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 G77تر تًرم در کشًرَای مىتخة  شاخص حکمراویثیر أت

 
  گٌديهْؿب ٍ  ثْعاز اهیطي، آثبزياثَالفًل قبُ

 
 30/7/1396تبضيد پصيطـ:         10/5/1395تبضيد ٍنَل: 

 
 چکیذٌ:

َای اقتصادی تطًر ریسیتًرم یکی از متغیرَای کالن اقتصادی است کٍ َمًارٌ در تروامٍ

َای وامطلًب ساز تسیاری از پذیذٌتًاوذ زمیىٍگیرد ي میيیصٌ مًرد تًجٍ قرار می

واتراتری ي فساد تاشذ. در تررسی ػًامل پذیذٌ آيروذٌ ي اجتماػی ماوىذ فقر،  -اقتصادی

کىترل کىىذٌ تًرم مثاحث زیادی صًرت گرفتٍ است ي ػًاملی ازجملٍ متغیرَای پًلی، 

تًاوذ تطًر يیصٌ، شًد. یکی از ػًاملی کٍ میمازاد تقاضا ي ػًامل ساختاری رکر می

حکمراوی است کٍ از طریق  کىىذٌ ي حتی کاَىذٌ تًرم تاشذ، متغیر شاخص وُادیکىترل

َایی ماوىذ ایجاد ثثات در اجرای قًاویه، ایجاد اطمیىان خاطر در میان فؼالیه راٌ

تًاوذ تاػث کاَش تًرم گردد. در َمیه راستا در خًاری میاقتصادی، کاَش فساد ي راوت

تر ورخ تًرم در میان کشًرَای مىتخة ػضً  شاخص وُادی حکمراویایه مطالؼٍ تأثیر 

دَىذٌ تأثیر مىفی ي تررسی شذٌ است. وتایج وشان 5165-6996جىثش ػذم تؼُذ طی تازٌ 

دار شاخص وُادی حکمراوی تر ورخ تًرم است. َمچىیه تأثیر متغیرَای تًرم مؼىی

ثیؼی تر ورخ َای طاوتظاری، تفايت ورخ رشذ وقذیىگی تا ورخ رشذ اقتصادی ي متغیر ثريت

دار است. تأثیر اثرات متقاتل متغیرَای شاخص وُادی حکمراوی ي تًرم مثثت ي مؼىی

 .دار است.َای طثیؼی ویس تر ورخ تًرم مثثت ي مؼىیثريت

 JEL :C23، E31، Q32 یتىذ طثقٍ
 

َجیؼي، وكَضّبي ػًَ گطٍُ  هٌبثغفطاٍاًي  ،تَضم، قبذم ًْبزي حىوطاًي َای کلیذی:ياشٌ
 ػسم تؼْس

                                                           
  ،گطٍُ التهبز، زاًكىسُ التهبز ٍ ػلَم اختوبػي، زاًكگبُ ثَػلي ؾیٌب، )ًَيؿٌسُ هؿئَل( زاًكیبض ثِ تطتیت

وبضقٌبؼ اضقس ػلَم التهبزي، زاًكىسُ التهبز ٍ ػلَم  ٍ اؾتبزيبض گطٍُ التهبز، زاًكگبُ اضان، اضانّوساى، 

                                          .ّوساى، ايطاىاختوبػي، زاًكگبُ ثَػلي ؾیٌب، 

(shahabadia@gmail.com) 
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 مقذمٍ -6

ّبي چبلف ثطاًگیع التهبزي اؾت ٍ ّوَاضُ ثؼٌَاى يىي اظ تَضم اظخولِ قبذم

تَاى تساٍم ٍ ػوَهیت گطزز. تَضم ضا هيثعضگتطيي هؼًالت التهبزي هحؿَة هي

ّب ٍ ّوچٌیي افعايف ّب زاًؿت. اظ ايي ضٍ افعايف ًبگْبًي لیوتافعايف لیوت

ثبقس )زالٍضي ٍ ضفیؼیبى، وت يه يب چٌس وبالي ذبل، ًكبى زٌّسُ تَضم ًويلی

(. تَضم هكىلي خْبًي اؾت وِ اوثط وكَضّب ثب آى هَاخِ ّؿتٌس، لیىي زض 1391

وكَضّبي زضحبل تَؾؼِ، ثِ زلیل هَلؼیت ايي وكَضّب زض التهبز خْبًي ٍ ًیع 

ًوبيس. تَضم زض ًتیدِ ٍظ هيثسلیل ؾبذتبض التهبزي آًْب، تَضم ثِ قىل حبزتطي ثط

ًوبيس ٍ  ػَاهل هتٌَع ٍ هتؼسز زٍلتي ٍ غیطزٍلتي، ؾبذتبضي ٍ غیطؾبذتبضي ثطٍظ هي

تَاى ثِ گطزز وِ اظخولِ آًْب هيزض پي ثطٍظ آى، التهبز زضگیط هكىالت فطاٍاًي هي

ذبضخي، وبّف  ّبيپطزاذت تطاظ هٌبثغ، وؿطي ترهیم ثْیٌِ ًبتَاًي ثبظاض زض

 ّبيضلبثتي ثٌگبُ لسضت اختوبػي، وبّف پصيطآؾیت ّبيگطٍُ اًساظ، ظيبىپؽ

ثَزخِ اقبضُ وطز )هؼبًٍت التهبزي هطوع تحمیمبت اؾتطاتػيه،  زاذلي ٍ وؿطي

ثجبتي ثِ ثيتَاًس هيثجبت، ػالٍُ ثط آثبض ظيبًجبض هصوَض، ًْبيتب تَضم ثبال ٍ ثي .(1386

ًظط اظ خٌجِ التهبزي، تَضم زاضاي آثبض ٍ فالتهبزي ٍ ؾیبؾي هٌدط گطزز. ظيطا نط

اي اؾت ٍ ثب ظًسگي توبم افطاز خبهؼِ، اضتجبٌ اثؼبز ؾیبؾي ٍ اختوبػي گؿتطزُ

هؿتمین ٍ ضٍظهطُ زاضز. لصا قٌبذت ػَاهل هَثط زض ثطٍظ تَضم ٍ ضاّىبضّبي همبثلِ ثب 

ىِ گطزز، ثلآى ًِ تٌْب هٌدط ثِ گؿتطـ ٍ ثؿٍ ػسالت اختوبػي زض خبهؼِ هي

گبهي هْن زض خْت ثجبت التهبزي ٍ ايدبز قطايٍ هٌبؾت ثطاي ضقس التهبزي 

قَز. ثٌبثطايي قٌبذت ػَاهل ولیسي هَثط ثط تَضم هؿتوط ٍ ثبثجبت هحؿَة هي

ثیٌي تَضم ثِ هٌظَض  خْت وٌتطل ايي هؼًل، اهطي يطٍضي اؾت ٍ تحلیل ٍ پیف

ؾي ؾبذتبض التهبزي ٍ ؾیبؾتگصاضي ثطاي وٌتطل ٍ وبّف آى، ًیبظهٌس قٌبذت اؾب

ّبي پَلي ٍ ؾبذتبض ًْبزي اؾت. وٌتطل تَضم تٌْب زض گطٍ ثْجَز تٌظین ؾیبؾت

اي اؾت وِ ثِ قست تحت تبثیط فًبي ػَاهل التهبزي ًیؿت، ثلىِ تَضم پسيسُ

التهبزي، اختوبػي ٍ ؾیبؾي وكَض لطاض زاضز. لصا ثْجَز قطايٍ ولي خبهؼِ خْت 

ّبي ًْبزي وِ ػوَهبٌ قطايٍ ولي اظخولِ قبذموٌتطل تَضم اهطي يطٍضي اؾت. 

. ّسف ايي ًْبزي حىوطاًي اؾتًوبيس، قبذم حبون ثط خبهؼِ ضا هكرم هي

ثط تَضم وكَضّبي هٌترت گطٍُ ػسم ًْبزي حىوطاًي هُبلؼِ ثطضؾي تأثیط قبذم 

گبًِ حىوطاًي وِ تَؾٍ ّبي قف. زض ّویي ضاؾتب اظ هیبًگیي قبذماؾت. تؼْس
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قَز. ايي قف گطزز، اؾتفبزُ هيخْبًي وبفوي ٍ ّوىبضاى اضائِ هيهحممبى ثبًه 

، زضن ٍ هیعاى قفبفیت ٍ پبؾرگَيي )ايي هَلفِ آگبّي -1ػجبضتٌس اظ  قبذم

تَاًبيي قْطًٍساى وكَض ثِ هٌظَض هكبضوت زض اًتربة زٍلت، آظازي ثیبى، آظازي 

جبت ؾیبؾي ٍ ػسم ث -2ؾٌدس(. ّب ٍ ّوچٌیي آظازي ضؾبًِ ضا هياحعاة ٍ اًدوي

ذكًَت )ايي هؤلفِ آگبّي اظ احتوبل ايٌىِ زٍلت ثط ذالف لبًَى اؾبؾي ٍ يب 

ّبي ثب اًگیعٓ ؾیبؾي )هثالً خٌگ ٍ يب اثعاضّبي ذكًَت آهیع اظ خولِ ذكًَت

اثطثركي زٍلت  -3زّس(. ثجبت ٍ يب ؾطًگَى قَز ضا ًكبى هيوَزتب( ٍ تطٍضيؿت ثي

سهبت ػوَهي، ویفیت ذسهبت وكَضي ٍ زضخِ )ايي هؤلفِ آگبّي اظ ویفیت ذ

آظازي ٍ اؾتمالل ايي ذسهبت اظ فكبضّبي ؾیبؾتي، ویفیت تٌظین، تسٍيي ٍ اخطاي 

ّبيي ضا ًكبى ّب ٍ ّوچٌیي اػتجبض تؼْس ٍ التعام زٍلت ثِ چٌیي ؾیبؾتؾیبؾت

ّبي زٍلت گطي همطضات  )ايي هؤلفِ آگبّي اظ تَاًبييویفیت تٌظین -4زّس(. هي

ّبي قفبف ٍ ّوچٌیي همطضاتي وِ خَاظّب ٍ تَؾؼِ تسٍيي ٍ اخطاي ؾیبؾتزض 

تأهیي لًبيي )ايي هؤلفِ  -5قَز(. زّس ضا قبهل هيثرف ذهَني ضا اضتمب هي

زضن ٍ آگبّي اظ ايٌىِ ػَاهل التهبزي ثِ چِ هیعاى ثط لَاًیي خبهؼِ ثِ ٍيػُ 

ب ٍ ًیع احتوبل خطم ٍ ّّب، پلیؽ ٍ زازگبُویفیت اخطاي لطزازّب، حمَق زاضايي

وٌتطل فؿبز  -6زّس(. ذكًَت اَویٌبى، ايؿتبزگي ٍ ٍفبزاضي زاضًس ضا ًكبى هي

)ايي هؤلفِ زضن ايٌىِ آيب لسضت ػوَهي زض خْت تأهیي هٌبفغ ذهَني اػوبل 

زّس ٍ اقىبل خعئي ٍ ولي فؿبز ٍ ًیع تهطف ٍ تؿریط قسُ اؾت ضا افعايف هي

گیطز( ػالئك ذهَني ؾیبؾتوساضاى ضا زض ثط هي زٍلت ثِ ٍؾیلِ ًرجگبى ؾیبؾتي ٍ

 (.2012 1)ثبًه خْبًي

، ؾؤال حىوطاًيپؽ اظ تجییي اّویت وبّف تَضم ٍ لعٍم تَخِ ثِ قبذم 

چِ تأثیطي ثط تَضم  قبذم حىوطاًيقَز وِ ايي تحمیك ثِ ايي نَضت هُطح هي

قَز هي زض وكَضّبي ػًَ گطٍُ ػسم تؼْس زاضز. زض ّویي ضاؾتب فطيیِ ظيط هُطح

 زّس. ، تَضم ضا وبّف هيثْجَز قبذم حىوطاًيهجٌي ثط ايٌىِ 

ازاهِ همبلِ ثِ ايٌهَضت اؾت وِ پؽ اظ همسهِ زض ثرف اٍل، ازثیبت هَيَع 

قَز. زض ثرف ؾَم هسل هَضز ثط تَضم شوط هي قبذم ًْبزي حىوطاًيتأثیط 

چْبضم، هسل گطزز. زض ثرف اؾتفبزُ زض ايي هُبلؼِ تجییي ٍ هتغیطّب هؼطفي هي

                                                           
1
 World Bank 
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گیطي ٍ پیكٌْبزات قَز ٍ زض ثرف پبيبًي ًیع ًتیدِثطآٍضز ٍ ًتبيح تحلیل هي

 قَز.ي اضائِ هيتؾیبؾ
 

 ادتیات مًضًع -5

 مثاوی وظری -5-6

گبًِ حىوطاًي وِ تَؾٍ ثبًه ّوبًَُض وِ زض همسهِ شوط قس اظ هتغیطّبي قف

زض ازاهِ ًحَُ تأثیطگصاضي گطزز. زض ّویي ضاؾتب، قَز، اؾتفبزُ هيخْبًي اضائِ هي

 قَز. ّب ثط تَضم ثطضؾي هيّط وسام اظ ايي قبذم

 اظْبضًظط ٍ پبؾرگَيي ثیبًگط آى اؾت وِ زٍلت ٍ ولیِ قبذم حك 

ّبي زٍلتي تب چِ اًساظُ ًؿجت ثِ ػولىطز ذَيف گیطيّبي زذیل زض تهوینگطٍُ

تربثبت ػبزالًِ، ًوبيس آيب اًزض ثطاثط هطزم پبؾرگَ ّؿتٌس. ّوچٌیي ثطضؾي هي

ّب ثِ اًساظُ وبفي ٍخَز زاضز؟، آظازي هكبضوت ؾیبؾي، آظازي احعاة ٍ آظازي ضؾبًِ

آيب ؾیؿتن ؾیبؾي ثِ اًساظُ وبفي قطايٍ الظم ضا ثطاي اًتمبل ًظطات هطزم ثِ 

ّبي التهبزي اظ ًوبيٌسگبى ٍ وبضگعاضاى زٍلتي فطاّن آٍضزُ اؾت؟ ٍ آيب افطاز ٍ ثٌگبُ

 زّس ثِ هَلغ ٍ ثَُض وبهل آگبُ ثیط لطاض هيأوِ آًْب ضا تحت ت تهویوبت زٍلتي

قًَس؟ اظ آًدب وِ ولیِ ثبظاضّبي التهبزي ثب يىسيگط زض اضتجبٌ ّؿتٌس ٍ اظ هي

پصيطًس، لصا زض نَضت ثطٍظ ػسم تؼبزل زض يه ثبظاض ٍ ػسم وٌتطل ٍ يىسيگط تأثیط هي

تَاًس ًوبيس ٍ زضًْبيت هيطايت هيانالح آى ثبظاض، ايي ػسم تؼبزل ثِ زيگط ثبظاضّب ؾ

ّب ٍ ثطٍظ پسيسُ تَضم گطزز. ثٌبثطايي زٍلت اظ وبًبل هٌدط ثِ افعايف ػوَهي لیوت

ّبي هتٌبؾت ٍ وبضا، ّب ٍ اتربز اؾتطاتػيضيعيثٌیبى ٍ ثط اؾبؼ ثطًبهِ التهبز زاًف

لِ چِ ثؿب لبزض ذَاّس ثَز فًبي ولي حبون ثط التهبز ضا هسيطيت ًوبيس. اظخو

ّبي حىوطاًي ذَة، قبذم حك اظْبضًظط ٍ پبؾرگَيي اؾت. التهبز زض قبذم

نَضت ثطذَضزاضي اظ زٍلتي پبؾرگَ ّوطاُ ثب ػولىطز التهبزي قفبف، اػتوبز هلت 

ّبي التهبزي، ًوبيس ٍ زض نَضت هَاخِ قسى ثب قَن ٍ ثحطاىضا ثیكتط خلت هي

 ثبقسبتي ًظیط تَضم هرطة هيثجتط لبزض ثِ وٌتطل التهبز ٍ ضفغ ػَاهل ثيضاحت

(. ثِ ػجبضت زيگط زض خَاهغ هجتٌي ثط ٍخَز حك اظْبضًظط تَؾٍ 2009، 2)ٍيلیبهع

ػوَم هطزم ٍ زض همبثل اًتكبض پبؾري هسلل ٍ قفبف اظ ؾَي حىوطاًبى، ًِ تٌْب 

ّبي والى التهبزي پیف اي زض تًؼیف ًمف ٍ تؼْس زٍلت زض اخطاي ؾیبؾتقجِْ
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ّبي والى اظ ثطٍظ هكىالت پؿیي ٍ تًؼیف ؾبيط قبذمًرَاّس آهس، ثلىِ 

... ًیع  ثجبتي ؾیبؾي ٍالتهبزي اظخولِ ثطٍظ ثیىبضي، افعايف فمط، افعايف فؿبز، ثي

ضًٍس لیوت ثطذي وبالّب ًَؾبًي ثِ ؾوت ثبال اؾت،  ًوبيس. ػوَهبًخلَگیطي هي

بًبت اٍج گبّي هوىي اؾت زض اثط ثَخَز آهسى ثطذي هكىالت التهبزي، ايي ًَؾ

هست ثبقس ٍ يب ثِ ػجبضتي ّب وَتبُگیطز. اگط چِ هوىي اؾت ايي افعايف لیوت

ؾبظي ػولىطز ؾیؿتن ّبي حجبثي قىل گیطز، ٍلیىي زٍلت اظ وبًبل قفبفلیوت

ّبي اتربشي آتي خْت وٌتطل تَضم ٍ تَيیح ػلت التهبزي ٍ تجییي اؾتطاتػي

ا ؾط ٍ ؾبهبى ثركس ٍ اظ تساٍم تَضم ٍلَع تَضم، لبزض ذَاّس ثَز ٍيؼیت التهبزي ض

 (.2012، 3خلَگیطي ًوبيس)زازگط ٍ ًظطي

ّبي تؼییي وٌٌسُ حىوطاًي ذَة، ثجبت ؾیبؾي اؾت. تَؾؼِ اظ زيگط قبذم

گیطي التهبزي فطاگیط زض ثلٌسهست ًیبظهٌس يه هحیٍ پبيساض ٍ اهي ثِ هٌظَض قىل

قبذم ثجبت ؾیبؾي ثیكتط ثِ ايي  .ّبي التهبزي اؾتهٌبؾت ٍ ثْیٌِ فؼبلیت

ّبي پطزاظز وِ وبّف لسضت هطوعي، تًبزّبي فطٌّگي ٍ لَهي، زذبلتهَيَع هي

ّبي اختوبػي تب چِ حس ثجبت ؾیبؾي ًظبهي ذبضخي، اػتطايبت ؾیبؾي ٍ ًبآضاهي

(. قبذم ثجبت ؾیبؾي قبذهي 2012، 4اًساظز)گیؿلىَيؿتوكَض ضا ثِ ذُط هي

ثبقس. زٍلتي ّوطاُ ثب ؾیبؾي ٍ ػولىطز التهبزي زٍلت هيثیٌبثیي ثْجَز ػولىطز 

ّبي التهبزي ثط پبيِ انَل التهبز زاًف اّساف ضٍقي ٍ ثبثجبت ٍ ثب اتربش ثطًبهِ

ّبي پي زض پي ًیع ثب هكىالتي ًظیط تًؼیف ػولىطز زٍلت وِ ثٌیبى، ثب تغییط زٍلت

ًظیط ًَؾبًبت ثجبتي ّبي ثيّبي حىوطاًي ذَة ٍ تكسيس قبذمزض افت قبذم

گطزز، ضٍيِ ًطخ ضقس ًمسيٌگي ًوبيبى هيًطخ اضظ، تَضم اًتظبضي فعايٌسُ ٍ افعايف ثي

اي زض التهبز ًظیط تَضم زائوي ٍ هرطة قًَس ٍ زض ًْبيت هكىالت ضيكِهَاخِ ًوي

ثجبتي ؾیبؾي، زض نَضت ثطٍظ ثي (.2011، 5)ػسًبى ٍ ّوىبضاىآيس ثَخَز ًوي

 ْبت اظخولِ ؾیبؾي، التهبزي ٍ اختوبػي تًؼیف وٌتطل زٍلت زض توبهي خ

ّب ٍ ذَاضيتَاى ثیبى زاقت اظخولِ ػلل انلي ايدبز اوثط ضاًتگطزز. حتي هيهي

ّبي ًطخ اضظ ٍ ًطخ ضقس ّبي والى التهبزي ٍ قبذمًَؾبًبت قسيس قبذم

ّب ٍ ثجبتي ؾیبؾي اؾت. زض نَضت ػسم تُجیك ثطًبهًِمسيٌگي، ثطٍظ پسيسُ ثي

ّبي والى ثجبتي زض ضًٍس قبذمّبي پي زض پي، ثطٍظ ثيّبي زٍلتػياؾتطات
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ّبي ثلٌسهست التهبزي ضا قبّس ذَاّین ثَز، چطا وِ زض نَضت ػسم تُجیك ثطًبهِ

ّبي فعايٌسُ ٍ هساٍم هست َي يه زٍضُ ثِ تَضمّب، هوىي اؾت تَضم وَتبُزٍلت

 ّبي آيٌسُ تجسيل گطزز. )ّوبى هٌجغ(. َي زٍضُ

 ّبي حىوطاًي ذَة قبذم اثطثركي زٍلت اؾت. ػَاهلي وِ ط قبذماظ زيگ

اًس اظ هیعاى اؾتفبزُ اظ تَاًٌس ثط هیعاى اثطثركي زٍلت تبثیطگصاض ثبقٌس ػجبضتهي

ّبي هیبًي ٍ ثباليي، هیعاى وبضايي زيَاى ّبي فٌي ٍ وبضي هسيطاى ضزُهْبضت

بي هبلیبتي ٍ ؾبيط آٍضي زضآهسّؾبالضي زٍلت، هیعاى اثطثركي زٍلت زض خوغ

ّبي ؾیبؾتي هلي، تسٍيي ثِ زضآهسّبي زٍلتي، تَاًبيي زٍلت زض اخطاي ًَآٍضي

ّبي ّبي ؾبالًِ، هیعاى تَاًبيي زٍلت زض وٌتطل ضًٍسّب ٍ فؼبلیتهَلغ ثَزخِ

ّبي هلي، تَاًبيي زٍلت زض التهبزي، اختوبػي، تَاًبيي زٍلت زض ايدبز ظيطؾبذت

ّبي ًْبزي حبون، ویفیت چگًَگي ػولىطز ؾیؿتنحل هكىالت التهبز زاذلي، 

ؾبالضي زض اضائِ ذسهبت هسًي ثسٍى تبثیط ذسهبت هسًي ٍ هیعاى تَاًبيي زيَاى

 ... ّبي نَضت پصيطفتِ زض لسضت ؾیبؾي ٍخبييپصيطفتي اظ تغییطات ؾیبؾي ٍ خبثِ

ّبي (. لبثل شوط اؾت زٍلت اظ وبًبل تٌظین ّوبٌّگ ثطًبه2003ِ، 6)قیَخي

ضيعي ثب افك ثلٌسهست زض ضاؾتبي تحمك التهبز زاًف ثٌیبى، تهبزي ٍ ثطًبهِال

وبضايي ػولىطز ذَز ضا افعايف زازُ ٍ وكَض ثب هكىالتي اػن اظ تَضم ٍ ػسم تؼبزل 

گطزز. ثسيْي اؾت زٍلتي ّوطاُ ثب وبضايي ٍ اثطثركي ثبال، التهبز والى هَاخِ ًوي

ًوبيس ٍ اظ َطيك ى التهبزي ّسايت هيّبي والالتهبز ضا زض هؿیط ثْجَز قبذم

ّبي ثبلمَُ خبهؼِ، وٌتطل ترهیم ثْیٌِ هٌبثغ، اؾتفبزُ حساوثطي اظ ظطفیت

ًَؾبًبت ًطخ اضظ ٍ ًمسيٌگي، التهبز قبّس تٌظین هٌبؾت ولیِ ثبظاضّب ٍ وٌتطل 

 آيس.ّبيي ًظیط تَضم هرطة هوبًؼت ثؼول هيّب ذَاّس ثَز ٍ اظ ثطٍظ پسيسُلیوت

ثبيؿتي ذبَطًكبى گطزز ثْجَز ٍ اضتمبي ویفیت تٌظین لَاًیي ٍ ّوچٌیي 

ثبقس. قبذم ویفیت ّبي هُطح حىوطاًي ذَة هيهمطضات ًیع اظخولِ قبذم

هطزاى ًیع ّوبًٌس قْطًٍساى زض ثطاثط ًوبيس وِ آيب زٍلتلَاًیي ٍ همطضات ثطضؾي هي

هؼِ چِ همساض ّبي هتطتت ثط السام ثِ خطم زض خبلبًَى يىؿبى ّؿتٌس؟ ّعيٌِ

ّب ٍ تؼْسات زٍلتي تب چِ حس لبثلیت اخطا زاضًس؟ لطاضزازّبي ثرف اؾت؟ پیوبى

ذهَني تب چِ حس لبثلیت اخطا زاضًس؟ ٍيؼیت خطاين تَام ثب ذكًَت ٍ خطاين 

ثبقس؟ آيب انل ػسالت ٍ اًهبف زض ؾیؿتن لًبيي ٍ زّي قسُ چگًَِ هيؾبظهبى
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گطزز؟ ٍيؼیت التهبز ظيطظهیٌي، ت هيانل ؾطػت زض اخطاي هطاحل لًبيي ضػبي

قَيي ٍ خطاين هبلي ثِ چِ نَضت اؾت؟ آيب ؾیؿتن تًویي حمَق هبلىیت، پَل

تَاًٌس ثط فطآيٌس لًبيي اظ اؾتمالل وبفي ثطذَضزاض اؾت؟ آيب زٍلت يب ؾبيط افطاز هي

گیطي تبثیطگصاض ثبقٌس؟ اؾتمالل ؾیؿتن لًبيي تب چِ حس لًبٍت ٍ ًحَُ تهوین

گیطز؟ لبثلیت اػتوبزپصيطي ؾیؿتن لًبيي، تًویي اخطاي َخِ لطاض هيهَضز ت

ّبيي وِ خطاين ػوَهي ٍ ؾبظهبًسّي قسُ ّب ٍ هحسٍزيتتهویوبت لًبيي، ّعيٌِ

ًوبيٌس ضا ًیع هَضز ثحث ٍ چبلف ّبي التهبزي تحویل هيثط فطآيٌس اخطايي فؼبلیت

ٍ فطاض هبلیبتي ًیع  زّس. ّوچٌیي ػَاهلي ًظیط ویفیت ػولىطز پلیؽلطاض هي

زٍلت ٍ  .(2008، 7)آًسضيَظ زٌّسقبذم حبوویت لبًَى ضا تحت تبثیط لطاض هي

ؾیبؾتوساضاى التهبزي اظ وبًبل تسٍيي لَاًیي ٍ همطضات اثطثرف، پبيجٌسي ثِ 

لَاًیي ٍ اخطاي زلیك لَاًیي ٍ ايدبز ؾیؿتن لًبيي هؿتمل، ًِ تٌْب ثب وبّف 

ت هىفي اظ حمَق هبلىیت ٍ هوبًؼت اظ تًؼیف حك ترلفبت، خطاين التهبزي، حوبي

فطهب ذَاٌّس ًوَز، ثلىِ ثب تهَيت ٍ حمَق افطاز خبهؼِ، اهٌیت التهبزي ضا حىن

ّبي التهبزي لَاًیي وبضا ٍ ثْیٌِ، ظيطثٌبيي انَلي ٍ پبيساض خْت تساٍم فؼبلیت

تهبز زض آٍضًس. لصا زض نَضت ثْجَز ویفیت لَاًیي ٍ همطضات اتربشي، الثَخَز هي

هؿیط تعلعل لطاض ًرَاّس گطفت، ولیِ ػَاهل التهبزي ٍ ثبظاضّب ضٍيِ ثبثجبت ٍ 

ّبيي ًظیط ًطخ اضظ ٍ ًمسيٌگي ٍ ًوبيٌس ٍ اظ ثطٍظ ًَؾبًبت لیوتهتٌبؾجي ضا َي هي

اًدبهس، هوبًؼت ثِ ذَاضي وِ ثِ ثطٍظ تَضم هيّبي حجبثي ٍ ضاًتتكىیل لیوت

 (.2008، 8)هیٌیب ٍ ٍيلیَ آيسػول هي

فؿبز ؾیؿتن ؾیبؾي، اثطات ظيبًجبضي ثط اًحطافبت هحیٍ التهبزي ٍ هبلي ٍ 

ّب زض ًتیدِ وبضايي زٍلت ذَاّس زاقت. گؿتطـ ثَضٍوطاؾي زض زيَاى ؾبالضي

ّبيي وِ ثطاي تبثیط ثط ًوبيس، پطزاذتظهیٌِ ثطٍظ فؿبز ضا ثیف اظ پیف فطاّن هي

 اػتوبز ػوَهي ثِ زضؾتىبضي هبلي قَز، ػسم فطآيٌس لبًًَگصاضي اًدبم هي

ّبيي وِ ثطاي زؾتیبثي ثِ هدَظّبي نبزضاتي ٍ ٍاضزاتي هساضاى، پطزاذتؾیبؾت

هساضاى اظ ثَزخِ ػوَهي ٍ پصيطز، اؾتفبزُ ؾیبؾتّوچَى فطاض هبلیبتي نَضت هي

ّبي غیطلبًًَي وِ تَؾٍ افطاز ثبًفَش ٍ ّوچٌیي اًحهبضات زض زض ًْبيت پطزاذت

گیطز اظخولِ ػَاهل هْوي ّؿتٌس وِ تؼییي ّب نَضت هييط ثٌگبُخْت ظيبى ؾب
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((. 2007) 9ثبقٌس )وبفوي ٍ ّوىبضاىوٌٌسُ ٍيؼیت قبذم وٌتطل فؿبز هي

ثجبتي ٍ ّبي هْن حىوطاًي ذَة ثِ هٌظَض خلَگیطي اظ ثيثٌبثطايي اظ زيگط قبذم

كىالت ٍ ثبقس. ضٍاج فؿبز زض التهبز هثطٍظ تَضم ّوبًب قبذم هْبض فؿبز هي

آٍضز. خلَگیطي اظ هؼًالت التهبزي، اختوبػي ٍ ؾیبؾي فطاٍاًي ضا ثِ ّوطاُ هي

فؿبز ثط پبيِ اتىبء ثِ لَاًیي ٍ همطضات، اهٌیت ٍ ثجبت التهبز والى ضا زض ولیِ 

آٍضز، ضاُ وؿت هٌفؼت غیط لبًًَي ضا ثط ّبي التهبزي ٍ ولیِ ثبظاضّب فطاّن هيثرف

ٍظ التهبز ظيطظهیٌي، اًحطاف ٍ ّطظ هٌبثغ، احتىبض وبالّب، ثٌسز ٍ اظ ثطؾَزخَيبى هي

ذَاضي ضا ثط ؾَزخَيبى ًوبيس ٍ فًبي ضاًتثرهَل وبالّبي يطٍضي خلَگیطي هي

ّبي فؿبز، اًحطاف ولیِ ثبظاضّب ٍ ًَؾبًبت وي ًوَزى ضاُثٌسز، لصا اظ َطثك ضيكِهي

تطيي ّب وِ هْنلیوتضٍيِ ًمسيٌگي ٍ ثَُضولي اًحطاف ولیِ ًطخ اضظ ٍ ضقس ثي

ّب ضخ ًرَاّس گیط لیوتػولگطّبي التهبزي ّؿتٌس ٍ ًْبيتبً افعايف ًبگْبًي ٍ ّوِ

 زاز. 

 پیشیىٍ تحقیق -5-5

وكَض تَؾؼِ يبفتِ ٍ  100ّبي ( ثب اؾتفبزُ اظ زاز2016ُ) 10هحوس ؾبهي ٍ ؾبؾي

َضّبي زضحبل تَؾؼِ اظ پٌح هٌُمِ اهطيىب، اضٍپب، هٌب، ظيطنحطاي افطيمب ٍ وك

ثب اؾتفبزُ اظ چٌسيي ضٍـ  2012تب  2000آؾیبيي حبقیِ الیبًَؼ آضام، َي زٍضُ 

وٌٌس. ّبي هرتلف اضتجبٌ ثیي فؿبز ٍ تَضم ضا ثطضؾي هيترویي ٍ اؾتفبزُ اظ هسل

ًتبيح ايي هُبلؼِ حبوي اظ آًؿت وِ وكَضّبي ثب فؿبز ثبالتط ٍ حىوطاًي ثس 

اًجؿبٌ پَلي ثطاي وؿت زضآهس ثیكتط ّبي گؿتطزُ )زيىتبتَضي( زاضاي ؾیبؾت

 قَز.ّبي تَضم ثبالتط هيّؿتٌس وِ ايي اهط هٌدط ثِ ًطخ

ّبي ( ثب اؾتفبزُ اظ هسل ذَزضگطؾیَى ثطزاضي زاز2016ُ) 11ؾبؾي ٍ اهیطا

ثِ ثطضؾي اضتجبٌ زٍَطفِ ثیي  2014-1996وكَض َي زٍضُ  180تطویجي ثطاي 

ثط ٍخَز اضتجبٌ زٍَطفِ ثیي تَضم ٍ فؿبز زض پطزاظًس. ًتبيح هُبلؼِ تَضم ٍ فؿبز هي

 وكَضّبي هصوَض زاللت زاضز.
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ّبي پَل ٍ غیط ( ثِ ثطضؾي تؼییي وٌٌس2014ُ) 12ذبًي َّالضي ٍ ّوىبضى

ّبي وٌٌسُپطزاظًس. اظ خولِ تؼییيهي 2010تب  1959پَلي تَضم زض ايطاى َي ثبظُ 

ّبي جبتي ؾیبؾي ٍ قبذمثتَاى ثِ ثيغیط پَلي هَضز ثطضؾي زض ايي هُبلؼِ هي

ثجبتي حىوطاًي اقبضُ ًوَز. ًتبيح هُبلؼِ حبوي اظ اضتجبٌ هثجت هتغیطّبي ثي

 ؾیبؾي ٍ حىوطاًي ثب ًطخ تَضم زض ايطاى اؾت.

( زض ثطضؾي ضاثُِ ثیي قبذم فالوت ٍ ضقس التهبزي 2012زازگط ٍ ًظطي)

 1974-2013ٍ ّوچٌیي اثط حىوطاًي ذَة ضا ثط قبذم فالوت زض زٍضُ ظهبًي 

ضؾٌس وِ ضقس التهبزي ضاثُِ زض وكَض خوَْضي اؾالهي ايطاى ثِ ايي ًتیدِ هي

هٌفي ثب قبذم فالوت زاضز ٍ اضتجبٌ هؼٌبزاضي ثیي ًَع حىوطاًي ٍ قبذم فالوت 

 ٍخَز زاضز. 

ّبي اتربشي ثط لیوت ههطف ( ثِ ثطضؾي اثطات ؾیبؾت2012) 13آؾًَگَ

پطزاذتِ اؾت. ًتبيح  1980-2010هبًي وكَض آفطيمبيي َي زٍضُ ظ 34وٌٌسُ زض 

ّبي زهَوطاتیه، ّبي التساضگطا، ضغينزّس زض همبيؿِ ثب ضغينهُبلؼِ ًكبى هي

ّب ضا زاضا ّؿتٌس. ثؼٌَاى يه تَنیِ ؾیبؾتي ًْبزّبيي ّوطاُ ثب وٌتطل ثْتط لیوت

ًیع ثیبى زاقتِ اؾت اضتمبء ویفیت ًْبزّبي زهَوطاتیه، ضفبُ ههطف وٌٌسُ ضا اظ 

اي (، زض هُبلؼ2011ِ) 14زّس. ذبى ٍ ثبلتّبي پبيیي تَضم، افعايف هييك ًطخَط

، 1951-2007ثجبتي ؾیبؾي ضا ثط ايدبز تَضم زض پبوؿتبى، َي زٍضُ ظهبًي تبثیط ثي

اًس ٍ زض ايي هُبلؼِ ثِ زًجبل يبفتي ػَاهل پَلي ٍ غیط پَلي تَضم ٍ ثطضؾي ًوَزُ

ٌس. ظطفیت ٍ اثطثركي زٍلت ثطاي هسيطيت ثبقّب زض پبوؿتبى هيثجبتي لیوتثي

التهبز اظ ػَاهل غیطپَلي تَضم ّؿتٌس ٍ ًكبى زازُ قسُ اؾت تبثیط ػَاهل غیط پَلي 

ثبقس. اظ زيگط ًتبيح لبثل تَخِ هَثط ثط تَضم ًؿجت ثِ ػَاهل پَلي ثؿیبض ًبفصتط هي

 ضم ثجبتي ؾیبؾي ثط ثطٍظ تَزض ايي هُبلؼِ وِ هَوس ثط ًمف ثؿعاي قبذم ثي

تَاًٌس ّبي ؾیبؾي ثْتط اظ تغییطات لیوت ًفت هيثبقس، ثیبى قسُ اؾت ثحطاىهي

تَضم ضا زض پبوؿتبى تَخیِ ًوبيس. ًتبيح ايي هُبلؼِ ًكبًگط آى اؾت وِ ّطگًَِ 

تالـ زض ضاؾتبي تثجیت تَضم زض پبوؿتبى ثب قىؿت هَاخِ ذَاّس قس، هگط ايٌىِ 

ّب ٍ يب ثِ ّبي زٍلتي ٍ تغییط وبثیٌِاىگصاضي وبّف ثحطانالحبت ؾیبؾي ثب ّسف

 ػجبضت زيگط ايدبز هحیٍ اهي ٍ ثبثجبت ؾیبؾي اًدبم گطزز. 
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ّبي تًؼیف حىوطاًي ذَة ( ثِ هُبلؼِ قبذم2011ػسًبى ٍ ّوىبضاى )

ثجبتي ؾیبؾي ٍ فؿبز ازاضي ثط قبذم تَضم ٍ ضقس التهبزي َي زٍضُ ًظیط ثي

ّبي هحممیي تَضم ضا ًتیدِ تفبٍتاًس. ، زض پبوؿتبى پطزاذت2011-1950ِ

 ضؾٌس ثط ّبي ؾیبؾي وِ يىي پؽ اظ زيگطي ثِ لسضت هيگطٍُايسئَلَغيه 

گصاضاى زض قوطًس. ًىتِ ؾیبؾتي ٍ لبثل تَخِ ايي هُبلؼِ آى اؾت وِ ؾیبؾتهي

آٍضًس. ّوچٌیي ّب، تَضم ثبالتطي ضا ثِ ثبض هيثجبتيهَاضز ذبني ثب اؾتفبزُ اظ ثي

ّوطاُ ثب حبوویت يؼیف ثبػث ثَخَز آهسى تَضم ثبال ٍ ضقس التهبزي فؿبز ثبال 

 گطزز. پبيیي هي

وكَضّبي تَؾؼِ  97ّبي ( ثب اؾتفبزُ اظ زاز2009ُ) 15ضحوبًي ٍ يَؾفي

ضؾٌس وِ يىي ثِ ايي ًتیدِ هي 2005-2003يبفتِ ٍ زضحبل تَؾؼِ َي ثبظُ ظهبًي 

 ّبي تَضم، فؿبز اؾت.وٌٌسُاظ تؼییي

گصاضي تَضم هٌدط آيب ّسف"اي تحت ػٌَاى (، زض هُبلؼ2008ِيلیَ )هیٌیب ٍ ٍ

اًس ايي ، ثیبى زاقتِ"گطززثِ ثْجَز ویفیت ًْبزّب زض وكَضّبي زضحبل تَؾؼِ هي

تَاًس زٍلت ضا ثِ ثْجَز ویفیت ًْبزّب ٍازاض گعاضُ وِ ضغين پَلي ؾرت ٍ ذكه ًوي

ثطاًگیع اؾت. ًتبيح هُبلؼِ  ًوبيس، ّن اظ لحبِ تدطثي ٍ ّن اظ لحبِ تئَضي ثحث

حبوي اظ آى اؾت وِ ّوطاُ ثب تَؾؼِ هبلي، زٍلت خْت ثْجَز ویفیت ًْبزّب، تالـ 

ًوبيس. ثٌبثطايي وكَضّب ثب ؾَُح ثبالتط تَؾؼِ هبلي يب ویفیت ًْبزي ثیكتطي هي

پَل ووتطي  ثْتط، ثَُض هتَؾٍ اظ زضآهسّبي هبلیبتي ثبالتط ٍ ًطخ تَضم ٍ ًطخ ضقس

ى زض ايي هُبلؼِ ویفیت ًْبزّب ضا ثب زٍ قبذم اثطثركي بض ّؿتٌس. هحممثطذَضزا

اًس ٍ ًكبى زازُ قسُ اؾت اضتجبٌ هٌفي گیطي ًوَزُزٍلت ٍ حبوویت لبًَى اًساظُ

(، زض 2005) 16ثیي تَؾؼِ ثبظاض هبلي ٍ يب ویفیت ًْبزّب ٍ تَضم ٍخَز زاضز. تَالزّط

 ًمف ثبًه هطوعي زض هَضز ؾبذتبض حىوطاًي ٍ "اي تحت ػٌَاى هُبلؼِ

گصاضي تَضم، ثبظؾبظي ًْبزي ٍ ، ثیبى ًوَزُ اؾت وِ ّسف"گصاضي تَضمّسف

ًوبيس. پػٍّف حبيط ؾبذتبض حىَهت ٍ ّبي هطوعي ضا زضگیط هيؾبظهبًي ثبًه

ّبي هطوعي وِ تَضم ضا هَضز گیطي زض هیبى ثطذي اظ ثبًهًمف ًْبزي تهوین

ًوبيس. ًتبيح تحمیك حبوي اظ آى اؾت وِ هي اًس، ثطضؾيگصاضي لطاض زازُّسف

ّبي حىَهت زض پي تؼبزل زٍ هؼیبض انلي ّؿتٌس: پبؾرگَيي زهَوطاتیه زض قیَُ
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ضيعي قسُ اؾت ٍ ضاؾتبي تحمك اّساف ؾیبؾت پَلي وِ تَؾٍ ثبًه هطوعي ثطًبهِ

اػُبي لسضت هَضز ًیبظ ثِ ثبًه هطوعي خْت زؾتیبثي ثِ اّساف ضٍقي ثب 

جط ٍ هَثك. ّوچٌیي زض ضاثُِ ثب هَيَع قفبفیت ًیع اشػبى زاقتِ ضٍيىطزي هؼت

ٌّگبم، ثؼلت ًمف هَثط آى زض ثِاؾت قفبفیت ػولىطز ٍ اضتجبَبت ػوَهي 

ًبپصيط اظ ّبي اتربشي ٍ ايدبز اًتظبضات تَضهي، ثرف خسايياػتجبضزّي ثِ ؾیبؾت

ه هطوعي ٍ ثبقس. اظ َطفي ًظبضت ثط ػولىطز ثبًگصاضي تَضم هيؾیبؾت ّسف

 ًوبيس.هيپبؾرگَيي ػوَهي، زضخِ ثباليي اظ قفبفیت ضا تًویي 

اي ػَاهل ؾیبؾي ٍ التهبزي تَضم ضا ثطضؾي (، زض هُبلؼ2000ِ)17الوطَّثي

-1992ّبي وكَض ٍ زٍضُ هُبلؼِ ؾبل 41ًوَزُ اؾت. خبهؼِ آهبضي ايي پػٍّف 

يه پطؾف تدطثي ثبقس. ٍي ثیبى زاقتِ اؾت ضاثُِ ثیي فؿبز ٍ تَضم هي 1980

ثجبتي ؾیبؾي، ؾُح ّبي اؾتمالل ثبًه هطوعي، ثياؾت. زض ايي هُبلؼِ قبذم

اًس. تَؾؼِ يبفتگي ٍ ثبظ ثَزى التهبزي ثؼٌَاى هتغیطّبي وٌتطل زض ًظط گطفتِ قسُ

ًتبيح هُبلؼِ حبوي اظ آى اؾت وِ اضتجبٌ هثجت ٍ هؼٌبزاض ثیي فؿبز ٍ تَضم ٍخَز 

 زاضز.  

( ثِ ثطضؾي ضاثُِ ثلٌسهست ثیي ًطخ تَضم ٍ 1384تكىیٌي )لَام هؿؼَزي ٍ 

اًس تَلیس، اًس ٍ ثیبى زاقتِپطزاذتِ 1338-13381ػَاهل هَثط ثط آى زض زٍضُ ظهبًي 

قبذم لیوت وبالّبي ٍاضزاتي، حدن ًمسيٌگي ٍ ًطخ اضظ اظ هتغیطّبي اثطگصاض ثط 

 ًظطيِ پَلیَى، ًظطيِ ًساثبقٌس. ّوچٌیي ثیبى زاقتًِطخ تَضم زض التهبز ايطاى هي

 ايطاى التهبز ٍالؼیبت اظ ثركي لبزضًس يه ّط ؾبذتبضگطايبى ٍ ًظطيِ ّعيٌِ فكبض

  ًوبيٌس. تكطيح ضا تغییطات لیوت ثب اضتجبٌ زض

هحبؾجِ ّؿتِ تَضم زض "اي تحت ػٌَاى (، زض هُبلؼ1383ِاهیطي ٍ چكوي )

ّبيي پیكٌْبز تَاى ؾیبؾتاًس ثب ووه هفَْم ّؿتِ تَضم هيثیبى زاقتِ "ايطاى

ّبي ايي همبلِ ًوَز وِ ثسٍى آؾیت ثِ تَلیس، تَضم ضا وٌتطل ًوبيس. ثطاؾبؼ يبفتِ

ثطاي هْبض تَضم ثبيؿتي ًمف زضآهسّبي ًفتي ٍ ًَؾبًبت آى ضا زض تؼییي هتغیطّبي 

گصاضي چَى ًمسيٌگي ٍ هربضج حمیمي هبًٌس ضقس التهبزي ٍ هتغیطّبي ؾیبؾت

ٍ اظ َطيك هتغیطّبي ؾیبؾتي هثل هربضج ػوَهي ٍ ًمسيٌگي،  زٍلت هحسٍز ًوَز

 تَضم ضا هْبض وطز. 
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(، ثِ تدعيِ ٍ تحلیل تبثیط هتغیطّبي اؾوي ٍ 1382ًهطانفْبًي ٍ يبٍضي )

اًس. هتغیطّبي ضقس ًمسيٌگي، ضقس ًطخ اضظ، ًطخ ٍالؼي ثط تَضم زض ايطاى پطزاذتِ

هتغیط قىبف تَلیس ًبذبلم زاذلي  تَضم ٍ تَضم اًتظبضي ثؼٌَاى هتغیطّبي اؾوي ٍ

زّس ضيكِ تَضم اًس. ًتبيح ترویي ًكبى هيثؼٌَاى هتغیط ٍالؼي زض ًظط گطفتِ قسُ

زض ايطاى نطفب پَلي ًجَزُ اؾت ٍ هعهي ثَزى تَضم ثِ هتغیطّبي ٍالؼي ًیع اضتجبٌ 

 زاضز.

ّوچٌیي زض ذهَل ػَاهل هَثط ثط تَضم اظ هٌبظط زيگط هُبلؼبتي اًدبم قسُ 

(، ثِ ثطضؾي اثطات 1388اي هرتهط ثِ آًْب زاضين. َیت ًیب ٍ ظًسيِ )ت وِ اقبضُاؾ

اًس. ًتبيح ايي پػٍّف ًكبى هي زّس: فطآيٌس خْبًي قسى ثط تَضم زض ايطاى پطزاذتِ

ضٍز اثطپصيطي تَضم اظ ازٍاض تدبضي . ّط چِ التهبز ايطاى ثبظتط ثبقس، اًتظبض هي1

. افعايف لیوت ًؿجي 2ووتطي زاقتِ ثبقس.  زاذلي ووتط قسُ ٍ تَضم ًَؾبًبت

 وبالّبي ٍاضزاتي ّوبًٌس قَن ػطيِ زض التهبز ػول وطزُ ٍ تَضم ضا افعايف 

. ضًٍك ٍ ضوَز قطوبي تدبضي ايطاى، اظ َطيك تدبضت ثِ ايطاى ًیع هٌتمل 3زّس. هي

 ًوبيس. قسُ ٍ تَضم زاذلي ضا هتبثط هي

حىوطاًي ذَة ، اخعاي ًْبزّبي  ثٌبثطايي هُبثك ثب هُبلؼبت تدطثي، قبذم

ؾیبؾي قبهل قفبفیت ٍ پبؾرگَيي، حبوویت لبًَى، ویفیت لَاًیي ٍ همطضات، 

 ثجبتي ؾیبؾي، اثطثركي زٍلت ٍ حبوویت لبًَى، وٌتطل فؿبز، فؿبز ٍ ثي

ّبي پَلي ًیع ثط بش ؾیبؾتّبي پَلي ٍ ًمف زٍلت ٍ ثبًه هطوعي زض اترؾیبؾت

ّبي زض ايي هُبلؼِ ثِ ثطضؾي تبثیط قبذم قبذمثیطگصاض ّؿتٌس. لصا أتَضم ت

ثجبتي ًظیط تَضم اًتظبضي، تفبٍت ًطخ ّبي ثيتطویجي حىوطاًي ذَة ٍ قبذم

ضقس ًمسيٌگي ثب ًطخ ضقس التهبزي، ًطخ اضظ ضؾوي ٍ ّوچٌیي فطاٍاًي هٌبثغ 

 پطزاظين.َجیؼي ثط قبذم لیوت ههطف وٌٌسُ هي

 مؼرفی مذل ي متغیرَا -3

ايٌىِ اضائِ هسل ثطاي ّط وكَض يب گطٍّي اظ وكَضّب، ثبيس ثب تَخِ ثِ ثب تَخِ ثِ 

ؾبذتبض التهبزي، اختوبػي ٍ ؾیبؾي آًْب نَضت گیطز، زض ازاهِ ثِ تجییي لطاض 

 زازى ّط وسام اظ هتغیطّب زض هسل ذَاّین پطزاذت.

تأثیطپصيطي ثطذي هتغیطّبي التهبزي اظخولِ تَضم اظ همبزيط گصقتِ آى 

تطيي ظيبى تطيي ٍ هْنضؾس. انلياي هؼمَل ثٌظط هيبضي(، پسيسُ)تَضم اًتظ
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گطزز، ػسم اَویٌبى اظ التهبزي ًبقي اظ تَضم وِ ذَز هٌدط ثِ افعايف تَضم هي

 ّبي آتي اؾت. ًباَویٌبًي تَضهي فًبيي اؾت وِ زض آى تهوینهمساض تَضم زض زٍضُ

 ثب هرتلف ّبيظهیٌِ زض زٍلتي ثرف يب ٍ ّبثٌگبُ ذبًَاضّب، اظ التهبزي اػن فؼبالى

 تَضم ًباَویٌبًي اظ هؼیبضي ػٌَاى ثِ تَضم ًَؾبى اؾت. ّوطاُ آتي تَضم ًباَویٌبًي

 ثبقس.هي فطٍقيذطزُ ؾُح زض لیوتي تغییطات وٌٌسُ تىطاض تؼییي ػَاهل اظ يىي

 ٍ قطايٍ ثِ ّبقَز، ثٌگبُ زازُ ًؿجت ًباَویٌبًي ثِ آيٌسُ تَضم وِ قطايُي زض

 تَلیس ّبيّعيٌِ وطزى لحبِ ٍ قسُ حؿبؼ گصاضيلیوت اهط زض التهبزي ٍيؼیت

 قطايٍ ثٌبثطايي. يبثسهي اؾبؾي اّویت ذسهبت ٍ وبالّب توبم قسُ ثْبي زض

 ًباَویٌبًي، ٍ تَضهي زضقطايٍ زاضز، ثَُضيىِ ّبلیوت ضفتبض ثط هْوي اثط التهبزي

 تَظيؼي ٍ تَلیسي ّبيثٌگبُ َطف اظ ثیكتطي زفؼبت ثِ ذسهبت ٍ وبالّب لیوت

لصا فؼبلیي التهبزي ثب تَخِ ثِ قطايٍ التهبزي  (.1387ثگلَ، قًَس )لليتؼسيل هي

ثیٌي ًوَزُ ٍ اًتظبض ّبي آيٌسُ ضا پیفّبي گصقتِ، تَضم ؾبلّبي تَضم ؾبلٍ ًطخ

ّبي تَضم ثبالتطي ضا زض شّي ذَز زاضًس ٍ ّویي تَضم اًتظبضي هٌدط ثِ ثطٍظ ًطخ

( زض وبض ذَز اظ ايي 2007) 19( ٍ ضاًٍب ٍ ؾپبال2004) 18گطزز. هْطاط هيتَضم ثبالت

 وٌٌس.هتغیط اؾتفبزُ هي

اظخولِ ػَاهل هَثط ثط تَضم وِ هجبحث ظيبزي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت، 

تأثیط افعايف حدن پَل ثط تَضم اؾت. ّوچٌیي َطح ايي ًىتِ يطٍضي هي ًوبيس 

ثبقس. هي پَلیَى ًظطيِ تَضم، ػلل ذهَل زض قسُ اضايِ ًظطيبت اظ وِ يىي

 هفَْم ثساى ازػب اؾت. ايي پَلي پسيسُ يه ثلٌسهست ًظطيِ، تَضم زض ايي ثطاؾبؼ

 ثبالي ًطخ ؾَيي اظ قَز، هي تَضم ايدبز ثبػث پَل ػطيِ هؿتوط ضقس وِ اؾت

 ضاُ تٌْب ًظطيِ ايي ثطاؾبؼ .يبثس ازاهِ پَل ضقس ثسٍى ََالًي هستي تَاًسًوي تَضم

 ثِ زؾتیبثي ظهبًي ثبقس. تٌْبهي پَل ػطيِ افعايف وطزى هحسٍز السام تَضم هْبض

 ضقس زضآهس ًطخ هؼبزل ًطذي ثب پَل ػطيِ وِ اؾت هوىي ّبلیوت ثجبت ّسف

(. الظم ثِ شوط اؾت وِ نطف 1386يبثس )زفتط هُبلؼبت التهبزي،  ضقس ٍالؼي هلي

تَاًس ثبػث تَضم قَز وِ پَلي هيافعايف پَل هَخت تَضم ًرَاّس قس ثلىِ افعايف 

ثسٍى پكتَاًِ تَلیس ايدبز قَز. زض ّویي ضاؾتب زض هسل هَضز ًظط ثطاي تَضم، ثطاي 

زض ًظط گطفتي ايي اهط، تفبٍت ًطخ ضقس ًمسيٌگي ثب ًطخ ضقس التهبزي زض ًظط 
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( ٍ ؾبئَهیتطا 2012) 21ٍاضگبؼ(، فَضتَى2007) 20گطفتِ قسُ اؾت. ضٍفیب ٍ ظالیٌي

 وٌٌس.( زض وبضّبي ذَز اظ ايي هتغیط اؾتفبزُ هي2012) 22ٍ ضاخب

زيگط هتغیط زض ًظط گطفتِ قسُ زض هسل تَضم، اثط ٍفَض هٌبثغ َجیؼي ثط تَضم 

اؾت. زض وكَضّبي زاضاي هٌبثغ َجیؼي فطاٍاى، هسيطيت التهبز والى هتفبٍت ثب 

 ثیط أَجیؼي تّبي الى التهبزي اظ ثطٍتثبقس ٍ اوثط قبذهْبي وؾبيط وكَضّب هي

ّب زض ظهبى افعايف زضآهسّب، ههطف پصيطًس. ػوَهبً زض وكَضّبي ًفتي، زٍلتهي

ّبي زٍلت ثط اؾبؼ لدبم گؿیرتِ ٍ ثیف اظ حسي زاضًس، زض اغلت هَالغ ّعيٌِ

ظطفیت خصة التهبز تٌظین ًكسُ ٍ هَخت ٍاضز آهسى فكبض ثط التهبز هلي قسُ ٍ 

ّب ٍ ٍ اثطات خجطاى ًبپصيطي ثط ؾُح لیوتضيؿه تَضم قتبثبى ضا افعايف زازُ 

 (.1385زؾتوعزّب ثط خبي ذَاّس گصاقت )هْسٍيبى، 

ٍ  قبذم حىوطاًيالظم ثِ شوط اؾت ثِ هٌظَض ثطضؾي تأثیط اثطات هتمبثل 

ٍ  قبذم حىوطاًيهٌبثغ َجیؼي ثط ًطخ تَضم، ايي اهط تَؾٍ حبنلًطة زٍ هتغیط 

ظم ثِ شوط اؾت ٌّگبهیىِ اثطات هٌبثغ َجیؼي زض هسل گٌدبًسُ قسُ اؾت. ال

قَز، اثطات تىي ّط وسام اظ هتغیطّب زض هسل لحبِ هتمبثل زض هسل ثطضؾي هي

 قَز.ًوي

ٍ  قبذم ًْبزي حىوطاًيثب تَخِ ثِ هُبلت اضائِ قسُ زض ثبال ٍ تجییي ضاثُِ 

تَضم زض ثرف ازثیبت هَيَع، هسل زض ًظط گطفتِ قسُ زض ايي ثرف ثهَضت ظيط 

 اؾت: 

1 2 3

4 5

* *( ) *

* *( * )

it it it it

it it it it

INF C INFO M G RES

GG RES GG

  

  

    

  
                   (1)  

INFوٌٌسُ: قبذم لیوت ههطف 

INF0وٌٌسُ زٍضُ لجل: قبذم لیوت ههطف 

G-Mتفبٍت ًطخ ضقس ًمسيٌگي ثب ًطخ ضقس التهبزي : 

RES هدوَع هجبلغ حبنل اظ فطٍـ ًفت، گبظ، ظغبل ؾٌگ، هَاز هؼسًي ٍ خٌگلي :

 ثهَضت زضنسي اظ تَلیس ًبذبلم زاذلي

GG :ّوبًگًَِ وِ زض همسهِ شوط قس ثطاي ًكبى زازى قبذم ًْبزي حىوطاًي .

 .ّبي حىوطاًي وِ تَؾٍ ثبًه خْبًي اضائِ گطزيسُ اؾتايي هتغیط اظ قبذم
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نَضت وِ قبذم ولي ثهَضت هیبًگیي حؿبثي اظ قف قَز. ثسيياؾتفبزُ هي

ؾِ گطٍُ  تط، قف قبذم زضقبذم حبنل هي قَز. زض ازاهِ ثطاي ثطضؾي زلیك

 قًَس.ثهَضت ظيط َجمِ ثٌسي هي

قًَس. الف( فطآيٌسي وِ اظ َطيك آى نبحجبى لسضت، اًتربة، ًظبضت ٍ تؼَيى هي

ايي ثرف اظ هیبًگیي حؿبثي زٍ قبذم قفبفیت ٍ پبؾرگَيي ٍ ثجبت ؾیبؾي 

 .(X1قَز )ثسٍى حًَض ذكًَت حبنل هي

ّبي زضؾت. اخطاي ؾیبؾت ة( ظطفیت ٍ تَاًبيي زٍلت ثطاي ازاضُ وبضآهس هٌبثغ ٍ

گطي ايي ثرف اظ هیبًگیي حؿبثي زٍ قبذم اثطثركي زٍلت ٍ ویفیت تٌظین

 .(X2قَز )همطضات حبنل هي

ج( احتطام قْطًٍساى ٍ زٍلت ثِ ًْبزّبيي وِ تؼبهالت اختوبػي ٍ التهبزي هیبى 

وٌٌس. ايي ثرف اظ هیبًگیي حؿبثي زٍ قبذم تأهیي لًبيي ٍ آًْب ضا ازاضُ هي

 .(X3قَز )تطل فؿبز حبنل هيوٌ

ε زٌّسُ خعء ذُب، ًكبىi زٌّسُ وكَض ٍ ًكبىt زٌّسُ ظهبى اؾت. ًكبى

قًَس. الظم ثِ شوط اؾت زٍضُ ظهبًي ّوچٌیي هسل ثهَضت لگبضيتوي ثىبض ثطزُ هي

( گطفتِ 2012) 23ّب اظ پبيگبُ ثبًه خْبًيثَزُ ٍ توبهي زازُ 2015-1996هُبلؼِ 

 قسُ اؾت. 

ثط اؾبؼ ضٍيىطز ثیي وكَضي اؾت ٍ اظ ضٍـ التهبزؾٌدي  حبيط هُبلؼِ

 . اؾتفبزُ اظ ضٍـ گطزيسُ اؾت ثطاي ثطآٍضز ضٍاثٍ اؾتفبزُ 24جيطویّبي تزازُ

 قَز:ي ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى لیوط ثهَضت ظيط ثطضؾي هيطویجّبي تزازُ

2 2

( 1, ) 2

( ) / ( 1)

(1 ) / ( )

UR R
N NT N K

UR

R R N
F

R NT N K
  

 


  
(1)                                       

يطيت تؼییي حبنل اظ هسل همیس )ضٍـ حسالل هطثؼبت  RR2زض آظهَى ثبال 

ّبي تبثلَيي( يطيت تؼییي حبنل اظ هسل ًبهمیس )ضٍـ زازُ URR2هؼوَلي( ٍ 

تؼساز هكبّسات زض ََل  Tتؼساز هتغیطّبي تَيیحي ٍ  Kتؼساز ٍاحسّب،  Nاؾت. 

ي، ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى طویجّبي تظهبى اؾت. پؽ اظ تؼییي اؾتفبزُ اظ ضٍـ زازُ
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ثطاي ثطآٍضز هسل  26ٍ يب اثطات تهبزفي 25ّبي اثطات ثبثتّبؾوي يىي اظ ضٍـ

 (. 302-298، 2005، 27قَز )گطييثهَضت ظيط هكرم هي

 

1( )( ) ( )

( )

FE FE

FE

H b bRE GLS RE GLS

Var b Var RE GLS

 



 



   
     

      

 
   

  

 (3                 )  

ًكبى  2ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل حبيط الظم ثِ شوط اؾت زض توبم ثطآٍضزّبي هُبلؼِ 

ي طویجّبي تٍ ّبؾوي، اؾتفبزُ اظ ضٍـ زازُ Fزازُ قسُ اؾت ثب اؾتفبزُ اظ آهبضُ 

 قَز.ثِ ضٍـ اثطات تهبزفي تأيیس هي

 ترآيرد مذل -4

قَز، ٍخَز ضيكِ ٍاحس ّبي ؾطي ظهبًي هيٌّگبم وبض ثب هتغیطّبيي وِ قبهل زازُ

ّبي خؼلي هٌدط قَز ٍ ًتبيح ثِ زض ايي هتغیطّب هوىي اؾت ثِ ًتبيح ضگطؾیَى

زؾت آهسُ لبثل اتىبء ًجبقٌس. اظ ايي ضٍ لجل اظ ّط گًَِ ترویي ٍ تدعيِ ٍ تحلیل، 

ب ثبيس ايؿتبيي هتغیطّب ثطضؾي قَز. زض هُبلؼِ حبيط ثطاي ثطضؾي ايؿتبيي هتغیطّ

 -( ٍ آظهَى لَييPP-Fisher) 28فیكط -پطٍى -ّبي ضيكِ ٍاحس فیلیپؽاظ آظهَى

زاللت ثط  H0ّب فطيیِ قَز. زض ايي آظهَى( اؾتفبزُ هيLevin) 29چَ -لیي

قَز، توبم هتغیطّب هالحظِ هي 1ََض وِ زض خسٍل هتغیطّب زاضز. ّوبى 30ًبايؿتبيي

 (.I(0)زض ؾُح ايؿتب ّؿتٌس )
 

 آظهَى ايؿتبيي هتغیطّبًتبيح  :6جذيل 

 زض ؾُح

 ثب ػطو اظ هجسا ٍ ضًٍس ثب ػطو اظ هجسا هتغیط

PP-Fisher Levin PP-Fisher Levin 

***05/775 ***1/20- ***3/619 ***3/17- INF 
*3/187 ***69/3- 8/164 *38/1- GG 

4/153 ***3/2- **6/195 ***7/2- X1 
*2/188 ***9/3- **6/206 **2/2- X2 
***8/215 ***3/4- **9/201 **06/2- X3 
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***2/211 ***9/4- 9/178 ***5/6- RES 
***3/830 ***8/21- ***6/738 ***4/21- M-G 

 زضنس زاضز 1ٍ  5، 10زاض ثَزى زض ؾُح *، ** ٍ *** ثِ تطتیت زاللت ثط هؼٌي

پؽ اظ ثطضؾي ايؿتبيي هتغیطّب ٍ ثسؾت آهسى ايي ًتیدِ وِ توبم هتغیطّب زض 

 2قَز. ًتبيح ثطآٍضز زض خسٍل ثبقٌس، هسل هَضز ًظط ثطآٍضز هيايؿتب هيؾُح 

 ًكبى زازُ قسُ اؾت.

تأثیط هتغیطّبي هَضز ًظط ثط ًطخ تَضم ثطضؾي قسُ اؾت.  2زض خسٍل 

قبذم ًْبزي  ًكبى زازُ قسُ اؾت، تأثیط هتغیط 2ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل 

زاض اؾت. ايي ًتیدِ ثب هؼٌي (، هٌفي GG ،X1 ،X2  ٍX3ٍثط ًطخ تَضم ) حىوطاًي

 33ثطى ٍ پبٍل( ٍ ثله2011) 32(، حیسض ٍ ّوىبضاى2004) 31تالوبضّبي ثطاٍى ٍ زي

زاقتي اّساف  ًْبزي حىوطاًيّبي قبذم ( ّوؿَ اؾت. اظخولِ ٍيػگي2011)

ّبي التهبزي ثط پبيِ ضٍقي ٍ ثبثجبت التهبزي اؾت، زٍلتي ّوطاُ ثب اتربش ثطًبهِ

ّبي پي زض پي ًیع ثب هكىالتي ًظیط ثٌیبى، ثب تغییط زٍلت انَل التهبز زاًف

ّبي ٍ تكسيس قبذم ًْبزي حىوطاًي تًؼیف ػولىطز زٍلت وِ زض افت قبذم

ضٍيِ ًطخ ضقس ثجبتي ًظیط ًَؾبًبت ًطخ اضظ، تَضم اًتظبضي فعايٌسُ ٍ افعايف ثيثي

اي زض التهبز ِقًَس ٍ زضًْبيت هكىالت ضيكگطزز، هَاخِ ًويًمسيٌگي ًوبيبى هي

آيس. ّوچٌیي زٍلت ٍ ؾیبؾتوساضاى التهبزي ًظیط تَضم زائوي ٍ هرطة ثَخَز ًوي

اظ وبًبل تسٍيي لَاًیي ٍ همطضات اثطثرف، پبيجٌسي ثِ لَاًیي ٍ اخطاي زلیك لَاًیي 

ٍ ايدبز ؾیؿتن لًبيي هؿتمل، ًِ تٌْب ثب وبّف ترلفبت، خطاين التهبزي، حوبيت 

ٍ هوبًؼت اظ تًؼیف حك ٍ حمَق افطاز خبهؼِ، اهٌیت هىفي اظ حمَق هبلىیت 

فطهب ذَاٌّس ًوَز، ثلىِ ثب تهَيت لَاًیي وبضا ٍ ثْیٌِ، ظيطثٌبيي التهبزي ضا حىن

آٍضًس. لصا زض نَضت ّبي التهبزي ثَخَز هيانَلي ٍ پبيساض خْت تساٍم فؼبلیت

ض ًرَاّس گطفت، ثْجَز ویفیت لَاًیي ٍ همطضات اتربشي، التهبز زض هؿیط تعلعل لطا

ًوبيٌس ٍ اظ ثطٍظ ولیِ ػَاهل التهبزي ٍ ثبظاضّب ضٍيِ ثبثجبت ٍ هتٌبؾجي ضا َي هي

 ّبي حجبثي ٍ ّبيي ًظیط ًطخ اضظ ٍ ًمسيٌگي ٍ تكىیل لیوتًَؾبًبت لیوت

 آيس. اًدبهس، هوبًؼت ثِ ػول هيذَاضي وِ ثِ ثطٍظ تَضم هيضاًت
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طضؾي قسُ اؾت، ًطخ تَضم اًتظبضي هتغیط زيگطي وِ تأثیط آى ثط ًطخ تَضم ث

(INF0 اؾت. ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل )ًكبى زازُ قسُ اؾت، تأثیط ايي هتغیط ثط  2

( ٍ ضاًٍب ٍ ؾپبال 2004زاض اؾت. ايي ًتیدِ ثب وبضّبي هْطا )ًطخ تَضم، هثجت ٍ هؼٌي

( ّوؿَ اؾت. تأثیطپصيطي ثطذي هتغیطّبي التهبزي اظخولِ ًطخ تَضم اظ 2007)

ضؾس. ايي اهط ّن اي هؼمَل ثٌظط هيط گصقتِ آى )ًطخ تَضم اًتظبضي(، پسيسُهمبزي

ّبي ّبي هطثٌَ ثِ التهبززاًبى اًتظبضات ػمالئي ٍ ّن زض ًظطيِزض ًظطيِ

تطيي ظيبى التهبزي التهبززاًبى اًتظبضات تُجیمي گٌدبًسُ قسُ اؾت. اظخولِ هْن

گطزز، ػسم اَویٌبى اظ همساض هيًبقي اظ تَضم وِ ذَز هٌدط ثِ افعايف ًطخ تَضم 

 ّبي آتي اؾت. ًباَویٌبًي تَضهي، فًبيي اؾت وِ زض آى تهوینًطخ تَضم زض زٍضُ

 اؾت. ّوطاُ آتي ًطخ تَضم ًباَویٌبًي اظ ثب هرتلف ّبيظهیٌِ التهبزي زض فؼبالى

وٌٌسُ  تؼییي ػَاهل اظ يىي ًباَویٌبًي تَضم اظ هؼیبضي ػٌَاى ثِ ًطخ تَضم ًَؾبى

 ًطخ تَضم وِ قطايُي زض ثبقس.هي فطٍقيذطزُ ؾُح زض لیوتي تغییطات تىطاض

 اهط زض التهبزي ٍيؼیت ٍ قطايٍ ثِ ّبقَز، ثٌگبُ زازُ ًؿجت ًباَویٌبًي ثِ آيٌسُ

ٍ ػالٍُ ثط افعايف لیوت ًبقي اظ قطايٍ التهبزي ٍ  قسُ حؿبؼ گصاضيلیوت 

زض  ثبقٌس. ثَُضيىِّب هيلیوت اختوبػي، افطاز ثَُض شٌّي آهبزُ افعايف ثیكتط

 َطف اظ ثیكتطي زفؼبت ثِ ذسهبت ٍ وبالّب لیوت ًباَویٌبًي، ٍ تَضهي قطايٍ

لصا فؼبلیي التهبزي ثب تَخِ ثِ قطايٍ التهبزي ٍ  قًَس.تؼسيل هي ػبهلیي التهبزي

ثیٌي ًوَزُ ٍ ّبي آيٌسُ ضا پیفّبي گصقتِ، ًطخ تَضم ؾبلّبي تَضم ؾبلًطخ

تَضم ثبالتطي ضا زض شّي ذَز زاضًس ٍ ّویي تَضم اًتظبضي هٌدط ثِ ثطٍظ  اًتظبض ًطخ

 گطزز. ّوچٌیي ٍخَز اًتظبضات تَضهي زض ؾُح ثبال، ّبي تَضم ثبالتط هيًطخ

گصاضي ٍ زض ثجبتي ثبػث وبّف اًگیعُ ؾطهبيِتَاًس اظ وبًبل ًباَویٌبًي ٍ ثيهي

تَاًس ثِ افعايف . ايي اهط هيًتیدِ وبّف ػطيِ ٍ ثَخَز آهسى هبظاز تمبيب گطزز

 ًطخ تَضم هٌدط گطزز. 

ثطضؾي قسُ اؾت، قبذم  2هتغیط زيگط وِ تأثیط آى ثط ًطخ تَضم زض خسٍل 

( حبنل M-Gتطویجي اؾت وِ اظ تفبٍت ًطخ ضقس ًمسيٌگي ٍ ًطخ ضقس التهبزي )

ًكبى زازُ قسُ اؾت، تأثیط ايي هتغیط ثط ًطخ  2قسُ اؾت. ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل 

 (، 2007تَضم، هثجت ٍ هؼٌي زاض اؾت. ايي ًتیدِ ثب وبضّبي ضٍفیب ٍ ظالیٌي )

( ّوؿَ اؾت. ثیكتط 2012( ٍ ؾبئَهیتطا ٍ ضاخب )2012ٍاضگبؼ )فَضتَى

 التهبززاًبى والؾیه ٍ ًئَوالؾیه ثَيػُ َطفساضاى 
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زاًٌس ٍ ووتط اظ ّب ضا نطفبً پسيسُ پَل هيهىتت پَلیَى، ػبهل افعايف لیوت

وٌٌس. اهب ًجبيس ايي ضا ًیع اظ ذبَط ثطز ّبي تَضم يبز هيل زيگط ثِ ػٌَاى ػبهلػَاه

تَاًس هٌدط ثِ افعايف وِ ضقس التهبزي اظ َطيك افعايف تمبيب )زضآهس افطاز( هي

ػطيِ پَل گطزز ٍ ثطاي تأهیي افعايف تمبيب ثطاي پَل وِ ًبقي اظ ضقس التهبزي 

تَاى گفت افعايف ًطخ  ضقس س. ثٌبثطايي هيثبقس، ػطيِ پَل ًیع ثبيس افعايف يبث

تَاًس ثبػث تَضم قَز ػطيِ پَل زضنَضتیىِ ثیكتط اظ ًطخ ضقس التهبزي ثبقس، هي

زّس. الظم ثِ شوط اؾت ٍ ّط چِ ايي اًساظُ ثجیكتط ثبقس، تَضم ًیع قتبثبى ضخ هي

آى  ّبي وكَضّبي زضحبل تَؾؼِ، ٍخَز ًطخ تَضم ثبال اؾت وِ زلیليىي اظ ٍيػگي

تَاًس ًبقي اظ افعايف ػطيِ پَل زض ٍاوٌف ثِ وؿطي ثَزخِ زٍلت ثبقس ظيطا زض هي

ثؿیبضي اظ وكَضّبي زضحبل تَؾؼِ، ثبًه هطوعي اظ اؾتمالل ووي زض اخطاي 

 ّبي پَلي ٍ ػطيِ پَل ثطذَضزاض اؾت. ؾیبؾت

ثطضؾي قسُ اؾت، هتغیط  2زيگط هتغیط وِ تأثیط آى ثط ًطخ تَضم زض خسٍل 

 ًكبى زازُ قسُ اؾت تأثیط  2ّبي َجیؼي اؾت. ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل ثطٍت

زاض اؾت. ايي ًتیدِ ثب وبضّبي لیالًه ّبي َجیؼي ثط ًطخ تَضم هثجت ٍ هؼٌيثطٍت

( ّوؿَ اؾت. زض ثیكتط وكَضّبي 2011) 35( ٍ يَ ٍ ّوىبضاى2004) 34ٍ چیي

التهبز ثط هٌبثغ ًبقي ثبقٌس، تىیِ زضحبل تَؾؼِ وِ زاضاي هٌبثغ َجیؼي فطاٍاى هي

اظ فطٍـ ايي هٌبثغ اؾت وِ گبّي اٍلبت اظ ايي هٌبثغ ثِ ػٌَاى ػبهل ثبظزاضًسُ ضقس 

وٌٌس. زض ٍالغ هكىل انلي زض ايي وكَضّب، ثِ هسيطيت هٌبثغ التهبزي يبز هي

ّبي َجیؼي اؾت. ثِ ًحَي وِ اگط ايي هٌبثغ زض ضاؾتبي حبنل اظ فطٍـ ثطٍت

نطف ًكَز ٍ نطفبً هٌجؼي ثبقس ثطاي تأهیي هربضج زاذلي  انالح ؾبذتبض التهبزي

تَاًس گصاضي، قبّس افعايف تمبيبي ضٍظافعٍى ثَزُ ٍ هيوكَضّب ٍ ًِ هربضج ؾطهبيِ

 ًطخ تَضم ضا افعايف زّس. 

ثط ًطخ  قبذم ًْبزي حىوطاًيّبي َجیؼي ٍ زض هَضز تأثیط هتمبثل ثطٍت

سُ اؾت، ايي اثط هتمبثل هثجت ٍ ًكبى زازُ ق 2تَضم، ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل 

ّبي َجیؼي ٍ قبذم ًْبزي زاض اؾت. زض ثطضؾي اثطات هؿتمین ثطٍتهؼٌي

حىوطاًي ثط ًطخ تَضم، زيسين وِ اثطات آًْب ثط ًطخ تَضم ثِ تطتیت هثجت ٍ هٌفي 

                                                           
34 

Le Blanc and Chinn 
35 

Wu et al. 
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ّبي َجیؼي ثط ًطخ تَضم، تأثیط ضؾس تأثیط هثجت ثطٍتًظط هيِ اؾت. زض ايٌدب ث

 ثطز.حىوطاًي ثط ًطخ تَضم ضا اظ ثیي هي هٌفي قبذم ًْبزي

 تأثیط قبذم ًْبزي حىوطاًي ثط ًطخ تَضم :5جذيل 
8 7 6 5 4 3 2 1  

01/0- 04/0 01/0- *05/0 01/0- 02/0 01/0- **05/0 C 
***56/0 ***56/0 ***56/0 ***56/0 ***56/0 ***56/0 ***56/0 ***56/0 

INF0 
**01/0 **019/0 **02/0 **018/0 **02/0 **018/0 **02/0 **01/0 

M-G 
 ***01/0  ***01/0  *01/0  ***01/0 

RES 

       **05/0- GG 

      ***01/0  RES*GG 

     **03/0-   X1 

    **009/0    RES*X1 

   **056/0-     X2 

  ***01/0      RES*X2 

 **05/0-       X3 
***01/0        RES*X3 

66/0 66/0 65/0 66/0 65/0 66/0 65/0 66/0  ̅  

 تؼساز وكَضّب 79 79 79 79 79 79 79 79

1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 
تؼساز 

 هكبّسات
 Fآهبضُ  59/3*** 64/3*** 64/3*** 62/3*** 55/3*** 65/3*** 63/3*** 65/3***
 آهبضُ ّبؾوي 2/228*** 1/232*** 9/232*** 7/230*** 3/225*** 6/232*** 3/231*** 5/232***

 زٌّسزضنس ضا ًكبى هي 1ٍ  5ٍ  10زاضي زض ؾُح *ٍ**ٍ*** هؼٌي

 ّبي تحمیك: يبفتِهأذص

 گیری ي پیشىُادات سیاستیوتیجٍ -5

 2015-1996 زض ايي هُبلؼِ تأثیط قبذم ًْبزي حىوطاًي ثط ًطخ تَضم َي زٍضُ

ّبي تطویجي ثطاي وكَضّبي هٌترت ػًَ گطٍُ ػسم تؼْس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زازُ

ّبي حىوطاًي وِ تَؾٍ ثبًه خْبًي اضائِ ثطضؾي قس. زض ّویي ضاؾتب اظ قبذم

زٌّسُ ايي هُلت اؾت وِ قبذم ًْبزي قَز، اؾتفبزُ گطزيس. ًتبيح ًكبىهي

َضّبي هَضز ثطضؾي زاضز. زاض ثط ًطخ تَضم زض وكحىوطاًي، تأثیط هٌفي ٍ هؼٌي

ّوچٌیي ؾبيط هتغیطّب قبهل تَضم اًتظبضي، تفبٍت ًطخ ضقس ًمسيٌگي ثب ًطخ ضقس 

زاض ثط ًطخ تَضم زاضًس. زض هَضز اثط ّبي َجیؼي، تأثیط هثجت ٍ هؼٌيالتهبزي ٍ ثطٍت

ّبي َجیؼي ًیع تأثیط هثجت ٍ هتمبثل هتغیطّبي قبذم ًْبزي حىوطاًي ٍ ثطٍت

ّبي طخ تَضم زاضز. ثِ ػجبضت زيگط هسيطيت حبنل اظ فطٍـ ثطٍتزاض ثط ًهؼٌي

اثط هٌفي قبذم اي وِ حتي َجیؼي ثَُض ًبهُلَة نَضت گطفتِ اؾت ثِ گًَِ
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ثطز. ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثسؾت آهسُ زض ًطخ تَضم ضا ًیع اظ ثیي هيًْبزي حىوطاًي ثط 

ضقس التهبزي  حمكتپصيطي التهبز، ضلبثتثْجَز فًبي ايي هُبلؼِ ٍ زض ضاؾتبي 

 قَز: ، پیكٌْبزات ظيط اضائِ هيٍ هْبض ًطخ تَضم هؿتوط ٍ ثبثجبت

  پیكٌْبز تَضمثب تَخِ ثِ تأثیط هَضز اًتظبض هتغیط قبذم ًْبزي حىوطاًي ثط ،

)قفبفیت ٍ پبؾرگَيي، ثجبت ؾیبؾي  حىوطاًيگبًِ ّبي قفقَز قبذمهي

گطي همطضات، تأهیي ثسٍى حًَض ذكًَت، اثطثركي زٍلت، ویفیت تٌظین

تَاًس ثب ػسم تغییط لًبيي ٍ وٌتطل فؿبز( ثْجَز ٍ اضتمبء يبثٌس. ايي وبض هي

التهبزي زض هَالغ تغییط ضّجطاى ؾیبؾي، ظهیٌِ ضا ثطاي ّط چِ ثیكتط  ضاّجطز

 هْبض تَضم فطاّن ًوبيس.ضلبثتي قسى التهبز ٍ 

  ِّبي َجیؼي توكَضّبي زضحبل تَؾؼِ اظ ثطٍ ثؿیبضي اظثب تَخِ ثِ ايٌى

تجسيل  گصاضاى والى التهبزي زض ضاؾتبيؾیبؾتقَز ثطذَضزاضًس، پیكٌْبز هي

 ًوَزى ّوبٌّگالسام ثِ ّبي تدسيسپصيط ّبي تدسيسًبپصيط ثِ ثطٍتثطٍت

خْت  پػٍّكي ٍ ًَآٍضي ،ّبي آهَظقيّبي والى التهبزي ثب ؾیبؾتؾیبؾت

 .ٍ هْبض ًطخ تَضم ًوبيٌس پصيطيٍ افعايف لسضت ضلبثتثْجَز ؾبذتبض التهبزي 
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 پیًست:

 هُبلؼِاؾبهي وكَضّبي هَضز  :6پیًست 
 تبًعاًیب هبلعي چبز پبوؿتبى گیٌِ الدعيطُ

 تبيلٌس هبلي قیلي پبًبهب ٌّسٍضاؼ آًگَال

 تَگَ هَضيتبًي ولوجیب پطٍ ٌّسٍؾتبى آشضثبيدبى

 تطيٌیساز ٍ تَثبگَ هبئَضيتَؼ ؾبحل ػبج فیلیپیي اًسًٍعي ثحطيي

 تًَؽ هغَلؿتبى خوَْضي زٍهٌیىي لُط ايطاى ثٌگالزـ

 اٍگبًسا هطاوف اوَازٍض ضٍاًسا خبهبئیىب ثالضٍؼ

 اهبضات هتحسُ ػطثي هَظاهجیه ههط ػطثؿتبى ؾؼَزي اضزى ثلیع

 اظثىؿتبى ًبهیجیب اتیَپي ؾٌگبل وٌیب ثٌیي

 ًٍعٍئال ًپبل فیدي ؾٌگبپَض وَيت ثَلیَي

 ٍيتٌبم ًیىبضاگَئِ گبثي افطيمبي خٌَثي لجٌبى ثبؾتَاًب

 يوي ًیدط گبهجیب ؾطيالًىب لؿَتَ ثَضویٌبفبؾَ

  ًیدطيِ لٌب ؾَزاى لیجي ثطًٍسي

  ظاهجیب گَاتوبال ؾَاظيلٌس هبزاگبؾىبض وبهجَج

  ظيوجبثَُ ػوبى ؾَضيِ هبالٍي وبهطٍى
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