞيت ٘مف

A

()15

٘يطٚي ا٘ؿا٘ي تط واٞف فمط ٘يع ٔؿأِٝاي زض حٛظ ٜتٛؾعٝ
و ٝزض آٖ  Aترف وكاٚضظي I ،ترف نٙعت S ،ترف
ذسٔات Yit ،تِٛيس ٘اذاِم زاذّي ٞط ترف زض اؾتاٖ i

زض ؾاَ  W ٚ tقاذم ضفأ ٜيتاقس و ٝزض ايٗ پػٞٚف
خايٍعيٗ قاذم فمط قس ٜاؾت .تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝتعييٗ
٘اتطاتطي تٛظيع زضآٔس ،فمط  ٚضفا ٜزض يه چاضچٛب اظ
َطيك قاذمٞاي فمط ت ٝذٛتي لاتُ تكريم ٘رٛاٞس
تٛز ،زض ايٗ پػٞٚف اظ قاذم ضفا ٜاختٕاعي ؾٗ تٝ
عٛٙاٖ يه پطاوؿي ت ٝخاي قاذم فمط اؾتفاز ٜقسٜ

التهازي اؾت .تايس تٛخ ٝزاقت و ٝؾطٔايٌٝصاضي زض
ؾطٔاي ٝا٘ؿا٘ي ت ٝتٟٙايي لازض ت ٝتطَطف ٕ٘ٛزٖ ٔعًُ
فمط ٘ثٛزٍٙٞ ٚ ٜأي خأع ٝعُٕ ت ٝذٛز ٔيپٛقا٘س وٝ
ٍٕٞاْ تا ؾالٔت افطاز تاقس.
تجسیٍ ي تحلیل یافتٍ َای پصيَش
متغیرَای مذل

زض ايٗ پػٞٚف اظ آٔاض تِٛيس ٘اذاِم زاذّي ت ٝنهٛضت
Beyengju

1
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تركي  ٚت ٝتفىيه اؾتا٘ي تيٗ ؾاَٞهاي  1379تها 1386

آٔٛظـ عاِي  ٚآٔٛظـ تعضٌؿاالٖ ،اؾتفاز ٜقهس ٜاؾهت.

و ٝتٛؾٍ ٔطوع آٔاض ٌطز  ٓٞآٔهس ،ٜاؾهتفاز ٜقهس ٜاؾهت.

ؾُح تٟساقت ٘يع اظ َطيك ٔراضج تٟساقتي ا٘هساظٌٜيهطي

تطاي ٔحاؾث ٝفمط اظ زازٜٞاي ٔطت ٌٛتهٞ ٝعيٙه ٚ ٝزضآٔهس

قس ٜاؾت.

ؾاال٘ ٝذا٘ٛاضٞا ت ٝتفىيه ٞط اؾهتاٖ  ٚتهطاي آٔهٛظـ اظ

تطاي آقٙايي تا ٔتغيهطٞهاي ٔهٛضز اؾهتفاز ٜزض ٔهسَ،

ٔراضج آٔٛظقهي زٚضٔ ٜهصوٛض ،قهأُ آٔهٛظـ اتتهسايي،

ٚيػٌيٞاي تٛنيفي ايٗ ٔتغيهطٞها زض خهس )1( َٚاضائهٝ

آٔههٛظـ ٔتٛؾههٍ عٕههٔٛي ٔ ٚتٛؾههٍ فٙههي  ٚحطفههٝاي،

قس ٜاؾت.

جذيل  -9ضریب جیىی ،رفاٌ اجتماعی ي رشذ بخشی در استانَای کشًر.9731-9768 ،
شاخص
يطية خيٙي
تغييهههههطات ضفهههههاٜ
اختٕاعي
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میاوٍ
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بیشیىٍ

کمیىٍ

0/394

0/394

0/038
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44890773

41473982

19119760
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5077
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(ٔيّياضز ضياَ)
تِٛيس ترهف نهٙعت
(ٔيّياضز ضياَ)
تِٛيس ترف ذهسٔات

7269

3052

13155

)122ايالْ ) 1379

) 97463تٟطاٖ )1386

795

320

2041

) 36ايالْ )1379

) 20566تٟطاٖ )1386

(ٔيّياضز ضياَ)
ٔأذص :يافتٞٝاي پػٞٚف

ٕٞاَٖٛض و ٝاظ خس َٚفٛق ٔكرم اؾت ،يهطية

ضفأ ٜطت ٌٛت ٝايٗ اؾتاٖ ٔيتاقسٕٞ .چٙيٗ تا تٛخه ٝتهٝ

خيٙي َي ايٗ زٚض ٜتَٛ ٝض ٔياٍ٘يٗ  0/394تهٛز ٜاؾهت

اضلاْ ٔطت ٌٛت ٝضقس ترفٞهاي وكهاٚضظي ،نهٙعت ٚ

و ٝتياٍ٘ط ٚخٛز ٘اتطاتطي ٘ؿثتاَ تااليي زض تٛظيع زضآٔهس

ذسٔاتٔ ،كهرم اؾهت وه ٝوكهٛض ايهطاٖ َهي زٚضٜ

ٔيتاقس .ت ٝعٛٙاٖ ٔثاَ تيكهتطيٗ ٔمهساض تِٛيهس ّٔهي زض

ٔصوٛض اظ يه وكٛض نٙعتي ٔ ٚثتٙي تهط وكهاٚضظي تهٝ

ؾُح اؾتاٖ زض ترف نٙعت  ٚذسٔات زض ؾهاَ 1386

يه وكٛض ذسٔاتي تثسيُ قس ٜاؾت.

ت ٝاؾتاٖ تٟطاٖ اذتهال زاضز  ٚيها تيكهتطيٗ تغييهطات
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ومًدار -2تغییرات درآمذی استان َای کشًر ( 9768-9731میلیارد

ریال)ٔ( .أذصٔ :طوع آٔاض ايطاٖ)

تا تٛخ ٝتٕٛ٘ ٝزاض (ٔ )2يتٛاٖ زضيافت وٞ ٝطچٙس ضقس

ت ٝاؾتاٖ آشضتايداٖ غطتي اؾت و ٝتاالتطيٗ ٔمساض يطية

التهازي زض ايٗ زٚض ٜافعايف يافت ٝاؾتِٚ ،ي ٘اتطاتطي

خيٙي زض ايٗ اؾتاٖ 0/43زض ؾاَ  1383تٛز ٜاؾت .ايٗ

زضآٔسي ٘يع ٕٞطا ٜتا آٖ افعايف يافت ٝاؾت .چٙا٘چٝ

زض حاِي اؾت و ٝاؾتاٖ ٌّؿتاٖ تا تغييطات زضآٔسي وٕتط

تغييطات ٘كاٖ ٔيزٞس و٘ ٝاتطاتطي زضآٔسي َي ايٗ زٚضٜ

زاضاي تيكتطيٗ ٔمساض يطية خيٙي زض زٚضٔ ٜصوٛض تٛزٜ

زض تيكتط اؾتاٖٞا افعايف يافت ٚ ٝيا تغييط ٔحؿٛؾي

اؾت .تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝوكٛض ايطاٖ اظ

٘ساقت ٝاؾت .تطاي ٔثاَ تيكتطيٗ تغييطات زضآٔسي ٔطتٌٛ

لاعس ٜضقس ت٘ ٝفع فميط پيطٚي ٘ىطز ٜاؾت.
1
1
1

12
1

2

ومًدار  -7تغییرات سطح رفاٌ اجتماعی در استانَای کشًر( .9731-9768 ،میلیارد

ریال)ٔ(.أذص :يافتٞٝاي پػٞٚف)

ٕٞاَٖٛض و ٝزض ٕ٘ٛزاض (ٔ )3كرم قس ٜاؾت ضفاٜ

يافت ٝاؾت أا تا تٛخ ٝت٘ ٝتايح حانُ اظ ٕ٘ٛزاض ( )2ايٗ

اختٕاعي تَٛ ٝض ٔتٛؾٍ زض ذا٘ٛاضٞاي ايطا٘ي افعايف

ضفا ٜتيكتط اظ آ٘ى ٝت٘ ٝفع ٌطٜٞٚاي زضآٔسي پائيٗ ٚ
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ٔتٛؾٍ خأع ٝتاقس ،ت٘ ٝفع ٌطٜٞٚاي زضآٔسي تاالي

افعايف ٘اتطاتطي زضآٔسي تاعا قس ٜاؾت تا افعايف

خأع ٝتٛز ٜاؾت .ت ٝعثاضت زيٍط ٞطچٙس ٔتٛؾٍ زضآٔس

زضآٔس ٔصوٛض تط اؾاؼ عساِت التهازي زض تيٗ ذا٘ٛاضٞا

(ٔراضج) ذا٘ٛاضٞاي ايطا٘ي افعايف يافت ٝاؾتِٚ ،ي

تمؿيٓ ٘كٛز.
25
20
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ومًدار  -4رشذ کل بخشَای کشايرزی ،صىعت ي خذمات.9731-9768 ،

(ٔأذص :يافتٞٝاي پػٞٚف)

اظ خسٕٛ٘ ٚ )1( َٚزاض (ٔ )4كهرم اؾهت وه٘ ٝهطخ

ٕٞثؿتٍي زض ذُاٞا ،تطزاض يطاية ضا ٔيتٛاٖ تا اؾهتفازٜ

ضقس ترف ذسٔات تَٛ ٝض لاتُ ٔالحظٝاي اظ ٘طخ ضقهس

اظ ضٚـ ٌكتاٚضٞاي تعٕيٓ يافت ٝو ٝيه تطآٚضٌهط ٔتغيهط

ز ٚترف وكاٚضظي  ٚنٙعت تيكتط تٛز ٜاؾت .زض ترف

اتعاضي اؾت ،تطآٚضز وطز .تا اؾتفاز ٜاظ چاضچٛب GMM

ذههسٔات تيكههتطيٗ ؾههٔ ٟٓطتهه ٌٛتهه ٝاؾههتاٖ ٞطٔعٌههاٖ ٚ

ٔيتٛاٖ تكريم زاز و ٝاؾتفاز ٜاظ چ ٝتعساز ٚلفهٔ ٝتغيهط

وٕتطيٗ ؾٔ ٟٓطت ٌٛت ٝاؾتاٖ لٓ ٔيتاقس.

ٚاتؿتٔ ٚ ٝتغيط اظ پيف تعييٗ قس ٜت ٝعٛٙاٖ ٔتغيهط اتهعاضي
خايع اؾت  ٚايٙى ٝچٍ ٝ٘ٛايٗ ٚلفٞٝا ضا تا اِٚيٗ تفايهُ

برآيرد مذل

ٔتغيطٞاي ت ٝقست تط٘ٚهعا زض يهه ٔهاتطيؽ اتهعاضي وهٝ

تطآٚضز ٔسَ تها وٕهه ضٚـ ٌكهتاٚضٞاي تعٕهيٓ يافتهٝ

لاتّيت ايٗ ضا زاضز وه ٝتؿهياض تهعضي تاقهس تطويهة وٙٙهس

) ٚ1(GMMتطاي زازٜٞهاي پا٘هُ نهٛضت ٔهيٌيهطز .زض

(ٞا٘ؿٗ .)1982 ،2زض ايٗ ضٚـ تا ٔتغيطٞاي زض٘ٚهعا ٔكهاتٝ

ضٚـ ٌكتاٚضٞاي تعٕهيٓ يافته (GMM) ٝاظ ٔحهسٚزيت

ٚلفٔ ٝتغيطٞاي ٚاتؿت ٝضفتاض ٔي قٛز  ٚتعساز ز ٚيا تيكهتط

ٌكتاٚضي ذُي تطاي حه َٛترٕيٗٞاي ؾاظٌاض اؾتفازٜ

اظ ٚلف ٝآٟ٘ا ت ٝعٛٙاٖ ٔتغيطٞاي اتعاضي ٔعتثط ٞؿتٙس .تطاي

ٔيٌطزز .تسيٗ تطتيهة ،زيٍهط ته ٝفهطو تط٘ٚهعاي اويهس

ٔتغيطٞاي اظ پيف تعييٗ قس ٜاؾهتفاز ٜاظ يهه يها تعهساز

اتعاضٞا تطاي قٙاؾهايي ٘يهاظي ٘يؿهت .تها زض٘ظهط ٌهطفتٗ

تيكتطي ٚلف ٝت ٝعٛٙاٖ ٔتغيط اتعاضي نحيح ٔيتاقس٘ ،تايح

تطذي ٔفطٚيات ايافي قأُ عسْ ٕٞثؿتٍي خّٕ ٝذُا

حانُ اظ پػٞٚف تطآٚضز ٔسَ ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

زض ٔتغيطٞههاي تٛيههيحي ٕٞ ٚچٙههيٗ عههسْ ٚخههٛز ذههٛز
Generalized Method of Moments

1

Hansen

2
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٘تايح حانُ اظ خس٘ )2( َٚكاٖ ٔيزٞس و ٝترٕيٗ

تكىيُ قس ٜاؾت ،تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت وٝ

يطاية ٔسَ اظ َطيك اثطات تهازفي ٔعٙيزاضي تيكتطي

ٞطچٙس ٔتٛؾٍ زضآٔس ذا٘ٛاض زض ٞط يه اظ اؾتاٖٞاي

ٔيتاقسٕٞ .اَٖٛض و ٝزض خس٘ )2( َٚكاٖ زاز ٜقسٜ

وكٛض زض زٚضٔ ٜصوٛض افعايف يافت ٝاؾت ،أا زض ٔماتُ،

اؾت ،ت ٝغيط اظ ٔتغيط وكاٚضظي تمئ ٝتغيطٞا ٔعٙيزاض

٘اتطاتطي زضآٔسي ٘يع زض تيكتط اؾتاٖٞا افعايف يافت ٝاؾت

تٛزٜا٘س .عالٔت ٔٙفي ؾٔ ٝتغيط وكاٚضظي ،نٙعت ٚ

و ٝعّت انّي عالٔت ٔٙفي ترفٞاي ٔصوٛض ٘يع ٕٞيٗ

ذسٔات ٘يع تياٍ٘ط ايٗ ٚالعيت اؾت و ٝاثط ايٗ ؾٔ ٝتغيط

اؾتٕٞ .چٙيٗ زٔ ٚتغيط آٔٛظـ  ٚتٟساقت تس ٖٚتأويس

تط ٔيعاٖ ضفا ٜو ٝزض ايٗ پػٞٚف ت ٝعٛٙاٖ قاذم فمط زض

تط ٚخٛز  ٚيا عسْ ٚخٛز ٘اتطاتطي زضآٔسي ،اثط ٔثثتي تط

٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾتٙٔ ،في تٛز اؾت .قاياٖ شوط اؾت

افعايف ضفا ٚ ٜواٞف فمط زض ٞط يه اظ اؾتاٖٞاي وكٛض

و ٝچ ٖٛقاذم ضفا ٜؾٗ اظ ز ٚعٙهط ٔتٛؾٍ زضآٔس

زاقتٝا٘س.

(ٔراضج) ذا٘ٛاض ٘ ٚاتطاتطي زضآٔسي (يطية خيٙي)
جذيل -2وتایج حاصل از برآيرد مذل.
مذل اثرات ثابت
متغیر

احتمال

ضرایب

آمارٌ

7/91

21/45

0/00

8/62

27/87

0/00

وكاٚضظي

-0/048

-0/75

0/45

-0/014

-0/02

0/77

نٙعت

-0/072

-1/56

0/12

-0/064

-1/95

0/05

ذسٔات

-0/019

-0/44

0/66

-0/106

-2/62

0/01

آٔٛظـ

0/033

0/52

0/60

0/208

3/52

0/00

تٟساقت

0/656

8/13

0/00

0/616

8/42

0/00

عطو اظ ٔثسأ

R2
2

ضرایب

آمارٌ

مذل اثرات تصادفی

t

0/949

0/877

 Rتعسيُ قسٜ

0/940

0/874

J-statistic

9/15

2/05

t

احتمال

ٔأذص :يافتٞٝاي پػٞٚف

وتیجٍگیری

زضآٔسي زض تيٗ زٞهٞاي ٔرتّف زضآٔهسي ٘يهع افهعايف

تا تٛخ ٝتٔ ٝحاؾثات ا٘داْ قس٘ ٚ ٜتايح حانُ اظ ٔسَ ٚ

پيسا وهطز ٜاؾهت .اظ َهطف زيٍهط تها تطضؾهي اثهط ضقهس

ا٘ساظٌٜيطي قاذم فمطٔ ،كاٞس ٜقس و ٝزض عيٗ حاَ وٝ

ترفٞاي وكاٚضظي ،نٙعت  ٚذهسٔات ته ٝعٙهٛاٖ ؾهٝ

ؾُح ضفا ٜزض تيٗ ذا٘ٛاضٞاي ضٚؾهتايي  ٚقهٟطي وكهٛض

ترف انّي التهاز وكٛض تط قاذم ضفا ٜآٔاضتياؾٗ وهٝ

تيٗ ؾاَٞاي  1386-1379زض ٞط يه اظ اؾتاٖٞاي وكٛض

زض ايٗ پػٞٚف ت ٝعٙهٛاٖ عىهؽ قهاذم فمهط زض ٘ظهط

افعايف يافت ٝاؾتِٚ ،ي زض وٙهاض ايهٗ افهعايف٘ ،هاتطاتطي

ٌطفت ٝقس ٜاؾت ،ايٗ ٘تيد ٝحانهُ قهس وهٞ ٝطچٙهس تها
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ضقس ترفٞا تهَ ٝهٛض ٔتٛؾهٍ ؾهُح ضفها ٜذا٘ٛاضٞهاي

وكههٛضٞاي زض حههاَ تٛؾههع ،»ٝفهههّٙأ ٝعّٕههي-

ايطا٘ي زض زٚضٔ ٜصوٛض افعايف پيسا وهطز ٜاؾهت  ٚيها تهٝ

پػٞٚكي ضفا ٜاختٕاعي ،ـ ،33نم .27-44

عثاضت زيٍط اظ قست فمط واؾت ٝقس ٜاؾت ،أا ايٗ ضقهس

نيازظاز . ،ٜ؛ احٕسي« .)1385( .ْ ،تطضؾهي تهاتع ضفهاٜ

تاعا افعايف اذهتالف َثمهاتي ٌهطٜٞٚهاي زضآٔهسي زض

اختٕاعي آٔاضتيا ؾٗ زض ايطاٖ :يه تحّيُ ٘ظهطي ٚ

اؾتاٖٞاي وكٛض قس ٜاؾتٕٞ .اَٖٛض و ٝاقاض ٜقس تهاتع

تدطتهي» ،فههّٙأ ٝافتههازي ،ـ  ،2نههم -138

ضفا ٜؾٗ اظ ز ٚترف ٔتٛؾٍ زضآٔس  ٚيطية خيٙهي وهٝ

.123

ٌٛياي ٘اتطاتطي زضآٔسي اؾت تكىيُ قس ٜاؾهت٘ .تهايح

عازَ ظاز ،ٜض .؛ تالطي ،ف .؛ ِعّهي« .)1386( .ْ ،تطضؾهي

٘كاٖ ٔيزٞس وٞ ٝطچٙس ضقس التههازي تركهئ ،تٛؾهٍ

ض٘ٚس قهاذمٞهاي تٛظيهع زضآٔهس زض اؾهتاٖٞهاي

زضآٔس ذا٘ٛاضٞاي ايطا٘ي ضا افعايف زاز ٜاؾتِٚ ،ي ٔيهعاٖ

وكٛض ت ٝتفىيه ٔٙاَك قٟطي  ٚضٚؾتايي»ٔ ،طوهع

٘اتطاتطي زضآٔسي ضا تٔ ٝمساض تيكتطي افهعايف زاز ٜاؾهت.
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