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اثرات توسعه بخصهای التصاد ایران بر افسایص درآمذ گروههای
ضهری و روستایی
محمذ کیانی دهکیانی ،سیذحبیباهلل موسوی ،صادق خلیلیان
تبسیخ دسیبفت96/01/15 :



تبسیخ پزیشش96/06/19 :

چکیذه
ّذف همبلِ ثشسسی اثشات تَسؼِ ثخصّبی التػبد ایشاى ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی ون ،هتَسظ ٍ
پشدسآهذ ضْشی ٍ سٍستبیی است .ثشای سسیذى ثِ ایي ّذف ،اثشات تَسؼِ  8ثخص اغلی التػبد ایشاى
ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی ضْشی ٍ سٍستبیی ثب استفبدُ اص هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی سبل ٍ 1390
سٍش تحلیل هسیش سبختبسی هَسد ثشسسی لشاس گشفتً .تبیج ًطبى داد اثشات تَسؼِ ٍ گستشش ثخص
وطبٍسصی ثش افشایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ثِ اصای یه ٍاحذ افضایص دس تمبضبی ًْبیی ایي ثخص
ثشای توبهی گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی اص سبیش ثخصّب ثیطتش است ٍ ثخص ًفت خبم ٍ گبص
عجیؼی ووتشیي تأثیش سا داسدّ .وچٌیي افضایص دسآهذ گشٍُّبی ضْشی ًسجت ثِ سٍستبیی ثیطتش است .ثش
ایي اسبس پیطٌْبد هیگشدد دس فشایٌذ ثشًبهِّبی تَسؼِ ٍ تػوینگیشی ثِ سشهبیِگزاسی دس ثخصّبی
التػبدی ٍ ّوچٌیي لضٍم تَجِ ثِ گشٍُّبی دسآهذی ،ثخص وطبٍسصی هَسد تَجِ جذی لشاس گیشد.

طبمهبنذی

.O18, O38, R28 :JEL

واشگان کلیذی? گشٍُّبی دسآهذی ،هسیشّبی تَسؼِ ،هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی.
داًطجَی دوتشی التػبد وطبٍسصی داًطگبُ تشثیت هذسس ،تْشاى ،ایشاى ،پست الىتشًٍیىی:
mohammadkianiir@yahoo.com
 استبدیبس گشٍُ التػبد وطبٍسصی ،داًطگبُ تشثیت هذسس ،تْشاى ،ایشاى (ًَیسٌذُ هسئَل) ،پست الىتشًٍیىی:
shamosavi@modares.ac.ir
khalil_s@modares.ac.ir
داًطیبس گشٍُ التػبد وطبٍسصی ،داًطگبُ تشثیت هذسس ،تْشاى ،ایشاى ،پست الىتشًٍیىی:
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 .6ممذمه
افضایص تَلیذ (سضذ التػبدی) ّوشاُ ثب تَصیغ ػبدالًِ دسآهذ ثیي ًْبدّبی جبهؼِ اص جولِ
هَاسدی است وِ دس ثشًبهِسیضی التػبدی ٍ خػَغب ثشای وطَسّبی دس حبل تَسؼِ هَسد
تَجِ جذی ثشًبهِسیضاى ٍ سیبستگزاساى التػبدی است .سبختبس التػبد وطَسّبی هختلف اص
حیث افضایص دسآهذ گشٍُّبی هختلف دسآهذی ًبّوگٌی صیبدی داسد ٍ افضایص دسآهذ
گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی دس اثش سیبستّبی تَسؼِای ثخصّبی هختلف التػبدی
ًتبیج هتفبٍتی اص یىذیگش ًطبى هیدٌّذ .ثِ ػجبست دیگش ،هوىي است سیبستّبی تَسؼِ یه
ثخص خبظ هٌجش ثِ افضایص دسآهذ گشٍُّبی ضْشی ٍ یب سٍستبیی ثب ًسجتّبی هتفبٍتی اص
یىذیگش گشدد.
تَصیغ دسآهذ یىی اص پشسبثمِتشیي هَضَػبت هغبلؼبت التػبدی است ٍ ووتش هَضَػی دس
التػبد ٍجَد داسد وِ هبًٌذ تَصیغ دسآهذ اص اوثش سیبستّبی التػبدی تبثیش پزیشفتِ ٍ خَد ًیض ثش
ثیطتش هتغیشّبی التػبدی تأثیشگزاس ثبضذّ .وچٌیي یىی اص ثْتشیي ضبخعّبی اسصیبثی ّش
سیبست التػبدی دس ًظشگبُ ػبهِ ثشسسی آثبس تَصیؼی آى هیثبضذ (هبًذگبًی ٍ ّوىبساى.)1391 ،
ثشسسی ٍضؼیت تَصیغ دسآهذ داسای اّویت ٍیژُای است .تَصیغ دسآهذ ٍ چگًَگی تغییشات
آى ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى یه هتغیش التػبدی هَسد تَجِ سیبستگزاساى التػبدی لشاس داسد ،ثلىِ ثِ
ػلت پیبهذّبی اجتوبػی آى ًیض هَسد تَجِ ثَدُ ٍ ٍاوبٍی ٍضؼیت تَصیغ دسآهذ دس یه التػبد
چِ ثِ لحبػ هغبلؼبت ػلوی ٍ التػبدی ٍ چِ ثِ لحبػ تأثیشات اجتوبػی ٍ سیبسی اص اّویت
ثبالیی ثشخَسداس است (گضاسش هشوض پژٍّصّبی هجلس.)1394 ،
ّش یه اص هٌبعك ضْشی ٍ سٍستبیی ایشاى ثخص هْوی اص جوؼیت ایشاى سا دس ثش داسد .ثِ
ّویي جْت چگًَگی تَصیغ دسآهذ ثیي ایي هٌبعك ٍ تغییشات آى تب حذٍد صیبدی ٍضؼیت تَصیغ
دسآهذ سا هطخع هیوٌذ (اسسالى ثذ .)1383 ،هَضَع تَصیغ ػبدالًِ دسآهذ ٍ اجشای ػذالت
اجتوبػی ٍ تَجِ ثیطتش ثِ ًیبصّبی ّوِ الطبس جبهؼِ اػن اص هَلذ ،غیشهَلذ ٍ یب آسیتپزیش دس
حوبیت اص حذالل هیضاى هؼیطت صًذگی آًبى یىی اص ػوذُتشیي هجبحث ٍ هسبئل هْن التػبدی ٍ
اجتوبػی هحسَة هیگشدد (ٍاػظی ٍ صاسع .)1390 ،ثذیي تشتیت ،ثشسسی ایي هسئلِ وِ تَسؼِ
ثخصّبی التػبدی چِ تأثیشاتی هیتَاًذ ثش تغییشات دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی داضتِ ثبضذ ،هْن
ٍ ضشٍسی هیًوبیذ .اص ایي جْتّ ،ذف ایي همبلِ آضىبس سبختي اثشات تَسؼِ ثخصّبی
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اغلی التػبد ایشاى ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی است .ایي تحمیك دس
ٍالغ ثِ دًجبل یبفتي پبسخ ایي سَال است وِ اگش دس فشآیٌذ تَسؼِ ،ثخصّبی التػبدی جْت
سشهبیِگزاسی هَسد تَجِ لشاس گیشًذ ،وذام ثخصّبی التػبدی ثیطتشیي اٍلَیت سا ثِ لحبػ
افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ثِ خَد اختػبظ خَاٌّذ داد .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثشًبهِ ضطن
تَسؼِ دس حبل اجشاست ،ایي تحمیك خػَغب ثب استفبدُ اص آخشیي هبتشیس حسبثذاسی
اجتوبػی هیتَاًذ ثب آضىبسسبصی هسیشّبی تَسؼِ ثِ سیبستگزاساى التػبدی پیطٌْبدّبی
وبسثشدی اسائِ ًوبیذ.
ثشای دستیبثی ثِ ایي ّذف ،همبلِ ثذیي غَست سبصهبًذّی هیضَد :دس ثخص دٍم،
ادثیبت تحمیك ثیبى هیضَد؛ دس ثخص سَم ،سٍش تحمیك هؼشفی هیگشدد ٍ دس ثخص چْبسم،
ًتبیج ػشضِ هیضَد .لسوت پبیبًی ثِ ًتیجِگیشی ٍ پیطٌْبدّب اختػبظ داسد.
 .7مروری بر ادبیات موضوع
یىی اص هطىالت اسبسی دس ثشًبهِّبی تَسؼِ التػبدی تؼییي سٍشّبیی است وِ دٍلت ثِ
ووه آى ثتَاًذ هٌبثغ جبهؼِ سا ثِ گًَِای اختػبظ دّذ وِ سضذ التػبدی سجت افضایص
ًبثشاثشی دسآهذّب دس جبهؼِ ًطَد (هْشگبى ٍ ّوىبساى.)1387 ،
ثشسسی سیبستّبی تأثیشگزاس ثش تَصیغ دسآهذ دس هذلّبیی وِ ثتَاًٌذ توبهیت التػبد سا دس
ثشگیشًذ ،هَجت افضایص دلت ًتبیج حبغل هیگشدد؛ صیشا دس ایي هذلّب ػالٍُ ثش آثبس هستمین،
آثبس غیشهستمین سیبستّب ًیض دیذُ هیضَد؛ دس حبلی وِ دس هذلّبی تؼبدل جضئی تٌْب آثبس
هستمین سیبستّب ثشسسی هیگشدًذ ٍ استجبعبت

غیشهستمین ثیي هتغیشّب ًبدیذُ گشفتِ هیضًَذ.

اص ایيسٍ ،اهشٍصُ استفبدُ اص هذلّبی والىًگش ًظیش هذلّبی تؼبدل ػوَهی ،هبتشیس
حسبثذاسی اجتوبػی ( ٍ 1)SAMجذٍل دادُ  -ستبًذُ ( 2)I-Oگستشش یبفتِاًذ (پشهِ ٍ دثبؽ،
.)1382
هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی ّن ثِ لحبػ پَضص آهبسی ٍ ّن ثِ لحبػ تجییي سبختبس التػبد
ًسجت ثِ ًظبمّبی حسبثذاسی والى ٍ ثخطی هَجَد گستشدُتش است؛ صیشا ٍظیفِ اغلی ًظبمّبی
Social Accounting Matrix
Input-Output

1
2
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حسبةّبی هلی اسبسب ًظبمهٌذوشدى آهبسّبی والى التػبدی است ٍ ثبصوشدى ثؼضی اص
هحذٍدیتّبی ًظبمّبی حسبثذاسی هَجَد تَسظ هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی هیتَاًذ هیضاى
اًؼغبفپزیشی وبسثشدّبی آى سا دس تحلیلّبی سیبستی ّوضهبى التػبدی ٍ اجتوبػی ًسجت ثِ
سبیش ًظبمّبی حسبثذاسی هَجَدّ ،ن ثشای تحلیلگش ٍ ّن ثشای سیبستگزاس فشاّن ًوبیذ
(ثبًَیی ٍ هؤهٌیّ .)1389 ،وچٌیي هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی  SAMاعالػبت ضشٍسی
اضبفِتشی ًسجت ثِ هذل دادُ  -ستبًذُ اسائِ هیوٌذ وِ هیتَاى ثِ ٍیژگیّبی خبًَاسّبً ،یشٍی
وبس ،هبلیبت ،تغییشات سفبُ ٍ هحل دسآهذّب اضبسُ وشد (هیلش ٍ ثشیل.)2009 ،1
هذل  SAMهیتَاًذ ثشای ًطبىدادى اثش یه ضَن خبسجی ثش یىی اص حسبةّب ًسجت ثِ
دیگش فؼبلیتّبی التػبدی هَسد استفبدُ لشاس گیشد ٍ ًسجت ثِ هذل دادُ -ستبًذُ هذلّبی
لَیتشی ّستٌذ؛ صیشا تمبضبی ثخصّب ٍ ثبصیگشاى التػبدی لبثل هحبسجِ خَاٌّذ ثَد ،دس
غَستی وِ هذل دادُ -ستبًذُ تٌْب ثش تَلیذ ثخصّب هتوشوض هیضَد (اوویه.)2011 ،2
ضشایت فضایٌذُ هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی سا هیتَاى ثِ دٍ سٍیىشد ولی عجمِثٌذی
ًوَد .سٍیىشد هبتشیس ضشایت فضایٌذُی هتؼبسف ٍ سٍیىشد ضشایت فضایٌذُ تجضیِ ضذُ
(دفَسًی ٍ تَسثه .)1984 ،3ضشایت فضایٌذُ هتؼبسف ،تأثیش تَسؼِ ٍ گستشش یه حسبة ثش
حسبة دیگش (هبًٌذ تأثیش حسبة تَلیذ ثش حسبة ػَاهل تَلیذ) سا ثِ عَس ّوِ جبًجِ ثِ دست
هیدّذ (خبى ٍ تَسثه .)1989 ،4اهب ثِ دلیل ایيوِ ًطبى ًویدّذ تأثیش یبد ضذُ چِ هسیشّبیی
سا عی هیًوبیذ ٍ ّوچٌیي ًمص فؼبلیتّبی تَلیذی ػَاهل تَلیذ ٍ ًْبدّبی داخلی جبهؼِ دس
فشایٌذ پیچیذُ تَلیذ چگًَِ است ،سٍیىشد دٍهی وِ تحلیل هسیش سبختبسی است ثشای تأهیي
ًیبصّبی یبد ضذُ تَسظ دفَسًی ٍ تَسثه ( )1984اسائِ گشدیذ .دس سٍیىشد تحلیل هسیش
سبختبسی اثشات هستمین ٍ غیشهستمین تضسیك یه ٍاحذ هطخع اص حسبةّبی ثشٍىصا
(غبدسات ،سشهبیِگزاسی ٍ یب هػشف دٍلت) ثش افضایص تَلیذ ٍ دسآهذ حسبةّبی دسٍىصا
(تَلیذ ،ػَاهل تَلیذ ٍ ًْبدّب) ًطبى دادُ هیضَد ٍ ثذیي تشتیت ،هیضاى تبثیشگزاسی ٍ
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Miller and Blair
Akkemik
3
Defourney and Thorbcke
4
Khan and Thorbetke
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تبثیـشپزیشی هسیـشّبیی سا وِ ایي اثـشات عی هیوٌـٌذ ،ضٌبسـبیی هیًوبیذ (ثبًَیی ٍ
ّوىبساى.)1383 ،
دس ایشاى ًیض هغبلؼبتی دس ایي صهیٌِ غَست گشفتِ است .سالهی ٍ پشهِ ( )1380دس
هغبلؼِای ،هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی سبل  1365سا هَسد استفبدُ لشاس دادًذ .یىی اص ًتبیج
ایي هغبلؼِ ًطبى هیدّذ ثخص وطبٍسصی ًسجت ثِ ثخص غٌؼت ثبػث تَصیغ هٌبستتش دسآهذ
هیگشدد .پشهِ ٍ دثبؽ ( )1382دس هغبلؼِای ثب استفبدُ اص هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی ثِ
ثشسسی تَصیغ دسآهذ ٍ چگًَگی ضىلگیشی دسآهذ فؼبلیتّبی تَلیذی ،خبًَاسّب ٍ ػَاهل
تَلیذ دس اثش تغییش هتغیشّبی ثشٍىصا ثب استفبدُ اص یه هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی دُ ثخطی
پشداختٌذً .تبیج ًطبى هیدّذ ،ثخص وطبٍسصی ثیص اص سبیش ثخصّبی دیگش دسآهذ تَصیغ
هیًوبیذ .پس اص ثخص وطبٍسصی ،صیشثخص وبالّبی غٌؼتی ثیدٍام لشاس هیگیشد.
ثبًَیی ٍ ّوىبساى ( )1383دس هغبلؼِای ٍاثستگیّبی هتمبثل سِ ثخص اغلی التػبد وطَس
یؼٌی وطبٍسصی ،غٌؼت ٍ خذهبت سا ثب استفبدُ اص دٍ سٍیىشد ضشایت فضایٌذُ هتؼبسف ٍ
تجضیِ ضذُ هَسد ثشسسی لشاس دادًذً .تبیج ایي تحمیك ،تبییذوٌٌذُ ًظشیِّبیی است وِ ثیبى
هیداسد ضشایت فضایٌذُ هتؼبسف فمظ صهیٌِ اتخبر سیبستگزاسی التػبد سا دس خػَظ تَسؼِ
ٍ گستشش ثخصّب فشاّن هیآٍسد ،حبل آى وِ ثشای ضفبفیت ٍ چگًَگی سسیذى ثِ همػذ
هَسد ًظش ثبیذ اص سّیبفت ضشایت فضایٌذُ تجضیِ ضذُ یب تحلیل هسیش سبختبسی استفبدُ ًوَد.
ثبًَیی ( )1384ضشایت فضایٌذُ دسآهذ خبًَاسّب سا ثش حست دسآهذ ول ٍ تَصیغ دسآهذ
خبًَاسّبی ضْشی ٍ سٍستبیی دس ّفت ثخص اغلی التػبد وطَس دس لبلت چْبس هبتشیس
حسبثذاسی اجتوبػی سبلّبی  1379 ٍ 1375 ،1352 ،1349هَسد ثشسسی لشاس دادً .تبیج ایي
تحمیك ًطبى هیدّذ وِ تَسؼِ ٍ گستشش ثخصّبی وطبٍسصی ٍ غٌبیغ ٍاثستِ ثِ وطبٍسصی
هیتَاًٌذ آثبس هثجتی ثش سًٍذ تَسؼِ التػبدی وطَس داضتِ ثبضٌذ.
ثبًَیی ٍ ّوىبساى ( )1392دس هغبلؼِ خَد اص سٍیىشد تحلیل هسیش سبختبسی استفبدُ ًوَدًذ.
ًتبیج ایي هغبلؼِ وِ هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی سبل  1385دس آى ثِ وبس ثشدُ ضذُ است ًطبى
هیدّذ ،ضشایت فضایٌذُ ثخصّبی سبختوبى ٍ وطبٍسصی ثیطتشیي تأثیش سا ثش افضایص دسآهذ
خبًَاسّب داسًذ .تجضیِ ضشایت فضایٌذُ ّوِجبًجِ ًیض ًطبى هیدّذ ،ثخص ػوذُای اص تأثیشگزاسی
ثخص وطبٍسصی ثش خبًَاسّب اص عشیك هسیش افضایص دسآهذ هختلظ هیثبضذ.
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سبًتَس )2004( 1ثب استفبدُ اص هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی سبل  1998وطَس پشتغبل ٍ ثِ
وبسگیشی سّیبفت تحلیل هسیش سبختبسی ثِ ثشسسی اثش استمشاؼ خبلع ثش تؼبدل ثَدجِ
پشداختً .تبیج ایي تحمیك ًطبى هیدّذ ثب تَجِ ثِ ایي وِ ّضیٌِّبی دٍلت اص عشف خبًَاسّب،
ضشوتّب ٍ هَسسبت دیگش تأهیي هیگشددّ ،شگًَِ استمشاؼ دٍلت هیتَاًذ اثشات لبثل
تَجِای ثش ایي ًْبدّب داضتِ ثبضذ.
ثبًَیی ٍ ثبًَیی )2004( 2دس چْبسچَة تحلیل هسیش سبختبسی ثِ ثشسسی سبختبس تَلیذ دس
ضشایظ ٍجَد ًبثشاثشی دس دسآهذ گشٍُّبی ضْشی ٍ سٍستبیی پشداختٌذً .تبیج ایي تحمیك ًطبى
هیدّذ ثخصّبی وطبٍسصی ٍ غٌبیغ وطبٍسصی ثیطتشیي اثش سا ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی
ضْشی ٍ سٍستبیی داسًذّ .وچٌیي ًتبیج ًطبى هیدّذ هٌبفغ ًیشٍی وبس ضْشی ثیطتش اص
سٍستبیی است.
آسى ٍ ّوىبساى )2010( 3دس هغبلؼِای ثب استفبدُ اص سّیبفت تحلیل هسیش سبختبسی ثِ
ثشسسی ٍضؼیت دٍ وطَس ٍیتٌبم ٍ هَصاهجیه پشداختٌذ .آىّب دس ایي تحمیك ًطبى دادًذ وِ
وبّص فمش لضٍهب ثِ سضذ التػبدی ًویاًجبهذّ .وچٌیي ًطبى دادًذ وِ سیبستّبی تَسؼِ ٍ
گستشش ثخص وطبٍسصی ثش وبّص فمش دس هَصاهجیه ثِ هشاتت اص ٍیتٌبم ووتش است وِ ایي
تفبٍت سا دس سبختبس ایي دٍ وطَس هیداًٌذ ٍ آى سا هَسد تأویذ لشاس هیدٌّذ.
تول )2011( 4ثب استفبدُ اص سّیبفت تحلیل هسیش سبختبسی ثشای وطَس سٍاًذا ثِ ثشسسی
تفبٍت ًمص گشٍُّبی خبًَاسی ثش تَسؼِ سشهبیِ اًسبًی ،سضذ ثخصّبی التػبدی ٍ تَصیغ
دسآهذ پشداختً .تبیج ایي تحمیك ًطبى داد خبًَاسّبیی وِ ثِ لحبػ تؼذاد فشصًذ وَچهتش
ّستٌذ ،اثشگزاسی ثیطتشی ثش سشهبیِگزاسی دس تَسؼِ سشهبیِ اًسبًی داسًذّ .وچٌیي
خبًَاسّبی یه تب سِ ًفش ثِ ػٌَاى یىی اص هْنتشیي ػَاهل افضایص سشهبیِ اًسبًی ثش افضایص
تَلیذ هحػَالت وطبٍسصی ضٌبختِ هیضًَذ.
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 .8روش تحمیك
سٍیىشد همذاسی یىی اص سٍیىشّبی هجتٌی ثش هذلّبی دادُ -ستبًذُ ٍ هبتشیس حسبثذاسی
اجتوبػی است وِ جْت سٌجص آثبس ٍ تجؼبت التػبدی -اجتوبػی افضایص هتغیشّبی والى
سیبستی (الالم تضسیمی) ثش افضایص ّوضهبى سضذ (افضایص تَلیذ) ،افضایص دسآهذ ػَاهل تَلیذی
ٍ افضایص دسآهذ گشٍُّبی هختلف خبًَاسّب هَسد استفبدُ لشاس هیگیشد .ثب استفبدُ اص ساثغِ
همذاسی (تشاص تَلیذی لئًَتیف) ساثغِ تشاص تَلیذی -تشاص دسآهذی هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی
ثِ غَست صیش ثیبى هیضَد:
∑

] [

()1

;

] [

 :الالم تضسیمی ٍ یب هتغیشّبی والى سیبستگزاسی حسبةّبی ثشٍىصا

] [

 :جوغ دسآهذ سِ حسبة دسٍىصا

ساثغِ (ً )1طبى هیدّذ وِ ول دسآهذ حسبةّبی دسٍىصا اص دٍ لسوت تطىیل ضذُ است.
لسوت اٍل ،دسآهذ حسبةّبی دسٍىصا اص حسبةّبی دسٍىصا وِ ثِ غَست هجبدالت جبسی
است ٍ لسوت دیگش آى دسآهذّبی حسبةّبی دسٍىصا اص حسبةّبی ثشٍىصا است وِ ثِ
ػٌَاى حسبةّبی ثشٍىصا دس سبیش حسبةّب هٌظَس هیگشدد (ثبًَیی ٍ ّوىبساى.)1383 ،
ثِ هٌظَس تحلیلّبی التػبدی -اجتوبػی وبسثست ساثغِ ( ،)1الصم است لسوت هجبدالت
ٍاسغِ ثیي حسبةّبی دسٍىصا (

) ثِ یه هبتشیس ضشایت هستمین هیل هتَسظ ثِ ّضیٌِ

تجذیل گشدد (سًٍذ.)2003 ،1
] ̂[

()2
()3

]

[

ثب جبیگضیٌی ساثغِ ( )3دس ساثغِ ( )1ساثغِ جذیذ صیش ثِ دست هیآیذ:

Round

1
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()4
()5
ساثغِ ( )5آثبس ٍ تجؼبت التػبدی -اجتوبػی افضایص هتغیشّبی والى سیبستی (الالم تضسیمی) سا
ثش افضایص ّوضهبى سضذ ،دسآهذ ػَاهل تَلیذی ٍ دسآهذ ًْبدّبی جبهؼِ ثیبى هیوٌذ.
𝛿

()6

𝛿

یه هبتشیس ضشایت فضایٌذُ حسبثذاسی است وِ اثشات ّوِجبًجِ صًجیشُّبی پیًَذ
سِ حسبة دسٍىصای تَلیذ -ػَاهل تَلیذ -هػشف -تَلیذ سا آضىبس هیوٌذ .ػٌبغش ضشایت
فضایٌذُ هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی وِ دس ٍالغ ًوبیٌـذُ تبثیش ّوِجبًجِ ّستٌذً ،ویتَاًٌذ
هیضاى تبثیشگزاسی ٍ تبثیشپزیشی یه حسبة سا ثش حسبة دیگش ثِ عَس هستمل ٍ ّوچٌیي
هسیشّبی صًجیشُای (هذاسّب ٍ یب حلمِّب) وِ ایي هسیشّب ایجبد هیوٌٌذً ،طـبى دٌّذ؛ صیشا تبثیش
ّوِجبًجِ لغت هجذأ ثش لغت همػذ فمظ دس عَل یه لَس اهىبىپزیش هیگشدد .ایي وِ
اثشات هستمین ٍ غیـشهستمین یه ٍاحذ اضـبفی اص لغت هجذأ ثش لغت همػذ چِ هسیشّبیی
سا عـی وشدُ ٍ چِ هذاسّب ٍ یب حلمِّبیی سا ثِ ٍجـَد آٍسدُ استً ،ویتَاى اص عشیك
سٍیىشدّبی ضشایت فضایٌذُ حسبثذاسی ٍ ضشایت فضایٌذُ لیوت ثبثت ضٌبسبیی ًوَد .لزا ثشای
اًجبم ایي وبس اص سّیبفت تحلیل هسیش سبختبسی استفبدُ هیگشدد.
پیص اص آىوِ سٍاثظ حبون ثش ًظشیِ تحلیل هسیش سبختبسی ضشح دادُ ضَد الصم است چٌذ
تؼشیف جْت دسن دسستتش سٍاثظ ثِ غَست پیص ًیبص اسائِ گشدد (ثبًَیی ٍ ّوىبساى.)1383 ،
اٍل ،تبثیش هستمین دس یه لَس است .یؼٌی تبثیش افضایص یه ٍاحذ تضسیك اص یه حسبة
(لغت هجذا) ثش تَلیذ یب دسآهذ حسبة دیگش (لغت همػذ) وِ دس خالل یه لَس اهتذاد
هییبثذ .ساثغِ تبثیش هستمین حسبة ثش حسبة ثِ غَست صیش ثیبى هیضَد.
()7
دس ساثغِ فَق،

ػٌبغش سغش

ام ٍ ستَى ام هبتشیس ضشایت هستمین دس هبتشیس

حسـبثذاسی اجتوبػی سا ًطبى هیدّذ .دٍم ،تبثیش هستمین دس یه هسیش اٍلیِ است .تبثیش
هستـمین حسـبة (لغت هجذا) ثش حسـبة (لغت همػذ) دس خالل یه هسیش اٍلیِ حبٍی
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چٌذ لَس ،ثشاثش است ثب ضذت لَسّبیی وِ آى هسیـش سا تطىیل هیدٌّذ .ساثغِ تبثیش هستمین
دس هسیش  1ثِ غَست صیش ثیبى هیگشدد.
()8
وِ دس آى:
ثِ ّویي تشتیت ثشای سبیش هسیشّب ًیض هیتَاى ثیبى ًوَد.
سَم ،تبثیش ول است .عجیؼی است وِ اثـشات هسـتمین یه لـَس ٍ یب یه هسیـش اٍلیِ
ًویتَاًٌذ ولیِ اثشات صًجیـشُای سا وِ دس حلمِّبی هختلف یه هذاس ٍ یب حلمِّبی هستـمل
ایجبد هیگشددً ،طـبى دٌّـذ .ایي هذاسّب ٍ حلمِّب دس ٍالغ هسیـشّبی پیچیذُ سبختـبس
التـػبد سا تطىیل هیدٌّذ .ثشای ایي هٌظَس اص تبثیـش ول استفبدُ هیگشدد.
ثذیي تشتیت

دس ساثغِ ( )5ثِ غَست صیش لبثل تجضیِ است (پبیبت ٍ سًٍذ.)1979 ،1

()9
ثب جبیگضیٌی آى دس ساثغِ ( ،)6ساثغِ جذیذی ثب ضشایت فضایٌذُ حسبثذاسی تجضیِ ضذُ
حبغل هیگشدد:
δ

𝛿

()10

اثشات ّوِجبًجِ ( ) سا هیتَاى ثش هجٌبی سٍیىشد تحلیلّبی هسیش سبختبسی دس سِ هسیش
هطخع صیش تجضیِ ًوَد:

وِ دس آى

 ،اثشات صًجیشُای حلمِ ثستِ ًبلع است .یؼٌی اثشات اص یه حسبة ضشٍع

ضذُ ٍ پس اص اثش گزاضتي ثش سبیش صیشحسبةّبی آى ،هجذدا ثِ حسبة اغلی ثش هیگشدد.

،

اثشات صًجیشُای حلمِ ثستِ وبهل است .یؼٌی اثشات اص یه حسبة ضشٍع ضذُ ٍ پس اص اثش
گزاضتي ثش سبیش حسبةّب ،هجذداً ثِ حسبة اغلی ثش هیگشدد.

 ،اثشات صًجیشُای حلمِ ثبص
Pyatt and Round
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(سبیش اثشات) است .یؼٌی اثشات اص یه حسبة ضشٍع ضذُ ٍ پس اص اثشگزاضتي ثش سبیش
حسبةّب ،هجذداً ثِ حسبة اغلی ثش ًویگشدد.
 .9برآورد مذل
ثشای اًجبم ایي تحمیك اثتذا هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی  71ثخطی سبل  1390هشوض
پژٍّصّبی هجلس ضَسای اسالهی ثِ ّطت ثخص اغلی التػبد ایشاى یؼٌی وطبٍسصیً ،فت ٍ
گبص عجیؼی ،سبیش هؼبدى ،غٌبیغ غزایی (غٌبیغ ٍاثستِ ثِ وطبٍسصی) ،سبیش غٌبیغ ،آة ٍ ثشق ٍ
گبص ،سبختوبى ٍ خذهبت تجویغ گشدیذ .خبًَاسّبی ضْشی ٍ سٍستبیی ًیض ّش وذام دس سِ گشٍُ
ون ،هتَسظ ٍ پشدسآهذ سبصهبىدّی ضذًذّ .وچٌیي ثشداس ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ
دس یه ثشداس تجویغ گشدیذ .ثب تَجِ ثِ ّذف تحمیك وِ ثشسسی اثشات تَسؼِ ٍ گستشش
ثخصّبی التػبدی ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی است ،اثشات تَسؼِ ٍ
گستشش ّش یه اص ثخصّبی یبد ضذُ ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی ثِ
غَست جذاگبًِ ٍ هجوَػب دس  48سٌبسیَ هختلف هَسد ثشسسی لشاس گشفت.
جْت سػبیت اختػبس اص تؼذادی ًوبد وِ ثیبًگش ثخصّبی التػبدی ٍ گشٍُّبی دسآهذی
ٍ ّوچٌیي ثیبًگش ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ ًیض هبصاد ػولیبتی ّستٌذ استفبدُ
ضذُ است .ثٌبثشایي  S1تب  S8ثِ تشتیت ثیبًگش ثخصّبی وطبٍسصیً ،فت ٍ گبص عجیؼی ،سبیش
هؼبدى ،غٌبیغ غزایی ،سبیش غٌبیغ ،آة ٍ ثشق ٍ گبص ،سبختوبى ٍ خذهبت هیثبضذ ، .ثیبًگش
ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ  ،ثیبًگش هبصاد ػولیبتی استٍ UR2 ،UR1 .

UR3

ثِ تشتیت ثیبًگش گشٍُّبی ون ،هتَسظ ٍ پشدسآهذ ضْشی ٍ ّوچٌیي  RU3 ٍ RU2 ،RU1ثِ
تشتیت ثیبًگش گشٍُّبی ون ،هتَسظ ٍ پشدسآهذ سٍستبیی ّستٌذ.
جذٍل ( )1اثشات تَسؼِ ٍ گستشش ّش یه اص ثخصّبی التػبدی سا ثش افضایص دسآهذ
گشٍُّبی ون ،هتَسظ ٍ پشدسآهذ ضْشی ٍ سٍستبیی ًطبى هیدّذ .دس اثش سیبست تَسؼِ
ثخصّبی التػبدی ،اثش تَسؼِ ٍ گستشش ثخص وطبٍسصی ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی ضْشی ٍ
سٍستبیی اص سبیش ثخصّبی التػبدی ثیطتش است؛ یؼٌی چٌبًچِ یه هیلیبسد سیبل سشهبیِگزاسی
دس ایي ثخص غَست پزیشد ،ثِ تشتیت ،ثشای گشٍُّبی ون ،هتَسظ ٍ پشدسآهذ ضْشی ٍ سٍستبیی،
 0/12 ٍ 0/07 ،0/03 ،0/47 ،0/31 ،0/13هیلیبسد سیبل افضایص دسآهذ تحمك هییبثذ .یىی اص

<8

اثرات توسعه بخصهای التصاد ایران بر افسایص درآمذ گروههای ضهری و روستایی

دالیلی وِ ثخص وطبٍسصی ثیطتشیي تأثیش دس افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی داسد ایي است وِ
ثخص وطبٍسصی اص جولِ ثضسيتشیي تأهیيوٌٌذگبى ًْبدُّبی هَسد ًیبص سبیش ثخصّب ٍ ّوچٌیي
جضء ثضسيتشیي دسیبفتوٌٌذگبى تَلیذات سبیش ثخصّب ثِ ػٌَاى ًْبدُ تَلیذ ثِ حسبة هیآیذ .ثِ
ػجبست دیگش ،ػلیسغن آى وِ ثخص وطبٍسصی سْن ووی دس تَلیذ ًبخبلع داخلی ثِ دلیل
هحبسجِ ایي ضبخع ثش اسبس وبالّب ٍ خذهبت ًْبیی داسد ٍ تَلیذات ایي ثخص ثِ غَست
تَلیذات ٍاسغِ (ثخص صیبدی اص تَلیذات ایي ثخص) دس سبیش ثخصّبی التػبدی هَسد استفبدُ
لشاس هیگیشدٍ ،لتی اص هذلّبی دادُ  -ستبًذُ ٍ هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی استفبدُ هیگشدد،
ًمص ایي ثخص دس افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ثیطتش ًوبیبى هیگشدد.
ّوبىعَس وِ هالحظِ هیگشدد افضایص دسآهذ گشٍُّبی ضْشی دس ّوِ سٌبسیَّبی افضایص
دسآهذ اص گشٍُّبی دسآهذی سٍستبیی ثیطتش است.
جذول  .6ضرایب توسعه و گسترش بخصهای التصادی بر افسایص درآمذ گروههای ضهری و روستایی
نماد بخصها

UR1

UR2

UR3

RU1

RU2

RU3

S1

0/133

0/312

0/474

0/033

0/077

0/120

S2

0/038

0/102

0/187

0/010

0/023

0/040

S3

0/070

0/173

0/283

0/018

0/042

0/067

S4

0/087

0/206

0/316

0/022

0/051

0/079

S5

0/048

0/118

0/190

0/012

0/029

0/046

S6

0/076

0/188

0/305

0/019

0/045

0/073

S7

0/084

0/203

0/321

0/021

0/050

0/078

S8

0/108

0/258

0/402

0/027

0/063

0/099

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك ،ثشگشفتِ اص هبتشیس حسبثذاسی اجتوبػی سبل 1390

ضشایجی وِ دس جذٍل ( )1هالحظِ هیگشدد ثِ غَست ولی اثش سیبستّبی تَسؼِ ٍ
گستشش ثخصّبی التػبدی سا ثِ غَست هستمین ٍ غیشهستمین ثش افضایص دسآهذ گشٍُّبی
دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی ًطبى هیدٌّذ .ایي وِ چگًَِ ٍ اص چِ هسیشّبیی اثشات فَق تحمك
هییبثٌذ ّذف اغلی ایي تحمیك است وِ ثب استفبدُ اص سٍش تحلیل هسیش سبختبسی ثِ آى
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دست یبفتِ خَاّذ ضذ .ثب تَجِ ثِ ایي وِ جذاٍل دسثشگیشًذُ ًتبیج ،ولیت التػبد سا ًطبى
هیدٌّذ ٍ گستشدُ ّستٌذ ،جْت سػبیت اختػبس ٍ توشوض ثیطتش ثش ًتبیج ،جذاٍل اغلی وِ
ضبهل ّطت لسوت هیثبضذ دس هتي ایي تحمیك آٍسدُ ًطذُ است.
جذٍل ( )2لسوتی اص جذٍلّبی اغلی است وِ ثِ دلیل ثیطتش ثَدى هسیشّبی آضىبس ضذُ
آى ًسجت ثِ سبیش سٌبسیَّب ثشای تَضیحبت جذاٍل اغلی اًتخبة ضذُ است .ایي جذٍل
اثشات تَسؼِ ٍ گستشش ثخص سبختوبى سا ثش افضایص دسآهذ گشٍُ پشدسآهذ ضْشی ًطبى
هیدّذّ .وبى عَس وِ هالحظِ هیگشدد چٌبًچِ یه هیلیبسد سیبل دس ایي ثخص سشهبیِگزاسی
گشدد ،دسآهذ گشٍُ پشدسآهذ ضْشی هغبثك ستَى  1جذٍل ( 0/321 )2هیلیبسد سیبل افضایص
هییبثذ .هثال دس هسیش  ،5افضایص تَلیذ ثخص سبختوبى ( )S7ثبػث افضایص تَلیذ ثخص سبیش
غٌبیغ ( )S5هیضَد ٍ ایي اهش سجت افضایص خذهبت ثخص خذهبت ( )S8هیگشدد ٍ دس اثش
ایي افضایص ،ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ افضایص هییبثذ وِ دس ًْبیت دسآهذ گشٍُ
پشدسآهذ ضْشی ( )UR3سا افضایص هیدّذ.
تأثیش هستمین هسیش  1ثِ اصای یه هیلیبسد سیبل  ٍ /072هسیش  0/033 ،2هیلیبسد سیبل ٍ ثشای
سبیش هسیشّب ًیض ثِ ّویي ًحَ است .اسلبم ستَى  ،4هسیش فضایٌذُای سا ًطبى هیدّذ وِ اثشات
صًجیشُای ًبضی اص افضایص یه هیلیبسد سیبل سشهبیِگزاسی دس ثخص سبختوبى ثِ غَست هذاس
ٍ یب حلمِّبی هستمل ایجبد وشدُاًذ ،وِ ثیطتشیي اثشات صًجیشُای دس هسیشّبی  4 ٍ 5ثِ
تشتیت ثب  2/35 ٍ 2/59هیلیبسد سیبل است .ستَى  ،5تأثیش ول سا ًطبى هیدّذ وِ اص حبغل
ضشة اػذاد هَجَد دس ستَىّبی  4 ٍ 3حبغل هیضَد .ستَى ّ 6ن ًسجتی اص تأثیش ّوِجبًجِ
است وِ دس ّش هسیش آضىبس ضذُ است ٍ دس ٍالغّ ،وبى ًسجت تأثیش ول ّش هسیش ثِ تأثیش ّوِ
جبًجِ سا ًوبیبى هیوٌذ .هغبثك ایي ستَى  38/93دسغذ اص تأثیش ّوِجبًجِ دس هسیش یه آضىبس
هیگشدد.
ثشای ّوِ لسوتّبی جذٍل ( )2هیتَاى ثِ ّویي ًحَ تفسیش ًوَدّ .وبى عَس وِ گفتِ
ضذ ثِ دلیل گستشدُ ثَدى جذاٍل ،اص آٍسدى آى دس هتي خَدداسی ضذُ است .اهب ستَى  6ایي
جذاٍل وِ ثیبًگش ًسجتی اص تأثیش ّوِجبًجِ است ٍ تَسظ ّش هسیش آضىبس هیگشدد ثشای ّوِ
ثخصّبی التػبدی ٍ گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی دس جذاٍل  4تب  7گضاسش ضذُ
است.
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جذول  .7اثرات توسعه و گسترش بخص ساختمان بر افسایص درآمذ گروه پر درآمذ ضهری
تأثیر همه

مسیرهای اولیه

تأثیر مستمیم

جانبه ()6

() 7

() 8

ضرایب
فساینذه مسیر

تأثیر کل
() :

() 9

نسبت تأثیرکل به
تأثیر همهجانبه
(; )

0/321

S7/ L / UR3

0/0727

1/72

0/1250

38/93

هسیش 2

S7/ S8 / L / UR3

0/0330

1/93

0/0637

19/82

هسیش 3

S7/ C / UR3

0/0242

1/43

0/0345

10/74

هسیش 4

S7/ S5 / L / UR3

0/0087

2/35

0/0204

6/35

هسیش 5

S7/ S5 / S8 / L /
UR3

0/0069

2/59

0/0180

5/59

هسیش 6

S7/ S8 / C / UR3

0/0067

1/81

0/0121

3/78

هسیش 7

S7/ S5 / C / UR3

0/0056

1/99

0/0111

3/47

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

جذٍل ( )3تأثیش ّوِجبًجِ ثخصّبی هختلف التػبدی سا ثش دسآهذ گشٍُّبی هختلف
ضْشی ٍ سٍستبیی ًطبى هیدّذّ .وبى عَس وِ دس جذٍل ( )3هالحظِ هیگشدد چٌبًچِ یه
هیلیبسد سیبل سشهبیِ گزاسی دس ثخص وطبٍسصی غَست پزیشد ،دسآهذ گشٍُ وندسآهذ ضْشی
 0/133هیلیبسد سیبل افضایص هییبثذ وِ  82/81دسغذ آى دس هسیشی آضىبس هیگشدد وِ غشفب
ضبهل ثخص وطبٍسصی ،ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ ّوچٌیي گشٍُ وندسآهذ
ضْشی استّ .وچٌیي چٌبًچِ یه هیلیبسد سیبل سشهبیِگزاسی دس ثخص خذهبت غَست
پزیشد ،دسآهذ گشٍُ وندسآهذ ضْشی  0/108هیلیبسد سیبل افضایص هییبثذ وِ  84/56دسغذ آى
دس هسیشی آضىبس هیگشدد وِ غشفب ضبهل ثخص خذهبت ،ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ
هختلظ ٍ ّوچٌیي گشٍُ وندسآهذ ضْشی است.
ثِ ػجبست دیگش ،ثب افضایص سشهبیِگزاسی دس ثخصّبی گفتِ ضذُ ٍ حتی سبیش ثخصّبی
التػبدی ،جْت افضایص تَلیذ ًبضی اص سشهبیِگزاسی غَست گشفتِ ،ثِ ػَاهل تَلیذ ًیبص
هیثبضذ وِ ثخطی اص ػَاهل تَلیذ اص گشٍُ وندسآهذ ضْشی تأهیي هیگشدد .هثال ثشای ثخص
وطبٍسصی ٍ گشٍُ وندسآهذ ضْشی 82/81 ،دسغذ اص ًیبص ثِ ػَاهل تَلیذ ثخص وطبٍسصی اص
گشٍُ وندسآهذ ضْشی ٍ اص هسیش گفتِ ضذُ دس ثبال تأهیي خَاّذ ضذ.
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جذول  .8اثرات همهجانبه در مسیرهای ضامل یک بخص ،جبران خذمات کارکنان ،درآمذ مختلط و
یک گروه درآمذی (درصذ)
بخصهای

UR1

UR2

UR3

RU1

RU2

RU3

S1

82/81

81/46

79/85

81/73

81/80

80/44

S2

25/16

21/41

17/40

23/24

23/19

20/50

S3

49/16

45/91

41/75

47/39

47/39

44/79

S4

17/70

17/26

16/70

17/40

17/41

17/01

S5

35/76

33/71

30/96

34/67

34/65

33/00

S6

70/63

66/09

60/27

68/23

68/21

64/61

S7

43/25

41/39

38/93

42/16

42/17

40/59

S8

84/56

81/23

76/41

82/94

82/91

80/29

التصادی

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

جذٍل ( )4تأثیش ّوِجبًجِ ثخصّبی هختلف التػبدی سا دس هسیشّبیی ًطبى هیدّذ وِ ثب
اتخبر یه سیبست التػبدی هبًٌذ افضایص سشهبیِگزاسی دس ثخص هَسد ًظش سجت افضایص هبصاد
ػولیبتی هیگشدد ٍ ایي اهش دسآهذ گشٍُّبی هختلف ضْشی ٍ سٍستبیی سا افضایص هیدّذ.
جذول  .9اثرات همهجانبه در مسیرهای ضامل یک بخص ،مازاد عملیاتی و یک گروه درآمذی (درصذ)
بخصهای

UR1

UR2

UR3

RU1

RU2

RU3

S1

1/05

1/63

2/58

1/23

1/26

1/66

S2

36/63

50/36

66/75

39/80

40/86

48/71

S3

12/13

18/28

27/11

13/75

14/14

18/02

S4

1/87

2/91

4/58

2/18

2/24

2/94

التصادی

S5

7/52

11/35

16/87

8/61

8/83

11/30

S6

13/36

20/10

29/86

15/22

15/63

19/95

S7

4/54

7/01

10/74

5/21

5/36

6/95

S8

6/74

9/93

14/57

7/99

8/11

10/44

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص
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ّوبىعَس وِ هالحظِ هیگشدد ،چٌبًچِ یه هیلیبسد سیبل سشهبیِگزاسی دس ثخص ًفت خبم ٍ
گبص عجیؼی غَست پزیشد 0/038 ،هیلیبسد سیبل دسآهذ گشٍُ وندسآهذ ضْشی افضایص هییبثذ وِ
اص ایي هیضاى ،هغبثك جذٍل ( 36/63 ،)4دسغذ آى دس هسیشی آضىبس هیگشدد وِ غشفب ضبهل
ثخص ًفت خبم ٍ گبص عجیؼی ،هبصاد ػولیبتی ٍ گشٍُ وندسآهذ ضْشی استّ .شچِ هیضاى دسغذ
تأثیش ّوِجبًجِ هسیشّبی آضىبس ضذُ ثیطتش ثبضذ ،ثیبًگش سشیغتش ثَدى آى هسیش است .ثِ
ػجبست دیگش ،چٌبًچِ ثخص هَسد ًظش تَسؼِ یبثذ اص هسیشّبیی وِ دسغذ ثبالیی اص تأثیش
ّوِجبًجِ سا آضىبس هیوٌٌذ ،افضایص دسآهذ سشیغتش تحمك هییبثذ .توبهی اػذاد هَجَد دس
جذاٍل ( )4 ٍ 3سشیغتشیي هسیشّب سا ًطبى هیدٌّذ ثِ جض ثخص غٌبیغ ٍاثستِ ثِ وطبٍسصی
وِ سشیغتشیي هسیشّبی آى دس جذاٍل ثؼذی تَضیح دادُ خَاّذ ضذ.
جذٍل ( ،)5حبلت گستشدُ جذٍل ( )3است .ثِ ػجبست دیگش ،دس جذٍل ( )3فمظ
هسیشّبیی ٍجَد داسد وِ ضبهل یه ثخص التػبدی خبظ ٍ ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ
هختلظ ٍ یه گشٍُ دسآهذی است .اهب جذٍل ( ،)5ػالٍُ ثش یه ثخص خبظ سبیش ثخصّب
ّن هیتَاًٌذ حضَس داضتِ ثبضٌذ ٍ حتی سبیش گشٍُّبی دسآهذی ًیض هیتَاًٌذ ثبضٌذّ .وبى
عَس وِ دس جذٍل ( )5هالحظِ هیگشدد چٌبًچِ یه هیلیبسد سیبل دس ثخص سبختوبى
سشهبیِگزاسی ضَد 0/084 ،هیلیبسد سیبل دسآهذ گشٍُ وندسآهذی ضْشی افضایص هییبثذ وِ اص
ایي هیضاى افضایص 36/02 ،دسغذ دس هسیشّبیی تحمك هییبثذ وِ ضبهل ثخصّبی التػبدی،
ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ ّوچٌیي گشٍُّبی دسآهذی است.
ثِ ػجبست دیگش ،دس ایي دستِ ثٌذی هبصاد ػولیبتی لحبػ ًطذُ است .ثشای سبیش ثخصّب ًیض
هیتَاى ثِ ّویي ًحَ تفسیش ًوَد .دس جذٍل ( ،)5دسغذ هسیشّبی ثخص غٌبیغ ٍاثستِ ثِ
وطبٍسصی اص دسغذ سبیش هسیشّبی دیگش ثخصّب ثیطتش استّ .وبى عَس وِ هالحظِ هیگشدد
هثال ثشای گشٍُ وندسآهذ ضْشی  69/09دسغذ است؛ دس غَستی وِ هغبثك جذٍل ( )3ثشای
هسیشّبی غشفب ثخص غٌبیغ وطبٍسصی ٍ گشٍُ دسآهذی هَسد ًظش ایي هیضاى  17/70دسغذ
است .دلیل ایي اهش سا هیتَاى دس ٍاثستگی ایي ثخص ثِ ثخص وطبٍسصی داًست؛ صیشا هغبثك
جذٍل ( )2اغلی دس هسیشّبیی وِ ثیطتشیي دسغذ اص تأثیشات ّوِجبًجِ ایي سٌبسیَ سا آضىبس
هیوٌٌذ ،ثخص وطبٍسصی ثِ ٍضَح لبثل هطبّذُ است.
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جذول  .:اثرات همهجانبه در مسیرهای ضامل بخصهای التصادی ،جبران خذمات کارکنان ،درآمذ
مختلط و گروههای درآمذی (درصذ)
بخصهای

UR1

UR2

UR3

RU1

RU2

RU3

S1

7/84

8/82

8/52

8/92

8/92

8/75

S2

3/95

3/34

2/67

3/65

3/64

3/21

S3

17/64

18/18

18/07

18/89

18/88

17/81

التصادی

S4

69/09

67/27

64/89

67/96

67/99

66/40

S5

38/41

36/03

32/72

37/29

37/25

35/42

S6

2/55

2/37

2/13

2/47

2/46

2/33

S7

36/02

34/26

31/76

35/16

35/14

33/75

S8

3/35

3/22

3/02

3/29

3/29

3/18

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

ثٌبثشایي ثستِ ثِ هبّیت ثخص هَسد ًظش ٍ هیضاى استجبط آى ثب سبیش ثخصّب ایي هسیشّب
هیتَاًٌذ هتفبٍت ثبضٌذ .الجتِ دس ایي تحمیك فمظ ثشای ثخص غٌبیغ ٍاثستِ ثِ وطبٍسصی چٌیي
هَسدی هطبّذُ گشدیذ.
دس ًْبیت ،جذٍل ( )6دسغذی اص تأثیش ّوِجبًجِ سا ًطبى هیدّذ وِ دس هسیشّبی ضبهل
ثخصّبی التػبدی ،ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ،هبصاد ػولیبتی ٍ گشٍُّبی
دسآهذی آضىبس هیضَدّ .وبى عَس وِ هالحظِ هیگشدد ،چٌبًچِ یه هیلیبسد سیبل دس ثخص
ًفت خبم ٍ گبص عجیؼی سشهبیِگزاسی گشدد ،دسآهذ گشٍُ وندسآهذ ضْشی  0/038هیلیبسد سیبل
افضایص هییبثذ وِ  19/62دسغذ آى دس هسیشّبی گفتِ ضذُ آضىبس هیگشدد.
دس اثش سیبست تَسؼِ ٍ گستشش ثخصّبی التػبدی ،ثخص وطبٍسصی ثب  1/14هیلیبسد
سیبل ثیطتشیي افضایص دسآهذ سا ثشای گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی ایجبد هیًوبیذ .اص
عشف دیگش ،ثخص ًفت خبم ٍ گبص عجیؼی ثب  0/4هیلیبسد سیبل ووتشیي افضایص دسآهذ سا ثشای
گشٍُّبی یبد ضذُ ایجبد هیًوبیذ .ثب تَجِ ثِ هَاسد گفتِ ضذُ ،لضٍم تَجِ ثیطتش ثِ ثخص
وطبٍسصی اص حیث افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی ثیطتش اّویت هییبثذ.
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ثذیي تشتیت ،چٌبًچِ ّذف دٍلت افضایص دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ثبضذ ،ثخص وطبٍسصی
هستؼذ ایي سیبستگزاسی هیثبضذ.
جذول ; .اثرات همهجانبه در مسیرهای ضامل مازاد عملیاتی (درصذ)
بخصهای

UR1

UR2

UR3

RU1

RU2

RU3

S1

1/05

2/65

3/82

1/23

1/26

2/75

S2

19/62

12/19

3/77

17/18

17/12

13/84

S3

5/08

4/68

2/84

5/92

5/93

5/91

S4

0/00

0/00

3/33

0/00

0/00

2/28

S5

4/75

8/60

9/49

7/32

7/41

8/74

S6

5/47

3/73

1/21

5/30

5/29

4/99

S7

4/68

6/22

8/32

5/20

5/27

6/33

S8

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

التصادی

هٌجغ :یبفتِّبی پژٍّص

 .:نتیجهگیری و پیطنهادها
دس ّوِ سٌبسیَّب هیضاى افضایص دسآهذ گشٍُّبی ضْشی اص گشٍُّبی سٍستبیی ثیطتش است .ثِ
ػجبست دیگش ،دس اثش تَسؼِ ٍ گستشش ثخصّبی التػبدی گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ثیطتش اص
گشٍُّبی سٍستبیی هٌتفغ هیضًَذ .اگش ایي ًسجت هؼیبس ًبثشاثشی دسآهذی لشاس دادُ ضَد ،ثخص
وطبٍسصی تٌْب دس گشٍُ وندسآهذ ًسجت ثِ سبیش ثخصّبی التػبدی ًبثشاثشی ثیطتشی داسد ٍ
دس گشٍُّبی هتَسظ ٍ پشدسآهذ ووتشیي ًبثشاثشی سا دس ثیي ثخصّبی التػبدی داسد .ثِ عَس
ولی ،چٌبًچِ هجوَع ًبثشاثشی گشٍُّبی ضْشی ٍ سٍستبیی هحبسجِ گشدد ،ثخص وطبٍسصی ثب
 12دسغذ ووتشیي ًبثشاثشی ٍ ثخص ًفت خبم ثب  12/7دسغذ ثیطتشیي ًبثشاثشی سا ثشای
گشٍُّبی دسآهذی ایجبد هیًوبیذ.
ّوچٌیي ثیطتشیي دسغذ تأثیش ّوِجبًجِ دس هسیشّبیی وِ ضبهل یه ثخص خبظ ،ججشاى
خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ ّوچٌیي یه گشٍُ دسآهذی ّستٌذ ،هشثَط ثِ ثخص
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وطبٍسصی است .ثِ ػجبست دیگش ،ثخص ػوذُای اص تأثیش ّوِجبًجِ ثخص وطبٍسصی ثش
گشٍُّبی دسآهذی دس ایي ًَع هسیشّب آضىبس هیگشدد .ایي ًَع هسیشّب اٍل ،هسیشّبی هستمین
ّستٌذ؛ یؼٌی ثب افضایص تَلیذ ،ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ افضایص هییبثذ ٍ اص ایي
عشیك ،دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی افضایص هییبثذ ٍ دٍم ،سشیغتشیي هسیشّب ّستٌذ .یؼٌی اثشات
ًبضی اص افضایص تَلیذ ثب افضایص ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ثِ گشٍُّبی دسآهذی
هیسسذ .یىی دیگش اص دالیل ثبال ثَدى دسغذ ایي ًَع هسیشّب دس ثخص وطبٍسصیًَ ،ع
ًْبدُّبیی است وِ دس ایي ثخص ثِ وبس گشفتِ هیضَد .ثب تَجِ ثِ ایي وِ ایي ًَع ًْبدُّب
ثیطتش اص ًَع ًیشٍی وبس است ،لزا ّشگًَِ افضایص تَلیذ ایي ثخص ثِ غَست هستمین ثبػث
افضایص ثسیبس صیبد ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ دس ایي ثخص هیگشدد.
ووتشیي دسغذّب هشثَط ثِ ثخص غٌبیغ ٍاثستِ ثِ وطبٍسصی هیثبضذ .ثِ عَس ولی ،غٌبیغ
ٍاثستِ ثِ وطبٍسصی ًمص ٍاسغِای ثیي ثخص وطبٍسصی ٍ غٌبیغ داسًذ ٍ عجیؼی است وِ
دسغذ هسیشّبی هستمین دس ایي ثخص ًسجت ثِ سبیش ثخصّب ووتش ثبضذ .ثشای سبیش ثخصّب
ًیض هیتَاى ثِ ّویي ًحَ تفسیش ًوَد .ثخص وطبٍسصی دسغذّبی ووتشی اص تأثیش ّوِجبًجِ ثش
گشٍُّبی دسآهذی دس ایي ًَع هسیشّب آضىبس هیگشدد .ثش ػىس ،ثخص ًفت خبم ٍ گبص عجیؼی
ثب تَجِ ثِ هبّیتی وِ داسد دسغذ ثیطتشی اص تأثیش ّوِجبًجِ دس ایي ًَع هسیشّب آضىبس
هیگشدد .ثِ عَس ولیً ،تیجِای وِ هیتَاى دسیبفت ًوَد ایي است وِ ثخصّبی التػبدی ثب
تَجِ ثِ هبّیتی وِ داسًذ ٍ تفبٍت دس تشویت ًْبدُّبی وبس ٍ سشهبیِ ،هسیشّبی تأثیشگزاسی
آىّب ثش گشٍُّبی دسآهذی ثب یىذیگش هتفبٍت است .ثش ایي اسبس ،پیطٌْبد هیگشدد چٌبًچِ
ّذف سیبستگزاس افضایص ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ دس ًْبیت ،افضایص دسآهذ
گشٍُّبی دسآهذی است ،اٍلَیت سشهبیِگزاسی ثِ ثخص وطبٍسصی اختػبظ یبثذ ٍ چٌبًچِ
ّذف افضایص سَد ًبضی اص سشهبیِ (هبصاد ػولیبتی) ثبضذ ٍ هتؼبلت آى دسآهذ گشٍُّبی ضْشی
ٍ سٍستبیی افضایص یبثذ ،اٍلَیت سشهبیِگزاسی ثِ ثخص ًفت خبم اختػبظ یبثذ.
ثیطتشیي تأثیش ّوِجبًجِ ًبضی اص افضایص تَلیذ وِ دس هسیشّبی ضبهل ثخصّبی التػبدی،
ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ گشٍُّبی دسآهذی است ،هشثَط ثِ ثخص غٌبیغ
ٍاثستِ ثِ وطبٍسصی است .ثؼذ اص آى ،ثِ تشتیت ،ثخصّبی سبیش غٌبیغ ٍ سبختوبى لشاس داسًذ.
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ثذیي تشتیت چٌبًچِ سیبستگزاس ثخَاّذ ثب اتخبر یه سیبست خبظ ّن افضایص هجبدالت ثیي
ثخطی ٍ ّن افضایص ججشاى خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ سا ّذفگزاسی ًوبیذ ،دسغذ
هسیشّبی هَجَد دس ایي هغبلؼِ هیتَاًذ ساّگطب ثبضذ .چٌبًچِ یه سیبست ّوِجبًجِ هذًظش
ثبضذ وِ ّن افضایص تَلیذ ثخصّبی التػبدی ٍ دسآهذ گشٍُّبی دسآهذی ٍ ّن افضایص ججشاى
خذهبت وبسوٌبى ٍ دسآهذ هختلظ ٍ هبصاد ػولیبتی هَسد ّذف ثبضذ ،پیطٌْبد هیگشدد ثب تَجِ
ثِ دسغذ هسیشّبی هحبسجِ ضذُ ،سیبستّبی الصم اتخبر گشدد .ثِ عَس ولیّ ،شگًَِ سیبست
التػبدی وِ جْت تَسؼِ ثخصّبی التػبدی ٍ هتؼبلجب افضایص دسآهذ گشٍُّبی التػبدی
اتخبر هیگشدد هسیشّبی هتفبٍتی سا هیپیوبیذ تب اص هجذأ ثِ همػذ ثشسذ .ثٌبثشایي ،پیطٌْبد اغلی
وِ اص ًتبیج ایي تحمیك هیتَاى اسائِ ًوَد ،اثتذا تَجِ ثِ سبختبس ثخصّبی التػبدی است وِ
اسبسب هبّیت وبسثش یب سشهبیِ ثشداسًذ ٍ دس هشحلِ ثؼذی ثب تَجِ ثِ اثشاتی وِ ثش ّش یه اص
گشٍُّبی دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی داسًذ ،تَسؼِ ٍ گستشش اص ثخصّبی هستؼذ آغبص گشدد.
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