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تبضید پصیطش97/06/18 :

چکیدُ
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝثطضسی آحبض تٛظیؼی  ٚضفبٞی ا٘تمبَ اظ ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی ث٘ ٝظبْ
ا٘سٚذتٌٝصاضی رعیی زض ایطاٖ است .ثطای ایٗ ٔٙظٛضٔ ،سَٞبی تؼبزَ ػٕٔٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ ضص
زٚضٜای عطاحی  ٚضجیٝسبظی ضس ٜاست٘ .تبیذ ضجیٝسبظی ٔسَ عطاحی ضس٘ ٜطبٖ ٔیزٞس و ٝثب اغالحبت
اػٕبَ ضسٔ ٜػطف تٕبٔی ٘سُٞب افعایص یبفت ٚ ٝپسا٘ساظٞبی افطاز  ٚث ٝتجغ آٖ ا٘جبضت سطٔبی ٝزض التػبز
وبٞص ٔییبثس؛ ٘تیزٟ٘ ٝبیی ایٗ تحٛالت ،وبٞص تِٛیس زض سغح وُ التػبز است .ثط اسبس ایٗ ٘تبیذ  ٚثٝ
اػتجبض ضوٛز فطاٌیط زض التػبز وطٛض ،پیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝسیبستٌصاضاٖ زض ظٔی ٝٙاغالحبت ٘ظبْ
ثبظ٘طستٍی ث ٝاغالحبت سبذتبضی ػزٛال٘ ٚ ٝا٘تمبَ ث٘ ٝظبْ ا٘سٚذتٌٝصاضی الساْ ٘ىٙٙس.

طبقِبٌدی

.D91, D58, D31 4JEL

ٍاصگاى کلیدی٘ 4ظبْ ثبظ٘طستٍی ،پطزاذت ربضی ،ا٘سٚذتٌٝصاضی رعیی ،تؼبزَ ػٕٔٛی٘ ،سُٞبی
ٓٞپٛضبٖ.
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ایٗ ٔمبِٔ ٝسترطد اظ ضسبِ ٝزوتطی ٞسی رؼفطی ث ٝضإٙٞبیی زوتط ػجبس ٘زفیظازٔ ٚ ٜطابٚض ٜزوتاط اسإبػیُ غافطظازٚ ٜ

*

زوتط غالٔؼّی حبری زض زا٘طٍب ٜآظاز اضان است و ٝتٛسظ ٔٛسس ٝضاٞجطزٞبی ثبظ٘طستٍی غجب تأٔیٗ ٔبِی ضس ٜاست.
زا٘طزٛی زوتطی التػبز زا٘طٍب ٜآظاز ٚاحس اضان (٘ٛیسٙسٔ ٜسئ ،)َٛپست اِىتط٘ٚیىی:

**
+

hjafari1363@yahoo.com

استبزیبض ٌط ٜٚالتػبزٚ ،احس اضان ،زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ،اضان ،ایطاٖ ،پست اِىتط٘ٚیىی:

استبزیبض التػبز زا٘طٍب ٜاِعٞطا (س) ،پست اِىتط٘ٚیىی:

abbnaj@yahoo.com

e.safarzadeh@alzahra.ac.ir

استبزیبض ٌط ٜٚالتػبزٚ ،احس اضان ،زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ،اضان ،ایطاٖ ،پست اِىتط٘ٚیىی:

g-haji@iau-arak.ac.ir
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 .7هقدهِ
زض ٘ظبْ تبٔیٗ ارتٕبػی ٘مبط ٔرتّف ز٘یب ٔؼٕٛال ز ٌٝ٘ٛ ٚعطح ثبظ٘طستٍی زض لبِت عطح
ثبظ٘طستٍی ثطاسبس حمٛق تؼطیف ضس ٚ 1ٜعطح ثبظ٘طستٍی ثطاسبس وسٛض تؼطیف ضسٜ

2

ٔطس ْٛاستٟٓٔ .تطیٗ تفبٚت ایٗ ز ٚعطح ثبظ٘طستٍی زض تأٔیٗ ٔبِی آٖٞبست .زض عطح
ثبظ٘طستٍی ٔجتٙی ثط حمٛق تؼطیف ضسٔ ،ٜستٕطی ثبظ٘طستٍی ثطاسبس حمٛق زٚضاٖ اضتغبَ
فطز  ٚثب زض ٘ظط ٌطفتٗ سبَٞبی پطزاذت وسٛض ثبظ٘طستٍی ٔحبسجٔ ٝیضٛز .تأٔیٗ ٔبِی زض
ایٗ عطح ث ٝغٛضت پطزاذت ربضی 3است؛ ثسیٗ ٔؼٙب و ٝوسٛض ثبظ٘طستٍی ضبغالٖ زض یه
٘سُ غطف پطزاذت ٔستٕطی ثبظ٘طستٍی ٘سُ لجُ ٔیضٛزٔ .سیطیت ایٗ عطح اغّت زِٚتی
است  ٚضیسه سطٔبیٌٝصاضی  ٚتأحیط ٘بثسبٔب٘یٞبی التػبزی زض ایٗ ٘ظبْ ثسیبض ا٘سن است
(ضٚغٙیظاز.)1386 ،ٜ
زض عطح ثبظ٘طستٍی ٔجتٙی ثط وسٛض تؼطیف ضسٔ ،ٜستٕطی ثبظ٘طستٍی ثط اسبس ٔیعاٖ
وسٛض پطزاذت ضس ٜزض سبَٞبی ذسٔت  ٚثب زض ٘ظط ٌطفتٗ سٛز ٘بضی اظ سطٔبیٌٝصاضیٞب  ٚیب
٘طخ تٛضْ ٔحبسجٔ ٝیضٛز .تأٔیٗ ٔبِی زض ایٗ عطح ٕٔىٗ است ث ٝغٛضت ا٘سٚذت ٝوبُٔ ٚ 4یب
پطزاذت ربضی ثبضس (٘یطٙٔٚس.)1388 ،
ثب تٛر ٝث ٝتمسیٓثٙسی فٛق ،ث٘ ٝظط ٔیضسس و ٝعطحٞبی ثبظ٘طستٍی ٔٛرٛز زض ٘ظبْ تأٔیٗ
ارتٕبػی ایطاٖ اظ ٘ٛع حمٛق تؼطیف ضس ٚ ٜثب تأٔیٗ ٔبِی پطزاذت ربضی است .زض حبَ حبضط
ثطذی غٙسٚق ٞبی ثبظ٘طستٍی وطٛض ؤ ٝجتٙی ثط ایٗ ٘ظبْ ٞستٙس ثت ػٕسن تؼبزَ زض تطاظ
ٔبِی ذٛز ٔٛار ٝضسٜا٘س؛ اظ ایٗ ض ٚثسیبضی اظ وبضضٙبسبٖ ایٗ حٛظ ،ٜثحطاٖ ٔٛرٛز زض
غٙسٚقٞبی ثبظ٘طستٍی ضا ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ س ٝثحطاٖ اسبسی وطٛض ٔغطح ٔیوٙٙس .پبیساضی
ٔبِی ایٗ غٙسٚقٞب ثب ٔربعطٛٔ ٜار ٝضس ٜاست  ٚاغّت آٖٞب ثس ٖٚوٕه زِٚت تٛاٖ پطزاذت
تؼٟسات ذٛز ضا ٘ساض٘س .اظ ایٗض ،ٚغبحت٘ظطاٖ ایٗ حٛظ ٜیىی اظ ضاٜٞبی ٌصض اظ ثحطاٖ یبز
ضس ٜضا ا٘زبْ اغالحبت پبضأتطیه  ٚسبذتبضی زض ایٗ غٙسٚقٞب ٔیزا٘ٙس.

1

Define Benefit
Define Contribution
3
)Pay-As-You-Go (PAYG
4
)Full Funded (FF
2
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اغالحبت پبضأتطیه ٔطتُٕ ثط اغالح لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛط ثٚ ٝضٚز  ٚذطٚد رٕؼیت ثٝ
غٙسٚقٞب  ٚػٛأُ ٔٛحط ثط ٔٙبثغ ٔ ٚػبضف آٖٞب زض لبِت افعایص ٘طخ حك ثیٕ ،ٝتؼسیُ ٔعایبی
ثبظ٘طستٍی ،افعایص سٗ ثبظ٘طستٍی  ...ٚاست .أب اغالحبت سبذتبضی ثٔ ٝؼٙبی تغییط وّی عطح
ثبظ٘طستٍی است و ٝضایذتطیٗ ایٗ اغالحبت تغییط اظ عطح ثبظ٘طستٍی ثط اسبس حمٛق تؼطیف
ضس ٜث ٝعطح ثبظ٘طستٍی ثطاسبس وسٛض تؼطیف ضس ٚ ٜیب تطویجی اظ ایٗ ز ٚاست .أط ٔسّٓ آٖ
است و ٝاغالحبت اظ ٞط ٘ٛع و ٝثبضس ،آحبض ذطز  ٚوالٖ التػبزی لبثُ تٛرٟی ذٛاٞس زاضت وٝ
تػٕیٌٓیطی ثس ٖٚتٛر ٝث ٝآٖٞب زٚض اظ ػمال٘یت التػبزی است .ثط ایٗ اسبس ،ثطضسی ایٗ آحبض
اظ ظٚایبی ٔرتّف  ٚثب ضٚیىطزٞبی وّٕی ٘ٛیٗ ضطٚضت پیسا ٔیوٙس.
ٔمبِ ٝحبضط ث ٝز٘جبَ آٖ است و ٝآحبض ضفبٞی  ٚتٛظیؼی اغالحبت سبذتبضی (تغییط اظ عطح
ٔجتٙی ثط ٔعایبی ٔؼیٗ ث ٝیه عطح تطویجی) زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی وطٛض ضا ثب استفبز ٜاظ ٔسَٞبی
تؼبزَ ػٕٔٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ ضص ٘سّی ٔٛضز ثطضسی لطاض زٞس .ثطای زستیبثی ث ٝایٗ
ٞسفٔ ،مبِ ٝثسیٗ ضىُ سبظٔب٘سٞی ٔیضٛز :زض ثرص ز ،ْٚازثیبت ٘ظطی زض لبِت آحبض تٛظیؼی
 ٚضفبٞی ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی  ٚپیطی ٝٙپژٞٚص زض ایٗ ظٔی ٝٙذٛاٞس آٔس .زض ثرص س ،ْٛضٚش
پژٞٚص ضبُٔ ٔفطٚضبت ٔسَ ٔ ٚسَ عطاحی ضس ٚ ٜوبِیجطاسی ٖٛآٖ ثیبٖ ضس ٜاست .زض ثرص
چٟبضْ٘ ،تبیذ حبغُ اظ ضجیٝسبظی اضای ٝضس ٜاست  ٚثرص پٙزٓ ،ث٘ ٝتیزٌٝیطی  ٚپیطٟٙبزٞب
اذتػبظ یبفت ٝاست.
 .5هزٍری بز ادبیات
 .7-5اصالحات ًظام باسًشستگی ٍ اثزات کالى قتصادی آى

زض پبسد ث ٝػسْ تؼبزَٞبی ٔبِی غٙسٚقٞبی ثبظ٘طستٍی ٔؼٕٛال زٛ٘ ٚع اغالحبت پبضأتطیه
 ٚسبذتبضی ٔغطح ٔیضٛز .عطفساضاٖ اغالحبت پبضأتطیه ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝتضؼیف تأٔیٗ
ارتٕبػی ،ث ٝذغط ا٘ساذتٗ ٔعایب  ٚحٕبیت ٘سُ آیٙسٞ ،ٜعیٞٝٙبی ثبالی ٌصاض اظ ٘ظبْ لسیٕی ثٝ
٘ظبْ رسیس وٛٔ ٝرت وبٞص ٔعایب یب افعایص حك ثیٕ ٚ ٝیب استمطاؼ ٘ظبْ ثطای رجطاٖ
ٞعیٞٝٙبی تحٕیُ ضسٔ ٜیضٛزٚ ،اثستٍی ضسیس ث ٝثبظزٞی  ٚوبضایی ثبظاض  ٚتحٕیُ ضیسه
ثبالی ٘بضی اظ ضؼف وبضوطز ثبظاض ثط زٚش ثیٕٝضسٌبٖ  ٚذغط أىبٖ اظ ثیٗ ضفتٗ وُ ٔعایبی
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ثبظ٘طستٍی اظ ٔؼبیت اغّی اغالحبت سبذتبضی است .اظ عطف زیٍط ،عطفساضاٖ اغالحبت
سبذتبضی ٘یع ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ىٞٛص اغالحبت پبضأتطیه ثیبٖ ٔیوٙٙس :پبسدٌ٘ ٛجٛزٖ ایٗ
اغالحبت زض ثّٙسٔست ،ث ٝتؼٛیك ا٘ساذتٗ ٔطىُ  ٚحُ ٘طسٖ ضیطٝای  ٚاسبسی آٖ .ایٗ
ٔٙتمساٖ استسالَ ٔیوٙٙس اغالحبت سبذتبضی ٔٛرت تٛسؼ ٝفط ًٙٞپسا٘ساظ زض ٔیبٖ الطبض
ٔرتّف ربٔؼ ،ٝتٛظیغ ػبزال٘ٝتط ٔبِىیت ثط حطٚت  ٚسطٔبی ٝث٘ ٝفغ وبضٌطاٖ ثب زضآٔس ٔتٛسظ،
تحمك ثبظزٞی التػبزی ثبالتط حسبةٞبی ا٘فطازی  ٚزض ٘تیز٘ ،ٝیبظ ث ٝپسا٘ساظ وٕتط ث ٝرٟت
ضسیسٖ ثٙٔ ٝبفغ ٔبِی ٔطرع زض آیٙس ٜثطای وبضٌطاٖ ،تحمك ضضس التػبزی ثبالتط ث ٝزِیُ
سطٔبیٌٝصاضیٞبی ثیطتط ثب تٛر ٝث ٝافعایص حسبةٞبی ا٘فطازی  ٚث ٝتجغ آٖ ایزبز فطغتٞبی
ضغّی ثیطتط ،افعایص زستٕعزٞب ٟ٘ ٚبیتب افعایص زضآٔس ّٔی ،ا٘تمبَ ضیسه ث ٝافطاز  ٚوبٞص
تؼٟسات زِٚت زض لجبَ ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٔجتٙی ثط اضتغبَ ٔیضٛز (٘یطٙٔٚس.)1388 ،
ث ٝاػتجبض ٔٛاضز فٛق ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ث ٝعٛض اػٓ  ٚاغالحبت سبذتبضی آٖ ث ٝعٛض اذع
ٔیتٛا٘س آحبض تٛظیؼی ،ترػیػی  ٚضفبٞی زض پی زاضت ٝثبضس .ایٗ ٘ظبْ ثب تٛر ٝث ٝضطایظ
التػبزی ربٔؼٔ ٝیتٛا٘س ٔٛرت افعایص یب وبٞص ػطض ٝوبض ٕٞ ٚچٙیٗ پسا٘ساظ افطاز ربٔؼٝ
ضٛز .آحبض تٛظیؼی آٖ ٘یع ث ٝایٗ غٛضت است و ٝافطاز زض زٚضاٖ اضتغبَ حك ثیٕ ٝپطزاذت
ٔیوٙٙس  ٚزض زٚضاٖ پیطی اظ ٔعایبی آٖ ثٟطٜٙٔس ٔیض٘ٛس .اظ ایٗض ،ٚآحبض تٛظیؼی ٘ظبْ
ثبظ٘طستٍی اظ ز ٚثؼس لبثُ ثطضسی است (ٔیال٘ی:)1380 ،
-

تٛظیغ ٔزسز افمی 1یب تٛظیغ ثیٗ ٘سّی 2و ٝزض آٖ ا٘تمبَ اظ یه ٘سُ ث٘ ٝسُ زیٍط
ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیٌیطز  ٚث ٝعٛض ٔؼٕ ،َٛا٘تمبَ ٔٙبثغ اظ ٘سُ رٛاٖ حبضط ث٘ ٝسُ
پیط غٛضت ٔیٌیطز.

 تٛظیغ ٔزسز ػٕٛزی یب تٛظیغ زٚضٖ ٘سّی و ٝزض آٖ تٛظیغ یب ا٘تمبَ اظ ٌطٜٞٚبی پطزضآٔستط ثٌ ٝطٜٞٚبی وٓ زضآٔستط اتفبق ٔیافتس.
زض تٛظیغ ثیٗ ٘سّی ٔؼٕٛال ا٘تمبَ اظ ٘سُٞبی ثؼسی ث٘ ٝسُٞبی لجّی است .ثب تٛر ٝثٝ
٘ظطی« ٝا٘تربة ػٕٔٛی »3ایٗ ٔٛضٛع اظ ز ٚرٙج ٝلبثُ ثطضسی است .اظ رٙج ٝذٛزذٛاٞب٘ٝ

1

Horizontal Redistribution
Intergenerational Distribution
3
Public Choice
2
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ایٌٗٔ ٝ٘ٛغطح ٔیضٛز و ٝچ ٖٛثبظ٘طستٍی زض ا٘تظبض  ٕٝٞافطاز است؛ پس ،افطاز ربٔؼ ٝزض
یه تػٕیٓ ػمالیی ثب ػّٕىطز ثیٗ ٘سّی ایٗ ٘ظبْ ٔٛافك ٞستٙس .اظ رٙج ٝذیطذٛاٞب٘٘ ٝیع ایٗ
ٌ ٝ٘ٛتحّیُ ٔیضٛز و ٝتٛظیغ ٔٙبستتط زضآٔس ٔغّٛثیت وُ ربٔؼ ٝضا افعایص ٔیزٞس .اظ
ایٗض ،ٚػّٕىطز ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٔٛضز تأییس  ٕٝٞافطاز ربٔؼ ٝلطاض زاضز.
ا٘زبْ ٞطٌ ٝ٘ٛاغالحبت ٔیتٛا٘س تٛظیغ ثیٗ ٘سّی  ٚیب زض٘ ٖٚسّی ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ضا
تحت تأحیط لطاض زٞس .اغالحبت سبذتبضی حتی ٔیتٛا٘س اضتجبط ثیٗ ٘سّی ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ضا
ث ٝعٛض وبُٔ لغغ وٙس.
 .5-5هطالعات پیشیي

سبٖ )2007( 1زض پژٞٚطی ثب ػٛٙاٖ تحّیُ تؼبزَ ػٕٔٛی  ٚضجیٝسبظی ٘ظبْ تبٔیٗ ارتٕبػی
چیٗ زض لبِت اٍِٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ ثب استفبز ٜاظ ٌطٜٞٚبی ٘ ٍٕٗٞطبٖ زاز ٜاست وٝ
ضفتبض ٔػطف – پسا٘ساظ ثٟی ٝٙفطزی  ٚسغح ٔغّٛثیت ع َٛػٕط زض ٘ظبْٞبی تبٔیٗ ارتٕبػی
ٔرتّف ٔتفبٚت است٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز عطح ا٘سٚذتٌٝصاضی وبُٔ سغح ٔغّٛثیت ع َٛػٕط ٚ
ٔٛرٛزی سطٔبی ٝثبالتطی ضا زض ٔمبیس ٝثب سبیط ٘ظبْٞبی تبٔیٗ ارتٕبػی فطأ ٓٞیوٙس .اظ عطف
زیٍط٘ ،تبیذ ثیبٍ٘ط آٖ است و ٝایٗ سٛ٘ ٝع ثٝسبظی٘ ،سُ رٛاٖ ضا زض ٚضؼیت ثٟتطی لطاض
ٔیزٞس؛ أب ٚضؼیت ٘سُ سبِٕٙس ٔج ٟٓثبلی ٔیٔب٘س.
آیسظَٔجب ٚ 2ثٗحسٗ )2011( 3زض ٔمبِٝای ث ٝاغالحبت ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی  ٚآحبض والٖ
التػبزی آٖ زض وطٛض ت٘ٛس زض لبِت اٍِٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز
افعایص ٘طخ حك ثیٕ ٝث ٝعٛض ٔتٛسظ ،ا٘جبضت سطٔبی ٝضا افعایص ٔیزٞس  ٚوبٞص ٘طخ
ربیٍعیٙی ثط پسا٘ساظ ٔػطفوٙٙسٌبٖ تأحیط ٔخجت زاضز ٕٞ ٚچٙیٗ اغالحبت سبذتبضی تأحیط
لبثُ تٛرٟی ثط ا٘جبضت سطٔبی ٝذٛاٞس زاضت.
سطٚیىس ،پیطا٘س  ٚاسٙیسٙس )2012( 4زض پژٞٚص ذٛز زضیبفتٝا٘س ضٛنٞبی ثیط٘ٚی اظ
لجیُ سبِٕٙسی ٔٙزط ث ٝوبٞص ٘طخ ثٟط٘ ٚ ٜطخ ثیىبضی تؼبزِی ٔیضٛز؛ ظیطا ٞعیٞٝٙبی وٓ
سطٔبی ٝثبػج تحطیه تمبضبی وبض  ٚایزبز اضتغبَ ثیطتط ٔیضٛز .ایٗ احطات ٕٔىٗ است ثب
1
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3
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افعایص ٔطبضوت سبِٕٙساٖ  ٚافعایص ٘طخ زستٕعز  ٚاحتٕبَ یبفتٗ ضغُ ،تمٛیت ضٛز .زض
٘تیز٘ ،ٝبزیسٌ ٜطفتٗ تؼبضضبت ثبظاض وبض  ٚپٛیبییٞبی اضتغبَ ٕٔىٗ است ،زض اضظیبثی
اغالحبت ثبظ٘طستٍی ث ٝعٛض رسی ٔؤحط ثبضس؛ ضٕٗ ایٙى ٝثط ٔیعاٖ ٘طخ ثٟط ٜتؼبزِی ٘یع
تأحیطٌصاض است.
ثبیسٞ ،یّٗ  ٚوطچٛف )2015( 1زض ٔمبِٝای احطات اغالحبت ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ضا ضٚی
سبػبت وبض ،سطٔبی ٝا٘سب٘ی ،زضآٔس  ٚضفب ٜزض یه التػبز ثبظ ٔتطىُ اظ ٘ 4سُ ٓٞپٛضبٖ
ثطضسی وطزٜا٘س .ثط اسبس ٘تبیذ ضجیٝسبظی آٖٞب٘ ،ظبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی ٛٞضٕٙسا٘ٝ
ثط ٘ظبْ ا٘سٚذتٌٝصاضی وبُٔ تطریح زاضز.
ٞی٘ ،ی ٚ ًٙظ )2014( 2ٚث ٝثطضسی آحبض سبِٕٙس ضسٖ سطیغ  ٚاغالحبت ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی
ثط پسا٘ساظ  ٚػطض٘ ٝیطٚی وبض زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی چیٗ پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز سبِٕٙس ضسٖ
سطیغ  ٚاغالحبت ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٞط ز ٚثب ٛٔ ٓٞرت افعایص  55زضغسی ٘طخ پسا٘ساظ
ذب٘ٛاضٞب زض فبغّ ٝسبَٞبی  2009 -1995ضسٜا٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ٞط ز ٚػبُٔٔ ،طتطوب ،ثبػج
افعایص  64زضغسی زض ػطض٘ ٝیطٚی وبض ضس ٜاست.
زض ایطاٖ ٘یع زضتجبٖ فبضٚری ،غٕسی ،زالِی اغفٟب٘ی ٔ ٚیال٘ی ( )1389زض چبضچٛة اٍِٛی
٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ ز ٚزٚضٜای ث ٝضجیٝسبظی ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ایطاٖ پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ ایٗ تحمیك
حبوی اظ آٖ است و٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی ا٘سٚذتٌٝصاضی وبُٔ ثطای افطاز سغح ٔغّٛثیت ع َٛػٕط
ثبالتط  ٚثطای التػبز ا٘جبضت سطٔبی ٝفیعیىی ثیطتطی ٘سجت ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی
ایزبز ٔیوٙس .اظ عطف زیٍط ،ایٗ ا٘تمبَ ثط فمطا ز ٚاحط ٔرتّف زاضز :اظ یه س ،ٛافطاز فمیط زض
ٚضؼیت ثستطی لطاض ٔیٌیط٘س  ٚاظ سٛی زیٍط ،چ ٖٛزستطسی آٖٞب ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔبِی أىبٖپصیط
ٔیضٛزٔ ،یتٛا٘ٙس ضٚی پسا٘ساظٞبی ذٛز ثبظزٞی زضیبفت وٙٙس.
زضتجبٖ فبضٚری ،غٕسی ،زالِی اغفٟب٘ی ٔ ٚیال٘ی ( )1389زض ٔمبِ ٝزیٍطی ثب ضجیٝسبظی
یه اٍِٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ  55زٚضٜای ثب ضٚیىطز ثٝسبظی ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ایطاٖ ث ٝثطضسی
احطات ا٘تمبَ اظ ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی ا٘سٚذتٌٝصاضی وبُٔ ثط
فطایٙس ا٘جبضت سطٔبی ،ٝتِٛیس ّٔیٔ ،ػطف ّٔی پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ حبغُ اظ ضجیٝسبظی اٍِٛ
Buyse, T., & Heylen, F., & Kerchove, R.
He, H., & Ning, L., & Zhu, D.

1
2

آثار کالى اقتصادی اصالحات ساختاری در ًظام باسًشستگی ایزاى

97

٘طبٖ زاز ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ا٘سٚذتٌٝصاضی وبُٔ ػال ٜٚثط افعایص زاضاییٞبی ٔبِی فطزی ثطای
التػبز ،ا٘جبضت سطٔبی ٝفیعیىی ثبالتطی ضا ٘سجت ث٘ ٝغبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی ثٕٞٝطاٜ
زاضزٕٞ .چٙیٗ ا٘تمبَ ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی رسیس ػال ٜٚثط سغٛح ثبالتط ٔػطف ّٔی  ٚتِٛیس ّٔی
سجت ٔیضٛز و ٝافطاز ث ٝزِیُ ثطذٛضزاضی اظ زضآٔس ٘یطٚی وبض ثبالتط زض ٔمبیس ٝثب ٘ظبْ
ثبظ٘طستٍی لسیٓ اٍ٘یع ٜثیطتطی ثطای ٔب٘سٖ زض ثبظاض وبض  ٚوبُٔ وطزٖ زٚضاٖ ذسٔت ذٛز
زاضت ٝثبضٙس.
ضاغفطٛٔ ،سٛی  ٚاضزالٖ ( )1393زض ٔمبِٝای ث ٝثطضسی تأحیط پسیس ٜسبِٕٙسی  ٚتغییطات
ثٟطٜٚضی ثط ثبظ٘طستٍی ٔ ٚتغیطٞبی والٖ التػبزی زض ایطاٖ ثب استفبز ٜاظ ضٚیىطز تؼبزَ
ػٕٔٛی پٛیبی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ پطزاذتٝا٘س .یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز وبٞص ٘طخ ضضس رٕؼیت،
افعایص پسا٘ساظ وبضٌطاٖ سبِٕٙس ثب ثٟطٜٚضی ثبال ٘سجت ث ٝوبضٌطاٖ رٛاٖتط ثب ثٟطٜٚضی پبییٗ
ضا زض پی زاضز.
زضتجبٖ فبضٚری  ٚرجبضی ( )1395ثٔ ٝؼطفی ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ا٘سٚذتٌٝصاضی رعئی ثٝ
ػٛٙاٖ یه ٟ٘بز ٔبِی زض لبِت یه اٍِٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ  55زٚضٜای پطزاذتٝا٘س٘ .تبیذ
ٔغبِؼ ٝآٖٞب ٘طبٖ زاز ضفتبض ٔػطفی ثٟی ٝٙفطزی تحت ٘ظبْٞبی ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی ٚ
ا٘سٚذت ٝرعیی تغییط ٔیوٙس .یبفتٞٝبی حبغُ اظ ضجیٝسبظی اٍِ ٛحبوی اظ آٖ است و٘ ٝظبْ
ثبظ٘طستٍی ا٘سٚذت ٝرعیی ػال ٜٚثط افعایص زاضائیٞبی ٔبِی فطزی ثطای التػبز ،ا٘جبضت
سطٔبی ٝفیعیىی ثبالتطی ٘سجت ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی ثٕٞٝطا ٜزاضزٕٞ .چٙیٗ
ا٘تمبَ ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی رسیس ػال ٜٚثط سغٛح ثبالتط ٔػطف ّٔی ،ضضس التػبزی  ٚزضآٔس
ّٔی ثبالتط ضا ثطای التػبز ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
 .9رٍش تحقیق
ثطای اضظیبثی آحبض ضفبٞی  ٚتٛظیؼی اغالحبت زض ٘ظبْٞبی ثبظ٘طستٍی ،پژٞٚطٍطاٖ ایٗ حٛظٜ
ٔؼٕٛال اظ ٔسَٞبی تؼبزَ ػٕٔٛی ث ٝعٛض اػٓ ٔ ٚسَٞبی تؼبزِی ػٕٔٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ،
ث ٝعٛض اذع استفبز ٜوطز ٚ ٜاغالحبت زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ضا ث ٝغٛضت ضٛنٞبی سیبستی
زض ایٗ ٔسَٞب ِحبػ ٔیوٙٙس .ثب تٛر ٝث ٝا٘تمبالت ثیٗ ٘سّی زض ٘ظبْٞبی ثبظ٘طستٍی ،زض
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عطاحی ٔسَ زض ایٗ ظٔی ٝٙثبیس ث ٝزٔ ٚالحظ ٝاغّی ٔسَسبظی ث ٝضطح ظیط تٛر ٝضٛز (ٞیط ٚ
ٔبسٙط:)453 ،2005 ،1
ثب ػٙبیت ث ٝا٘تمبالت ثیٗ ٘سّی زض ٘ظبْٞبی ثبظ٘طستٍیٔ ،سَ عطاحی ضس ٜثبیس ثؼس ظٔبٖ
ضا زض ثطٌیطز؛ ث ٝػجبضت زیٍط ،تحّیُ آحبض  ٚپیبٔسٞبی ٘ظبْٞبی ثبظ٘طستٍی ٘یبظٔٙس ٔسَسبظی
پٛیبست .ایٗ پٛیبیٞب زض لبِت تٕطوع ثط ضفتبض ثٟیٝٙسبظی ٔٛلت وٙصٌطاٖ التػبزی ٔؼطفی
ٔیض٘ٛس .ایٗ ٌ ٝ٘ٛضفتبضٞبی ٔٛلتی ضا ٔ ٓٞیتٛاٖ زض لبِت ٔسَٞبی تؼبزِی ثب افك ٘بٔحسٚز
(ٔب٘ٙس ضٔعی) تجییٗ وطز ٔ ٓٞ ٚیتٛاٖ ث ٝغٛضت ٔسَٞبی تؼبزَ ػٕٔٛی ثب افك ظٔب٘ی ٔحسٚز
(ٔب٘ٙس ٔسَ ٘سُٞبی ٕٞپٛضبٖ) ٔؼطفی وطز.
زٔٚیٗ ٔالحظٔ ٝسَسبظی زض ایٗ ظٔی ٝٙثٍٕٙٞ ٝی وٙصٌطاٖ ٔطثٛط ٔیضٛز .تحّیُ ضفتبض
٘ظبْٞبی ثبظ٘طستٍی ٘یبظٔٙس تٛر ٝث ٝایٗ ٚالؼیت است و ٝزض ٞط زٚض ٜظٔب٘ی ثطذی ٘سُٞب زض
ثبظاض وبض ٔطغ َٛثٛزٙٔ ٚ ٜبثغ ٔبِی ثطای ایٗ ٘ظبْٞب فطأ ٓٞیوٙٙس ٕٞ ٚعٔبٖ ثطذی ٘سُٞب ٘یع
ثبظ٘طست ٝضس ٚ ٜاظ ایٗ ٘ظبْٔ ،ستٕطی زضیبفت ٔیوٙٙس .ایٗ أط ثیبٌٖط آٖ است و ٝزض ٔغبِؼٝ
ایٗ ٘ظبْٞب ثب ٌطٜٞٚبی ٘ب ٍٖٕٛٞسط  ٚوبض زاضیٓ .حسالُ ٘بٍٕ٘ٛٞی زض ایٗ ظٔی٘ ،ٝٙبٍٕ٘ٛٞی
سٗ وٙصٌطاٖ التػبزی است .ثٙبثطایٗٔ ،سَ عطاحی ضس ٜثبیس ثتٛا٘س ضفتبض ٌطٜٞٚبی سٙی
ٔرتّف ضا و ٝث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس ،تجییٗ وٙس.
اظ ایٗ ٔٙظطٔ ،سَٞبی تؼبزَ ػٕٔٛی ثب افك ظٔب٘ی ٘بٔحسٚز تٛاٖ چٙیٗ تحّیُٞبیی ضا ٘ساض٘س
 ٚثٙبثطایٗ استفبز ٜاظ ٔسَٞبی تؼبزَ ػٕٔٛی ٘سُٞبی ٕٞپٛضبٖ ( 2)OLGیىی اظ ٟٔٓتطیٗ
اثعاضٞبی تحّیُ زض ایٗ ظٔی ٝٙاست .ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز یبز ضس ،ٜزض ایٗ ٔغبِؼ ٝثطای تحّیُ آحبض
تٛظیؼی اغالحبت زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی وطٛضٔ ،سَ تؼبزَ ػٕٔٛی ٘سُٞبی ٕٞپٛضبٖ ٘سجتب
وٛچهٔ ،طبثٔ ٝسَ اضائ ٝضس ٜتٛسظ ٞیط ٔ ٚبسٙط ( ٚ )2005زٌط )2011( 3تػطیح ضس ٜاست.
ٔسَ ایٗ پژٞٚص ضبُٔ س ٝثرص ذب٘ٛاض ،ثٍٙب ٚ ٜزِٚت (٘ظبْ ثبظ٘طستٍی) است و ٝضفتبض
تػٕیٌٓیطی آٖٞب ث ٝیىسیٍط ٚاثست ٝاستٔ .سَ ضبُٔ یه ثرص تِٛیس سبز ٚ ٜضص ٌطٜٚ
ذب٘ٛاض  ٚیه ثرص ػٕٔٛی زض لبِت ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی تؼطیف ضس ٜاست.
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 .7-9تصزیح هدل

افطاز ٔطثٛط ثٞ ٝط ٌط ٜٚسٙی  ٚ ٍٕٗٞیىسبٖ ثٛز ٚ ٜضفتبض آٖٞب اظ عطیك ضفتبض یه فطز
ٕ٘بیٙس ٜتحّیُ ٔی ضٛز .ث ٝاػتجبض ایٙىٔ ٝسَ عطاحی ضس ٜفبلس ٚسیّٔ ٝجبزِ( ٝپ )َٛاست،
ٔتغیطٞبی ِحبػ ضس ٜزض آٖ حمیمی ٞستٙسٕٞ .چٙیٗ ٔسَ عطاحی ضس ٜثطای یه وبالی ذبظ
است ؤ ٓٞ ٝیتٛا٘س ث ٝغٛضت ٟ٘بیی ٔػطف ضسٔ ٓٞ ٚ ٜیتٛا٘س ٚاضز تِٛیس ضٛز .ثٙبثطایٗ،
ٞطٌ ٝ٘ٛپسا٘ساظ زض التػبز ث ٝا٘جبضت سطٔبیٙٔ ٝتٟی ٔیضٛز ٘ ٚطخ ثبظزٞی آٖ ٘یع ثب ثبظزٞی
سطٔبی ٝیىی زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛزٕٞ .چٙیٗ فطؼ ثط ایٗ است و ٝالتػبز ثست ٝثٛز ٚ ٜػطضٝ
٘یطٚی وبض ٘یع ثطٖٚظاست.
رفتار خاًَار

فطؼ ثط ایٗ است و ٝذب٘ٛاضٞبی ِحبػ ضس ٜزض ٔسَ ػمال٘ی ػُٕ ٔیوٙٙس  ٚزاضای پیصثیٙی
وبُٔ ٞستٙسٕٞ .چٙیٗ فطؼ ثط ایٗ است و ٝوٛزوبٖ اظ ثس ٚتِٛس تب سٗ  20سبٍِی ث ٝعٛض
وبُٔ ٚاثست ٝثٚ ٝاِسیٗ ثٛز ٚ ٜاظ  20سبٍِی ث ٝثؼس ٚاضز ثبظاض وبض ضس ٚ ٜاستمالَ ٔییبثٙس.
ثٙبثطایٗ ،زض ٔسَ عطاحی ضس ٜذب٘ٛاضٞب ثٌ 6 ٝط ٜٚسٙی تمسیٓ ضسٜا٘س .چٟبض ٌط ٜٚسٙی ا َٚزض
ٔطحّ ٝفؼبِیت  ٚثبظاض وبض ثٛز ٚ ٜزض اظای ػطض٘ ٝیطٚی وبض زستٕعز زضیبفت ٔیوٙٙس  ٚزٚ
ٌط ٜٚسٙی آذط ٘یع ٚاضز زٚض ٜثبظ٘طستٍی ضس ٚ ٜاظ ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٔستٕطی زضیبفت
ٔیوٙٙس .پٙذ ٌط ٜٚسٙی ا َٚتطویجی اظ پٙذ زٚض ٜز ٜسبِ ٝثٛزٌ ٚ ٜط ٜٚسٙی ضطٓ ضبُٔ افطاز
 70سبِ ٝث ٝثبال ٔیضٛزٕٞ .چٙیٗ فطؼ ثط ایٗ است و ٝذب٘ٛاضٞب ٘ ٝاضث ٔیثط٘س ٔ ٝ٘ ٚیطاحی
ثط ربی ٔیٌصاض٘س.
ثطاسبس ٔفطٚضبت فٛق زض ٞط ٘مغ ٝظٔب٘ی ٔطرع ٔسَ ضبُٔ ضص ٕ٘بیٙس ٜاست ٚ
ٕٞچٙیٗ ،فطؼ ضٕٙی ٔسَ ایٗ است و ٝزض ٞط سبَٔ ،یعاٖ ٘سُ رسیس ٔتِٛس ضس ٜث ٝیه
ا٘ساظ ٜثٛزٞ ٚ ٜیچٌ٘ ٝ٘ٛباعٕیٙب٘ی ٘سجت ث ٝع َٛػٕط ذب٘ٛاضٞب ٚرٛز ٘ساضز  ٚاظ تٕبْ
پٛیبییٞبی رٕؼیتی ٘یع غطف٘ظط ضس ٜاست.
٘بٍٕ٘ٛٞی افطاز  ٚذب٘ٛاضٞب اظ عطیك تفبٚت زض سٙیٗ زض ٔسَ ِحبػ ضس ٜاست  ٚاظ آ٘زب وٝ
ذب٘ٛاضٞب زض ٔطاحُ ٔرتّف سٙی ذٛز زاضای سغٛح ٔرتّف پسا٘ساظ ٞستٙس ،اظ ٘ظط ٔٙابثغ زض
زستطس ٘یع ثب ٔ ٓٞتفبٚت ٞستٙس.
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ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز یبز ضس ،ٜتطریحبت پیٛستٞ ٝط ذب٘ٛاض ث ٝغٛضت تبثغ ٔغّٛثیت ظیاط تؼطیاف
ضس ٜاست و ٝزض آٖ فطؼ ثط حبثت ثٛزٖ زضر ٝضیسهٌطیعی ٘سجی است.
()1
و ٝزض آٖ ا٘سیس

ثیبٍ٘ط ظٔبٖ ٘ a  1, 2,..., 6 ٚیع ٘طبٖزٙٞسٌ ٜط ٜٚسٙی ذب٘ٛاض ٔٛضز

٘ظط است .زض ضاثغ ٝفٛق پبضأتط ٔ ηػطف زضر ٝضیسهٌطیعی است  ٚث ٝغٛضت ٔؼىٛس
وطص رب٘طیٙی وٛتبٜٔست تفسیط ٔیضٛز .اظ آ٘زب و ٝایٗ پبضأتط ٘طبٖزٙٞس ٜزضر ٝا٘حٙبی تبثغ
ٔغّٛثیت است؛  ηثعضيتط ثٔ ٝؼٙبی ا٘حٙبی ثیطتط تبثغ ٔغّٛثیت  ٚیب وطص رب٘طیٙی پبییٗ
وٛتبٜٔست ذٛاٞس ثٛز؛ ثٙبثطایٗ ،ضیسهٌطیعی ثیطتط ثٔ ٝؼٙبی ٔسیط ٕٛٞاض رطیبٖ ٔػطفی زض
ع َٛظٔبٖ ذٛاٞس ثٛز.
تبثغ ٔغّٛثیت ذب٘ٛاض ٕ٘بیٙس ٜزض ع َٛزٚض ٜظ٘سٌیاش ث ٝغٛضت ضاثغ ٝظیط ذٛاٞس ثٛز:
∑

()2
و ٝزض آٖ

ػبُٔ تٙعیُ شٙٞی ٔػطف است و ٝزض ضاثغٞ )2( ٝیچ لیسی ثطای ا٘ساظٜ

ٚرٛز ٘ساضز  ٚفمظ ٔخجت ثٛزٖ آٖ وبفی است .ثب تٛر ٝث ٝتبثغ ٔغّٛثیت فٛق  ٚثطٖٚظا ثٛزٖ
سٗ ثبظ٘طستٍی زض ٔسَ (ث ٝعٛض حبثت زض  60سبٍِی) ،أىبٖ تجبزَ ٔػطف  ٚفطاغت ثب وبض
ٚرٛز ٘ساضز.
ٞط ذب٘ٛاض زض زٚضاٖ وبض  ٚاضتغبَٔ ،یعاٖ ٘یطٚی وبض ٔطرػی ضا ث ٝغٛضت ثیوطص
ػطض ٝوطزٔ ٚ ٜبثٝاظای آٖ زستٕعز زضیبفت ٔیوٙس  ٚزستٕعز زضیبفتی غطف ٔػطف ربضی،
پسا٘ساظ  ٚپطزذت ٔبِیبت (حك ثیٕ ٝثبظ٘طستٍی) ٔیضٛز و ٝایٗ أط زض لیس ثٛزر ٝذب٘ٛاض ثٝ
غٛضت ظیط ٔٙؼىس ضس ٜاست:
()3
زض ضاثغ ٝفٛق

ثیبٍ٘ط پسا٘ساظ ذب٘ٛاض ثطای ٞط ٌط ٜٚسٙی زض ظٔبٖ

اسبس ،پسا٘ساظ اثعاض اغّی ا٘تمبالت  ٚثبظتٛظیغ ٔٙبثغ ثیٗ ٘سّی است.
ثیبٍ٘ط ٘طخ ثٟط ٚ ٜزستٕعز ثبظاضی ٞستٙس ٚ
است.

است .ثط ایٗ
ٚ

ث ٝتطتیت

٘یع حك ثیٕ ٝپطزاذت ضس ٜث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی
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زضآٔس ذب٘ٛاضٞب زض زٚض ٜثبظ٘طستٍی اظ ٔحُ ٔستٕطی زضیبفتی اظ ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی  ٚپسا٘ساظ
ا٘جبضت ٝضس ٜزض ع َٛزٚضاٖ اضتغبَ تأٔیٗ ٔیضٛز .ثٙبثطایٗ ،لیس ثٛزر ٝثبظ٘طستٍبٖ ث ٝغٛضت
ضاثغ ٝظیط ذٛاٞس ثٛز:
()4
و ٝزض آٖ  a  5, 6ثٛزٚ ٜ

ثیبٍ٘ط ٔعایبی ثبظ٘طستٍی است.

اظ آ٘زب و٘ ٝسُٞبی رسیس ٞیچٌ ٝ٘ٛاضحی ٕ٘یثط٘سٔ ،یتٛاٖ فطؼ وطز و ٝزض ٞط زٚضٜ
ظٔب٘ی

است .ث ٝػجبضت زیٍطٞ ،ط ذب٘ٛاض زض زٚض ٜاٞ َٚیچٌ ٝ٘ٛحطٚتی ٘ساضز .لیس

زیٍطی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙثبیس ٔس٘ظط لطاض ٌیطز ،ایٗ است ؤ ٝػطف ٞیچ ذب٘ٛاضی زض ٞیچ
٘مغ ٝظٔب٘ی ٕ٘یتٛا٘س ٔٙفی ثبضس .ث ٝاػتجبض ایٙى ٝسبذتبض تطریحبت ٔطبث ٝاستٔ ،یتٛاٖ فطؼ
وطز و ٝثط ذالف ٘بٍٕ٘ٛٞی ذب٘ٛاضٞب ،ثٟیٝٙسبظی یه ذب٘ٛاض لبثُ تؼٕیٓ ث ٝوُ ذب٘ٛاضٞبست.
ثب حساوخطسبظی تبثغ ٔغّٛثیت ( )2ثب تٛر ٝث ٝلیسٞبی ثٛزرٔ )4( ٚ )3( ٝیتٛاٖ سغح ٔػطف
 ٚث ٝایٗ اػتجبض پس ا٘ساظ ٞط ٌط ٜٚسٙی ضا زض ع َٛظٔبٖ ث ٝزست آٚضز .ضطط ثٟیٍٙی تبثغ
ٔغّٛثیت فٛق ثب تٛر ٝث ٝلیسٞبی ثٛزر ٝث ٝغٛضت ظیط ذٛاٞس ثٛز:
⁄

()5

]

[

ضاثغٔ )5( ٝؼبزِ ٝاٚیّط ٔػطف زض ضاثغ ٝثب ا٘تربة رطیبٖ ٔػطفی زض ع َٛظٔبٖ ٔتٛاِی
است .ایٗ ضاثغ٘ ٝطبٍ٘ط ایٗ است و ٝزضآٔس زائٕی ذب٘ٛاضٞب ثیٗ ٔػطف زٚضاٖ وبضی ٔ ٚطحّٝ
ثبظ٘طستٍی تمسیٓ ٔیضٛز  ٚزض ضطایغی و ٝسٕت ضاست ضاثغ )5( ٝثعضيتط اظ یه ثبضس،
ض٘ٚس ٔػطفی ذب٘ٛاض فطضی زض ع َٛظٔبٖ فعایٙس ٜذٛاٞس ثٛز.
رفتار بٌگاُّا

فطؼ ثط ایٗ است و ٝسٕت تِٛیس التػبز ٔتطىُ اظ ثٍٙبٜٞبیی است و ٝزض ضطایظ ضلبثتی
فؼبِیت ٔیوٙٙس .زض ثرص تِٛیس یه ثٍٙب ٜفطغی وبالیی ضا تِٛیس ٔیوٙس ؤ ٝیتٛا٘س ٔػطف
ضٛز  ٓٞ ٚث ٝغٛضت وبالی سطٔبیٝای ،سطٔبیٌٝصاضی ضٛز .ثطای سِٟٛت ثحج لیٕت ایٗ وبال
ٚاحس زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز .ثب ایٗ فطٚؼ ،ثٍٙب ٜفطضی زض ٞط ظٔبٖ

ٔحػَٛ

ضا ثب

استفبز ٜاظ ػٛأُ تِٛیس ٘یطٚی وبض ( )  ٚسطٔبی ) ( ٝتِٛیس ٔیوٙس٘ .یطٚی وبض ٔبث ٝاظای
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ػطض٘ ٝیطٚی وبض ذٛز زستٕعز

ضا زضیبفت ٔیوٙس ٞ ٚعی ٝٙاربض ٜسطٔبی٘ ٝیع ثٛز ٚ ٜزض

ٞط زٚض٘ ٜیع ثب ٘طخ ٔستّٟه ٔیضٛز.
تبثغ تِٛیس ث ٝغٛضت وبة -زاٌالس زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز و ٝزاضای ثبظزٞی حبثت ٘سجت
ثٔ ٝمیبس است:
()6
و ٝزض آٖ پبضأتط ثیبٍ٘ط س ٟٓسطٔبی ٝاظ تِٛیس ثٍٙب ٜاست .تبثغ تمبضبی ثٍٙب ٜثطای ػٛأُ
تِٛیس اظ عطیك حساوخطسبظی سٛز ث ٝضىُ ظیط ث ٝزست ٔیآیس:
ثط اسبس ضطایظ ٔطتج ٝا َٚثٟیٝٙسبظی ضفتبض ثٍٙب ٜتٛاثغ تمبضبی ػٛأُ تِٛیس ث ٝغٛضت
ظیط ث ٝزست ٔیآیس:
()7
()8
زض ٚالغ ،ضٚاثظ فٛق چیعی غیط اظ لیٕت ػٛأُ تِٛیس ٘یستٙس.
رفتار دٍلت یا ًظام باسًشستگی

زض ایٗ ٔسَ ،فطؼ ثط ایٗ است و ٝزِٚت ٔسیطیت ٟ٘بز ثبظ٘طستٍی ضا ثط ػٟس ٜزاضزٟ٘ .بز
ثبظ٘طستٍی ٘یع اظ عطیك حك ثیٕٞٝبی ٚضغ ضس ٜثط زضآٔسٞب  ٚرٕغآٚضی ضس ٜتٛسظ زِٚت
تأٔیٗ ٔبِی ٔیضٛزٕٞ .چٙیٗ ،رٟت سِٟٛت ثحج فطؼ ضس ٜاست و ٝزِٚت ٔربضری غیط اظ
پطزاذتی ٔستٕطیٞبی ثبظ٘طستٍی ٘ساضز .ثط ایٗ اسبس ،حك ثیٕٞٝبی رٕغآٚضی ضس ٜزض ٞط
زٚض ٜظٔب٘ی ث ٝغٛضت ٔستٕطی زض اذتیبض ثبظ٘طستٍبٖ لطاض ٔیٌیطز؛ ث ٝػجبضت زیٍط ،فطؼ ثط
ایٗ است و ٝسبذتبض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ث ٝغٛضت پطزاذت ربضی است .ثطای سِٟٛت ثحج،
زِٚت ٟ٘ ٚبز ثبظ٘طستٍی ث ٝغٛضت یه ٛٞیت ٚاحس زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز و ٝغطفب ٚظیفٝ
رٕغآٚضی حك ثیٕٞٝبی افطاز ٔ ٚطبغُ  ٚپطزاذت ٔستٕطی ثبظ٘طستٍی ث ٝثبظ٘طستٍبٖ ضا
ثطػٟس ٜزاضز.
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ثطای ٞط فطز ٔتؼّك ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی ،پطزاذت ٔعایب ث ٝغٛضت ظیط است.
()9
و ٝزض آٖ،

rem

ٔؼطف ٘طخ (٘سجت) ربیٍعیٙی است .ثطاسبس ضاثغٔ )9( ٝیعاٖ ٔعایبی

ثبظ٘طستٍی ٞط فطز ثبظ٘طستٔ ٝؼبزَ حبغُ ضطة ٘سجت ربیٍعیٙی  ٚزستٕعز ربضی است.
ثطای ٞط زٚض ٜظٔب٘ی ثطایجطلطاضی تطاظ ثٛزر ٝغٙسٚق ثبیس ضاثغ )10( ٝثطلطاض ثبضس.
()10

∑

و ٝاٌط ٞط ٘سُ ضا یه فطز زض ٘ظط ثٍیطیٓٔ ،یت ٖٛضاثغ )10( ٝضا ث ٝغٛضت سبزٜتط  ٚثٝ
غٛضت ظیط ٘ٛضت:
()11
ػجبضت سٕت چپ٘ ،طبٍ٘ط وُ زضآٔس غٙسٚق ثبظ٘طستٍی است و ٝاظ چٟبض ٘سُ فؼبَ زض
ثبظاض وبض زضیبفت ٔیضٛز .ػجبضت سٕت ضاست ٘یع وُ ٞعیٞٝٙبی غٙسٚق است و ٝزض لبِت
ٔعایبی ثبظ٘طستٍی زض اذتیبض ز٘ ٚسُ آذط لطاض ٔیزٞس .اٌط فطؼ ضٛز وٞ ٝط ٘سُ ٔتطىُ اظ
یه فطز ثبضس؛ زض آٖ غٛضت ،زض ٞط زٚض ٜظٔب٘ی چٟبض ٘فط زض ثبظاض وبض ثٛز ٚ ٜحك ثیٕٝ
پطزاذت ٔی وٙٙس  ٚز٘ ٚفط ٘یع زض سٗ ثبظ٘طستٍی ثٛزٔ ٚ ٜعایب زضیبفت ٔیوٙٙس .ثطاسبس ضٚاثظ
ٔطثٛط ث ٝتطاظ ثٛزر ٝغٙسٚق  ٚتؼییٗ ٔعایب ثبظ٘طستٍی (ضٚاثظ ٘ ،)11-9طخ حك ثیٕ ٝغٙسٚق
زض ٞط ٘مغ ٝظٔب٘ی ث ٝغٛضت ظیط ذٛاٞس ثٛز:
()12

⁄

ضاثغ )12( ٝثطذالف سبزٌی ،زالِتٞبی سیبستی لبثُ تٛرٟی زاضز .اظ آ٘زب و٘ ٝطخ حك
ثیٕٞٝبی تؼییٗ ضس ٜتٛسظ غٙسٚقٞبی ثبظ٘طستٍی ث ٝغٛضت تبثؼی اظ ٘سجت ربیٍعیٙی
ٞستٙس  ٚایٗ ٘سجت ٘یع ث ٝغٛضت ثطٖٚظا زض ٔسَ ِحبػ ٔیضٛز؛ ثٙبثطایٗ ،ضٛن ٘طخ حك ثیٕٝ
ٔستمُ اظ ضٛن ٘سجت ربیٍعیٙی ٘رٛاٞس ثٛز .ث ٝػجبضت زیٍط ،زض ایٗ ٔسَ ،یىی اظ اثعاضٞبی
اغالحی زِٚت تغییط ٘سجت ربیٍعیٙی ذٛاٞس ثٛز و ٝثب فطؼ سغح زستٕعز ٔؼیٗ ایٗ ٘سجت
ٔیعاٖ ٔعایبی پطزاذتی ث ٝثبظ٘طستٍبٖ ضا ٔطرع ٔیوٙس .تٟٙب اثعاضی و ٝغٙسٚق زض رٟت تطاظ
ثٛزر ٝذٛز زاضز٘ ،طخ حك ثیٕٞٝبست.
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تعادل

زض ٔسَ عطاحی ضسٔ ٜف ْٟٛتؼبزَ ث ٝغٛضت ظیط است :ثب فطؼ سبذتبض ٔطرع ثطای ٘ظبْ
ثبظ٘طستٍی ٘ ٚسجت ربیٍعیٙی ٔؼیٗ ،تؼبزَ ٔسَ ضبُٔ ز٘جبِٝای اظ رطیبٖ ٔػطفی
تػٕیٕبت پسا٘ساظ

}

} {،

{ ،تمبضبی ػٛأُ تِٛیس } { ،{ } ٚلیٕتٞب} { ،{ } ٚ

پطزاذت ٔعایبی ثبظ٘طستٍی } { ٘ ٚطخٞبی حك ثیٕ ٝثبظ٘طستٍی} { ذٛاٞس ثٛز؛ ث ٝعٛضی
و:ٝ
اِف :ثب ٘طخٞبی زستٕعز٘ ،طخٞبی ثٟط ٚ ٜحك ثیٕٔ ٝؼیٗ ذب٘ٛاضٞبی ٔتؼّك ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی
ز٘جبِٞٝبی ٔػطف  ٚپسا٘ساظ ضا عٛضی تؼییٗ ٔیوٙٙس و ٝتبثغ ٔغّٛثیت ع َٛزٚضاٖ
ظ٘سٌیضبٖ ثب تٛر ٝث ٝلیس ثٛزر ٝذٛز ،حساوخط ضٛز.
ة :ثب سغح لیٕتٞبی ٔؼیٗ ثطای ػٛأُ تِٛیس ،ثٍٙبٜٞب تمبضبی ذٛز ثطای ػٛأُ ضا عٛضی
تؼییٗ ٔیوٙٙس و ٝسٛز ذٛز ضا حساوخط ٕ٘بیٙس.
دٔ :عایبی ثبظ٘طستٍی  ٚحكثیٕٞٝب عٛضی است و ٝثٛزر٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی تطاظ ٔ ٚتٛاظٖ ثبضس.
ز :ثبظاض وبالٞب  ٚذسٔبت تسٛیٔ ٝیضٛز.
ٞا :ضفتبض فطزی  ٚرٕؼی سبظٌبض ٞستٙس.
ثطذی اظ ٔٛاضز یبز ضس٘ ٜیبظ ث ٝتٛضیح  ٚتججیٗ ثیطتط زاضزٙٔ .ظٛض اظ تسٛی ٝثبظاض ایٗ است
و ٝتِٛیس غٛضت ٌطفت ٝزض التػبز ثبیس ثٚ ٝسیّ ٝرطیبٖ ٔػطفی  ٚسطٔبیٌٝصاضی رصة ضٛز وٝ
زض ایٙزب سطٔبیٌٝصاضی ث ٝغٛضت ٔیعاٖ اضبف ٝضس ٜثط ٔٛرٛزی سطٔبی ٚ ٝاستٟالن سطٔبیٝ
تؼطیف ضس ٜاست:
()13

∑

زض ضاثغ )13( ٝتٟٙب ػجبضتی و ٝزض ظبٞط اضتجبعی ثب ا٘جبضت سطٔبی٘ ٝساضزٔ ،ػطف است .أب
ثب تٛر ٝث ٝلیس ثٛزر ٝذب٘ٛاض ٔالحظٔ ٝیضٛز ؤ ٝػطف تبثؼی اظ پسا٘ساظ ثٛز ٚ ٜپسا٘ساظ ٓٞ
زض ٟ٘بیت ث ٝا٘جبضت سطٔبیٙٔ ٝتٟی ٔیضٛز؛ ٕٞ ٚچٙیٗ لیٕت ػٛأُ تِٛیس  ٓٞتبثؼی اظ ا٘جبضت
سطٔبی ٝاست.
سبظٌبضی ضفتبضٞبی فطزی  ٚرٕؼی ٘یع ث ٝایٗ ٔؼٙبست و ٝوُ ػطض٘ ٝیطٚی وبض زض ظٔبٖ
زض التػبز ثبیس ثب ٔزٕٛع ػطضٌ ٝطٜٞٚبی ٔرتّف سٙی ثطاثط ثبضس:

t
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()14

∑

ٕٞچٙیٗ ثب فطؼ ثیوطص ثٛزٖ ػطض٘ ٝیطٚی وبض زض التػبز  ٚثب تٛر ٝث ٝلیس ثٛزر ٝذب٘ٛاض
 ٚضفتبض حساوخطسبظی سٛز تٛسظ ثٍٙبٜٞب ،پٛیبییٞبی سطٔبی٘ ٝیع ث ٝغٛضت ظیط ذٛاٞس ثٛز:
()15

∑

ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝث ٝثیوطص ثٛزٖ ػطض٘ ٝیطٚی وبض ٚ ٚاثستٍی رطیبٖ ٔػطف  ٚپسا٘ساظ
ث ٝثٛزر ٝذب٘ٛاضٞب ،پٛیبیی وُ ٔسَ ضا ٔیتٛاٖ زض ٔحبسج ٝرطیبٖ پسا٘ساظ ذب٘ٛاض فطضی  ٚثٝ
تجغ آٖ رطیبٖ ا٘جبضت سطٔبی ٝث ٝضىُ ضاثغ )15( ٝذالغ ٝوطز.
 .5-9کالیبزاسیَى الگَ

یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔطاحُ تىٕیُ اٍِٞٛبی تؼبزَ ػٕٔٛی ٔمساضزٞی پبضأتطٞبی آٖ است .ثطای
ایٗ أط ٔؼٕٛال اظ یبفتٞٝبی ٔحممبٖ زیٍط  ٚتحمیمبت غٛضت ٌطفت ٝزض حٛظ ٜالتػبز ذطز ٚ
والٖ استفبزٔ ٜیضٛز .زض ایٗ ٔمبِ ،ٝز ٚاٍِٛی ٔرتّف ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ضجیٝسبظی  ٚوبِیجطٜ
ضس ٜاست .اثتسا ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٔجتٙی ثطای ٔعایبی ٔؼیٗ ثب تأٔیٗ ٔبِی پطزاذت ربضی وٝ
٘طبٖزٙٞس٘ ٜظبْ ثبظ٘طستٍی فؼّی زض ایطاٖ است  ٚسپس ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی تطویجی و ٝاظ ٞط زٚ
٘ٛع ٘ظبْ ٔعایبی ٔؼیٗ  ٚوسٛض ٔؼیٗ تطىیُ ٔیضٛز ٕ٘ ٚبیٙس ٜاغالحبت زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی
استٞ .ط یه اظ ایٗ ز٘ ٚظبْ ،ث ٝعٛض رساٌب٘ ،ٝضججیٝسبظی  ٚوبِیجط ٜضسٔ ٚ ٜیعاٖ ٔػطف ٚ
ا٘جبضت سطٔبیٞ ٝط ٘سُ زض زٔ ٚسَ ثطآٚضز ٔیضٛز .رس )1( َٚپبضأتطٞبی ٞط ز ٚاٍِ ٛضا و ٝاظ
تحمیمبت پیطیٗ  ٚلٛا٘یٗ ثبظ٘طستٍی زض ایطاٖ اذص ضس٘ ٜطبٖ ٔیزٞس.
اٍِٛی ز ْٚث ٝز٘جبَ ٘تبیذ حبغُ اظ اغالحبت سبذتبضی زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی است؛ ثسیٗ
غٛضت و٘ ٝظبْ ا٘سٚذتٝای رعیی و ٝیه ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی تطویجی است ،ربیٍعیٗ ٘ظبْ
پطزاذت ربضی ٔیضٛز .زض ٘ظبْ ا٘سٚذتٝای رطیی ثرطی اظ حك ثیٕ ٝزضیبفتی ( ) تٛسظ
غٙسٚق ثبظ٘طستٍی ثطای پطزاذت ٔستٕطیٞبی ثبظ٘طستٍی اظ عطیك پطزاذت ربضی (ٕٞب٘ٙس
اٍِٛی پیطیٗ) ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔیٌیطز  ٚثرص زیٍط حك ثیٕ ) ( ٝزض حسبثی ث٘ ٝبْ ذٛز
فطز شذیط ٜضس ٚ ٜزض ظٔبٖ ثبظ٘طستٍی ٕٞطا ٜثب سٛز ٔجبِغ ا٘جبضت ٝضس ٜزض اذتیبض فطز ثبظ٘طستٝ
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لطاض ٔی ٌیطز .زض ایٗ سٙبضی ،ٛلیس ثٛزر ٕٝٞ ٝافطاز فؼبَ زض ثبظاض وبض ٕٞ ٚچٙیٗ افطاز ثبظ٘طستٝ
تغییط ٔیوٙس.
جدٍل  .7ارسش پاراهتزّای ّز دٍ الگَی شبیِساسی شدُ ًظام باسًشستگی
پاراهتز

تَصیف

ارسش

هٌبع

α

س ٟٓسطٔبی ٝزض تِٛیس

0/414

تمٛی  ٚغفطظاز)1388( ٜ

β

٘طخ تٙعیُ شٙٞی

0 /9

تمٛی  ٚغفطظاز)1388(،ٜ

δ

٘طخ استٟالن سطٔبیٝ

0/08

تمٛی  ٚغفطظاز)1388( ٜ

η

ضطیت ا٘ؼغبفپصیطی ضیسه

2

تمٛی  ٚغفطظاز)1388( ٜ

0/93

آٔبض٘بٔ ٝغٙسٚق ثبظ٘طستٍی وطٛضی

Rem

τ

٘طخ ربیٍعیٙی پطزاذت ٔستٕطی
ثبظ٘طستٍی
٘طخ حك ثیٕ ٝثبظ٘طستٍی زض اٍِٛی
ٔعایب ٔؼیٗ پطزاذت ربضی

0/225

τ

0/15

ٔؼیٗ

σ

ا٘سٚذتٌٝصاضی

سبذتبضی زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی  ٚتجسیُ اظ
٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٔعایب ٔؼیٗ ث٘ ٝظبْ
ثبظ٘طستٍی تطویجی
فطؼ ٔحمك ثطای ا٘زبْ اغالحبت

٘طخ حك ثیٕ ٝثبظ٘طستٍی زض ٘ظبْ
ثبظ٘طستٍی تطویجی ثطای وسٛض ٔؼیٗ

ثع٘طستٍی وطٛضی زض ایطاٖ
فطؼ ٔحمك ثطای ا٘زبْ اغالحبت

٘طخ حك ثیٕ ٝثبظ٘طستٍی زض ٘ظبْ
ثبظ٘طستٍی تطویجی ثطای ثرص ٔعایب

لٛا٘یٗ پطزاذت حك ثیٕٔ ٝطتطویٗ غٙسق

0/075

سبذتبضی زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی  ٚتجسیُ اظ
٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٔعایب ٔؼیٗ ث٘ ٝظبْ
ثبظ٘طستٍی تطویجی

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پژٞٚص ٌ ٚطزآٚضی ٔحمك

چٟبض ٘سُ اثتسایی فؼبَ زض ثبظاض وبض و ٝاظ زضآٔس ذٛز ثطای زٚضاٖ ثبظ٘طستٍی حك ثیٕٝ
پطزاذت ٔیوٙٙس ،لیس ثٛزرٝای ث ٝغٛضت ظیط ذٛاٙٞس زاضت:
()16
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 tحك ثیٕٝای است و ٝافطاز ث٘ ٝظبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ٔیوٙٙس تب زٚضاٖ ثبظ٘طستٍی
ٔستٕطی زضیبفت وٙٙس .ایٗ ٔستٕطی اظ عطیك ضٚش پطزاذت ربضی تأٔیٗ ٔبِی ٔیضٛز.



زضغسی اظ زضآٔس است و ٝضبغالٖ ث ٝغٙسٚق ثبظ٘طستٍی پطزاذت ٔیوٙٙس تب زض حسبثی ثٝ
٘بْ ذٛز فطز شذیط ٜضٛز  ٚزض ظٔبٖ ثبظ٘طستٍی ٔجّغ ا٘جبضت ٝضسٕٞ ٜطا ٜثب سٛز آٖ زض اذتیبض
فطز لطاض ٌیطز .زض ایٗ حبِت ،ثرص ز٘ ْٚظبْ ثبظ٘طستٍی ثیٗ ٘سّی ٘جٛز ٜفمظ ث ٝحسبة
ضرػی ذٛز فطز ٔطتجظ است .لیس ثٛزر ٝزٚضاٖ ثبظ٘طستٍی ث ٝغٛضت ظیط تغییط ٔیوٙس.
()17
ثطاسبس لیس ثٛزر )17( ٝزض ظٔبٖ ثبظ٘طستٍی افطاز ػال ٜٚثط زضیبفت ٔعایبی ٔؼیٗ
ثبظ٘طستٍی و ٝاظ حك ثیٕ ٝپطزاذتی ضبغالٖ ٕٞبٖ زٚض ٜتأٔیٗ ٔبِی ٔیضٛز ،وسٛض پطزاذتی
زض زٚضاٖ اضتغبَ ذٛز ضا و ٝزض حسبة ضرػی آٖٞب زض غٙسٚق ا٘جبضت ضس ٜاست ضا ٕٞطاٜ
ثب سٛز آٖ زضیبفت ٔیوٙٙس .ثطای ثطضسی احط اغالحبت سبذتبضی ثط ٔیعاٖ ٔػطف افطاز زض
ٌطٜٞٚبی ٔرتّف ٘طخ حك ثیٕ ٝپطزاذتی ث ٝغٙسٚق تٛسظ ضبغالٖ ث ٝز ٚزست ٝتمسیٓ ضسٜ
است .اظ  22/5زضغس وُ حك ثیٕ 15 ،ٝزضغس آٖ ث ٝػٛٙاٖ حك ثیٕ ٝثطای تأٔیٗ ٔعایبی ٔؼیٗ
ثبظ٘طستٍبٖ اظ حمٛق ضبغالٖ وسط ٔیضٛز  7/5 ٚزضغس آٖ ثطای پسا٘ساظ زض حسبة ٞط فطز
زض غٙسٚق ثبظ٘طستٍی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٚ ٝسٛز سبِیب٘ ٝایٗ ٔجبِغ ا٘جبضت ٝضس٘ ٜیع ث ٝآٖ
حسبة اضبفٔ ٝیضٛز .زض ٘تیز ،ٝزض وبِجطاسی ٖٛایٗ ٔسَ تغییطات زض ٘طخ حك ثیٕ ٝاتفبق
ٔیافتس و ٝزض رس٘ )1( َٚطبٖ زاز ٜضس ٜاست .ا٘تربة ایٗ تغییطات ثط ایٗ اسبس است وٝ
ٔمساض حك ثیٕ ٝپطزاذتی فطز زض ٞط ز ٚاٍِ ٛیىسبٖ ثبضس  ٚزض اٍِٛی تطویجی ٕٞبٖ ٔیعاٖ حك
ثیٕ ٝث ٝز ٚلسٕت تمسیٓ ضٛز .اظ آ٘زب و ٝپطزاذت ٔعایبی ثبظ٘طستٍی تب ظٔبٖ لغغ وبُٔ ضاثغٝ
ٔبِی ثبظ٘طست ٚ ٝثبظٔب٘سٌبٖ آٖ ثب غٙسٚق ازأ ٝزاضز؛ اظ ایٗض ،ٚثرص ثیطتطی اظ ایٗ حك ثیٕٝ
ثطای تأٔیٗ ٔستٕطی ثبظ٘طستٍبٖ استفبزٔ ٜیضٛز.
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 .4شبیِساسی هدل ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى
اٍِٞٛبی عطاحی ضس ٜزض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ٔجتٙی ثط پطزاذت ربضی  ٚا٘سٚذتٌٝصاضی رعئی ثب
استفبز ٜاظ ٘طْافعاض  ٚ Dynar 4.5.3ثطاسبس ٔمبزیط تؼییٗ ضس ٜثطای پبضأتطٞبی سبذتبضی ٞط
ز ٚاٍِ ٚ ٛضطایظ پبیساض اِٚی ،ٝضجیٝسبظی ضس٘ ٚ ٜتبیذ آٖ ث ٝغٛضت ظیط ث ٝزست آٔس ٜاست:
جدٍل ً .5تایج الگَی ًظام باسًشستگی هبتٌی بز پزداخت جاری
طبقِبٌدی سٌی (دٍرُ سًدگی)

هصزف

پساًداس (اًباشت سزهایِ)

 29-20سبَ (زٚض ٜا)َٚ

0/17

-

 39-30سبَ (زٚض ٜز)ْٚ

0/23

0/07

 49-40سبَ (زٚض ٜس)ْٛ

0/30

0/14

 59-50سبَ (زٚض ٜچٟبضْ)

0/40

0/20

 69-60سبَ (زٚض ٜپٙزٓ)

0/53

0/23

 70سبَ ث ٝثبال (زٚض ٜضطٓ)

0/70

0/21

رٕغ وُ

2/3

0/85

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پژٞٚص

رسٔ )2( َٚیعاٖ ٔػطف  ٚا٘جبضت سطٔبیٞ ٝط ٘سُ ضا زض یه زٚض ٜظٔب٘ی یىسبٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔػطف  ٚا٘جبضت سطٔبی ٝوُ ربٔؼ ٝضا زض آٖ زٚض٘ ٜطبٖ ٔیزٞسٔ .الحظٔ ٝیضٛز وٝ
ٔ ٓٞػطف  ٓٞ ٚا٘جبضت سطٔبی ٝثب افعایص سٗ افعایص ٔییبثس؛ ظیطا ثب افعایص سٗ افطاز ٓٞ
أىبٖ زضآٔس ثبالتط فطأ ٓٞیضٛز  ٓٞ ٚافطاز ٔیتٛا٘ٙس اظ پسا٘ساظٞبی ذٛز رٟت ٔػطف
استفبز ٜوٙٙس؛ ثسیٗ ٔؼٙب و ٝثب غطف ٘ظط وطزٖ اظ ٔػطف زض زٚضاٖ رٛا٘ی ٔػطف ظٔبٖ پیطی
ذٛز ضا تأٔیٗ ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ا٘جبضت سطٔبی ٝزض آذطیٗ ٘سُ ث ٝزِیُ وبٞص أیس ث ٝظ٘سٌی
وبٞص یبفت ٝاست.
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جدٍل ً .9تایج الگَی ًظام باسًشستگی هبتٌی بز اًدٍختِگذاری جشیی
طبقِبٌدی سٌی (دٍرُ سًدگی)

هصزف

پساًداس (اًباشت سزهایِ)

 29-20سبَ (زٚض ٜا)َٚ

0/175

-

 39-30سبَ (زٚض ٜز)ْٚ

0/23

0/06

 49-40سبَ (زٚض ٜس)ْٛ

0/31

0/12

 59-50سبَ (زٚض ٜچٟبضْ)

0/41

0/17

 69-60سبَ (زٚض ٜپٙزٓ)

0/54

0/16

 70سبَ ث ٝثبال (زٚض ٜضطٓ)

0/72

0/22

رٕغ وُ

2/4

0/73

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پژٞٚص

احطات اغالحبت سبذتبضی زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی زض لبِت ا٘تمبَ اظ ٘ظبْ پطزاذت ربضی ثٝ
ا٘سٚذتٌٝصاضی رطئی زض رسٌ )3( َٚعاضش ضس ٜاست .اعالػبت رس٘ )3( َٚطبٖ ٔیزٞس زض
٘ظبْ ثبظ٘طستٍی تزسیس سبذتبض یبفت ٝافطاز ث ٝأیس پسا٘ساظ ثیطتط اظ عطیك ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی،
ٔػطف ذٛز ضا افعایص زاز ٚ ٜاظ پسا٘ساظ ضرػی ذٛز وٓ ٔیوٙٙس؛ ثٙبثطایٗٔ ،ػطف زض
تٕبٔی ٘سُٞب ٘سجت ث ٝاٍِٛی لجّی افعایص یبفت ٝاست؛ أب ،ا٘جبضت سطٔبی ٝزض وُ ربٔؼٝ
وبٞص یبفت ٝاست .افطاز ذٛز پسا٘ساظ ضرػی وٕتطی زاضتٝا٘س  ٚاظ عطفی ثب ضطایظ التػبزی
٘بٔتؼبضف زض ایطاٖ ٘یع ا٘جبضت سطٔبی ٝرٕغآٚضی ضس ٜتٛسظ غٙسٚق ثبظ٘طستٍی تٛاٖ افعایص
ا٘جبضت  ٚثبظتِٛیس سطٔبی ٝثیطتط ضا ٘ساضت ٝاست  ٚث ٝایٗ اػتجبض تِٛیس زض التػبز وبٞص ذٛاٞس
یبفت.
ث ٝعٛض وّی ٔیتٛاٖ ازػب وطز و ٝثب ػٙبیت ث ٝافعایص سغح ٔػطف زض اٍِٛی تطویجی  ٚثب
تٛر ٝث ٝتبثغ ٔغّٛثیت تػطیح ضسٕٔ ،ٜىٗ است ضفب ٜربٔؼ ٝافعایص رعئی تزطث ٝوٙس؛ أب ثٝ
زِیُ وبٞص ا٘جبضت سطٔبی ٚ ٝث ٝایٗ اػتجبض افت تِٛیس وُٚ ،ضؼیت وّی التػبز ثٟجٛزی
٘رٛاٞس زاضت .افعایص ا٘جبضت سطٔبی ٝزض ٘سُ آذط ٘یع ث ٝایٗ زِیُ است ؤ ٝجّغ ا٘جبضت ٝضسٜ
زض غٙسٚق زض زٚض ٜپٙزٓ ظ٘سٌی زض اذتیبض فطز لطاض ٔیٌیطز  ٚفطز ثب ا٘تربة ذٛز آٖضا ث ٝزٚ
زٚض ٜا٘تٟبی ظ٘سٌی ترػیع ٔیزٞس.
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ً .2تیجِگیزی ٍ پیشٌْادّا
ازثیبت ٘ظطی  ٚتزطثی ٔٛرٛز ٌٛیبی ایٗ ٚالؼیت است و ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ اٞساف
ضىٌُیطی ٘ظبْٞبی تبٔیٗ ارتٕبػی ثٟجٛز تٛظیغ زضآٔس  ٚوبٞص فمط ثٛز ٜاست ٕٞ ٚچٙیٗ
یىی اظ اغّیتطیٗ اثعاضٞبی ٘ظبْ تبٔیٗ ارتٕبػی زض رٟت ثٟجٛز تٛظیغ زضآٔس ،غٙسٚقٞبی
ثبظ٘طستٍی است .زض حبَ حبضط ،زض اغّت وطٛضٞب ایٗ غٙسٚقٞب یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٟ٘بزٞبی
التػبزی  ٚتبٔیٗ ٔبِی غیطثب٘ىی ٔحسٛة ٔیض٘ٛس.
زض زٞٝٞبی اذیط یىی اظ چبِصٞبی اسبسی التػبز وطٛضٞب ث ٝعٛض اػٓ ٘ ٚظبْ تبٔیٗ
ارتٕبػی ث ٝعٛض اذع ثحطاٖ ٔبِی ٟ٘بزٞبی ثبظ٘طستٍی است .ایٗ أط سجت ضس ٜاست وٝ
غٙسٚقٞبی ثبظ٘طستٍی ٘ ٝتٟٙب لبزض ث ٝایفبی ٘مص ٔٛحط زض تبٔیٗ ٔبِی سطٔبیٌٝصاضیٞب ٘جبضٙس؛
ثّى ٝث ٝزِیُ ٘یبظ ث ٝتبٔیٗ ٔبِی اظ ثٛزر ٝػٕٔٛی ثرطی اظ تٛاٖ زِٚت زض ایٗ ظٔی ٝٙضا ٘یع
ثىبٙٞس .زض ایٗ ضاستب ،زض زٞٝٞبی اذیط٘ ،ظبْٞبی ثبظ٘طستٍی وطٛضٞبی تٛسؼٝیبفت ٚ ٝزض حبَ
تٛسؼ ٝضبٞس عیف ٌستطزٜای اظ اغالحبت سبذتبضی  ٚپبضأتطیه ثٛز ٜاست و ٝایٗ تحٛالت
زض پبسد ث ٝتعِعَ پبیساضی ٔبِی غٙسٚقٞبی ثبظ٘طستٍی زض وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست اتفبق افتبزٜ
است٘ .ظبْ ثبظ٘طستٍی ایطاٖ  ٓٞاظ ایٗ تحٛالت ثیثٟطٕ٘ ٜب٘س ٜاست .زض سبَٞبی اذیط،
ضطٚضت اغالحبت سبذتبضی  ٚپبضأتطیه زض ایٗ ٘ظبْ یىی اظ ثحجٞبی پطچبِص ٔحبفُ
سیبستٌصاضی  ٚزا٘طٍبٞی وطٛض ثٛز ٜاست.
ایٗ ٔمبِ ٝزض چبضچٛة اٍِٛی ٘سُٞبی ٕٞپٛضبٖ  6زٚضٜای ث ٝتحّیُ  ٚضجیٝسبظی ا٘تمبَ
اظ ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی پطزاذت ربضی ث٘ ٝظبْ ثب ا٘سٚذتٌٝصاضی رعیی زض التػبز ایطاٖ پطزاذت
تب ثتٛا٘س احطات ایٗ اغالحبت ضا ثط فطایٙس ا٘جبضت سطٔبیٔ ،ٝػطف  ٚتِٛیس ّٔی  ٚغیطٔ ٜغبِؼٝ
وٙس .ثسیٗ ٔٙظٛض ،اٍِٛی عطاحی ضس ٜثطای التػبز ایطاٖ ضجیٝسبظی ضس.
٘تبیذ ضجیٝسبظی ز ٚاٍِٛی ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ثطای ایطاٖ ثب استفبز ٜاظ ٔسَٞبی تؼبزَ
ػٕٔٛی ٘سُٞبی ٓٞپٛضبٖ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزض اٍِٛی ٔعایبی ٔؼیٗ ٕٞطا ٜثب تأٔیٗ ٔبِی ثٝ
غٛضت پطزاذت ربضی ،افطاز پسا٘ساظ ضرػی ثیطتطی زاض٘س؛ اظ ایٗض ،ٚا٘جبضت سطٔبی ٝزض
وُ ربٔؼ ٝافعایص ٔییبثس؛ أب ثؼس اظ ا٘زبْ اغالحبت سبذتبضی زض ٘ظبْ ثبظ٘طستٍی ،افطاز ثب
أیس ث ٝپسا٘ساظ ثیطتط تٛسظ ٘ظبْ ثبظ٘طستٍیٔ ،ػطف ذٛز ضا زض تٕبْ ٘سُٞب افعایص
ٔیزٙٞس و٘ ٝتیز ٝآٖ وبٞص ا٘جبضت سطٔبی ٝزض وُ ربٔؼ ٝاست .ثط اسبس ٘تبیذ ،ث ٝاػتجبض
وبٞص ا٘جبضت سطٔبی ،ٝتِٛیس التػبز ٘یع وبٞص ذٛاٞس یبفت.
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