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 .1هقذهِ
ثطضؾی ازٍاض تجبضی اظ هَيَعبت هْن اقتهبز کالى اؾت ٍ اظ آى جْت حبئع اّویت اؾت کِ
ثطًبهِضیعی اقتهبزی ،ثسٍى زضک چگًَگی ًَؾبًبت تَلیس ًبذبلم زاذلی ٍ علت ٍ ضیكِ ایي
ًَؾبًبت ،هفَْهی ًساضز .ضکَز اقتهبزی ثِ هعٌبی افعایف ثیکبضی ٍ فقط اؾتّ .وچٌیي افعایف
ًَؾبًبت ٍ فًبی ثیثجبتی هیتَاًس ؾطهبیِگصاضی ٍ ضقس اقتهبزی ضا کبّف زّدس .زض قدطایٍ
ضکَز ،زٍلتّب زض کكَضّبی زض حبل تَؾعِ زض تبهیي هردبض ثْساقدتی ،آهَظقدی ٍ عوطاًدی
زچبض هكکس هیقًَس؛ ثٌبثطایي ،ثبیس ثب قٌبذت ؾبذتبض ًَؾبىّب ٍ ؾیکسّدبی ایجدبز قدسُ زض
اقتهبز ؾعی زض کٌتطل ٍ کدبّف قدست آى ًودَزَ .جدق ًودط لَکدبؼ ،قدٌبذت ٍ زضک ازٍاض
تجبضی ،اٍلیي گبم زض َطاحی هٌبؾت ؾیبؾتّبی تثجیت اؾت .نطفًوط اظ علت ایجدبز ازٍاض
تجبضی ،هكرمکطزى ٍیػگیّبی ازٍاض تجبضی هیتَاًس ثطای ثطًبهِضیعیّبی اقتهبزی ٍ اضائِ
زیسگبُ هٌبؾت ثِ ؾیبؾتگصاضاى اقتهبزی هفیس ثبقس.
1

2

چْبض هطحلِ ازٍاض تجبضی ضا هیتَاى ثِ ََض ذالنِ ثِ ضًٍق ٍ ثْجَز ً ،قُِ اٍ  ،ضکدَز

3

ٍ ًقُِ حًیى 4تقؿینثٌسی کطز« .ضًٍق ٍ ثْجَز» ثِ زٍضُ ظهبًی اَدال هدیقدَز کدِ تَلیدس
ًبذبلم زاذلی ٍاقعی آغبظ ثِ ضقس هیکٌس؛ «ًقُِ اٍ »ً ،قُِای اؾت کِ زض آى ضًٍس افدعایف
تَلیس ًبذبلم زاذلی هتَقف ٍ ؾیط ًعٍلی آى آغبظ هیقدَز؛ زض ًقُدِ اٍ  ،اقدتغبل ،هردبض
ههطفکٌٌسگبى ٍ تَلیس ثِ ثبالتطیي ؾُح ذَز هیضؾس؛ «ضکَز یب کؿدبزی» ثدِ زٍضُای اَدال
هیقَز کِ ثب کبّف هقساض تَلیس ًبذبلم زاذلی ٍاقعی ّوطاُ ثدَزُ ٍ َدی آى ثدِ زلیدس افدت
هیعاى فطٍـ ،ثٌگبُّب تهویوبتی ثط کبّف تعساز کبضگطاى ،ذطیدس کوتدط هدَاز اٍلیدِ ٍ تَقدف
َطحّبی تَؾعِای ثِ هٌوَض کبّف هربض قبى اتربش هیکٌٌسً« .قُِ حًیى یدب ثحدطاى» ثدِ
هَقعیتی اَال هیقَز کِ زض آى اقتهبز ثب ًطخ ثبالی ثیکبضی ٍ ًدعٍل زضآهدس ؾدبلیبًِ ٍ هدبظاز
عطيِ هَاجِ هیقَز .ثِ عجبضت زیگط ،ظهبًی اؾت کدِ ضًٍدس ًعٍلدی تَلیدس ًبذدبلم زاذلدی
ٍاقعی هتَقف قسُ ٍ ثبیس زض اًتوبض آغبظ زٍضُ ضًٍق ٍ ثْجَز اقتهبزی ثَز (ندیبزظازُ ٍ جودبل
زیکبلِ.)68 :1387 ،
1

Expansion and Recovery
Prosperity
3
Recession
4
Trough or Depression
2

عَاهل هؤثز تز هذت سهاى تقای رًٍق اقتصادی کشَرّای هٌتخة ساسهاى ّوکاری اسالهی ...

99

زض ازثیبت ازٍاض تجبضی ،توطکع ظیبزی ثطای یبفتي پبؾد ثِ ایدي پطؾدف ٍجدَز زاضز کدِ ":آیدب
زٍضُّبی ضکَز ٍ ضًٍق زض فعبلیتّبی اقتهبزی – ّوچٌبى کِ قسیویتدط هدیقدًَس -احتودبل
ثیكتطی ثطای پبیبى یبفتي زاضًس؟ یب ثِ عجبضت زیگط ،آیب ازٍاض تجبضی ٍاثؿتگی هثجتدی ثدِ هدست
ظهبى ًكبى هیزٌّس؟ " .زض هُبلعبت تجطثی هرتلف ؾدعی قدسُ تدب ثدب اؾدتفبزُ اظ هدسلّدبی
زٍضُای (پبضاهتطی یب غیطپبضاهتطی) یب هسلّبی چطذكی هبضکَف ثِ ایي پطؾدف پبؾدد زٌّدس.
ضٍـ غیطپبضاهتطی ثطای آظهَى ٍاثؿتگی ثِ هست ظهبى چطذِّدبی تجدبضی زض قدَاّس یبفدت
قسُ اظ ٍاثؿتگی ظهبًی ضکَز ٍ ضًٍق اقتهبزی هَفقیتّدبی ظیدبزی ًساقدتِ اؾدت .ؾدبیچس

1

( )1991ثب اؾتفبزُ اظ یک هسل زٍضُای پیَؾدتِ ٍیجدَل ٍ 2ظهدبىثٌدسی هبّبًدِ  NBERزض زٍضُ
 1854-1990ثطای ایبالت هتحسُ ،قَاّس هعٌبزاضی اظ ٍاثؿتگی هثجت ظهبًی ثدطای ضًٍدقّدبی
قجس اظ جٌگ جْبًی زٍم ٍ ضکَزّبی ثعس اظ آى یبفتِ اؾت .زیجلس ٍ ّوکبضاى )1990( 3هسل ثدب
تَظیع ٍیجَل ضا ثِ کبض ثطزُاًس تب ٍاثؿتگی ثِ هست ظهبى زض فطاًؿِ ،آلوبى ٍ ثطیتبًیدب ضا آظهدَى
کٌٌس ٍ ثِ ّوبى ًتبیب ؾبیچس ( )1991ضؾیسًس (کبؾتطٍ.)347 :2012،4
هطٍض پػٍّفّبی زاذلی هبًٌس هُبلعبت گطجدی ٍ اقجدبلی (ّ ٍ )1388ػثطکیدبًی ٍ هدطازی
( )1390ثیبًگط ایي اؾت کِ زض ایي پػٍّفّب ،ؾعی قسُ اؾت ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی ذُی ٍ
غیطذُی ،هبّیت ؾیکسّبی تجبضی ٍ عَاهس هؤثط ثط ٍقَع ضکَز ٍ ضًٍق اقتهبزی قٌبؾدبیی ٍ
ثطآٍضز قَز؛ اظ ایيضٍ ،قکبف تحقیقبتی زض ظهی ٌِ عَاهدس هدؤثط ثدط هدست ظهدبى ثقدبی ضًٍدق
اقتهبزی ثِ نَضت ثیيکكَضی ٍ ثب ثْطُگیطی اظ ضّیبفدت تحلیدسّدبی ثقدب ٍجدَز زاضز .ایدي
هُبلعِ ثطای ثطَطف کطزى قکبف تحقیقبتی هَجَز ،قهس زاضز تدبثیط عدَاهلی هبًٌدس قیودت ٍ
زضآهس ًفت ،هربض ههطفی ًْبیی زٍلت ،تكکیس ؾطهبیِ ثبثت ًبذبلم ٍ ًؿجت اعتجبضات اعُب
قسُ ثِ ثرف ذهَنی ضا ثط ََل هست ضًٍق اقتهبزی زض  25کكَض هٌتردت عًدَ ؾدبظهبى
ّوکبضی اؾالهی  -کِ زازُّبی آًْب زض زٍضُ ظهبًی  1994-2014زض زؾتطؼ هیثبقس -ثطضؾی
کٌس .ایي هقبلِ ثطای ثطضؾی تبثیط هتغیطّب زض احتوبل پبیبى ضکَز یب ضًٍق اظ تحلیدس ثقدب اؾدتفبزُ
هیکٌس.
Sichel
Weibull
Diebold et al
Castro

1
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4
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 .2هزٍری تز ادتیات
ازثیبت ًوطی هطتجٍ ثب عَاهس هَثط ثط ََل زٍضُ ضکَز ٍ ضًٍق اقتهبزی ثؿدیبض هحدسٍز اؾدت.
زض ایي ثرف ثِ ایي عَاهس پطزاذتِ هیقَز.
 -قیوت ًفت ٍ درآهذّای ًفتی

ّویلتَى )2005 ٍ 1983 ( 1ثیبى هیکٌس اکثط ضکَزّبی ایبالت هتحسُ ثعس اظ جٌگ جْدبًی زٍم
ثب افعایف زض قیوت ًفت ایجبز قسُاًس (کبؾتطٍ .)349 :2012 ،ایي ًکتِ ًكدبى هدیزّدس َدَل
هست ضًٍق هیتَاًس تَؾٍ قَکّبی قیودت ًفدت هتدبثط قدَز .ثبضؾدکبی ٍ کیلیدبى)2004( 2
زالیلی هجٌی ثط یک اضتجبٌ هٌفی ثیي قیوت ًفت ٍ ضقس تَلیس اضائِ کطزُاًس .ثب تَجِ ثِ اؾتسالل
آًْب اًتوبض هیضٍز کِ احتوبل پبیبى یک ضًٍق هوکي اؾت افعایف یبثسّ ،وچٌبى کِ قیوت ًفت
افعایف هییبثس.
ازثیبت هَجَز زض ضاثُِ ثب ًقف قَکّبی قیوت ًفت ،عوستب ثط کكَضّبی ٍاضزکٌٌسُ ًفت
یب هسلّبی اقتهبز کالى ثیيالولس زض هَضز اثط قَکّدبی قیودت ًفدت عودستب ثدط کكدَضّبی
ٍاضزکٌٌسُ ًفت هتوطکع قسُاًس .زض ایي هَضز ،ؾبئع ( )2002ثِ ثطضؾدی اقتهدبز ًفتدی ًٍدعٍئال
پطزاذتِ اؾت .آظهَى تجطثی ًكبى هدیزّدس کدِ هدسل ،ثطذدی اظ ذهَندیبت ازٍاضی کكدَض
ًٍعٍئال ضا تكطیح هیکٌس ٍ ثب افعایف قیوت ًفت ٍ زضآهسّبی ًفتی ،ههطف ،ؾطهبیِگدصاضی ٍ
تَلیس افعایف هییبثس (قْطؾتبًی ٍ اضثبثی.)51: 1388 ،
ثِ ََض کلی ثیثجبتی قیوت کبالّب زض اقتهبز کكَضّب قبثس تَجِ ٍ هْدن اؾدت؛ ظیدطا آًْدب
زاضای اثطات کالى ٍ ذطز اقتهبزی ثب زاللدتّدبی ؾیبؾدتی زض ّدط زٍ ؾدُح ّؿدتٌس .ثطذدی
هُبلعبت اظ ایي ًوطیِ حوبیت هیکٌٌس کِ ثیثجبتی قیوتّب ًِ فقٍ زض ؾَُح ثبالی قیودتّدب،
ثلکِ زض توبم ؾَُح قیوتی ثِ ََض ًبهؿبعسی ثط هتغیطّبی کالى اقتهدبزی تدبثیط هدیگصاضًدس.
قَاّس تجطثی قبثستَجْی ٍجَز زاضز کِ ثِ ََض علّی ،تغییطات قیوت ًفت ضا ثب هتغیطّدبیی اظ
قجیس تَلیس ًبذبلم زاذلی ،ثبظزّی ؾْبم ٍ ًطخ ثْطُ پیًَس هیزّس .زض ثعًی اظ هَاضز ،اثدطات
ثیثجبتی قیوت ًفت ًبهتقبضى ًكبى زازُ قسُ اؾت؛ یعٌدی افدعایف قیودت ًفدت ،ؾدجت ضکدَز

Hamilton
Barsky & Kilian

1
2

عَاهل هؤثز تز هذت سهاى تقای رًٍق اقتصادی کشَرّای هٌتخة ساسهاى ّوکاری اسالهی ...

101

اقتهبزی قسُ اؾت؛ ٍلی کبّف قیوت ًفت ثِ َدَض هتٌبؾدت ثدِ ضًٍدق آى هٌجدط ًودیقدَز
(ثْجَزی ٍ ّوکبضاى.)5 :1388 ،
اثط هؿتقین تغییطات قیوت ًفت ثدط ضقدس اقتهدبزی کكدَضّبی ندبزضکٌٌسُ ٍ کكدَضّبی
ٍاضزکٌٌسُ ًفت زض هطحلِ اٍل ایي اؾت کِ تغییطات قیوت ًفت ،ثدِ ٍیدػُ ،افدعایف آى ثبعد
ایجبز قطایٍ تَضهی زض اقتهبز هیقَز کِ هیتَاًس ضًٍس تغییط ًطخّبی ثْطُ ٍ ؾطهبیِگصاضی ضا
تحت تبثیط قطاض زّس؛ اهبً ،حَُ تبثیطپصیطی تَلیس ًبذبلم زاذلدی اظ تغییدطات قیودت ًفدت اظ
َطیق غیطهؿتقین هیتَاًس اظ کبًبل تطاظ تجبضی ٍ ّن اظ کبًبل تطاظ ثَزجِ ثبقس .ظیدطا ًفدت ثدِ
عٌَاى یک هبزُ هْن نبزضاتی ثطای کكَضّبی نبزضکٌٌسُ ًفت ٍ یک کبالی هْن ٍاضزاتی ثدطای
کكَضّبی ٍاضزکٌٌسُ آى زض تَاثدع ٍاکدٌف ندبزضات ٍ ٍاضزات آًْدب ٍاضز هدیقدَز؛ ثٌدبثطایي
تغییطات قیوت آى ثط تَاثع ٍاکٌف نبزضات ٍ ٍاضزات آًْب اثط زاضز ٍ زض ًتیجِ ،تطاظ تجدبضی ٍ
زض ًْبیت ،تَلیس ًبذبلم زاذلی ضا تحت تبثیط قطاض هیزّس.
 -شاخص پیشزٍ

ثرف زیگطی اظ ازثیبت ازٍاض تجبضی ،چگًَگی ّن حطکتی هتغیطّبی اقتهبزی ضا ثدب قدبذم
عولکطز کلی اقتهبز ثطضؾی هیکٌدس .زض ایدي ضاثُدِ ،اغلدت هتغیطّدبی اقتهدبزی ثدِ  3گدطٍُ
هتغیطّبی پیف ضٍّ ،وعهبى ٍ تبذیطی َجقِثٌسی هیقًَس« .هتغیطّبی پدیفضٍ» ثدِ هتغیطّدبیی
گفتِ هیقَز کِ اًتوبض زاضین قجس اظ تحَالت قبذم ٍيعیت کلی اقتهبز تغییط جْت زٌّدس.
ایي هتغیطّب هوکي اؾت زض جْت هَافق یب هربلف ازٍاض تجبضی حطکت کٌٌس؛ «هتغیطّدبی ّدن
ظهبى» ثِ آى ؾطیّبیی اَال هیقًَس کِ ثِ ََض ّنظهبى ثب تحَالت قبذم ٍيدعیت کلدی
اقتهبز تغییط جْت هیزٌّس ٍ «هتغیطّبی تبذیطی» قبهس آى زؾتِ اظ ؾطیّبی اقتهبزی ّؿتٌس
کِ ثب تبذیط ٍ پؽ اظ تحَالت قبذم ٍيعیت کلی اقتهبز ،اظ ذَز ٍاکدٌف ًكدبى هدیزٌّدس
(قطیف آظازُ ٍ کبغصیبى.)201 :1387،
ضاثُِ قبذمّبی پیفضٍ ثب تغییطات ؾَُح تَلیدس ،زض قبلدت ًَؾدبًبت ازٍاض تجدبضی زض
ََل زِّ پبیبًی قطى ثیؿتن هَضز تَجِ اقتهبززاًبى قطاض گطفت .قبذمّدبی پدیفضٍ اظ یدک
ؾٍَ ،يعیت هَجَز ثرفّبی ذَز ضا هعطفی ٍ اظ ؾَی زیگط ،تحَالت آتی اقتغبل ٍ تَلیدس
ضا تجییي هیًوبیسٍ .احس ذسهبت اقتهبزی زاًكدگبُ ّدبضٍاضز ًرؿدتیي قدبذمّدبی ثطضؾدی
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ًَؾبًبت ازٍاض تجبضی ضا ثِ نَضت هٌؿجن زض زّدِ  1920اًتكدبض زاز .اظ آى تدبضید تدب کٌدَى
تغییطات گؿتطزُای زض هتغیطّبی پیفضٍ ،اظ ًوط تعساز ٍ ًَع هتغیط ایجبز قسُ ٍ ،ایدي هتغیطّدب
ثب تَجِ ثِ ؾبذتبض اقتهبز کكَضّبی هرتلف ،تطکیجبت ٍ کبضاییّبی هرتلفی پیسا کطزُ اؾت.
هتغیطّبی پیفضٍ اظ هیبى هتغیطّبی زیگط اّویت ثیكتطی زاضًس؛ ظیطا ثب قٌبؾبیی آًْب هدیتدَاى
قجس اظ آًکِ اقتهبز ٍاضز زٍضُّبی ضًٍق ٍ ضکَز قَز ،تحَالت آتی عولکطز کلی ًوبم اقتهبزی
ضا پیفثیٌی ًوَز ٍ زض ًتیجِ ثطای حساقس کطزى تجعبت هٌفی ًَؾبًبت ،ؾیبؾتّدبی اندالحی
الظم ضا اتربش کطز (ّوبى هٌجع.)201-202:
 -هخارج هصزفی دٍلت

کیٌیعیيّب عقیسُ زاضًس هربض زٍلت ثطای تحطیک اقتهبز هْن اؾت .الجتِ ثطذی هُبلعبت اذیط
ثط ضقس اقتهبزی ًكبى زازُ اؾت کِ ّوِ اجعای هربض زٍلدت تدبثیط هثجدت ًساضًدس .کبؾدتطٍ
( )2012زض هُبلعِ ذَز ثِ ایي ًتیجِ ضؾیس کِ ؾطهبیِگصاضی زٍلتی قبزض اؾت تب فعبلیدتّدبی
اقتهبزی ضا تحطیک کٌس ،هربض غیطهَلس زٍلتی هبًٌس ههدطف جدبضی زٍلدت ثدب ضقدس تَلیدس
اضتجبٌ هٌفی زاضز (کبؾتطٍ.)352 :2012 ،
ّعیٌِّبی جبضی (ههطفی) ّعیٌِّبیی ّؿتٌس کِ ثِ ََض زائن ٍجدَز زاضًدس ٍ هتٌبؾدت ثدب
ؾیبؾتّبی زٍلت تغییط هیکٌٌس .ثب تَجِ ثِ ًطخ ضقس جوعیت ٍ افعایف زضآهس جبهعِ زض َی
ظهبى ،کوتط پیف هیآیس کِ ّعیٌِّبی جبضی ؾیط ًعٍلی زاقتِ ثبقٌس .اًتوبض هیضٍز کدِ ّودطاُ
ثب افعایف ؾُح زضآهس هلی ،ایي ًَع هربض ًیع افعایف یبثس .ایي ضقن ،تقطیجب زض توبم کكدَضّب
ضقس افعایكی زاقتِ اؾت .زض کكَضّبی زض حبل تَؾعِ ،ؾْن ثیكتطی اظ هربض زٍلت ثِ ایدي
ثرف اذتهبل یبفتِ اؾت.
 -سزهایِگذاری

ازثیبت ضقس اقتهبزی ،ؾطهبیِگصاضی ضا ثِ عٌَاى یک عبهس تعییيکٌٌسُ هْن زض ضقدس اقتهدبزی
زض ًوط هیگیطزّ .ط زٍی ؾطهبیِگصاضی ذهَنی ٍ زٍلتی یدک تدبثیط هثجدت زض ضقدس تَلیدس
ًبذبلم زاذلی زاضز .ثٌبثطایي اًتوبض هیضٍز ایي هتغیطّب ثِ ذَثی ثتَاًٌس ثِ تَيیح ََل هدست
چطذِ تجبضی کوک کٌٌسّ .وچٌیي ازثیبت ًكبى هیزّس ؾطهبیِگصاضی ذهَنی تدبثیط هثجدت
هعٌبزاضی زض ضقس اقتهبزی زاضز .اگط یک عبهس اقتهبزی اًتوبض زاقتِ ثبقس کِ فعبلیت اقتهبزی
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کٌس ثبقس ،ؾطهبیِگصاضی ،کبّف ؾطعت ضًٍق ضا ٍاقعیت هیزّس .ثٌبثطایي اًتوبض هیضٍز ظهبًی
کِ ؾطهبیِگصاضی ذهَنی ظیبز هیقَز ،ضًٍقّب گطایف ثِ ََالًیتط قسى ٍ ضکَزّب گدطایف
ثِ کَتبُتط قسى زاقتِ ثبقٌس.
اظ ًوط اقتهبززاًبى کالؾیک ،ؾطهبیِگصاضی علت انلی ضقس ،هحؿَة قسُ ٍ ؾدَز ،تٌْدب
هٌجع پؽاًساظ هحؿَة هیقَز .اظ ًوط آزام اؾویت ،تكکیس ؾطهبیِ ،پدیف قدطٌ تقؿدین کدبض
اؾت ٍ اظ ًوط اٍ افعایف ؾطهبیِ ،کویت فعبلیت ٍ تعساز زؾتّبی هَلس ضا افعایف هی زّس.
ّبضٍز ( )1936زض هقبلِ ذَز ثِ ًبم « ؾیکس تجبضی» ثِ ٍاثؿدتگی ثدیي يدطیت فعایٌدسُ ٍ
هكرهِ زیٌبهیکی آى  -کِ ثِ انس قتبة ؾطهبیِگصاضی هعدطٍف اؾدت -پطزاذتدِ اؾدت .ثدط
اؾبؼ تحلیس ّبضٍز؛ زض اثط افعایف ؾطهبیِگصاضی ٍ ثِ زلیس يطیت فعایٌدسُ ٍ زضآهدس افدعایف
یبفتِ ،تقبيب ثطای کبالّب ٍ ذسهبت افعایف هدییبثدس ٍ ایدي هؿدئلِ ذدَز هدیتَاًدس ثدِ هدَ
ثعضگتطی اظ ؾطهبیِگصاضی تجسیس قَز ٍ ایي ؾیکس تب ضؾیسى ثِ ثْدطُثدطزاضی کبهدس اظ هٌدبثع
ازاهِ هییبثس کِ پؽ اظ آى زٍضاى ضکَز آغبظ هیگطززٍ .ی زض ؾبلّبی ثعسی ًیدع ثدِ گؿدتطـ
تحلیس ذَز ازاهِ هیزّس ٍ ثِ قکسّبی پَیبی آى هیپطزاظز (گطجی ٍ اقجبلی.)76 :1388 ،
ً -زخ تَرم

ثط اؾبؼ هُبلعِ جؿپط لیٌس )2003( 1عالٍُ ثط ؾیبؾتّبی پَلی ٍ اعتجبضی ،هتغیّطّدبیی هبًٌدس
تَضم ٍ ًطخ ثْطُ ًیع هیتَاًٌس ثط چگًَگی قکسگیطی چطذِّبی تجبضی تأثیطگدصاض ثبقدٌس .زض
ٍاقع هجٌبی ًوطی اًتربة ایي هتغیّطّب زض هسل جؿپط لیٌس ( ،)2003هسلّبی ًئَکیٌعی هجتٌی ثط
اقتهبزّبی ثبظ ٍ کَچک اؾت .زض ایي اضتجبٌ ،هیگَئس کبؾبضؼً )2001( 2یع زض هُبلعدِ ذدَز
ثطای ثطضؾی اثط ؾیبؾتّبی پَلی ثط چطذِّبی تجبضی زض یک هسل ؾبذتبضی ثدب قیودتّدبی
چؿجٌسُ ،هتغیّطّبیی هبًٌس ههطف ،ؾطهبیِگصاضی ،تَضمً ،طخ ثْطُ اؾوی کَتبُهدست ٍ تعطیدف
هحسٍز پَل ضا ٍاضز ًوَز کِ اظ ثیي هتغیّطّبی یبز قسُ هتغیّط ًطخ ثْطُ اؾوی کَتبُهدست جدعء
قبذمّبیی ثب ٍقفِ چطذِّبی تجبضی اؾت؛ زض حبلی کِ هتغیّطّبی زیگط اظ جولدِ ههدطف،
ؾطهبیِگصاضی ،تَضم ٍ ً ...وبیبًگط قبذمّبی ّوعهبى چطذِّبی تجبضی ّؿتٌس (گَگطزچیبى
ٍ هیطّبقوی ًبئیٌی.)73 :1390،
Jesper Lindé
Miguel Casares
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جذٍل  .1خالصِ هطالعات تجزتی اًجام گزفتِ در خارج اس کشَر
هحقق/
هحققاى

هَضَع ٍ حَسُ هطالعاتی

دٍرُ سهاًی

ًَع
دادُّا

ثطضؾی ضاثُِ ثیي ثسّیّبی
لئًَگ

ذبضجی ٍ ازٍاض تجبضی زض

()2003

کكَضّبی کوتط تَؾعِیبفتِ آؾیب

ًتایج
ضاثُِ هعٌبزاض ثیي افعایف ثسّیّبی

1970-2000

ؾطی

ذبضجی زض ایي کكَضّب ٍ ثطٍظ

ظهبًی

ازٍاض تجبضی ٍجَز زاضز.

ٍ آهطیکبی جٌَثی
گبلگبتی ٍ
ّوکبضاى
()2004

ًَؾبىّبی تَلیس فقٍ زض تطکیِ ٍ
ثطضؾی ٍیػگیّبی ازٍاض تجبضی
زض کكَضّبی حَظُ هسیتطاًِ

1950-1998

()2012

ثطضؾی ًَؾبىّبی اقتهبز ًٍعٍئال

1984-2003

ثطضؾی ََل هست ضکَز ٍ ضًٍق
اقتهبزی زض پٌلی اظ  13کكَض

1965-2006

نٌعتی

لیتوی ٍ

چِ چیعی ازٍاض تجبضی ضا ایجبز

ّوکبضاى

هیکٌس؟ تجعیِ ٍ تحلیس هیعاى

هبّبًِ

()2011

تَلیسات نٌعتی غاپي

()2012

ؾطی

تغییطات زض ًطخ ضقس هحهَل

ظهبًی

ثسٍى ًفت ضا زض زٍضُ هَضز ثطضؾی
تَيیح هیزّس.

زازُّبی

کبضیبًی

ََل

زٍضُّبی

تجبضی

تکبًِّبی زاذلی حسٍز  70زضنس

()2004
کبؾتطٍ

ظهبًی

ثطای

کكَضّبی هرتلف ،هتفبٍت اؾت.

آزضیبًب
آضظا

ؾطی

اضزى تقطیجب ثبثت اؾت ٍ هیبًگیي

1978-2007

1991-2011

هست ٍ ًَؾبى (کكَض ضٍهبًی)

هیچبلیسظ

ازٍاض تجبضی ٍ ثحطاى اقتهبزی

ٍ

زض یًَبى ( )2013-1960تجعیِ ٍ

ّوکبضاى

تحلیس ثلٌسهست تعبزل زض هٌُقِ

()2015

یَضٍ

هٌجع :گطزآٍضی هحقق

تبثلَیی
ؾطی
ظهبًی

اضتجبٌ هثجت ثب قبذم پیكطٍی
هطکت ٍ ؾطهبیِگصاضی اؾت.
یبفتِّبی پػٍّف ًكبى هیزّس کِ
عبهس انلی ایجبز ازٍاض تجبضی
قَکّبی تقبيبی ٍاقعی اؾت.
ثط اؾبؼ ًتبیب ایي پػٍّف ،اضتجبٌ

حقبیق ذبل اظ ازٍاض تجبضی زض
یک اقتهبز زض حبل گصاض زض

زازُّبی

ََل هست اًقجبو ٍ اًجؿبٌ زاضای

ؾطی

قَی ثیي زؾتوعزّب (اؾوی یب

ظهبًی

ٍاقعی) ٍ تَلیس ثِ ٍیػُ زض َی زُ
ؾبل اٍل گصاض ٍجَز زاقتِ اؾت.
تغییددط جْددت هعٌددبزاض زض تعددبزل

2013-1960

ؾطی
ظهبًی

ثلٌسهست اقتهدبز یًَدبى ثدِ َدطف
افعایف ًطخّبی ّوگطایی ثب اقتهبز
ایدددبالت هتحدددسُ ٍ کكدددَضّبی
غیطهطکعی اتحبزیِ پَلی اضٍپب
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زض یک تفؿیط ٍاقعثیٌبًِ اظ زیسگبُّبی هرتلف زض ظهیٌِ ازٍاض تجبضی هیتَاى ثِ ایي ًکتِ اقبضُ
ًوَز کِ غبلت ًوطیِپطزاظاى ثِ ًحَی ثب ازٍاض تجبضی ثطذَضز کطزُاًس کِ گَیب ایي ازٍاض ًبقی
اظ ضٍیسازّبی کبهال هتفبٍت ثَزُ ٍ ثِ ّویي زلیس زض ًوطات ّط یک اظ آًْب الگَی زیگطی
غیطٍاقعثیٌبًِ هیثبقس .اهب ثب ٍجَز تفبٍت زض ّط یک اظ زیسگبُّب ،زض عوس ٍجَُ هكتطکی زض
توبهی آًْب ٍجَز زاضز؛ ثِ ََضی کِ اقتهبززاًبى ّط عهط ًوطات ذَز ضا ثب تَجِ ثِ ًوطیِّبی
اؾتبًساضز زٍضُ ذَز ٍ ثب ثْطُگیطی اظ ثطزاقتّبی ًوطی اؾترطا قسُ اظ ٍاقعیبت اقتهبزی
عهط ذَز َطح ًوَزًس .اهب زض ًْبیت هیتَاى ثِ ایي ًتیجِ ضؾیس کِ قٌبذت ٍ پیفثیٌی
ضذسازّبی آتی ٍ ًحَُ تبثیطگصاضی ثط آًْب ّسف ًْبیی ًوطیِپطزاظاى ّط زٍضُ ضا تكکیس
هیزّس (قطیف آظازُ ٍ کبغصیبى .)207 :1387 ،زض جسٍل ظیط هْوتطیي هُبلعبت اًجبم قسُ
ذبضجی ٍ زاذلی زض ظهیٌِ اؾترطا ٍ قٌبؾبیی ؾیکسّبی تجبضی ٍ ثطضؾی عَاهس هؤثط ثط آى
اضائِ هیقَز.
هُبلعبت اًجبم قسُ زاذلی زض ظهیٌِ اؾترطا ؾیکسّبی تجبضی ٍ عَاهس هؤثط ثط آى ثِ
نَضت جسٍل ظیط ذالنِ قسُ اؾت:
جذٍل  .2خالصِ هطالعات تجزتی اًجام گزفتِ در داخل کشَر
هحققاى

نوسی ٍ
جالئی
()1383

عٌَاى هطالعِ

دٍرُ سهاًی

ًَع دادُّا

ًتایج

قٌبذت عَاهس هَثط ثط پیسایف

هتغیطّبیی ًویط زضآهسّبی ًفت ٍ

زٍضُّبی ضکَز ٍ ضًٍق زض

گبظ ،ؾطهبیِگصاضی ثرف ذهَنی،

اقتهبز ٍ تحلیس قبذمّبی
آهبضی زض ضاثُِ ثب ازٍاض

1338-1380

ؾطی

کؿطی ثَزجِ زٍلت ٍ ًقسیٌگی

ظهبًی

ثرف ذهَنی عوسُتطیي عَاهس

تجبضیً ،ویط زاهٌِ ،قلوطٍ ٍ

قکسگیطی ازٍاض تجبضی زض اقتهبز

ََل زٍضُ

ایطاى ثِ حؿبة هیآیٌس.
قیوت ًفت اظ هیبى عَاهس هتعسز

َیت ًیب ٍ
قبؾوی
()1385

تأثیطگصاض زض ایجبز ضًٍق ٍ ضکَز زض

زازُّبی
ثطضؾی تأثیط تکبًِّبی ًفتی زض

فهلی

ؾطی

اقتهبز ایطاى ًقف هؤثطتطی زاقتِ

چطذِّبی تجبضی اقتهبز ایطاى

(-1382

ظهبًی

اؾت ٍ ّوچٌیي اظ هیبى تکبًِّب،

)135

تکبًِ ٍاضزُ اظ ؾوت قیوت ًفت تب
هستی ََالًی زض ایجبز چطذِّبی
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دٍرُ سهاًی

هحققاى

عٌَاى هطالعِ

َّقوٌس ٍ

تحلیس ازٍاض تجبضی زض اقتهبز

ّوکبضاى

ایطاى ثب اؾتفبزُ اظ فیلتط

()1387

ّبزضیک پطؾکبت

ًتایج

ًَع دادُّا

تجبضی هؤثط اؾت ٍ اثطات آى ثِ
آضاهی کبّف هییبثس.
هتغیطّبیی ًویط ٍاضزات ،نبزضات
ًفت ٍ گبظ ،نبزضات غیطًفتی،
1338-1384

ؾطی

ّعیٌِّبی زٍلت ،ؾطهبیِگصاضی زض

ظهبًی

هبقیيآالت ٍ تجْیعات ٍ ههطف
کبالّبی ثبزٍام هتغیطّبی پیفضٍ
ثطای اقتهبز ایطاى ثَزُاًس.

نیبز ظازُ

ثطضؾی

ٍ زیکبلِ

تجبضی زض ایطاى اظ ًوط ََل

()1387

زٍضٍُ ،ؾعت ٍ قست آى

گطجی ٍ
اقجبلی
()1388

ّػثط کیبًی
ٍ هطازی
()1390

ٍیػگیّبی

ازٍاض
1338-1385

ؾطی
ظهبًی

پیطاهَى علس ٍجَز آًْب زض

1338-1385

ؾطی
ظهبًی

ایطاى

اظ زٍضُ ضکَز ٍ کؿبزی اؾت.
زض ایجبز

ًَؾبًبت اقتهبزی تبثیطگصاض ثَزُ ٍ
ؾیبؾتّبی

هبلی

ثیكتط

ؾیبؾتّبی

پَلی

زض

اظ
ایجبز

ؾیکسّبی تجبضی هَثط ثَزُاًس.

تعییي ًقبٌ چطذف زض ازٍاض
تجبضی اقتهبز ایطاى ثب اؾتفبزُ

-1387:2

ؾطی

ذَزثبظگكتی

1367:1

ظهبًی

اظ

ثْجَز زض زٍضُ هَضز ثطضؾی ،ثیف
عَاهس پَلی ٍ هبلی

هطٍضی ثط هبّیت ؾیکسّبی
تجبضی ٍ زیسگبّْبی هتعسز

هتَؾٍ ََل زٍضُّبی ضًٍق ٍ

الگَی

ؾَئیچیٌگ هبضکف

ثطٍظ ّط زٍضُ ضًٍق زض زٍضُ هَضز
ثطضؾی زض اقتهبز ایطاى 6/66فهس
ازاهِ یبفتِ اؾت.

هٌجع :جوعثٌسی هُبلعبت تجطثی زاذلی

ثط اؾبؼ ثطضؾیّبی ثِ عوس آهسُ زض اغلت هُبلعبت اًجبم قسُ ٍ ثِ ٍیػُ هُبلعبت زاذلی
عَاهس ایجبزکٌٌسُ ازٍاض تجبضی (زٍضُ ّدبی ضًٍدق ٍ ضکدَز) ثطضؾدی قدسُ ٍ ثدِ تعیدیي َدَل
زٍضُّبی ضًٍق ٍ ضکَز ٍ عَاهس هؤثط ثط آى پطزاذتِ ًكسُ اؾت .اظ ایيضٍ ،اًجبم ایدي پدػٍّف
ثِ نَضت تجطثی ثطای کكَضّبی هٌترت ؾبظهبى ّوکبضی اؾالهی ٍ ثب ثْطُگیطی اظ ضّیبفدت
هسلّبی زٍضُای ثطای زض ًوطگطفتي ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی ًَآٍضی ایي هُبلعدِ هحؿدَة
هیقَز.
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 .3رٍش تحقیق ٍ هعزفی هذل
زٍ ًَع هسل ضگطؾیًَی ثطای تجعیِ ٍ تحلیسّبی زازُّبی ثقدب ٍجدَز زاضز )1 :هدسل هردبَطُ
هتٌبؾت کبکؽ 1ثِ عٌَاى یک ضٍـ ًیوِ پبضاهتطی؛  )2هسل قتبةزاض ظهبى قکؿدت2؛ اظ قجیدس
هسل ٍیجَلً ،3وبییً ٍ 4طهبل لگبضیتوی 5ثِ عٌَاى ضٍـّبی پدبضاهتطی .هدسل کدبکؽ ثدِ َدَض
ٍؾیع زض آًبلیع ثقب هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾتٍ ،لی هسلّبی پبضاهتطی زاضای هعایبی ثیكتطی
ّؿتٌس .زض ضٍـّبی پبضاهتطی هعوَال اظ ضٍـ حساکثط زضؾتًوبئی ثطای ثدطآٍضز پبضاهتطّدبی
هجَْل اؾتفبزُ هیقَز کِ ایي تکٌیک ٍ تفبؾیط آى ثطای پػٍّفگطاى آقٌبتط اؾت .ثب هسلّبی
پبضاهتطی هیتَاى ثِ ثطضؾی اثط هؿتقین هتغیطّبی هَضز ثطضؾی ثط ثقب ٍ ًِ احتوبلّدبی قدطَی
(چٌبًچِ زض هسل کبکؽ اؾت) پطزاذت.
هسل ذُطات تٌبؾجی اظ هْنتطیي هسلّبی هَضز اؾتفبزُ زض تحلیس زازُّبی ثقب هیثبقس .ثدِ
کبضگیطی ایي هسل ،هؿتلعم ثطقطاضی فطو هتٌبؾت ثَزى ذُطات هیثبقس ٍ عسم ثطقطاضی ایدي
فطيیِ هٌجط ثِ اؾتٌجبٌ ًبنحیح ذَاّس قس.
ضایبتطیي ضٍـ ثطای تحلیس زازُّبی ثقب ،هسل هربَطات ًؿجی کبکؽ هدیثبقدس کدِ ّدی
فطيی ثطای قکس تبثع هربَطُ پبیِای آى ٍجَز ًساضز .ضٍـ زیگدط ثدطای ترودیي هدسلّدبی
پبضاهتطی اظ َطیق هبکعیون کطزى احتوبل اؾت .ایي کبضً ،ؿجتب ؾبزُ اؾدت؛ ظهدبًی کدِ اظ یدک
تبثع تَظیع احتوبل قٌبذتِ قسُ هبًٌس ٍیجَل اؾتفبزُ هیقَز.
 -تجشیِ ٍ تحلیل تقای پاراهتزی

اگط

ظهبى نحیح ضذساز

ثبقس ،کِ زض آى

ظهبى ؾبًؿَض قسُ اؾت ٍ اگط یک قبذم پیكبهس

اضظـ یک هیگیطز ،اگط
احتوبل

ثبقس ٍ

ظهبى ثقبی هكبّسُ قدسُ

*Ti

ضا تعطیف کٌدین کدِ

ٍ زض غیط ایي نَضت اضظـ نفط هدیگیدطز .تدبثع چگدبلی

ثِ قکس ظیط تعطیف هیقَز:

()1
1

Cox Proportional Hazard Model
Accelerated Failure Time
3
Weibull
4
Exponential
5
Log-Normal
2
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اتفدب هدیافتدس.

احتوبل غیطقطَی یک ضذساز اؾت کِ زض فبندلِ

تبثع هربَطُ ٍ ثقب ثِ قکس ظیط تعطیف هیقَز:
)

()2

(

()3
کِ

ًطخ قکؿت آًی زض ظهبى ٍ

احتوبل ثبقی هبًسى ثیكتط اظ ظهبى هیثبقدس.

ایي اهط هٌجط ثِ تؿبٍی ظیط هیقَز:
()4
عالٍُ ثط آى هیتَاى ًَقت:
∫

()5

}

زض ایي ضاثُِ،

{

تبثع هربَطُ فعایٌسُ اؾت .ظهبًی کِ اًتگطال تؿبٍی  2اظ ضاُ تجعیِ

هحبؾجِ ًویقَز ،ثطای اؾتٌجبٌ هربَطُ فعایٌسُ هیتَاى اظ تکٌیک اًتگطالگیطی عسزی اؾتفبزُ
کطز ٍ ثسیي َطیق تبثع ثقب ضا هحبؾجِ قکس تبثعی کِ ثطای پبضاهتطی کطزى تبثع هربَطُ زض ایي
هُبلعِ اؾتفبزُ هی قَز هسل هربَطات ًؿجی ثِ قکس ظیط اؾت:
()6
زض ضاثُِ فَ ،

ثطزاض هتغیطّبی تَيیحی قبهس هتغیطّبی قیوت ًفت ذبم ( ،)OPتكکیس

ؾطهبیِ ثبثت ًبذبلم زاذلی تقؿین ثط هربض ههطفی ًْبیی زٍلت (ً ،INF ،)INVطخ تَضم
(ًطخ ضقس قبذم ثْبی کبالّب ٍ ذسهبت ههطفی ثِ قیوت ثبثت ؾبل ً ،FD ،)2010ؿجت
اعتجبضات اعُب قسُ ثِ ثرف ذهَنی (قبذم تعویق هبلی) ٍ قبذم پیفضٍ زضآهسّبی
نبزضات ًفت ذبم ( )ORهیثبقس.1

1

اظ آًجب کِ زض تجعیِ ٍ تحلیسّبی ثقب ،هتغیط ٍاثؿتِ ثیبًگط ََل زٍضُ ضًٍدق اقتهدبزی ثدَزُ ٍ هتغیدط حقیقدی ضا
اذتیبض ًویکٌس؛ ثٌبثطایي زض ایي ضٍـ ًیبظی ثِ ثطضؾی آظهَىّبی پبیبیی هتغیطّدبی تحقیدق ٍ ًگطاًدی زض هدَضز
ضگطؾیَى کبشة ًویثبقس.
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اظ پبضاهتطّبیی اؾت کِ ترویي ظزُ هیقَز ٍ

یک ثطزاض اظ هتغیطّبی کوکی اؾت .ایي هسل هیتَاًس ثسٍى قجَل ّی قکس تبثعی ثطای
ترویي ظزُ قَز کِ ثِ هسل کبکؽ هٌجط هیقَز .یک ثطآٍضز جبیگعیي قجَل یک هسل
پبضاهتطی ذبل ثطای تبثع

اؾت.

قبیبى شکط اؾت کِ ثطای ثطآٍضز ََل زٍضُ ضًٍق ّط یدک اظ  25کكدَض هٌتردت ؾدبظهبى
ّوکبضی اؾالهی اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ فیلتط َّزضیک -پطؾدکبت ( ،)HPؾدیکس یدب ازٍاض تجدبضی
ثطای ّط یک اظ  25کكَض هَضز ثطضؾدی ثدطآٍضز قدسُ ٍ ثدط اؾدبؼ آى زٍضاى ضًٍدق ٍ ضکدَز
اقتهبزی ّط کكَض هكرم هیقَز .ثط ایي اؾبؼ اگط ٍ GDPاقعی ثعضگتط اظ ضًٍس ثلٌسهست
ذَز ثبقس ثِ عٌَاى ضًٍق زضًوط گطفتِ هیقَز .اگط کَچکتط اظ ضًٍس ثلٌسهست ذَز ثبقس ثدِ
عٌَاى ضکَز زضًوط گطفتِ قسُ ٍ زض نَضتی کِ GDPضٍی ضًٍس ثلٌسهست ذَز ثبقس ،ثِ عٌَاى
حبلت ًطهبل زضًوط گطفتِ هیقَز.
فیلتط PHهَضز اؾتفبزُ زض ایي تحقیق ،ضٍـ تک هتغیطُ هیثبقس کِ ایدي فیلتدط تٌْدب ،اثدعاضی
آهبضی اؾت ٍ اظ اَالعبت ٍ ضٍاثٍ اقتهبزی (هٌحٌی فیلیپؽ ،قبًَى اٍکبى ٍ )...اؾتفبزُ ًویکٌدس؛
زضحبلی کِ الکؿتَى ٍ تتلَ( )1999ضٍـ چٌس هتغیطُ  HPضا پیكٌْبز زازُاًس کدِ چٌدیي اَالعدبت
اقتهبزی ضا ًیع هسًوط قطاض هیزّس .تفکیک ایي اجعا تَؾٍ ضٍـ فیلتط  PHزض زٍ هطحلِ نَضت
هیگیطز .زض هطحلِ اٍل ،اظ ایي فیلتط جْت اؾترطا ضًٍس ثلٌسهست اؾتفبزُ هیقدَز ٍ زض هطحلدِ
زٍم ،جعء چطذِای اظ ثبقیوبًسُ حبنس اؾترطا هیگطزز .ایدي فیلتدط اظ حدساقس کدطزى هجودَع
هطثعبت اًحطافبت ؾطی ( ; لگبضیتن هتغیط هَضز ًوط) ثب یک جعء ضًٍس ( ) ثِ زؾت هیآیس کدِ
ثِ عٌَاى قبذم ذَثی ثطاظـ تلقی هیقَز .ایي قبذم هقیس ثِ هجوَع هطثعبت تفبيس هطتجدِ
زٍم جعء ضًٍس اؾت کِ زضجِ ّوَاضؾبظی ضا اًساظُگیطی هیکٌس.
اَالعبت هَضز اؾتفبزُ ثطای هتغیطّبی تحقیق اظ قبذمّبی تَؾعِ ثبًدک جْدبًی

WDI

) (2015ثطای زٍضُ ظهبًی  ٍ 1994-2014زض  25کكَض هٌترت عًَ ؾبظهبى ّوکبضی اؾدالهی
قبهس کكَضّبی الجعایط ،ایطاى ،ثحطیي ،تًَؽ ،ؾَضیِ ،عطثؿتبى ؾعَزی ،قُدط ،کَیدت ،لیجدی،
هطاکف ،ههط ،یوي ،تطکیِ ،پبکؿتبىٌّ ،س ،جوَْضی آشضثبیجدبى ،ههدط ،گیٌدًِ ،یجدط ،ؾدٌگبل،
اًسًٍعی ،عوبى ،اظثکؿتبى ،تطکوٌؿتبى ٍ تبجیکؿتبى اؾترطا قسُ ٍ ثب ثْطُگیطی اظ ًدطمافدعاض
 Stata14ثِ ترویي هسل ٍ تحلیس یبفتِّبی تحقیق پطزاذتِ هیقَز.
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ً .4تایج تجزتی
زض ایي ثرفً ،تبیب تجطثی ثطآٍضز هسل اضائِ هی قدَز .ثدطای ایدي هٌودَض الظم اؾدت اثتدسا ثدب
ثْطُگیطی اظ فیلتط َّزضیک -پطؾکبت ،ؾیکسّبی تَلیس ًبذبلم زاذلی حقیقی اؾترطا قسُ
ٍ ثط ایي اؾبؼ ،زٍضُّبی ضًٍق ٍ ضکَز ثطای ّط یک اظ  25کكَض هَضز ثطضؾی هكرم قَز.
پؽ اظ تعییي ؾبلّبی ضکَز ٍ ضًٍق اقتهبزی ّط کكَض ،تعساز زٍضُّبیی کِ ََل هیکكس یک
کكَض اظ زٍضُ ضکَز ثِ ضًٍق اًتقبل یبثس ثِ عٌَاى هتغیط ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی زض ًوط گطفتِ
هیقَز .ثِ عجبضت زیگط هتغیطٍ ،اثؿتِ تحقیق ،تعساز زٍضُّبیی اؾت کِ ّط یدک اظ  25کكدَض
هَضز ثطضؾی اظ زٍضُ ضکَز ثِ ضًٍق اقتهبزی هٌتقس هیقًَس .پؽ اظ تعییي هتغیط ٍاثؿتِ ،تدأثیط
ّط یک اظ هتغیطّبی تَيیحی قیوت ًفت ،زضآهسّبی ًفتیً ،طخ تَضمً ،ؿجت تكدکیس ؾدطهبیِ
ثبثت ًبذبلم زاذلی تقؿین ثط هربض ههطفی ًْبیی زٍلت ٍ ًؿجت اعتجدبضات اعُدب قدسُ ثدِ
ثرف ذهَنی ثط ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی ثطضؾی هیقَز.
ثطای ثطآٍضز هسل الظم اؾت اًتربة تَظیع هٌبؾت اظ ثیي تَظیع ٍیجَل ٍ لگبضیتن ًطهبل ثط
اؾبؼ آهبضُ آظهَى   2هَضز آظهَى قطاض گیطز .قبیبى شکط اؾت کِ تَظیع ٍیجَل حبلتی اؾت

کِ زض آى    1ثَزُ ٍ زض تَظیع لگبضیتن ًطهبل    0اؾتً .تبیب آظهَى اًتربة تَظیع
هٌبؾت اظ ثیي تَظیع ٍیجَل ٍ لگبضیتن ًطهبل زض جسٍل ظیط اضائِ قسُ اؾت:
جذٍل  .3آسهَى اًتخاب تَسیع هٌاسة تزای تخویي هذل
ًَع هحذٍدیت

هقذار آهارُ آسهَى  2

درجِ آسادی

ارسش احتوال ()PV

 1

1/67

1

0/19

هٌجع :یبفتِّبی تحقیق

ثط اؾبؼ ًتبیب جسٍل فَ هیتَاى ثیبى کطز کِ فطيیِ نفط هجٌی ثط هحسٍزیت    1زض
ؾُح هعٌبزاض  5زضنس قبثس پصیطـ ًجَزُ ٍ ثٌبثطایي هیتَاى فطو تَظیدع ٍیجدَل ضا زض هدَضز
ترویي هسل ثقب ثطای ََل زٍضُ ضًٍق فطو ًوَز .زض ازاهِ فطو    0هدَضز آظهدَى قدطاض

هیگیطزً .تبیب اعوبل ایي هحسٍزیت ثِ نَضت جسٍل ظیط اؾت:
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جذٍل  .4آسهَى اًتخاب تَسیع هٌاسة تزای تخویي هذل
ًَع هحذٍدیت

هقذار آهارُ آسهَى  2

درجِ آسادی

ارسش احتوال ()PV

 0

30/25

1

0/000

هٌجع :یبفتِّبی پػٍّف

ًتبیب جسٍل فَ ًكبى هیزّس کِ فطيیِ    0زض توبهی ؾَُح هعٌبزاض آهبضی قبثس ضز
ثَزُ ٍ ثٌبثطایي هیتَاى فطو تَظیع لگبضیتن ًطهبل ضا زض هسلّبی ثقدب ضز ًودَز .ثٌدبثطایي الظم
اؾت اظ تَظیع ٍیجَل ثِ عٌَاى تَظیع هٌبؾت زض هسلّبی پبضاهتطیک ثطای ترویي هسلّبی ثقدب
اؾتفبزُ ًوَز .زض ثرف ثعسی ،ثب اؾتفبزُ اظ آهبضُ لگبضیتن ضاؾدتٌوبیی ٍ ّوچٌدیي هقدساض آهدبضُ
آکبئیک ،هٌبؾت ثَزى تَظیع ٍیجَل زض هقبیؿِ ثب تَظیع لگبضیتن ًطهبل ثطای ترویي هسل ،آظهَى
هیقَزً .تبیب لگبضیتن ضاؾتٌوبیی ٍ هعیبض آکبئیک ثطای ّط زٍ تَظیع ٍیجَل ٍ لگبضیتن ًطهبل ثدِ
نَضت جسٍل ظیط اؾت:
جذٍل ً .5تایج آهارُ لگاریتن راستٌوایی ٍ هعیار آکائیک تزای دٍ تَسیع ٍیثَل ٍ لگاریتن ًزهال
ًَع تَسیع

آهارُ لگاریتن راستٌوایی

هعیار اطالعاتی آکائیک

ٍیجَل ()Weibul

-14/76

37/7

لگتطیتن ًطهبل ()Lognormal

-14/85

39/71

هٌجع :یبفتِّبی تحقیق

ثب تَجِ ثِ ًتبیب جسٍل فَ هیتَاى ثیبى کطز کِ هقساض ججطی آهبضُ لگبضیتن ضاؾتٌوبیی ثدطای
تَظیع ٍیجَل ثعضگتط ٍ ًیع هعیبض اَالعبتی آکبئیک ثطای ایي تَظیع زض هقبیؿِ ثدب تَظیدع لگدبضیتن
ًطهبل کَچکتط اؾت .ثٌبثطایي ایي هعیبضّب ًیع زاللت ثط هٌبؾت ثدَزى تَظیدع ٍیجدَل ًؿدجت ثدِ
تَظیع لگبضیتن ًطهبل ثطای ترویي ََل زٍضُ ضًٍق زض کكَضّبی هَضز ثطضؾی زاضًس .زض ازاهدِ ثدب
تَجِ ثِ ایي کِ ضٍـّبی فَ فطو ضیؿک تٌبؾجی ضا زض ََل ظهدبى زض ًودط هدیگیطًدس ،الظم
اؾت فطو ضیؿک تٌبؾجی آظهَى قَزً .تبیب ایي آظهَى زض جسٍل ظیط گعاضـ قسُ اؾت:
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جذٍل ً .6تایج آسهَى ریسک تٌاسثی هذل

هقذار آهارُ  2

درجِ آسادی

ارسش احتوال

1/71

4

0/79

هٌجع :یبفتِّبی تحقیق

ثط اؾبؼ ًتبیب جسٍل فَ اؾتٌجبٌ هیقَز کِ فدطو ضیؿدک تٌبؾدجی زض َدَل ظهدبى زض
ضٍـّبی پبضاهتطیک قبثس ضز ًجَزُ ٍ ایي فطو زض ترویي هسلّبی ثقب زض ًوط گطفتِ هیقدَز.
ًتبیب ترویي هسل ثب ثْطُگیطی اظ ضٍـ پبضاهتطیک ٍ تَظیع ٍیجَل ثِ نَضت جسٍل ظیط اؾت:
جذٍل ً .7تایج تزآٍرد هذل تا فزض تَسیع ٍیثَل
هتغیزّای تَضیحی ٍ عزض اس هثذأ

ضزیة

هقذار آهارُ

z

ارسش احتوال ()PV

C

-1/74

-0/83

0/48

INF

0/07

1/85

0/06

INV

2/01

1/78

0/07

OR

0/24

1/65

0/09

OP

0/01

2/53

0/04

FD

0/34

8/93

0/000

هٌجع :یبفتِّبی تحقیق

ًتبیب ترویي هسل ًكبى هیزّس کِ هتغیط ًطخ تَضم زاضای تأثیط هثجدت ٍ هعٌدبزاض ثدط َدَل
زٍضُ ضًٍق ثَزُ اؾت؛ ثِ ََضی کِ ثب افعایف یک زضنسی آىََ ،ل زٍضُ ضًٍق ثِ هیعاى 0/07
ٍاحس افعایف یب ضیؿک ذطٍ اظ ایي زٍضاى ثِ ایي هیعاى کبّف هییبثدس .ثٌدبثطایي ثدب افدعایف
ًطخ تَضم کِ هبّیت زٍضاى ضًٍق هیثبقسََ ،ل قطاض گطفتي زض زٍضاى ضًٍدق ثدطای کكدَضّبی
هَضز ثطضؾی افعایف هییبثس.
زض ذهَل تأثیط هثجت هتغیط ًطخ تَضم ثط هدست ظهدبى ثقدبی ضًٍدق اقتهدبزی هدیتدَاى
اؾتسالل ًوَز کِ ثب افعایف ؾُح تقبيب ٍ ًطخ تَضم اًتوبض ثط ایي اؾت ،ظطفیت تَلیدس زض ایدي
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کكَضّب افعایف یبفتِ ٍ ثِ تجع آى احتوبل قطاضگطفتي اقتهبز زض زٍضُ ضًٍدق اقتهدبزی افدعایف
یبثسّ .وچٌیي هتغیطّبی زضآهس حبنس اظ نبزضات ًفت ذبم ٍ ًیع قیوت ًفت ذبم تأثیط هثجدت
ثط ََل زٍضُ ضًٍق زاقتِ اؾت .ثٌبثطایي اًتوبض ثدط ایدي اؾدت کدِ ثدب افدعایف قیودت ًفدت ٍ
زضآهسّبی ًفتی ،ظطفیت تَلیس ٍ زضآهس هلی زض ایي قجیس کكَضّب افعایف یبفتِ ٍ زض ًتیجِ ََل
زٍضاى ضًٍق افعایف ٍ یب ضیؿک ذطٍ اظ ضکَز کبّف یبثس .عالٍُ ثط ایي ،هتغیط ًؿجت تكکیس
ؾطهبیِ ًبذبلم ثِ هربض ههطفی ًْبیی زٍلت تأثیط هثجدت ٍ هعٌدبزاض ثدط َدَل زٍضاى ضًٍدق
کكَضّب زاقتِ ٍ ثب افعایف یدک زضندسی آىَ ،دَل زٍضاى ضًٍدق زض حدسٍز  2زٍضُ افدعایف
هییبثس .ثٌبثطایي افعایف ؾطهبیِگصاضی هٌجط ثِ افعایف تقبيبی کس گطزیسُ ٍ زض ًتیجِ ،ضیؿک
ذطٍ اظ زٍضاى ضًٍق ثطای کكَضّبی هَضز ثطضؾی زض حسٍز  2زٍضُ کدبّف هدییبثدس .هتغیدط
ًؿجت اعتجبضات اعُب قسُ ثِ ثرف ذهَنی ًیع تأثیط هثجت ٍ هعٌبزاض ثط ََل زٍضاى قطاضگیطی
زض زٍضُ ضًٍق زاقتِ ٍ ثب افعایف یک ٍاحسی ایي هتغیط َدَل زٍضاى اًتقدبل اظ زٍضُ ضکدَز ثدِ
ضًٍق اقتهبزی زض حسٍز ٍ 0/34احس افعایف هییبثس؛ اظ ایيضٍ ،افعایف قدبذم تعویدق هدبلی
هیتَاًس ظهیٌِ ضا ثطای کبّف ضیؿک ذطٍ اظ زٍضاى ضکَز ٍ یدب افدعایف َدَل زٍضاى ضًٍدق
اقتهبزی فطاّن ًوبیس .ثٌبثطایي تَؾعِ قبذمّبی هبلی ٍ ًؿجت اعتجبضات اعُب قسُ ثِ ثردف
ذهَنی هی تَاًس ثِ گؿتطـ ثبظاضّدبی ؾدطهبیِ ٍ تقَیدت ثردف ذهَندی هٌجدط قدسُ ٍ
احتوبل ثقبی ضًٍق اقتهبزی ضا افعایف زّس.
زض ثرف پبیبًی ،ضٍـّبی پبضاهتطیک ٍ ًبپبضاهتطیک هقبیؿدِ گطزیدسُ ٍ هدسل تجطثدی ثدِ
ضٍـ ًبپبضاهتطیک کبکؽ ٍ 1ثدب فدطو اًحدطاف هعیدبض  Robustثدطای کدبّف اًحدطاف هعیدبض
ثطآٍضزکٌٌسُّب ترویي ظزُ قسُ کِ ًتبیب ثِ نَضت جسٍل ظیط هیثبقس:
جذٍل ً .8تایج تزآٍرد هذل تِ رٍش ًاپاراهتزیک کاکس
هتغیزّای تَضیحی ٍ عزض اس هثذأ

ضزیة

هقذار آهارُ

z

ارسش احتوال ()PV

INF

0/96

1/23

0/22

INV

5/16

1/7

0/08

OR

0/87

1/71

0/09
Cox Non-Parametric Model

1
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هتغیزّای تَضیحی ٍ عزض اس هثذأ

ضزیة

هقذار آهارُ

z

ارسش احتوال ()PV

OP

0/056

2/76

0/023

FD

0/18

0/78

0/39

هٌجع :یبفتِّبی تحقیق

ًتبیب ترویي هسل ثِ ضٍـ ًبپبضاهتطیک کبکؽ ًكبى هیزّدس کدِ هتغیطّدبی ًدطخ تدَضم ٍ
قبذم تَؾدعِ هدبلی زاضای تأثیطگدصاضی هثجدت ثدط َدَل زٍضُ ضًٍدق ثدَزُ اؾدت؛ اهدب ایدي
تأثیطگصاضی ثِ لحبِ آهبضی هعٌبزاض ًیؿتّ .وچٌیي هتغیطّب ًؿجت ثِ تكکیس ؾدطهبیِ ًبذدبلم
ثِ هربض ههطفی ًْبیی زٍلت ٍ زضآهس حبنس اظ نبزضات ًفت ثِ نَضت زضنسی اظ تَلیدس
ًبذبلم زاذلی تأثیط هثجت ٍ هعٌبزاض زض ؾُح  10زضنس زض ََل زٍضُ ضًٍق زاضًس .ثِ عجدبضت
زیگط ،افعایف یک زضنسی ؾطهبیِگصاضی هٌجط ثِ افعایف  5زٍضُای َدَل زٍضُ ضًٍدق ثدطای
کكَضّبی هٌترت عًَ ؾبظهبى ّوکبضی اؾالهی هیقَز؛ زض حبلی کِ افعایف یدک زضندسی
زضآهسّبی حبنس اظ نبزضات ًفت هٌجط ثِ افعایف ٍ 0/87احسی ََل زٍضُ ضًٍق هیقَز.
هقبیؿِ ضٍـ پبضاهتطیک ثب فطو تَظیع ٍیجَل ثب ضٍـ ًبپبضاهتطیک کبکؽ ثیبًگط ایدي اؾدت
کِ زض ضٍـ پبضاهتطیک ثب فطو تَظیع ٍیجَل توبهی هتغیطّبی تَيدیحی زض ؾدَُح آهدبضی ٍ 5
 10زضنس هعٌبزاض ثَزُ؛ زض حبلی کِ زض ضٍـ کبکؽ ،هتغیط ًطخ تدَضم ٍ ًؿدجت اعتجدبضات اعُدب
قسُ ثِ ثرف ذهَنی ،ثدِ لحدبِ آهدبضی ،هعٌدبزاض ًجدَزُ ٍ هتغیطّدبی زضآهدسّبی حبندس اظ
نبزضات ًفت ٍ قکیس ؾطهبیِ ثبثت ًبذبلم ثِ هربض ههطفی ًْبیی زٍلت زض ؾُح  10زضنس
ثِ لحبِ آهبضی هعٌبزاض هیثبقٌس .ثٌبثطایي علیضغن زض ًوط گطفتي ضیؿک تٌبؾجی زض ّدط زٍ ضٍـ
پبضاهتطیک ٍ ًبپبضاهتطیکً ،تبیب ترویي هسل ثِ ضٍـ پبضاهتطیک ٍ ثب زضًوطگدطفتي تَظیدع ٍیجدَل
ًتبیب هُلَة ٍ هٌبؾجی اظ تأثیط هتغیطّبی تَيیحی ثط ََل زٍضُ ضًٍق یب ضیؿک تٌبؾدجی ذدطٍ
اظ ایي زٍضاى ضا اضائِ هیزّس .زض ازاهِ آظهَى ذَثی ثطاظـ زض ذهَل ترویي هسل ثقب ثب فدطو
تَظیع ٍیجَل نَضت هیگیطز .ثطای ایي هٌوَض ،ثب اؾتفبزُ اظ تدبثع ضیؿدک ًلؿدَى -آلدي ،هیدعاى
ضیؿک ٍ هقساض جوالت اذتالل کبکؽ -اؾٌس تطؾین هیقًَس .ثط اؾبؼ ایي ًوَزاضّ ،دط چقدسض
هیعاى ضیؿک ثِ جولِ اذتالل کبکؽ -اؾٌس ًعزیکتط ثبقس ،ثیبًگط ذَثی ثطاظـ هدسل ثدب فدطو
تَظیع ٍیجَل هیثبقس .زض ًوَزاض ظیط آظهَى ذَثی ثطاظـ ًكبى زازُ قسُ اؾت.
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4
3
2
1
0

2.5

2

1.5
Cox-Snell residual

Cox-Snell residual

1

.5

H

ًوَدار  .1آسهَى خَتی تزاسش تا فزض تَسیع ٍیثَل

ثب تَجِ ثِ ًوَزاض فَ هی تَاى ثیبى کدطز کدِ هیدعاى ضیؿدک زض حدَالی جودالت اذدتالل
کبکؽ -اؾٌس قطاض زاقتِ ٍ ثٌبثطایي هسل ثطآٍضز قسُ ثِ ضٍـ پبضاهتطیدک ٍ ثدب فدطو تَظیدع
ٍیجَل تَاًؿتِ اؾت تغییطات هتغیط ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی ضا ثطای کكَضّبی هدَضز هُبلعدِ
تَيیح زّس .ثِ عجبضت زیگط ،هسل ًْبیی ثطآٍضز قدسُ زاضای ذُدبی کوتدط ٍ قدسضت ثدطاظـ
هٌبؾتتطی هیثبقس .ایي ًتیجِگیطی زض ذهَل ذَثی ثطاظـ ثب هعیبضّبی لگبضیتن ضاؾتٌوبیی
ٍ ًیع هعیبض اَالعبتی آکبئیک پیطاهَى تَظیع ٍیجَل ؾبظگبض هدیثبقدس .زض ترودیي هدسل ٍ ًیدع
ذَثی ثطاظـ ،هعوَالً تَظیع ٍیجَل ٍ لگبضیتن ًطهبل ًؿجت ثِ تَظیدع گدَهپیتع ٍ تَظیدعًودبیی
زاضای ذَثی ثطاظـ ثبالتط ٍ ثْتطی ّؿتٌس کِ زض ایي هقبلِ ًیع ایي ًتیجدِگیدطی حبندس قدسُ
اؾت.
زض ثرف پبیبًی فهس ثب اؾتفبزُ اظ ثطآٍضزکٌٌسُ کبپالى -هیط احتوبل ثقبی ََل زٍضاى ضًٍق
ثطای  25کكَض هٌترت عًَ ؾبظهبى ّوکبضی اؾالهی ًوبیف زازُ قسُ کِ ًتدبیب ثدِ ندَضت
ًوَزاض ظیط اؾت:
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1.00

Kaplan-Meier survival estimate

0.75
0.50
0.25
0.00

8

4
analysis time

6

2

0

ًوَدار ً .2تایج تزآٍردکٌٌذُ کاپالى -هیز

ًتبیب ثطآٍضزکٌٌسُ کبپالى -هیط ثطای احتوبل ثقبی ََل زٍضاى ضًٍق ًكبى هدیزّدس کدِ ثدِ
تسضیب اظ احتوبل ثقبی ََل زٍضاى ضًٍق ثطای  25کكَض هَضز هُبلعِ کبؾتِ قسُ ٍ احتوبل ثقدب
اظ  0/7ثِ  0/02زضنس کبؾتِ هیقَز.
ً .5تیجِگیزی ٍ پیشٌْادّا
ایي تحقیق ثب ّسف ثطضؾی عَاهس هؤثط ثط هست ظهبى ثقبی ضًٍق اقتهبزی یب ضیؿک ذدطٍ اظ
زٍضُ ضکددَز اقتهددبزی ثددطای  25کكددَض هٌترددت ؾددبظهبى ّوکددبضی اؾددالهی زض زٍضُ ظهددبًی
 1994-2014اًجبم قسُ اؾت .ثطای ایي هٌوَض ثب اؾتفبزُ اظ فیلتط َّزضیدک -پطؾدکبت زٍضاى
ضًٍق ٍ ضکَز اقتهبزی ّط کكَض اؾترطا قسُ ٍ ؾپؽ ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی ّدط کكدَض
هحبؾجِ قسُ اؾت .پؽ اظ هحبؾجِ ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی ،هتغیط ََل زٍضُ ضًٍق یب ضیؿک
ذطٍ اظ زٍضُ ضکَز اقتهبزی ثطذالف هتغیط ضًٍق ثِ عٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ زض ًوط گطفتِ قسُ ٍ
تأثیط هتغیطّبی زضآهس ًفت ذبم ،قیوت ًفتً ،طخ تَضمً ،ؿجت اعتجبضات اعُب قدسُ ثدِ ثردف
ذهَنی ٍ ًؿجت تكکیس ؾطهبیِ ثبثت ًبذبلم ثِ هربض ههطفی ًْبیی زٍلت ثط َدَل زٍضُ
ضًٍق اقتهبزی ثطضؾی قسُ اؾتً .تبیب ثطآٍضز هسل تحقیق ثیبًگط ایي اؾت کِ تَظیع هٌبؾدت
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زض هَضز ضٍـّبی پبضاهتطیک هسل ّبی ثقب ،تَظیع ٍیجدَل ثدَزُ کدِ ایدي اًتردبة ثدط اؾدبؼ
هعیبضّبی اَالعبتی ٍ ّوچٌیي ذَثی ثطاظـ هسل زض ایي قطایٍ نَضت گطفتِ اؾتّ .وچٌیي
زض ازاهِ هسل تجطثی تحقیق ثب فطو تَظیع ٍیجَل ثطآٍضز گطزیس کِ ًتبیب زاللت ثط تأثیط هثجدت
قیوت ًفت ٍ تأثیط هثجت ٍ هعٌبزاض هتغیطّبی زضآهس حبنس اظ نبزضات ًفت ذبمً ،دطخ تدَضم،
قبذم تعویق هبلی ،قیوت ًفت ٍ ًؿجت تكکیس ؾطهبیِ ثبثت ًبذدبلم ثدِ هردبض ههدطفی
ًْبیی زٍلت زاقتِ اؾت.
زض ثرف پبیبًی ثب ثْطُگیطی اظ ثطآٍضزکٌٌسُ حبنس يطة حسی (کدبپالى – هیدط) احتودبل
ثقبی ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی زض ؾبلّبی هَضز ثطضؾی آظهَى قسُ کدِ ًتدبیبً ،كدبىزٌّدسُ
کبّف احتوبل ثقبی ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی اظ  0/7زضنس ثِ حسٍز  0/02زضنس هیثبقس.
ثِ عٌَاى ًتیجِگیطی کلی اظ ًتبیب ثطآٍضز هسل تحقیق هیتَاى ثیبى کطز کِ هتغیطّبی زضآهس
حبنس اظ نبزضات ًفت ،قیوت ًفتً ،ؿجت اعتجبضات اعُب قسُ ثِ ثرف ذهَنیً ،طخ تَضم
ٍ ؾطهبیِگصاضی ثِ عٌَاى هتغیطّبی تأثیطگصاض ٍ هعٌبزاض ثط ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی هحؿدَة
گطزیسُ ٍ زض توبهی حبلتّبی ثطآٍضز هسل ،تأثیط هثجت ٍ هعٌبزاض ثط ََل زٍضُ ضًٍق اقتهدبزی
کكَضّبی هٌترت عًَ ؾدبظهبى ّوکدبضی اؾدالهی زض زٍضُ ظهدبًی  1994-2014زاقدتِاًدس.
ّوچٌیي هسلّبی پبضاهتطیک ًؿجت ثِ ضٍـّبی ًبپبضاهتطیک ،هسلّبی هٌبؾجی ثدطای اضظیدبثی
احتوبل ضیؿک ٍ ثقبی زٍضاى ضًٍق ٍ قکَفبیی اقتهبزی ایي زؾتِ اظ کكَضّب تلقی هیقًَس.
ثب تَجِ ثِ ًتبیب حبنس اظ ثطآٍضز عَاهس هؤثط ثدط َدَل زٍضُ ضًٍدق اقتهدبزی زض کكدَضّبی
هٌترت عًَ ؾبظهبى ّوکبضی اؾالهی ،هَاضز ظیط ثِ عٌدَاى هْدنتدطیي تَندیِّدبی ؾیبؾدتی
ثطآهسُ اظ ًتبیب ترویي هسل ثِ ؾیبؾتگصاضاى ٍ ثطًبهِضیعاى اقتهدبزی ایدي گدطٍُ اظ کكدَضّب
اضائِ هیقَز:
اظ آًجب کِ هتغیط ًطخ تَضم تأثیط هثجت ٍ هعٌبزاض ثط ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی زاقدتِ اؾدت،
ثٌبثطایي تَنیِ هیقَز ؾیبؾتگصاضاى اقتهبزی ثب افعایف تسضیجی ؾُح عوَهی قیوتّدب ثدِ
افعایف هست ظهبى ضًٍق اقتهبزی زض ایي کكَضّب هجبزضت ٍضظیسُ ٍ اظ ایي َطیق ثدِ تقَیدت
ؾُح تَلیس زاذس ٍ زض ًْبیت ضقس اقتهبزی کوک ًوبیٌس .ظیدطا افدعایف ثدیضٍیدِ قیودتّدب
هیتَاًس هٌجط ثِ ذطٍ ایي کكَضّب اظ ضکَز قسُ ٍ ضیؿدک قدطاض گدطفتي زض زٍضُ ضکدَضز ضا
افعایف زّسّ .وچٌیي زض ایي هقبلِ ًؿجت تكکیس ؾطهبیِ ثبثت ًبذدبلم ثدِ هردبض ههدطفی
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ًْبیی زٍلت ،زاضای تأثیطگصاضی هثجت ٍ هعٌبزاض ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی ثَزُ اؾدت ،ثٌدبثطایي
پیكٌْبز هیقَز ؾیبؾتگصاضاى اقتهدبزی ثدب اعودبل ؾیبؾدتّدبی هدبلی هٌبؾدت ثدِ افدعایف
ؾطهبیِگصاضی هجبزضت ٍضظیسُ ٍ اظ ایي َطیق ظهیٌِ افعایف ؾُح تَلیدس ٍ ضًٍدق ٍ قدکَفبیی
اقتهبزی ضا فطاّن ًوبیٌس .ثب تَجِ ثِ تأثیطگصاضی هثجت هتغیدط زضآهدسّبی حبندس اظ ندبزضات
ًفت ثط ََل زٍضُ ضًٍق اقتهبزی پیكٌْبز هدیقدَز ؾیبؾدتگدصاضاى اقتهدبزی ثدب ترهدیم
زضآهسّبی ًفتی ثِ ؾطهبیِگصاضیّبی ظیطثٌبیی ٍ ّوچٌیي تقَیت ثرف ذهَنی ،ثِ افدعایف
ؾُح تَلیس هجبزضت ٍضظیسُ ٍ اظ ایي َطیق هَججبت اضتقبی ضقس اقتهدبزی ٍ قدطاض گدطفتي زض
زٍضُ ضًٍق اقتهبزی ضا فطاّن کٌٌس .اظ آًجب کِ ًؿجت اعتجبضات اعُب قسُ ثدِ ثردف ذهَندی
ثِ عٌَاى قبذم تعویق هبلی تأثیط هثجت ٍ هعٌبزاض ثط هست ظهبى ثقدبی زٍضاى ضًٍدق اقتهدبزی
کكَضّبی هَضز ثطضؾی زاقتِ اؾت؛ پیكٌْبز هیقَز ثب افدعایف هیدعاى تؿدْیالت ٍ اعتجدبضات
اعُبیی ثِ ثرف ذهَنی ٍ اضتقبی ؾْن ثبظاض ؾطهبیِ زض ثبظاضّبی هبلی کكَض ،ظهیٌِ افدعایف
ظطفیت تَلیس زاذلی ٍ زض ًتیجِ افعایف ََل زٍضاى ضًٍق اقتهبزی ضا فطاّن ًوبیٌس.
هٌاتع
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