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 پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي در ايران  -فصلنامه علمي

 1331 تابستان، 2سال اوّل، شماره 

 641 -671صفحات : 
 

 Email: asamadi@rose.shirazu.ac.ir )وًیسىذٌ مسئًل( شیراز داوشگبٌ اقتصبد ثخش استبدیبر. 1

  Email: dr.marzban@gmail.com شیراز داوشگبٌ اقتصبد ثخش استبدیبر. 2

 Email: abir4132@gmail.com شیراز داوشگبٌ کبرشىبس ارشذ اقتصبد. 3
 

 

  اقتصادی رشد ٍ اجتواعی یسرهایِ اًساًی، یسرهایِ
 (7831-7831) ایراى اقتصاد هَردی یهطالعِ

 

 1صمذی حسیه علی 

 2مرزثبن حسیه

 3فالحیٍ اسذیبن کًثر

 
                                  22/6/19  :پذیزش تاریخ                                   22/3/19 :   تاریخ دریافت

 

 چکیدُ

ٍ  ثررسی مقبلٍ، ایه اصلی َذف ٍ  میهبن  علیه   یراثطه ٍ  اجتمهبعی،  یسهرمبی  رشهذ  ي اوسهبوی  یسهرمبی

 يجهًد  ثب مبوبیی آزمًن از َذف ایه ثٍ رسیذن ثرای. اس  1351-1387 یديرٌ طی ایران در اقتصبدی

ً  – تهًدا  علیه   آزمًن َمچىیه ي( 1992) اوذریًز - زیًت سبختبری شکس   جُه  ( 1995) یًمهبمًت

ٍ  وسهج   وتهبیج  َرچىذ کٍ دَذمی وشبن مطبلعٍ ایه وتبیج. اس  شذٌ استفبدٌ علی  یمسألٍ ثررسی  ثه

ٍ  یومبیىهذٌ  َهبی شهبخص  اغلهت  ثهب  امهب  اسه ،  ثهًدٌ  حسبس َب شبخص اوتخبة  :اجتمهبعی  یسهرمبی

 ثب اقتصبدی رشذ ي اجتمبعی یسرمبیٍ -2 اس ؛ اجتمبعی ی سرمبیٍ تشکیل عل  اوسبوی یسرمبیٍ -1

  ثذين اقتصبدی رشذ عل  اجتمبعی، یسرمبیٍ -3 داروذ؛ ای طرفٍ دي علی  یراثطٍ وف ، گرفته وظر در

 .اس  وف  گرفته وظر در

 

 ایران  اقتصبد علی ، اقتصبدی، رشذ اجتمبعی، یسرمبیٍ اوسبوی، یسرمبیٍ:  :ٍاژُ کلید

JEL : E02, E22, I25, O43, Z13 طبقِ بٌدی
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 هقدهِ -7

 ِ ی اجتوربػی ثرش سؿرذ    هٌبلؼبت هتؼذدی دس ایشاى ٍجَد داسًذ کِ ثِ ثشسػی اثش ػرشهبی

 (، ػلوری ٍ ّواربساى  4831) اقتلبدی پشداختِ اًرذ  ثشخری اص ایري هٌبلؼربت هبًٌرذ ػرَسی      

 (، سحوبًی ٍ ّوابساى4831) (، سًبًی ٍ ّوابساى4831) جبجشهی ٍ فیشٍص آثبدی(، 4831)

ِ 4833) ( ٍ كوذی4831) ی اجتوربػی ثرش سؿرذ اقتلربدی اؿربسُ      ة( ثش تأثیش هثجت ػرشهبی

ِ    4831) اًذ  دس هٌبلؼبت دیگشی هبًٌرذ ػرَسی ٍ هْشنربى   کشدُ ی ( ثرش ترأثیش هثجرت ػرشهبی

ُ اػت  اهب هٌبلؼبت ثؼیبس صیبدی ًیض ٍجَد داسد کرِ  ی اًؼبًی اؿبسُ ؿذاجتوبػی ثش ػشهبیِ

ترَاى ثرِ   هری اًؼبًی ثش سؿذ اقتلبدی اؿبسُ کشدُ اًذ  دس ایري صهیٌرِ    یػشهبیِثش تأثیش هثجت 

(، كربدقی ٍ  4831) (، ًیلری ٍ ًییؼری  4834) (، كربلیی 4834) هٌبلؼبت یبٍسی ٍ ػرؼبدت 

(، َّؿروٌذ ٍ  4831) ًرظاد  (، ػلوری ٍ جوـریذ  4831) (، تقَی ٍ هیورذی 4831) ػوبدصادُ

 ( اؿبسُ کشد 4833) ( ٍ هتیاش آصاد ٍ ّوابساى4831) ّوابساى

ِ ؿَد دس ایي هٌبلؼبت، تأثیش یک ًشفِّوبًٌَس کِ هالحظِ هی ی اجتوربػی ٍ  ی ػرشهبی

ِ        ػشهبیِ ی ی اًؼبًی ثش سؿذ اقتلربدی هرذًظش ثرَدُ اػرت، دس حربلی کرِ هت یشّربی ػرشهبی

تَاًٌذ ثِ ًَس ّن صهربى دس استجربى ثبؿرٌذ ٍ    ٍ سؿذ اقتلبدی هیی اجتوبػی اًؼبًی، ػشهبیِ

ِ  4 ای ثش ّن دیگش ثگزاسًذدٍ ًشفِاثشات هتقبثل ٍ  ی ثٌبثشایي ّذف ایي هقبلِ، ثشسػی ساثٌر

ی اًؼبًی ٍ سؿذ اقتلبدی ایشاى ثرش اػربع   ی اجتوبػی، ػشهبیِػلیت هیبى هت یشّبی ػشهبیِ

ثشای سػیذى ثِ ایي ّذف ثِ ػؤاالت صیش پبػخ دادُ   اػت 4811-4831ّبی ّبی ػبلدُدا

 ؿَد:هی

4-  ِ ِ   آیب ػرشهبی ِ    ی اجتوربػی ػلرت ػرشهبی ی اًؼربًی ػلرت   ی اًؼربًی اػرت یرب ػرشهبی

 ای ثیي آًْب ٍجَد داسد؟ثبؿذ ٍ یب ػلیت دٍ ًشفِی اجتوبػی هیػشهبیِ

                                                           
 ی اجتوبػی هاول ّوذیگش ّؼتٌذ ی اًؼبًی ٍ ػشهبیِثشخی اص كبحجٌظشاى هؼتقذ ّؼتٌذ کِ ػشهبیِ  4
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ِ ی اًؼبًی ػلت سؿذ اقتلربدی اػرت یرب سؿرذ اقتلربدی ػلرت       آیب ػشهبیِ -1 ی ػرشهبی

 ای ثیي آًْب ٍجَد داسد؟ثبؿذ ٍ یب ػلیت دٍ ًشفِاًؼبًی هی

ِ   آیب ػشهبیِ -8 ی ی اجتوبػی ػلت سؿذ اقتلبدی اػت یب سؿذ اقتلربدی ػلرت ػرشهبی

 ای ثیي آًْب ٍجَد داسد؟ثبؿذ ٍ یب ػلیت دٍ ًشفِاجتوبػی هی

ی پرظٍّؾ سا  ایي هٌبلؼِ دس چْبس ثخؾ تٌظین ؿذُ اػت  ثخؾ دٍم هقبلِ، هجربًی ًظرش  

ِ اسائِ هی ِ  دّذ  دس ایي ثخؾ هیبّین ػرشهبی ّربی  ی اجتوربػی، ؿربخق  ی اًؼربًی ٍ ػرشهبی

ی اجتوبػی ٍ سؿرذ  ی اًؼبًی، ػشهبیِنیشی آًْب ٍ استجبى ًظشی ثیي هت یشّبی ػشهبیِاًذاصُ

 آٍسدُ ؿرذُ   ثخؾ ػَم ًتربی  ترشثری  دس ؿذُ اػت   اقتلبدی ثِ ًَس خالكِ تَهیح دادُ

 اسائِ ؿذُ اػت  هقبلِ جوغ ثٌذی ؿذُ ٍ پیـٌْبدّبیی ٍ دس ثخؾ ًْبیی ًیض هٌبلت

 

 هباًی ًظری تحقیق  -7

 1هفاّین -2-7

 ی اًساًیگیری سرهایِّای اًدازُتعریف، هفَْم ٍ شاخص -2-7-7

ِ  ی اًؼبًی سا هَتَس سؿذ اقتلربدی هری  (، اًجبؿت ػشهبی4833ِ) لَکبع ی داًرذ  ػرشهبی

  نیشًذّب ثِ کبس هیشانیشی هْبستصهبًی اػت کِ افشاد ثشای فاًؼبًی هقذاس 

ّبی هختلیی دس هتَى پیـٌْبد ؿذُ اػت کرِ  ی اًؼبًی ؿبخقنیشی ػشهبیِثشای اًذاصُ

ِ  -4 ثشخی اص آًْب ػجبستٌذ اص ِ  اسصؽ پَلی یب هیضاى کل ػرشهبی ی اًؼربًی  نرزاسی دس ػرشهبی

ِ  کِ ؿبهل اسصؽ ثبصاسی ٍ غیش ثبصاسی ػشهبیِ ن  ی اًؼربًی اػرت   زاسی دس ساثٌِ ثرب ػرشهبی

ثجرت ًربم دس    -1کرل ثجرت ًربم اص کرالع اٍل ترب ّـرتن         -8ًشخ کل ثجت ًبم هذاسع   -1

ِ   -1ثجت ًبم دس داًـرگبُ    -1دثیشػتبى   کرل   -1نرزاسی دس آهرَصؽ سػروی     کرل ػرشهبی

                                                           
ی اجتوبػی ًیؼت  ثش ایري  ی اًؼبًی ٍ ػشهبیِّبی اًذاصُ نیشی ػشهبیِّذف ایي هقبلِ هشٍسی جبهغ ثش تؼشیف هیبّین ٍ ؿبخق  4

 اػبع ثٌَس هختلش ثِ آًْب اؿبسُ ؿذُ اػت 
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ِ   -3نرزاسی دس آهرَصؽ سػروی اص کرالع اٍل ترب ّـرتن        ػشهبیِ نرزاسی دس  کرل ػرشهبی

نزاسی دس آهَصؽ سػوی دس داًـرگبُ )ایري   کل ػشهبیِ -8آهَصؽ سػوی دس دثیشػتبى ٍ 

 (  4،4881:818ٍ دٍکَلیبنَع

ٍ هیضاى ثشخرَسداسی آهَصؿری ثرِ ػٌرَاى هت یرش       1ّوچٌیي اص ًشخ ثب ػَادی ثضسنؼبالى

( اص ؿربخق پشاکٌرذنی   4831) ًیلی ٍ ًییؼی 8ی اًؼبًی اػتیبدُ ؿذُ اػت جبًـیي ػشهبیِ

ِ  ّبی تیلیل ؿبغلیيػبل ی اًؼربًی اػرتیبدُ کرشدُ اًرذ  ّوچٌریي      ثِ ػٌَاى ؿبخق ػرشهبی

ّبی تیلیل ًیشٍی ( اص سؿذ ػٌح ػَاد ثضسنؼبالى ٍ هتَػي ػبل4831) تقَی ٍ هیوذی

ّربی آهرَصؽ ًیرشٍی کربس ٍ كربلیی      ( اص هیربًگیي ػربل  4831) کبس، ػلوی ٍ جوـیذ ًرظاد 

هختلف تیلیلی ٍ هخربس  آهَصؿری ثرِ ػٌرَاى     ( اص ًشخ ثجت ًبم هذاسع دس هقبًغ 4834)

  اهرب دس اغلرت هٌبلؼربت اص هتَػري     ی اًؼبًی اػتیبدُ کشدُ اًرذ ی ػشهبیِهت یشّبی ًوبیٌذُ

اص ؿربخق هتَػري   ًیرض  ؿَد  دس ایي هٌبلؼِ ّبی تیلیل افشاد ؿبغل اػتیبدُ هیتؼذاد ػبل

ّربی تیلریل   لبًگیي ػبی هیّبی تیلیل افشاد ؿبغل اػتیبدُ ؿذُ اػت  ثشای هیبػجِػبل

 ِ ( اػرت  4831)1صیرش کرِ ثرش اػربع سٍؽ ػربکبسپلَع ٍ آسیگربدا       یافشاد ؿبغل، اص ساثٌر

 اػتیبدُ ؿذُ اػت:

j E j . S j                                   (1-2) Σ  :هیبًگیي ػبل ّبی تیلیل افشاد ؿبغل 

کؼشی )دسكذی( اص جوؼیت ؿربغل اػرت    ،Sjّبی تیلیل ٍ ، تؼذاد ػبلEjکِ دس آى 

 1ؿَد:اػت ٍ ثِ كَست صیش هیبػجِ هی Ejکِ ثبالتشیي ػٌح ػَاد آى ّب 

 =Sjاػت  Ejتؼذاد کل ؿبغالى/ تؼذاد جوؼیت ؿبغلی کِ ثبالتشیي ػٌح ػَاد آًْب 

                                                           
1. In and Doucouliagos 
2. Adult Literacy Rate 

 ؿَد ( هشاجؼِ 84-81: 4833جْت هٌبلؼِ ی ثیـتش ثِ ًیاضادیبى)  8
4. Psacharopoulos and Arria gada 

 ( هشاجؼِ ؿَد 418:4834) جْت اًالع ثیـتش ثِ ػلوی ٍ جوـیذ ًظاد  1
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 ی اجتواعیگیری سرهایِّای اًدازُتعریف، هفَْم ٍ شاخص -2-7-2

کٌَى تؼشییری هٌؼررن اص   اجتوبػی ٍجَد داسد، اهرب ترب  ی بیِهختلیی اص ػشه ّبیتؼشیف

دس ایري صهیٌرِ آٍسدُ    4آى اسایِ ًـذُ اػت  ثب ایي حبل چٌذ تؼشیف هْرن دس قبلرت جرذٍل   

ترَاى اص  نیشی ًیؼرت ٍلری هری   قبثل اًذاصُثِ كَست هؼتقین  ی اجتوبػیػشهبیِ  ؿذُ اػت

ّربی هَجرَد   ؿربخق  توربم ی آى اػتیبدُ ًوَد  ثِ ػلت کبهرل ًجرَدى   ّبی ًوبیٌذُؿبخق

  4ٍجَد ًذاسد کِ توبم داًـوٌذاى دس هَسد آى اجوبع ًظش داؿتِ ثبؿٌذ ؿبخلی
 

 ی اجتواعیتعاریف ارایِ شدُ از سرهایِ .7جدٍل
 

 جیي جبکَة
ی اجتوبػی، پتبًؼیل ًْیتِ دس سٍاثي هیبى افشاد دس یک جبهؼرِ اػرت کرِ ثبػرث هرؤثش      ػشهبیِ

 ؿَد ؿذى اهَسات آى جبهؼِ هی

 پیش ثَسدیَ

دّرذ  ی اجتوبػی هروَػِ هٌبثغ هبدی یب هؼٌَی اػت کِ ثِ یک فشد یب نشٍُ اجبصُ هیػشهبیِ

ی پبیذاسی اص سٍاثي کن ٍ ثیؾ ًْبدیٌِ ؿذُ آؿرٌبیی ٍ ؿرٌبخت هتقبثرل سا دس اختیربس     تب ؿجاِ

 داؿتِ ثبؿذ 

 کلوي

ی ٍجرَد داسًرذ ٍ ثرشای    ای اص هٌبثغ کِ دس سٍاثي خبًَادُ ٍ دس ػبصهبى اجتوبػی هیلهروَػِ

سؿذ اجتوبػی یب ؿٌبختی یک کَدک یب جَاى هییذ ّؼرتٌذ  ایري هٌربثغ ثرشای افرشاد هختلرف       

هتیبٍتٌذ ٍ هی تَاًٌذ اهتیبص هْوی سا ثشای تَػؼِ ػشهبیِ ی اًؼربًی کَدکربى ٍ جَاًربى ایرربد     

 کٌٌذ 

 ثبًک جْبًی

 ٍ جرَد ًرذاسد ثلارِ حبكرل     ػشهبیِ ی اجتوبػی ثش خالف ػبیش ػشهبیِ ّب ثِ كَست فیضیاری 

تَاًذ هَجرت  تؼبهالت ٍ ٌّربسّبی نشٍّی ٍ اجتوبػی ثَدُ ٍ اص ًشف دیگش افضایؾ آى هی

 ّب نشدد ّبی ػولیبتی ػبصهبىّبی اداسی جبهؼِ ٍ ّضیٌِپبییي آهذى ػٌح ّضیٌِ

 فَکَیبهب
ّبی سػوی اػت کرِ دس آى اػوربی نرشٍُ کرِ     ی هؼیٌی اص ٌّربسّب یب اسصؽٍجَد هروَػِ

 ّوابسی ٍ تؼبٍى هیبًـبى ثشقشاس اػت ػْوی دس ایي ًَع ػشهبیِ داسًذ 

 ساثشت پَتٌبم
ِ  ػشهبیِ اجتوبػی هروَػِ ّربی استجربًی هیربى افرشاد     ای اصهیبّیوی هثل اػتوبد، ٌّرربس، ؿرجا

 یک اجتوبع اػت 

 نلي لَسی
جَاًربى ٍاثؼرتِ   ّب )اص ًشیق استجبًبت اجتوبػی( ثشای تیبٍت دس هیضاى ثشخَسداسی اص فشكت

 یب غیش ٍاثؼتِ ثِ اقلیتْبی ًظادی

                                                           
(، اػَیٌذػرَى ٍ اػَیٌذػرَى   413: 4831ی اجتوبػی ثِ فیلذ )ّبی اًذاصُ نیشی ػشهبیِی ؿبخقی ثیـتش دس صهیٌِجْت هٌبلؼِ  4

 ( هشاجؼِ ؿَد 11-18: 1111( ٍ نشٍتبست )11-14: 4831آثبدی )(، ؿشیییبى ثبًی ٍ هلای ػؼیذ 811: 1118)
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ٍلاَک ٍ 

 ًبسایبى

 ؿَد افشاد ثِ كَست دػتِ جوؼی ػول کٌٌذ ّبیی کِ ثبػث هیٌّربسّب ٍ ؿجاِ

 لیذا جی ّبًییبى
 ّبی سٍصاًِ افشاد هبًٌذ حؼي ًیت، ّوذسدی، سفبقرت ٍ  هَاسدی قبثل هـبّذُ دس ثیـتش صًذنی

 نشدد ّب کِ ثبػث ایربد یک ثخؾ اجتوبػی هیفشاد ٍ خبًَادُّبی اجتوبػی ثیي اهشاٍدُ

ػبصهبى ّوابسی 

ی ٍ تَػؼِ

 4اقتلبدی

ّب ٍ هیبّین هـرتشک ثبػرث فؼربل ػربصی ّواربسی دس      ّب ثبّن اص ًشیق ٌّربسّب، اسصؽؿجاِ

 نشدًذ ّب ٍ ثیي آًْب هینشٍُ

 

( ٍ دیگرش  4833کلوري)  (،411: 4831(، ػلیوبًی)41: 4831(، فیلذ)8: 4831) (، ػؼبدت11: 4831) هأخز: راکش كبلیی

 ّبی تیقیقیبفتِ

ّربی  ْرب اػرتیبدُ ؿرذُ اػرت ثرش اػربع ؿربخق       ّبیی کِ دس ایري هٌبلؼرِ اص آً  بخقؿ

 .ثِ كَست خالكِ آٍسدُ ؿرذُ اػرت   1ُ پشػـٌبهِ ثبًک جْبًی اػت کِ دس جذٍل ؿوبس

)*( ثرِ ػٌرَاى    بی ػرتبسُ داس ی حبهش ثِ دلیل ًجَد اًالػبت تٌْب اص ثشخی هت یشّر دس هٌبلؼِ

ّربی خیشیرِ   ی اجتوبػی اػتیبدُ ؿذُ اػرت ٍ دس هرَسد کورک   ی ػشهبیِهت یشّبی ًوبیٌذُ

   )سُ( اػتیبدُ کشدی اهذاد اهبم خویٌیّبی خیشیِ کویتِتَاى اص کوکهی

ی اًؼبًی هت یرشی کییری اػرت ٍ هبًٌرذ هت یشّربی      ی اجتوبػی ًیض ّوبًٌذ ػشهبیِػشهبیِ

ی   ػالٍُ ثش آى ثِ ػلت نؼتشدُ ثَدى تؼبسیف ػشهبیًِیؼتنیشی ثشاحتی قبثل اًذاصُکوی 

ی اجتوربػی،  ّبی اًذاصُ نیشی ػشهبیِاجتوبػی ٍ هبّیت پیچیذُ آى ٍ کبهل ًجَدى ؿبخق

     ِ ی اجتوربػی  اجوبع ًظشی ثیي داًـوٌذاى دس هَسد اًتخربة ؿربخق هٌبػرت ثرشای ػرشهبی

ِ تَجِ ثِ هیذٍدیت آهبسی، اص ّـت هت یش ًوبیٌذُدس ایي هقبلِ ثب  ٍجَد ًذاسد  ی ی ػرشهبی

نرشدد   ی ثبًک جْبًی ًیض اص آًْب اػرتیبدُ هری  اجتوبػی اػتیبدُ ؿذُ اػت کِ دس پشػـٌبهِ

 ایي هت یشّب ػجبستٌذ اص:
 

 

 

                                                           
1. OECD 
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 ی باًک جْاًیی اجتواعی پرسشٌاهِّای اًدازُ گیری سرهایِشاخص .2جدٍل
 

 افشاد اص ػیبػت دٍلتسهبیتوٌذی  -1 کوک ّبی خیشیِ   -4

 خبًِ داس ثَدى افشاد -1 ػبل41ِ-11ًشخ ثیابسی جَاًبى  -8

هیضاى دػتشػی ثِ آة آؿبهیذًی، ثشق، تلیي ػوَهی، تلیي  -1 هیضاى سهبیت هٌذی افشاد اص صًذنی -1

 ثبثت ٍ تلیي ّوشاُ

ػوَیت افشاد دس ثبؿرگبُ ّربی ٍسصؿری، هشاکرض فشٌّگری       -3 هیضاى هشػَالت پؼتی ٍ ایٌتشًت ػوَهی -1

 ٌّشی ٍ غیشُ

 ًؼجت هؼلن ثِ داًؾ آهَص ٍ ًؼجت پضؿک ثِ جوؼیت* -41 هیضاى هْبجشت ًیشٍی کبس -8

ؿذت تجؼین ًظادی ٍ تجؼین اقتلربدی   -44

 ٍ تَصیغ ًبثشاثش دسآهذّب*

 ػوَیت دس نشٍُ ّبی ػَادآهَصی ٍ کبسآهَصی* -41

ػولاررشد پلرریغ، هیررضاى اهٌیررت، ثجرربت    -48

 ػیبػی ٍ اػتوبد  

 فبكلِ ی اًتـبس*تؼذاد هٌجَػبت ثش حؼت هیل ٍ  -41

هرررذت پخرررؾ ثشًبهرررِ ّررربی تَلیرررذی   -41

تلَیضیررَى دسٍى هررشصی اص ؿررجاِ ّرربی هشاکررض 

اػتبى ّب ٍ تؼذاد توبؿبنشاى فیلن ّبی ػیٌوبیی 

 ثِ ّضاس ًیش*

ًرشخ ًرالق، کالّجرشداسی، خَدکـری ٍ كرذٍس چررک       -41

 ثالهیل*

 هأخز: پشػـٌبهِ ی ثبًک جْبًی

ًالق هٌرش ثرِ فشٍپبؿری خربًَادُ     (:DIVORSTOMARI)ًؼجت ًالق ثِ اصدٍا   -4

ِ   هی ی اجتوربػی  نشدد  ثَسدیَ خبًَادُ سا ثِ ػٌَاى هْوتشیي هابى اًجبؿرت ٍ اًتقربل ػرشهبی

داًذ  ّوچٌیي سٍاثي ٍالذیي ثب یاذیگش، دسیبفت کورک دس حرل هـراالت ؿخلری ٍ     هی

ثؼریبس   هیجت اص ٍالذیي ٍ كیجت کشدى ثب ٍالذیي ثش هیضاى اًیشافبت ٍ ثضّابسی دس جبهؼِ

 هؤثش اػت 

ِ ) (DRTOPOPًؼجت تؼذاد پضؿک ثرِ جوؼیرت )   -1 ی پضؿرک(: ایري ؿربخق    ػرشاً

 ی هیررضاى استقرربی ًظرربم ثْذاؿررتی ثررَدُ ثررش ػررالهت ٍ سٍاى جبهؼررِ اثررش هثجترری ًـرربى دٌّررذُ

 ؿرَد ٍ ّشچرِ جبهؼرِ    ترشیي ػٌبكرش سفربُ جبهؼرِ هیؼرَة هری      نزاسد  ػالهتی اص ػوذُهی
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 توبػی افشاد جبهؼِ ٍ کیییت استجبى ثب دیگشاى اثش هثجتی داسد تش ثبؿذ ثش ػولاشد اجػبلن

دسكذ فقیشترشیي افرشاد اص کرل     41دسكذ ثشٍتوٌذتشیي افشاد ثِ ػْن  41ًؼجت ػْن  -8

ِ  GINI) ٍ هرشیت جیٌری   (INCDISدسآهذ کـَس ) ی سٍاثري اجتوربػی سا   (: تجؼرین ؿرجا

ؿرَد  ًربثشاثشی   اجتوبػی هری کٌذ ٍ ثبػث اًضٍای اجتوبػی ٍ توؼیف پیًَذّبی هیذٍد هی

ّربی اًروٌری خَاّرذ ؿرذ ٍ ّشچرِ تَصیرغ       دسآهذّب دس یک جبهؼِ ثبػث کربّؾ فؼبلیرت  

ثشٍت ٍ دسآهذ اص هٌظش افشاد آى جبهؼِ ًبػبدالًِ ثِ ًظش آیرذ هیرضاى ّوجؼرتگی اجتوربػی ٍ     

 ( 414: 4831تش خَاّذ ثَد )دیٌی تشکوبًی، پبیجٌذی افشاد ثِ داؿتي صًذنی ػبلن هؼیف

 (:KLERKTOPOPًؼجت کبسکٌبى اداسی )ثخؾ آهَصؽ( ٍ آهَصؿی ثِ جوؼیت) -1

ّربی  افضایؾ ایي هت یش ًـبى اص نؼتشؽ آهَصؽ دس جبهؼِ اػت  ثب آهَصؽ، افرشاد هْربست  

نیشًرذ ٍ اص ایري   ّب ٍ هْبست ّبی نشٍّی سا فشا هیاستجبًی، ٌّربسّبی اجتوبػی ٍ فؼبلیت

 ی اجتوبػی اػت سد ًـبى اص افضایؾ ػشهبیِؿًَذ کِ ایي هَاًشیق جبهؼِ پزیش هی

ٍقتی کِ افشاد ػٌح ػَاد خَاًذى ٍ ًَؿرتي سا داؿرتِ    (:LITRASYًشخ ثبػَادی ) -1

ثبؿٌذ ثب هییي اًشاف خَد ساحت تش استجبى ثشقشاس کشدُ ٍ اص ایي ًشیق ثِ دسک ثْترشی اص  

ایري اهرش هَجرت    کٌٌرذ  ّوچٌریي   سػٌذ ٍ اػتوبد ثِ ًیغ ثبالتشی کؼت هری جبهؼِ خَد هی

ؿَد کِ دس استجبى ثب دیگشاى ّشاع کوتشی داؿتِ ٍ استجربى خرَد سا ثرب افرشاد نؼرتشؽ      هی

تش ػول کٌٌرذ  ایري   دادُ ٍ ثِ اكٌالح اجتوبػی خَاٌّذ ؿذ  ػالٍُ ثش آى دس جبهؼِ آنبّبًِ

 4ثبؿذ هَاسد اص هلبدیق افضایؾ ػشهبیِ ی اجتوبػی هی

ی هٌجَػبت(: هٌجَػربت ثرِ   ػشاًِ) (NEWSTOPOPًؼجت هٌجَػبت ثِ جوؼیت ) -1

                                                           
ُ  هت یشّبی ًؼجت کبسکٌبى اداسی ٍ آهَصؿی ثِ جوؼیرت ٍ ًرشخ ثرب ػرَادی ثرِ ػٌرَاى ؿربخق       ّشچٌذ   4 ِ ّربی ًوبیٌرذ ی ی ػرشهبی

ُ   اجتوبػی ّؼتٌذ ٍلی ثِ دلیل اًربم آصهَى ػلیت دس ایي هٌبلؼِ ٍ ٍجَد ّوپَؿبًی هیربى ایري    ِ هت یشّرب ٍ هت یرش ًوبیٌرذ ی ی ػرشهبی

 ِ ی حبهرشخبلی اص اؿرابل ًیؼرت  ثرِ ّوریي دلیرل اص ایري هت یشّرب          اًؼبًی، آصهَى ػلیت هیبى ایي هت یشّب ثب اّذاف هذًظش دس هقبلر

 ّبی آًْب، دس ایي هٌبلؼِ اػتیبدُ ًـذُ اػت ثبٍجَد داؿتي دادُ
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ی تلَصیَى ٍ سادیَ داسًرذ ٍ دس افرضایؾ یرب کربّؾ     ػٌَاى یک سػبًِ، ٍظبییی هـبثِ ٍظییِ

     ُ  کٌٌرذ ٍ فشٌّرس ػربص    ای سا اییرب هری  هـبسکت اجتوربػی ٍ هؼربیل اجتوربػی ًقرؾ اسصًرذ

 ؿَد استجبًبت هیی استجبًی ثبػث تؼْیل دس ثبؿٌذ  ػالٍُ ثش آى ثِ ػٌَاى یک ٍػیلِهی

ِ ) (CINEMATOPOPًؼجت تؼذاد ػریٌوب ثرِ جوؼیرت )    -3 ی ػریٌوب(: ػریٌوب ثرِ    ػرشاً

 ّربی فشٌّگری ٍ ػرٌح آنربّی افرشاد کورک       ػٌَاى یک اثضاس فشٌّگی ثِ نؼتشؽ فؼبلیت

تَاًٌذ ًقؾ هْوری سا اییرب کٌٌرذ ٍ اص    ی اجتوبػی هیکٌذ کِ ایي هَاسد دس ایربد ػشهبیِهی

ّب جلَنیشی کٌذ  ّوچٌیي ػیٌوب ثرِ ػٌرَاى هیلری ثرشای     ّب ٍ آػیتٍیٍقَع جشم ٍ ک  س

 کٌذ تروغ افشادی کِ ّذف هـتشکی داسًذ ثِ ایربد ّوجؼتگی اجتوبػی کوک هی

 هباًی ًظری ارتباط بیي هتغیرّا -2-2

ًوربئین کرِ   ثشخرَسد هری   4اقتلبدی، ثِ هیبّین هررشد ٍ اًتضاػری   -دس هٌبلؼبت اجتوبػی

کِ هٌیلرشاً ثرب    -ای سا ؿًَذ تب پذیذُهختلیی ّؼتٌذ  ایي هیبّین ثؼوبً اثذاع هیداسای اثؼبد 

 ّربئی اًتضاػری ٍ تشکیجری اسائرِ     ثیبى کٌٌذ  ثِ ثیربى دیگرش ؿربخق    -ؿًَذآثبسؽ ؿٌبختِ هی

ِ         هی  ی اجتوربػی سا  ؿرًَذ کرِ آى هیْرَم اثرذاػی سا ًوبیٌرذنی کٌرذ  ثرشای ًوًَرِ، ػرشهبی

ِ تَاى دس ًظش نشفت کِ هی ای اص سفتبسّرب ی خلَكری ٍ جوؼری تَكریف     تَػي هروَػر

ّبی ٍاقغ نشایبًِ ثبیذ ثترَاى ثرب تجیریي یرک استجربى هٌٌقری ایري        ؿَد  دس ترضیِ ٍ تیلیلهی

هؼتجرشی سا اسائرِ    1ّبی ػوَهی ٍ خلَكی سا جوغ ًوَد ٍ اص آًْب ؿبخق تشکیجیخلیلِ

ؿرَد  ثرشای جورغ کرشدى     کرشدى خلیلرِ نیترِ هری     8«اًرذ » ًوَد  دس هٌٌق ثرِ ایري ػورل    

ّبی داًـی سجَع ًورَدُ ٍ ثرش اػربع اًالػربت     ّب ثبیذ ثِ افشاد خجشُ ٍ یب هروَػِخلیلِ

 خبف خَد ثِ ایي پذیرذُ پشداخترِ ٍ ؿربخق تشکیجری سا ػربصهبى داد  هتبػریبًِ دس کـرَس        

ؿرًَذ  تایرِ ثرش    نًَِ اًالػربت هیرذٍد ٍ ثرب اػرتبًذاسدّبی یاؼربى جورغ آٍسی ًوری       ایي
                                                           
1. Abstract and subjective 
2. Composite index 
3. And 
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ٍّبی هشجغ ًیض ثؼلت ّوبى ػذم ٍجَد اًالػربت، چٌرذاى داسای اػتجربس ػلوری     قوبٍت نش

ّب ثب تایِ ثش  ادساکبت ؿخلری فرشد اًرربم    ًخَاّذ ثَد، چَى دس آى كَست ثیـتش قوبٍت

ّربی ػیٌری    ّبی ترشثی ٍ قوبٍت ثرب اػرتیبدُ اص آى ؿربخق   ی ؿبخقؿَد تب هالحظِهی

كَست اًیشادی هَسد ثشػری  ِ اًتخبة ؿذُ سا ث ّبیی حبهش اثشات صٍ ثٌبثشایي دس هٌبلؼِ

این  اهابى اػتیبدُ اص ؿبخق تشکیجی دس حبل حبهش ٍجَد ًرذاسد ٍ خرَد تیقیرق    قشاس دادُ

 ًلجذ هؼتقلی سا هی

 ؿَد:ثشسػی هی ثخؾ هختلف دس اداهِ 1دس قبلت  دس ایي ثخؾ، استجبى ثیي هت یشّب

 ی اًؼبًیی اجتوبػی ثش ػشهبیِتأثیش ػشهبیِ -4

 ی اجتوبػیی اًؼبًی ثش ػشهبیِتأثیش ػشهبیِ -1

 ی اًؼبًی ثش سؿذ اقتلبدیتأثیش ػشهبیِ -8

 ی اجتوبػی ثش سؿذ اقتلبدیتأثیش ػشهبیِ -1

 ی اجتوبػیی اًؼبًی ٍ ػشهبیِتأثیش سؿذ اقتلبدی ثش ػشهبیِ -1

 ی اجتوبػی ٍ سؿذ اقتلبدیی اًؼبًی، ػشهبیِاستجبى ثیي ػشهبیِ  -1

 ی اًساًیاجتواعی بر سرهایِی تأثیر سرهایِ -2-2-7

   ِ ِ   کلوي اٍلیي فشدی اػت کِ ثِ ًَس آؿابسا ثرِ ترأثیش ػرشهبی ی ی اجتوربػی ثرش ػرشهبی

اًؼبًی پشداخت  ثؼذ اص هٌبلؼِ ی ٍی هٌبلؼبت هتؼذدی كَست نشفتِ اػت  دس چبسچَة 

اداهرِ ثرِ كرَست    ؿذُ اػت کرِ دس   ( اسای1111ِ) الگَی سؿذ دسٍى صا الگَیی تَػي چَ

ِ  آٍسدُ ؿذُ اػت خالكِ ی اقتلربد خرشد ثشخرَسداس ثرَدُ ٍ دس حقیقرت        ایي الگرَ اص پبیر

ثَدُ ٍ استجبى هیبى هت یشّب سا دس ٍهؼیت  4ی اجتوبػی پیًَذی )ػٌح کالى(الگَی ػشهبیِ

                                                           
1. A formal model of bonding social capital 
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ّبی هت یشّبی کالى اقتلربدی ثرب     ثِ ػجبست دیگش، دس ایي الگَ پَیبییکٌذثشسػی هی 4پبیب

 1ؿَد ی( دس ػٌح خشد تؼییي هی)ثْیٌِ یبث نیشیتلوین

کرَپوي ترذٍیي ؿرذُ اػرت ٍ تربثغ تَلیرذ ٍ       -کربع -ایي الگَ ثش هجٌربی الگرَی سهرضی   

 هؼبدالت حشکت ثِ كَست صیش دس ًظش نشفتِ ؿذُ اػت:

KCYK K


                          
      (1-1)  

HSHuEH HH   


1)(                (1-8)  

SSHuPS SS   


1)(            (1-1)  
  1)( HuAKY Y     (1-1)                        

: اًجبؿت H: هلشف کل C: تَلیذ کل Y: اًجبؿت کل ػشهبیِ ی فیضیای  Kدس آى:کِ 

ِ  Sکل ػشهبیِ ی اًؼبًی  : ًرشخ اػرتْالک ػرشهبیِ ی    Kδی اجتوربػی  : اًجبؿت کرل ػرشهبی

ِ Sδی اًؼبًی اػتْالک ػشهبیِ: ًشخ Hδفیضیای،   A ،Eی اجتوربػی  : ًشخ اػتْالک ػرشهبی

ٍP:  )پبساهتشّبی ثْشُ ٍسی )ثشٍى صا uS ،uH ٍuY  : ِ ی اًؼربًی  ثِ تشتیت ػْن اًجبؿت ػرشهبی

                                                           
1. Steady-state                                                            حبلتی کِ توبم هت یشّب ی الگَ ثب ًشخ ثبثت سؿذ هی کٌٌذ.  

ِ ًشفِ ی هیبى ػشهبیِ ثبؿذ کِ دس آى استجبى دٍ( هی4833ی لَکبع )ایي الگَ، الگَی تَػؼِ دادُ ؿذُ  8  ی ی اجتوبػی ٍ ػرشهبی

اًؼبًی ثشسػی ؿذُ اػت  دس ایي الگَ، ثٌگبُ ّب هٌبثغ خَد }هخلَكبً ػشهبیِ ی اًؼبًی{ سا دس تَلیذ کبالّبی ًْبیی )هلرشف( یرب   

ِ  دس اًجبؿت ػشهبیِ  لگرَ فرشم   ی اجتوربػی پیًَرذی اختلربف هری دٌّرذ  دس ایري ا      ی اًؼبًی ثابس هی نیشًذ یب ثِ ػربخت ػرشهبی

ی اًؼبًی داسد اهرب اثرش هؼرتقین ثرش تَلیرذ کربالی ًْربیی ًرذاسد  ثٌربثشایي          ی اجتوبػی اثش هثجتی ثش اًجبؿت ػشهبیِؿَد کِ ػشهبیِهی

ی اجتوبػی ثِ هشٍس صهبى ثذٍى ػشهبیِ نزاسی جذیذ اص ثریي خَاّرذ سفرت ٍ رخیرشُ ی آى اثرش هثجرت ٍ ػرشسیض ثرش ایرربد          ػشهبیِ

ی اجتوبػی اثرش هثجرت ٍ ػرشسیض ثرش اًجبؿرت خرَد داسد ٍ ثرِ        ی اًؼبًی هبًٌذ ػشهبیِذیذ داسد  ّوچٌیي ػشهبیِی اجتوبػی جػشهبیِ

کٌذ کرِ ثٌگربُ ّرب ثرِ دًجربل      ػالٍُ ثش ایي فشٍم، چَ فشم هی ػٌَاى ػبهل تَلیذی هْن دس تَلیذ کبالی ًْبیی هیؼَة هی ؿَد 

هٌلَثیت تٌضیل ؿذُ دس ًَل صًذنی خَیؾ ّؼتٌذ ٍ تیَالت اًَاع ػشهبیِ حذاکثش ػبصی ػَد ٍ خبًَاسّب ثِ دًجبل حذاکثش کشدى 

ی اجتوربػی دس ایري الگرَ ثرِ دلیرل      دس ثبصاس سقبثتی هی ثبؿذ  ػشهبیًِبؿی اص کٌؾ ٍ ٍاکٌؾ ثِ حذاکثش ػبصی خبًَاسّب ٍ ثٌگبُ ّب 

ٌِ ی آى کوتش تَلیذ هی ؿَد  فرشم ثرش ایري    داؿتي آثبس خبسجی ثِ ػٌَاى کبالیی ػوَهی دس ًظش نشفتِ ؿذُ اػت کِ اص هقذاس ثْی

اػت کِ ًشخ پغ اًذاص دس ایي الگَ ثشٍى صا ًیؼت ٍ ثٌگبُ ّبی سقبثتی ػشهبیِ سا اجبسُ کشدُ ٍ ثشای تَلیذ کبسنش اػتخذام کشدُ ٍ 

شدُ، ػرشهبیِ  هیلَل سا هی فشٍؿٌذ  ّوچٌیي تؼذاد ثبثت ٍ صیبدی خبًَاس ّوگي )ؿجیِ ّن( ثب ػوش ًبهیذٍد ًیشٍی کربس ػشهرِ کر   

 ثبؿذ ٍ استجبى هیبى هت یشّب غیشخٌی هیثبؿٌذ کٌٌذ ٍ ثبصاسّب سقبثتی ٍ کبهل هیْذاسی ًوَدُ، هلشف ٍ پغ اًذاص هیًگ
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ِ    تخلیق دادُ ؿذُ ثِ ایربد ػشهبیِ ی اجتوربػی ٍ  ی اًؼبًی جذیرذ، ایرربد ٍ خلرق ػرشهبی

اثش  ψ( قشاس داسًذ  1،4پبساهتشّبی کـؾ ّؼتٌذ کِ دس فبكلِ ) :α ،ψ ٍσ  4تَلیذ کبال اػت

ِ    σثبؿرذ   ی اًؼبًی هیی اجتوبػی ثش تـایل ػشهبیِػشسیض ػشهبیِ ی آثربس خربسجی ػرشهبی

ِ  ی اجتوبػی ثش ػربخت ٍ ؿرال  اجتوبػی )اثش رخیشُ ی ػشهبیِ ی جذیرذ( سا  نیرشی ػرشهبی

 ثبؿذ کـؾ تَلیذ هی αکٌذ ٍ اًذاصُ نیشی هی

، ثِ تشتیت ت ییش دس اًجبؿت ػشهبیِ ی فیضیای، ػشهبیِ ی اًؼربًی ٍ  1-1تب  1-1هؼبدالت

ػشهبیِ ی اجتوبػی دس ّش ًقٌِ اص صهبى ّؼتٌذ  ت ییرش دس اًجبؿرت ػرشهبیِ ی فیضیاری ثشاثرش      

)تَلیرذ هٌْربی هلرشف ثرب ػرشهبیِ نرزاسی جذیرذ ثشاثرش اػرت( هٌْربی            اػت ثب پغ اًرذاص 

ٍ ت ییش دس اًجبؿت ػرشهبیِ ی اًؼربًی تربثؼی اص کرل ػرشهبیِ ی      ی فیضیای اػتْالک ػشهبیِ

ی اًؼبًی تخلیق دادُ ؿذُ ثِ اًجبؿت ػشهبیِ ی اًؼربًی جذیرذ ٍ   اجتوبػی، هیضاى ػشهبیِ

ی اًؼبًی اػت  ّوچٌیي ت ییش دس اًجبؿت ػشهبیِ ی اجتوبػی ًیض تربثؼی اص  اػتْالک ػشهبیِ

ِ هیضاى کل ػشهبیِ ِ     ی اًؼرب ی اجتوبػی، ػرشهبی ی ًی اختلربف دادُ ؿرذُ ثرِ تَلیرذ ػرشهبی

ًیض تربثغ تَلیرذ ثرَدُ ٍ تربثؼی اص      1-1ی اجتوبػی اػت  هؼبدلِاجتوبػی ٍ اػتْالک ػشهبیِ

 ی اًؼرربًی اختلرربف دادُ ؿررذُ ثررِ تَلیررذ کبالّرربی ًْرربیی  ػررشهبیِ ی فیضیارری ٍ ػررشهبیِ

 هی ثبؿذ 

ؿذ کرِ ثرِ كرَست صیرش     ّذف ثٌگبُ، حذاکثش ػبصی ػَد } هتؼلق ثِ خبًَاس ّب { هی ثب

 ثیبى هی ؿَد:

Max  Ak
α
(uYH)

1-α
-wYuYH-rKK 

ػَد سا حذاکثش هی کٌذ ٍ دس حبلت سقربثتی قیورت   K  ٍ uyثٌگبُ ثب تؼییي هقذاس ثْیٌِ ی 

 ػَاهل تَلیذ ثشاثش ثب اسصؽ ًْبیی ػَاهل تَلیذ اػت 

WY= (1-α) Ak
α
uY

-α
                           rK=αAk

α-1
uY

1-α 

                                                           
  (uS+ uH+ uY=1حبكل جوغ ایي پبساهتشّب ثشاثش یک اػت )  4
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 هی ثبؿذ  k=K/Hکِ دس آى 

 ( آهذُ اػت:1-1تبثغ سفبُ اجتوبػی ٍ هؼألِ حذاکثش ػبصی خبًَاسّب دس ساثٌِ )

    (1-1) 

 

 

 

 

 

: ًرشخ ّورَاس کٌٌرذُ ی هلرشف )هرشیت سیؼرک       θ: ًشخ تشجیح صهربًی   ρکِ دس آى 

: ًرشخ  wY: ًشخ دػرتوضد ًیرشٍی کربس دس ثخرؾ ػرشهبیِ ی اًؼربًی       wH نشیضی ًؼجی(، 

: دسآهرذ   rKk : قیوت کبالی ػشهبیِ ای )اجربسُ(  rkدػتوضد ثخؾ تَلیذ کبالّبی ًْبیی 

 : قیوت یک ٍاحذ ػشهبیِ ی اًؼبًی جذیذ اػت  pHٍ داسایی خبًَاس ٍ 

خبًَاس دس ّش ًقٌِ اص صهبى تشکیت هیبى هلشف ٍ پغ اًذاص سا ًَسی اًتخبة هی کٌرذ  

شهبیِ ی اجتوربػی کربالیی ػورَهی هری ثبؿرذ ٍ      کِ هٌلَثیت ػوش خَد سا حذاکثش کٌذ  ػر 

(، 8-1، دس ساثٌرِ ) ψ( ثب کـؾ sػشهبیِ ی اجتوبػی ) 1آى ثبیذ دسًٍی ؿَد  4آثبس خبسجی

ثبػث افضایؾ اًجبؿت ػشهبیِ ی اًؼبًی هی ؿَد ٍ ّشچِ هقذاس کـؾ ثیـتش ثبؿذ ترأثیش آى  

ٍجرَد هری آٍسد کرِ ػرْن     ثش ایربد ػشهبیِ ی اًؼبًی ثیـتش هری ؿرَد ٍ ایري اًگیرضُ سا ثرِ      

  ثیـتشی اص ػشهبیِ ی اًؼبًی سا ثِ ایربد ػشهبیِ ی اجتوبػی اختلبف دّین 

 k=K/H ,s=S/H ,c=C/Hدس ٍهؼیت پبیب، توبهی ًؼجتْبی )هقذاس ػرشاًِ ی هت یشّرب(   

                                                           
1. Externality effect 

ػالٍُ ثش ایي، فشم ؿذُ اػت کِ خذهبت آهَصؿی قیوت نزاسی ؿذُ اًذ  ثٌبثشایي، ّضیٌِ ّبی فشاّن کشدى ایي خذهبت کبهالً   1

هی ثبؿذ  تَاثغ تَلیذ ػشهبیِ ی اًؼبًی ٍ ػشهبیِ ی اجتوبػی، ثبصدُ ی ثبثت  PHH=wHuHHپَؿؾ دادُ هی ؿَد کِ ثِ كَست 

 ؼیت پبیب هشٍسی هی ثبؿذ ًؼجت ثِ هقیبع داسًذ کِ ایي فشم ثشای ٍه

SHupS

HSHuEH

CHPHuwHuwKrK

ts

dt
c

e

SS

HH

HHHYYk

t
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,y=Y/H         ثبثت ّؼتٌذ  ثب حل الگَ، ػْن ثْیٌرِ ی اًجبؿرت ػرشهبیِ ی اًؼربًی }کرِ جْرت

ًی ٍ ػشهبیِ ی اجتوبػی اختلبف دادُ هی ؿرَد{ ٍ ّوچٌریي هقرذاس    ایربد ػشهبیِ ی اًؼب

ثْیٌِ ی ػشهبیِ ی اجتوبػی ػشاًِ، ػشهبیِ ی فیضیای ػشاًِ، هلشف ػشاًِ ٍ دسآهذ ػرشاًِ  

 ثِ كَست صیش خَاّذ ؿذ:

(1-1) 

 

 

 

 

 

 

 کِ دس آى

 : ًشخ سؿذ اقتلبدی دس ٍهؼیت پبیب Hγ٭
*

Su     ػْوی اص اًجبؿت ػشهبیِ ی اًؼبًی کِ ثِ اًجبؿرت ػرشهبیِ ی اجتوربػی اختلربف :

  ِ  4سیرض اجتوربػی   دادُ هی ؿَد ٍ دس ساُ حل سقبثتی، هیضاى آى کوتش اص ساُ حل ًظرشی ثشًبهر

 هی ثبؿذ 

*

Hu  ُػْوی اص ًیشٍی اًؼبًی اػت کِ ثِ ایربد ػشهبیِ ی اًؼبًی جذیذ اختلربف داد :

)اثش ػشسیض ػشهبیِ ی اجتوربػی ثرش ایرربد ػرشهبیِ ی اًؼربًی( ثضسنترش        ψٍ ّشچِ  هی ؿَد

ثبؿذ، ػْوی اص ًیشٍی اًؼبًی کِ ثِ ایربد ػشهبیِ ی اًؼبًی اختلبف دادُ هی ؿرَد کوترش   

اًجبؿرت ػرشهبیِ ی    ثرش  اػت صیشا دس ایي ٍهؼیت، ػشهبیِ ی اجتوربػی اثرش هوربػیی )اثرش    

                                                           
1. Hypothetical social planners solution 
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اسد ٍ ػْن ثیـتشی اص ػشهبیِ ی اًؼربًی سا ثرِ   اجتوبػی جذیذ ٍ اًجبؿت ػشهبیِ ی اًؼبًی( د

   4ایربد ػشهبیِ ی اجتوبػی اختلبف هی دّین 

 ی اجتواعی ی اًساًی بر سرهایِتأثیر سرهایِ 2-2-2

ی اًؼبًی ثش ػشهبیِ ی اجتوبػی الگرَیی تَػري دیٌرذا    ثشای ثیبى چگًَگی تأثیش ػشهبیِ

ُ، تَلیذ خَد سا ثب تَجِ ثِ ایٌارِ،  ( تذٍیي ؿذُ اػت کِ دس آى یک کبسنضاس ًوبیٌذ1111)

ایي الگَ ػؼی هی کٌذ آثربس خربسجی هثجرت     8اػت حذاکثش هی کٌذ 1تَلیذ تبثؼی اص ػشهبیِ

کٌذ  ایي الگرَ ًیرض دس چربسچَة    1ػشهبیِ ی اًؼبًی سا ثب ػٌَاى ػشهبیِ ی اجتوبػی، دسًٍی

فیضیاری، ػرشهبیِ ی   ثشای ػرشهبیِ ی  1الگَّبی سؿذ دسٍى صا تذٍیي ٍ هؼبدلِ ّبی حشکت

 :1اًؼبًی ٍ ػشهبیِ ی اجتوبػی ثِ كَست صیش تذٍیي ؿذُ اػت
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ثِ ًَس خالكِ ػشهبیِ ی اجتوبػی کِ ثِ ػٌَاى کبالی ػوَهی دس ًظش نشفتِ ؿذُ اػت اص ًشیق آثربس خربسجی آى ثبیرذ دسًٍری       4

 نشدد ؿَد ٍ اص ایي ًشیق اثش هثجت ثش ػشهبیِ ی اًؼبًی داسد ٍ ثبػث افضایؾ سؿذ اقتلبدی هی 

 ػشهبیِ تشکیجی اص ػشهبیِ ی فیضیای، ػشهبیِ ی اًؼبًی ٍ ػشهبیِ ی اجتوبػی اػت   1
فشٍم الگَ  ػجبستؼت اص: اقتلبد تَػؼِ یبفتِ ثَدُ ٍ ًشخ پغ اًذاص دسٍى صا هی ثبؿذ   تؼذاد صیبدی ثٌگبُ ٍ خبًَاس ثب هقذاس ثبثت   8

ٍ ػَاهل تَلیذ سقبثتی اػرت  ػرشهبیِ نرزاسی دس ػرشهبیِ ی اًؼربًی ثرِ        ٍجَد داسد کِ ّوگي ٍ ؿجیِ ّن هی ثبؿٌذ  ثبصاس هیلَل

هی ثبؿذ  ثبصدّی ثبثت ًؼجت ثِ هقیبع هی ثبؿذ )ایي فشم جْت سػریذى ثرِ     AKظی تَلیذ اص ًَع هقذاس کبفی هی ثبؿذ  تاٌَلَ

ی ثبؿذ  یک ثخؾ هلرشف  سؿذ پبیذاس هشٍسی هی ثبؿذ(  قؼوتی اص تَلیذ جْت هلشف ٍ قؼوتی اص آى جْت ػشهبیِ نزاسی ه

ثشای تَػؼِ ی ػشهبیِ ی اًؼبًی )اصًشیق ثْذاؿت ٍ آهَصؽ کِ خَد آًْب ثبػرث افرضایؾ ثْرشُ ٍسی ًیرشٍی کربس هری ؿرًَذ( ثرِ         

کبسنشفتِ هی ؿَد  ایي ًَع اص هلشف هَلذ ثبػث پیـشفت ػشهبیِ ی اًؼبًی یک هٌٌقِ یرب کـرَس هری ؿرَد  کلیرِ ی هت یشّرب ثرِ        

 كَست ػشاًِ ّؼتٌذ 

4. Internalize 
5. The equation of motion  

 ( هشاجؼِ ؿَد 1111-1111: 1111) جْت اًالع ثیـتش ثِ دیٌذا  1
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 shp kkkk 321   

η1 = αk/kp   و  η2 = βk/kh,   ,   η3 = (1 − α − β)k/ks 

 sspph kkckkfk  3131 )()()( 


 

Ψ(c) = η1c − η1h(c) 
 

ِ khی فیضیاری   : ػشهبیkpِ: اًجبؿت ػشهبیِ  kکِ دس آى هت یشّب ػجبستٌذ اص:  ی : ػرشهبی

ِ  :Ksاًؼبًی   ِ      :α  ٍβ: هلرشف   cی اجتوربػی   ػرشهبی ی ثرِ تشتیرت کـرؾ تَلیرذ ػرشهبی

ِ   pδی اًؼربًی   فیضیای ٍ ػشهبیِ : ًرشخ اػرتْالت   sδ ی فیضیاری   : ًرشخ اػرتْالک ػرشهبی

 ی اػتْالک ًذاسد ی اًؼبًی اجتوبػی هی ثبؿذ ٍ فشم هی ؿَد کِ ػشهبیِػشهبیِ

h(c)ِی اًؼبًی هی ؿَد )هلشف هَلرذ( ٍ  : هقذاسی اص هلشف کِ هَجت تَلیذ ػشهبی

ِ  (khّربی تربثغ هقؼرش سا داسد  )   تبثؼی اکیذاً هقؼش اػت  ثٌبثشایي ٍیظنی ی : هقرذاس ػرشهبی

تربثؼی كرؼَدی ٍ اکیرذاً    ثبؿرذ ٍ  ی اًؼربًی هری  اجتوبػی تَلیذ ؿذُ، تبثؼی اص هیضاى ػشهبیِ

 : هلشف خبلق اػت   ψ(c)هقؼش اػت ٍ

ثبؿرذ ٍ تربثغ   ّذف یک خبًَادُ، حذاکثش کشدى هٌلَثیت کل دٍساى صًذنی خَد هری 

 ( هی ثبؿذ:48-1هٌلَثیت هلشف کٌٌذُ ثب تَجِ ثِ قیذ آى ثِ ؿال ساثٌِ )

   dtecUMax pt






0
)(                                         ( 1-48 )       

 :ثب تَجِ ثِ قیذ

.1)0(1)0(,1)0(  shp kوkk

 
sspph kkckkfk  3131 )()()( 



 

ثب تَجِ ثِ ساُ حل ًْبیی الگَ دس ًَل هؼیش سؿذ پبیب، هٌلَثیت ًْبیی هلشف، هؼربٍی  

ُ     ّضیٌِ  ثبؿرذ ی هٌلَثیرت( هری  ی خبلق ًْبیی هلرشف )دس ٍاحرذّبی اًرذاصُ نیرشی ؿرذ

 ( اػت: 41-1ساثٌِ )ثِ كَست ی اقتلبدی (  ّوچٌیي ًشخ سؿذ ثْی1111ٌِ)اػتگیش، 
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 )()()(
2

3
1

1

sphk kkf
c

c





  



                        (1-41)  

هلرشف کرل   کـؾ هلشف خربلق )  ٍ  4ای هلشفکـؾ ثیي دٍسُ کِ دس آى

الگرَی اسایرِ ؿرذُ، ًاربتی سا ثبیرذ هرَسد تَجرِ          ثرب تَجرِ ثرِ    هٌْبی هلشف هَلذ( اػرت 

 قشاسدّین کِ ثِ ؿشح صیش ّؼتٌذ:

ی کـؾ هلشف ( اثش هـخلی ثش ًشخ سؿذ اقتلبدی ثِ ٍػیلِh(c)هلشف هَلذ ) -4

ِ     .داسد θ خبلق ی اًؼربًی  ّشچِ هقذاس ایي کـؾ ثیـتش ثبؿذ، هٌربثغ کوترشی سا ثرِ ػرشهبی

تش هی ؿَد  ثٌبثشایي ػالٍُ ثش ایٌاِ ػْن دّین ٍ هلشف خبلق ثیـ)آهَصؽ( اختلبف هی

ِ  ی اًؼبًی کبّؾ پیذا هری ػشهبیِ ِ   کٌرذ، ػرشهبی ِ ی اجتوربػی حبكرل اص تَػرؼ ی ی ػرشهبی

 نزاسد کٌذ ٍ ثش ًشخ سؿذ اقتلبدی تأثیش هیاًؼبًی ّن کبّؾ پیذا هی

1- (kh)ِهیضاى ػشهبی :  ِ ی اًؼربًی ایرربد ؿرذُ    ی اجتوبػی ثَدُ کِ اص تَػرؼِ ػرشهبی

 ػت ٍ هقذاسی هثجت اػت ا

، ثرِ ػلرت ثْرشُ ٍسی    1( اص هؼیش سؿذ هشػَم41-1ی اقتلبد هؼبدلِ ی)تیؼیش سؿذ ثْیٌِ

 سا( 41-1هؼبدلرِ ی )  ثشاکرت  ، هتیبٍت اػت  ثخرؾ دٍم (khی اجتوبػی )ًْبیی ػشهبیِ

)())1(/)()((هی تَاى ثلَست 
2

3

hs

h
h k

s
k

k
Bk


 


    ًَؿرت کرِ دس

))((آى
h

s

s

h

k
k

k
k


 ِکـؾ هتقبًغ )حؼبػیت( ػشهبی ِ ی ی اجتوبػی ًؼجت ثِ ػرشهبی

ی اجتوربػی ثرِ اصای یرک دسكرذ     ثبؿذ ٍ ثِ هؼٌی دسكذ ت ییشات اًجبؿت ػشهبیِاًؼبًی هی

ِ  ی اًؼبًی اػت  انش تـایل ػشهبیِت ییش دس اًجبؿت ػشهبیِ ی ی اجتوبػی ًؼجت ثرِ ػرشهبی

، ًرشخ سؿرذ هشػرَم )ثرِ ػجربستی      41-1شخ سؿذ اقتلبدی هؼبدلِ ی اًؼبًی حؼبع ًجبؿذ، ً

                                                           
1. Inter –temporal elasticity of consumption 
2. Conventional growth path 
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    ِ ِ الگَی سؿذ ػَلَ( سا ًـبى هی دّذ  ثٌبثشایي ثب تَجِ ثرِ ایري هَهرَع، تَػرؼ ی ی ػرشهبی

اًؼبًی دس افشاد )ثبالسفتي ػٌح داًؾ ٍ هْربست ّرب( ثرش ًیرَُ ی سفتربس اًؼربًی آًْرب هبًٌرذ         

س نشٍُ ّرب )ػرشهبیِ ی اجتوربػی( ترأثیشی     ًَػذٍػتی، ّوابسی، اػتوبد ٍ هـبسکت آًْب د

 خَاّذ نزاؿت 

 ی اًساًی بر رشد اقتصادیتأثیر سرهایِ 2-2-8

ّشچِ ًیشٍی کبس اص آهَصؽ ثیـتشی ثشخَسداس ثبؿذ ٍ ّشچِ ایي آهَصؽ هییذتش ثبؿرذ  

دس ثْجَد کیییت ًیشٍی کبس جْت افضایؾ هقذاس تَلیذ اثش ثیـتشی خَاّذ داؿت ٍ کربسایی  

کٌرذ ٍ ثْرشُ ٍسی تَلیرذ سا افرضایؾ     ًیشٍی کبس سا دس اًربم کبس ٍ تَلیذ ثیـتش هری ٍ تَاًبیی 

 4هی دّذ 

 ی اجتواعی بر رشد اقتصادیتأثیر سرهایِ 2-2-4

 ِ  ؿررَد ثررب افررضایؾ آى دس ی اجتورربػی هیؼررَة هرریاػتورربد کررِ ػٌلررش اكررلی ػررشهبی

َد  ّوچٌریي  ؿر ّبی اجتوبػی هبًغ سفتربس فشكرت ًلجبًرِ، ساًرت جرَیی ٍ تقلرت هری       نشٍُ

، هَجرت  1ی اجتوبػی ثب ثِ ٍجَد آٍسدى ٌّربسّب، اسصؽ ّب ٍ هذیشیت جبهغ هٌربثغ ػشهبیِ

، اهاربى  8ی هجبدلِ ٍ اًالػبت، دیذُ ثربًی ٍ ًظربست  ؿَد ٍ اص ًشیق کبّؾ ّضیٌِهجبدلِ هی

تربست ٍ هجبدلِ ثذٍى اًؼقبد قشاسداد، تـَیق ّوـْشیبى ثِ تقجل هؼؤلیت ٍ سیؼک ٍ ثبػرث  

ٍ  41: 1111، 1ؿررَد )ٍلاررَک ٍ ًبسایرربى  هجبدلررِ ٍ كررشفِ جررَیی دس صهرربى هرری   غ تؼررشی

 1( 811: 1118اػَیٌذػَى ٍ اػَیٌذػَى، 

)ػشهبیِ ی اجتوربػی(، ًرَآٍسی دس کـرَس ثرِ      ثب افضایؾ اػتوبد افشاد ًؼجت ثِ ّوذیگش

ػلت کبّؾ ّضیٌرِ ّربی ًرَآٍسی نؼرتشؽ پیرذا هری کٌرذ ٍ ًرَآٍسی ثبػرث پیـرشفت ٍ           
                                                           

 ( هشاجؼِ ؿَد 34-31: 4831ثشای هٌبلؼِ ی ثیـتش ثِ هٌبلؼِ ی كبدقی ٍ ػوبدصادُ )  4 

2. Collective management recourses 
3. Monitoring 
4. Woolcock and Narayan 

1
 ( هشاجؼِ ؿَد 1111( ٍ ٍلاَک ٍ ًبسایبى )1118جْت هٌبلؼِ ثیـتش ثِ اػَیٌذػَى ٍ اػَیٌذػَى )   
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هی ؿَد ٍ سؿذ اقتلبدی ثْجرَد پیرذا هری کٌرذ  ّوچٌریي اػتوربد ثرِ ًْبدّرب         نؼتشؽ تَلیذ 

هخلَكبً ًْبدّبی حاَهتی هبًٌذ دٍلت، ػیبػت ّبی دٍلت سا کبساتش هی کٌذ ٍ ثرِ سؿرذ   

اقتلبدی کوک خَاّذ کشد  ػالٍُ ثش آى ثب افضایؾ اػتوبد، اػتیبدُ اص چرک کرِ یاری اص    

ؽ پیذا هی کٌذ ٍ قشم نیشی ٍ ٍام دّی ًیض ػَاهل هؤثش ثش تَػؼِ ی هبلی هی ثبؿذ نؼتش

 افضایؾ هی یبثذ ٍ ثب تَػؼِ ی هبلی سؿذ اقتلبدی کـَس ثبال هی سٍد 

 ی اجتواعیی اًساًی ٍ سرهایِاثر رشد اقتصادی بر سرهایِ -2-2-3

 د  گرزاس ثثش هیضاى ػشهبیِ ی اًؼبًی ٍ ػرشهبیِ ی اجتوربػی تأثیش  هی تَاًذ سؿذ اقتلبدی 

افشاد ٍ دٍلرت جْرت ػرشهبیِ نرزاسی دس آهرَصؽ       اقتلبدی اهابًبت هبلیثب افضایؾ سؿذ 

کـَس ثْجَد پیذا هی کٌذ ٍ صهیٌِ ی استقبء ػٌح تیلیالت ٍ آهَصؽ سا ثشای افشاد فرشاّن  

هی کٌذ  ّوچٌیي افضایؾ سؿذ اقتلبدی ثبػث ت ییش دس تَصیغ ًبثشاثش دسآهذّب، سٍاثري ثریي   

جتوبػی ٍ ػبختبس جبهؼِ ؿرذُ ٍ هری تَاًرذ ػرٌح     افشاد، هیضاى اّویت نشٍُ ّبی هختلف ا

 4ػشهبیِ ی اجتوبػی سا دچبس ت ییش ػبصد 

 ارتباط بیي سرهایِ ی اًساًی، سرهایِ ی اجتواعی ٍ رشد اقتصادی -2-2-6

ثب تَجِ ثِ تَهییبت ثخؾ ّبی قجلی، هی تَاى ثِ ساحتی هالحظرِ کرشد کرِ هت یشّربی     

ذ اقتلربدی دس استجربى هتقبثرل ثرب ّرن ّؼرتٌذ ٍ       ػشهبیِ ی اًؼبًی، ػشهبیِ ی اجتوبػی ٍ سؿ

 هی تَاى ایي استجبى سا دس ًظش نشفت  ( 4)ّوبًٌذ ؿال 
 

 ػشهبیِ ی اًؼبًی                                     ػشهبیِ ی اجتوبػی

 

 سؿذ اقتلبدی                                                     

 ی اًساًی ٍ رشد اقتصادیاجتواعی، سرهایِ یسرهایِ رابطِ ی بیي. 7شکل 
 

                                                           
  هشاجؼِ ؿَد( 1111( ٍ ثي آهی )1111(، ثَسنَیگٌَى )1111جْت هٌبلؼِ ی ثیـتش ثِ هٌبلؼبت ػبچبسپلَع ٍ پبتشیٌَع )  4

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 164 اقتصبدی رشذ ي اجتمبعی یسرمبیٍ اوسبوی، یسرمبیٍ 

 

غیش هؼتقین )افضایؾ ػرشهبیِ ی  ٍ  هؼتقین  افضایؾ اًجبؿت ػشهبیِ ی اًؼبًی اص دٍ ًشیق

اجتوبػی( هٌرش ثِ افضایؾ سؿذ اقتلبدی هی نشدد  ّوچٌریي ػرشهبیِ ی اجتوربػی اًجبؿرتِ     

اًؼبًی( هٌرش ثرِ افرضایؾ   ؿذُ اص دٍ ًشیق هؼتقین ٍ غیش هؼتقین )افضایؾ اًجبؿت ػشهبیِ ی 

سؿذ اقتلبدی هی نشدد  ػالٍُ ثش آى، افضایؾ سؿذ اقتلبدی ثش اًجبؿت ػرشهبیِ ی اًؼربًی   

 ٍ ػشهبیِ ی اجتوبػی هؤثش اػت 

 

 ًتایج تجربی -8

 ّای هَرد استفادُدادُ -8-7

ی حبهش اص هت یشّبی سؿذ اقتلبدی، ػشهبیِ ی اجتوربػی ٍ ػرشهبیِ ی اًؼربًی    دس هقبلِ

اػتیبدُ ؿذُ اػت  قجل اص ثشسػی خبكیت هبًربیی هت یشّرب الصم اػرت دس ثربسُ ی ًیرَُ ی      

 اًذاصُ نیشی هت یشّب ًابتی یبدآٍسی ؿَد:

ثشای اًذاصُ نیشی سؿذ اقتلربدی )ثبًیرت ٍ ثرذٍى آى( ثرِ سٍؽ هؼورَل اص دسكرذ        -4

 اػتیبدُ ؿذُ اػت  4811ت ییش دس تَلیذ ًبخبلق داخلی ثِ قیوت ثبثت ػبل 

اص هت یش تؼذاد ػربل ّربی تیلریلی ؿربغالى ثرِ ػٌرَاى ؿربخق ػرشهبیِ ی اًؼربًی           -1

اص ًیلری ٍ   4811-4818اػتیبدُ ؿذُ اػت  آهبس هشثَى ثِ ػشهبیِ ی اًؼبًی ثشای ػبل ّربی  

( اػتخشا  ؿذُ 4831اص َّؿوٌذ ٍ ّوابساى) 4831-4831( ٍ ثشای ػبل ّبی 4831ًییؼی)

 4ٍؽ آًْب هیبػجِ ؿذُ اػت ّوبًٌذ س 4831-4831ٍ ثشای ػبل ّبی 

دس هٌبلؼبت داخلی ثشای اًذاصُ نیشی ػشهبیِ ی اجتوبػی اص ؿبخق ّبی هختلیری   -8

ًیرش   4111اػتیبدُ ؿذُ اػت کِ هی تَاى ثِ تؼذاد ػشاًِ ی چک ّبی ثالهیل ثِ اصای ّرش  

( ٍ هیضاى دسكرذ ػورَیت   4831(، هیضاى جشاین )ػَسی ٍ هْشنبى،4831جوؼیت )ػَسی،

                                                           
 دس ّش دٍ هٌبلؼِ اص سٍؽ یاؼبًی ثشای تخویي ػشهبیِ ی اًؼبًی اػتیبدُ ؿذُ اػت   4
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( اؿرربسُ کررشد  4831نررشٍُ ّررب ٍ اًرورري ّرربی داًٍلجبًررِ )سحورربًی ٍ ّوارربساى ،افررشاد دس 

( ثِ سٍؽ فبصی ٍ ثب اػرتیبدُ اص هیرضاى جرشاین ٍ هـربسکت جوؼری،      4831ّوچٌیي ػؼبدت )

ػشهبیِ ی اجتوبػی سا تخویي صدُ اػت کِ ثِ ػلت ًقق دس ؿبخق اًذاصُ نیرشی ایـربى،   

ثٌربثشایي   تَػي ٍی قبثل اػتیبدُ ًجَدُ اػت دادُ ّبی ػشهبیِ ی اجتوبػی تخویي صدُ ؿذُ 

دس هٌبلؼِ ی حبهش، اص ؿؾ ؿبخق ًوبیٌذُ ی رکش ؿذُ دس ثخرؾ هجربًی ًظرشی اػرتیبدُ     

 ؿذُ اػت   

 بررسی خاصیت آهاری دادُ ّا 8-2

جْت ثشسػی هبًبیی یب ًبهبًبیی هت یشّربی هرَسد ًظرش اص آصهرَى دیاری فرَلش افرضٍدُ ٍ        

ًجرَدى ٍجرَد    كرَسی ت  ّوچٌیي ثشای حلَل اًویٌربى اص  پشٍى اػتیبدُ ؿذُ اػ -فیلیپغ

ی ٍاحذ دس هت یشّب ثِ ػلرت ٍجرَد ؿاؼرت ػربختبسی دس آًْرب، اص آصهرَى ؿاؼرت        سیـِ

هؼتجش ثب ٍجرَد ؿاؼرت ػربختبسی هری      کِ آصهًَی( ZA,1992اًذسیَص) -ػبختبسی صیَت

ثبؿذ اػتیبدُ ؿذُ اػت  دس ایي آصهَى، ػبل ؿاؼت ػبختبسی ثرِ ػٌرَاى هت یرشی دسٍى صا    

ثرِ  C  ػَم یرب الگَی تخویي صدُ ؿذُ دس ایي هٌبلؼِ الگَی  4دس الگَ تخویي صدُ هی ؿَد 

سی تش ثَدى ًؼجت ثِ الگَی ّبی دیگش، اًتخبة ؿذُ اػرت کرِ ؿاؼرت ػربختب    ػلت جبهغ

، ًتربی  آصهرَى سیـرِ ی ٍاحرذ     8دس سًٍذ ٍ ػشم اص هجذأ سا ثشسػی هری کٌرذ  دس جرذٍل    

 .( اسائِ ؿذُ اػتZA,1992اًذسیَص)-صیَت

 هت یشّبی سؿذ اقتلبدی ثبًیت ٍ ثذٍى آى، ػشهبیِ ی اًؼبًی، ًؼجت ًرالق ثرِ اصدٍا ،  

 41ػرْن  دسكرذ ثشٍتوٌرذتشیي افرشاد ثرِ      41ػشاًِ ی هٌجَػبت، هشیت جیٌی، ًؼجت ػْن 

داسای ؿاؼرت ػربختبسی دس    ٍ ػشاًِ ی ػریٌوب  دسكذ فقیشتشیي افشاد اص کل دسآهذ کـَس

ًؼرجت  ِ ی اًؼبًی، ًؼجت ًالق ثرِ اصدٍا  ٍ  ػشم اص هجذأ هی ثبؿٌذ ٍ ًیض هت یشّبی ػشهبی

                                                           
 ( هشاجؼِ ؿَد 111-111: 4833ثشای هٌبلؼِ ی ثیـتش ثِ كوذی ٍ پْلَاًی)  4
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دسكذ فقیشتشیي افشاد اص کرل دسآهرذ کـرَس     41دسكذ ثشٍتوٌذتشیي افشاد ثِ ػْن  41ػْن 

ٍ ػشاًِ ی ػریٌوب داسای سًٍرذی سٍ ثرِ پربییي )هٌیری( هری        ثبال )هثجت( داسای سًٍذی سٍ ثِ

ثبؿذ  ّوچٌیي دس هت یشّبی ػشاًِ ی پضؿک، ًؼجت ًالق ثِ اصدٍا ، ػرشاًِ ی هٌجَػربت،   

دسكذ فقیشتشیي افرشاد   41دسكذ ثشٍتوٌذتشیي افشاد ثِ ػْن  41ٍ ًؼجت ػْن  جیٌی هشیت

 ی اتیبق افتبدُ اػت اص کل دسآهذ کـَس، ؿاؼت دس سًٍذ ػشی صهبً

 اًدریَز-ی ٍاحد زیَتًتایج آزهَى ریشِ. 8جدٍل

 هت یش Κ α γ β θ µ TB ًتیرِ

I(0) 8 
18/4- 

(84/1-) 

41/1 

(38/1) 

41/1 

(11/1) 

11/1- 

(88/8-) 

11/1 

(34/1) 
4811 HC 

I(1) 8 
13/1- 

(18/8-) 

كیش 

(41/8) 

كیش 

(11/1-) 

كیش 

(81/4-) 

1111 /

(81/8) 
4811 DRTOPOP 

I(1) 4 
13/1- 

(81/8-) 

111/1 

(11/8 ) 

11/1 

(11/8) 

14/1- 

(11/1-) 

11/1 

(11/8) 
4814 DIVORSTOMARI 

I(1) 1 
11/1- 

(41/8-) 

كیش 

(11/8) 

كیش 

(41/1) 

كیش 

(11/1-) 

كیش 

(13/1) 
4818 NEWSTOPOP 

I(0) 1 
18/1- 

(41/1-) 

111/1 

(11/1) 

111/1- 

(81/4-) 

18/1- 

(31/1-) 

81/1 

(11/1) 
4811 GINI 

I(0) 1 
88/1- 

(81/1-) 

48/1- 

(11/8-) 

38/4 

(13/8) 

33/8- 

(14/1-) 

14/43 

(18/1) 
4811 INCDIS 

I(0) 4 
18/4- 

(13/1-) 

كیش 

(31/1) 

كیش 

(18/1) 

كیش 

(81/1) 

كیش 

(41/1) 
4811 CINEMATOPOP 

I(0) 1 
1/4- 

(11/3-) 

11/1 

(81/1) 

41/1- 

(41/4-) 

11/1 

(18/1) 

18/1- 

(11/4-

) 

4811 GDPG 

I(0) 1 
11/4- 

(48/1-) 

11/4- 

(11/4-) 

11/4 

(31/4) 

18/43- 

(1/8-) 

38/1 

(11/4) 
4811 GDPWG 

 هأخز: یبفتِ ّبی تیقیق
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ثب تَجِ ثِ ٍجَد ؿاؼت ػبختبسی )ػشم اص هجذأ یرب سًٍرذ ٍ یرب ّرش دٍ( دس ثؼوری اص      

هت یشّربیی   ػشاًِ ی هٌجَػبتی پضؿک، ًؼجت ًالق ثِ اصدٍا  ٍ هت یشّب، هت یشّبی ػشاًِ

ّؼتٌذ کِ دسجِ ی جوغ ثؼتگی آًْب یک هی ثبؿذ ٍ ثرب یرک ثربس تیبهرل نیرشی هبًرب هری        

ایي هت یشّب اص هقبدیش ثیشاًری اؿربسُ ؿرذُ کوترش هری ثبؿرذ ٍ        tصیشا هقذاس آهبسُ ی  ،ؿًَذ

 فشهیِ ی كیش هجٌی ثش ایٌاِ ایي هت یشّب داسای سیـِ ی ٍاحذ ّؼتٌذ پزیشفتِ هی ؿَد 

دسكذ ثشتوٌذتشیي افشاد 41ّبی هشیت جیٌی، ػشهبیِ ی اًؼبًی، ًؼجت دس ًْبیت هت یش

دسكذ فقیشتشیي افشاد اص کل دسآهذ کـَس، ػشاًِ ی ػریٌوب ٍ سؿرذ اقتلربدی ثرب     41ثِ ػْن 

 دس ًظش نشفتي ًیت ٍ ثذٍى آى هت یشّبیی هبًب ّؼتٌذ 

  آصهَى اًذسیَص ثش ًتبی-ثب تَجِ ثِ اثجبت ٍجَد ؿاؼت ػبختبسی، ًتبی  آصهَى صیَت

 4 ( اسجییت داسدADFفَلش افضٍدُ )-( ٍ آصهَى دیایPPفیلیپغ پشٍى)

 یَهاهَتَ-ًتایج آزهَى علیت تَدا 8-8

دس ایي ثخؾ ثؼذ اص تؼییي ٍقیِ ی ثْیٌِ ثرش اػربع هؼیبسّربی اًالػربتی، ًتربی  آصهرَى       

 ٍقیرِ ّربی ثْیٌرِ ی    1یَهبهَتَ اسایِ هی نشدد  دس جذٍل ؿروبسُ ی  -ػلیت نشًرش ٍ تَدا

( ثش اػربع هؼیبسّربی اًالػربتی اسائرِ ؿرذُ اػرت        VARالگَی خَد سنشػیَى ثشداسی )

 ّوچٌرریي هشتجررِ ی ثْیٌررِ الگررَی خررَد سنشػرریَى ثررشداسی جْررت اجررشای آصهررَى ػلیررت  

تَ ثشاثش اػت ثب ًَل ٍقیِ ی ثْیٌِ ثِ ػالٍُ ی ثبالتشیي دسجِ ی جورغ ثؼرتگی   هَیَهب-تَدا

ب، ثبالتشیي دسجرِ ی جورغ ثؼرتگی هت یشّرب یرک هری       هت یشّب کِ دس ایي هروَػِ اص هت یشّ

                                                           
ًَیؼٌذنبى هَجَد اػت  اهب ثِ ثِ دلیل کوجَد فوب، ًتبی  آصهَى ّبی دیای فَلش افضٍدُ ٍ فیلیپغ پشٍى دس هتي آٍسدُ ًـذُ ٍ ًضد 4

دسكذ، هت یش ػشاًِ ی ػیٌوب هت یشی هبًب ٍ ثقیِ   1ًَس خالكِ هی تَاى ثیبى کشد کِ دس آصهَى دیای فَلش افضٍدُ دس ػٌح اًویٌبى 

ٍ  پرشٍى هت یشّربی سؿرذ اقتلربدی)دٍحبلت(     -هت یشّب ًبهبًب ٍ ثب یک ثبس تیبهل نیشی هبًب هی ؿًَذ  ّوچٌیي دس آصهرَى فیلیرپغ  

 ػشاًِ ی ػیٌوب هبًب ّؼتٌذ ٍ ثقیِ ی هت یشّب ثب یک ثبس تیبهل نیشی هبًب هی ؿًَذ 
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 4ثبؿذ 

 ( VARی بْیٌِ الگَی خَد رگرسیَى برداری)تعییي ٍقفِ. 3جدٍل 

 Lag سؿذ اقتلبدی ثذٍى دس ًظش نشفتي ًیت Lag سؿذ اقتلبدی ثب دس ًظش نشفتي ًیت

GDPG, HC, DRTOPOP 4 GDPWG, HC, DRTOPOP 4 

GDPG, HC, DIVORSTOMARI 4 GDPWG, HC, 

DIVORSTOMARI 
4 

GDPG, HC, NEWSTOPOP 4 GDPWG, HC, NEWSTOPOP 4 

GDPG, HC, GINI 8 GDPWG, HC, GINI 1 

GDPG, HC, INCDIS 8 GDPWG, HC, INCDIS 1 

GDPG, HC, CINEMATOPOP 1 GDPWG, HC, CINEMATOPOP 8 

 هأخز: یبفتِ ّبی تیقیق

ِ    - ًتبی  آصهَى ػلیت تَدا هت یشّربی سؿرذ اقتلربدی، ػرشهبیِ ی      یَهربهَتَ هشثرَى ثر

    آٍسدُ ؿذُ اػت 1اًؼبًی ٍ ؿبخق ّبی ػشهبیِ ی اجتوبػی دس جذٍل 
 

 ( 7993هاهَتَ )ای – ی ًتایج آزهَى علیت تَداخالصِ .6جدٍل

 تؼذاد ؿبخق

 اص ؿؾ ؿبخق

ًتیرِ ی آصهَى دس هَاسدی کِ هت یشّبی صیش ثِ ػٌَاى ؿربخق  

 ؿذُ اًذػشهبیِ ی اجتوبػی دس ًظش نشفتِ 
 ساثٌِ ی ػلیت

1 
ًؼجت ًالق ثِ اصدٍا ، ػشاًِ ی پضؿک، هشیت جیٌی، تَصیرغ  

 %(  41دسآهذ ٍ ػشاًِ ی ػیٌوب )دسػٌح اًویٌبى 
HC→SC 

 SC→HC ---------- كیش

 HC→GDPG تَصیغ دسآهذ 4

 GDPG→HC ---------- كیش

 HC→GDPWG%( ٍ ػررشاًِ ی 41ػررشاًِ ی پضؿررک، هررشیت جیٌرری )دسػررٌح  8

                                                           
 ثرشای   11ٍ  18ٍ تابًرِ ی ًیتری ثرشای ػربل ّربی      18-11ثشآٍسد ثب دس ًظش نشفتي هت یشّبی هربصی جٌس ثرشای ػربل ّربی     ایي  1

 ّبی صهبًی اًربم ؿذُ اػت  ػشی
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 هٌجَػبت  

 GDPWG→HC ---------- كیش

1 
ًؼجت ًالق ثِ اصدٍا ، هشیت جیٌی، تَصیغ دسآهذ ٍ ػشاًِ ی 

 ػیٌوب  
SC→GDPG 

1 
هشیت جیٌی، ػشاًِ ی هٌجَػربت،  تَصیرغ دسآهرذ ٍ ػرشاًِ ی     

 ػیٌوب  
GDPG→SC 

1 
%(، هررشیت جیٌرری، ػررشاًِ ی  41ػررشاًِ ی پضؿررک )دسػررٌح 

 هٌجَػبت، ػشاًِ ی ػیٌوب ٍ تَصیغ دسآهذ  
SC→GDPWG 

 GDPWG→SC هشیت جیٌی، تَصیغ دسآهذ ٍ ػشاًِ ی ػیٌوب   8

 هأخز: یبفتِ ّبی تیقیق

هی تَاى ًتربی  صیرش سا    1ثب اغلت ؿبخق ّبی ًوبیٌذُ ی ػشهبیِ ی اجتوبػی اص جذٍل 

 نشفت:

 اًؼبًی ػلت تـایل ػشهبیِ ی اجتوبػی اػت  ػشهبیِ ی -4

 سؿذ اقتلبدی ثبًیت ٍ ػشهبیِ ی اجتوبػی ساثٌِ ی ػلیت دًٍشفِ ای ثبّن داسًذ  -1

 ػشهبیِ ی اجتوبػی ػلت سؿذ اقتلبدی ثذٍى ًیت اػت  -8

ًتبی  آصهَى ػلیت نشًرش ثِ دلیل کوجَد فورب دس ایٌررب آٍسدُ ًـرذُ اػرت، اهرب ثبیرذ        

یَهربهَتَ  -هرَاسد، آصهرَى ػلیرت نشًررش ثرب آصهرَى ػلیرت ترَدا         اؿبسُ ًوَد کِ دس ثشخی

یَهربهَتَ دس  -ّوبٌّس ثَدُ اػت  دس کل ثبیذ اؿبسُ کرشد کرِ ًتربی  آصهرَى ػلیرت ترَدا      

 4هقبیؼِ ثب آصهَى ػلیت نشًرش قَی تش ثَدُ ٍ ًتبی  هٌٌقی تشی دادُ اػت 

 

 

 

                                                           
 بى هَجَد اػت ًتبی  آصهَى ػلیت نشًرش ًضد ًَیؼٌذن  4
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 جوع بٌدی ٍ پیشٌْادّا  -4

 دس دِّ ّبی اخیش اقتلبدداًبى ثرِ ایري ًتیررِ سػریذُ اًرذ کرِ ػَاهرل غیرش هربدی هبًٌرذ           

ّب، فشٌّس، كذاقت، اػتوبد، ّوابسی ٍ دیگش ػَاهل هؼٌَی ػالٍُ ثش ػَاهل هربدی  اسصؽ

ثش سؿذ ٍ سفبُ اقتلبدی یک جبهؼِ تأثیش نزاس ّؼتٌذ  ثٌبثشایي ػشهبیِ ی اجتوربػی ػٌرَاًی   

 ؿبسُ ؿذُ دس ثبال سا هی تَاًذ ؿبهل ؿَد اػت کِ توبهی تؼبسیف ا

ػشهبیِ ی اجتوبػی ثش سؿذ اقتلبدی ٍ ػشهبیِ ی اًؼبًی هؤثش اػرت ٍ ایري سٍاثري هری     

ی ساثٌِ ی ػلیت هیربى سؿرذ   تَاًذ ثِ كَست هتقبثل ٍ دٍ ًشفِ ثبؿذ  ّذف ایي هقبلِ ثشسػ

هری ثبؿرذ     4811-4831، ػشهبیِ ی اًؼبًی ٍ ػشهبیِ ی اجتوبػی ثشای ػبل ّربی  اقتلبدی

هجبًی ًظشی استجبى هیبى هت یشّب دس ثخؾ ّبی پیـیي اسائِ ؿذُ ٍ دس ایي ساثٌرِ دٍ الگرَ اص   

چگًَگی تأثیشنزاسی ػشهبیِ ی اجتوبػی ثش ػشهبیِ ی اًؼبًی ٍ ترأثیش نرزاسی ػرشهبیِ ی    

( ٍ الگرَی  1111الگرَی اٍل تَػري چرَ )     اًؼبًی ثش ػشهبیِ ی اجتوبػی آٍسدُ ؿذُ اػت

هت یش ثِ ػٌَاى ؿبخلری اص ػرشهبیِ ی    ( تذٍیي ؿذُ اػت  اص ؿؾ1111ٌذا )دی دٍم تَػي

آصهَى ّبی سیـِ ی ٍاحرذ هتؼربسف ٍ ؿاؼرت     اًربماجتوبػی اػتیبدُ ؿذُ اػت ٍ ثؼذ اص 

   یَهبهَتَ پشداختِ ؿذُ اػت -اًذسیَص ثِ ثشسػی ساثٌِ ی ػلیت تَدا-ػبختبسی صیَت

ؼبع ثَدُ اػت اهب ثب اغلت ؿربخق ّربی   ّش چٌذ ًتبی  ًؼجت ثِ اًتخبة ؿبخق ّب ح

ی اجتوبػی ًـبى دادُ ؿذ کِ: ػشهبیِ ی اًؼبًی ػلرت تـرایل ػرشهبیِ ی    ی ػشهبیًِوبیٌذُ

ی اجتوبػی ٍ سؿذ اقتلربدی ثرب ًیرت ساثٌرِ ی ػلیرت دٍ ًشفرِ ای       اجتوبػی اػت  ػشهبیِ

فتي ًیرت  ی اجتوبػی ػلت تـایل سؿذ اقتلبدی ثذٍى دس ًظش نرش داسًذ ٍ ّوچٌیي ػشهبیِ

ثٌبثشایي هی تَاى ًتیرِ نشفت کِ دس ایرشاى افرشاد اص ًشیرق آهرَصؽ ٍ ثربال ثرشدى        هی ثبؿذ 

ػٌح ػشهبیِ ی اًؼبًی خرَد، هْربست ّربی استجربًی، فؼبلیتْربی دسٍى نشٍّری، اػتجربس ٍ        

هؼؤلیت پزیشی }کِ ػٌبكش ػوذُ ی ػشهبیِ ی اجتوبػی هی ثبؿرٌذ{ سا فرشا هری نیشًرذ ٍ     
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اثش ػشهبیِ ی اًؼبًی ثش سؿذ اقتلبدی اثرشی   ػشهبیِ ی اجتوبػی هی نشدًذ ثبػث پیـشفت 

غیش هؼتقین اػت ٍ اص ًشیق اثش نزاسی ثش ػشهبیِ ی اجتوربػی ثبػرث سؿرذ اقتلربدی هری      

 نشدد 

دس تَجیرِ ایري     ّوچٌیي سؿذ اقتلبدی ثب ًیت ػلت تـایل ػشهبیِ ی اجتوربػی اػرت  

ٌرَاى کربالی دسآهرذی ٍ هت یرشی ثرشٍى صا      ًیرت دس کـرَس هرب ثرِ ػ    ثبیرذ نیرت کرِ    هؼئلِ 

دٍلت ػشهبیِ نزاسی ّب ٍ پشٍطُ ّبی ػوشاًری   ،ٍ ثب افضایؾ دسآهذ ًیتی هی ؿَدهیؼَة 

ثرب کربّؾ     خَد سا افضایؾ هی دّذ ٍ اص ایي ًشیق ثِ ایرربد اؿرت بل کورک خَاّرذ کرشد     

 ثیابسی، جشم ٍ جٌبیت، ثضّابسی، خَدکـی، ًالق ٍ غیشُ کبّؾ هری یبثرذ کرِ کربّؾ    

 ایي ػَاهل اص هلبدیق افضایؾ ػشهبیِ ی اجتوبػی اػت  

ثب تَجِ ثرِ ایٌارِ ػرشهبیِ ی اًؼربًی ػلرت ػرشهبیِ ی اجتوربػی ؿرٌبختِ ؿرذُ اػرت ٍ           

 ،ی اجتوربػی ػلرت سؿرذ اقتلربدی دس ّرش دٍ حبلرت )ثرب ًیرت ٍ ثرذٍى آى( اػرت          ػشهبیِ

آى  سٍی یرت دّرذ ٍ ثرش   ی اًؼبًی ثِ ػٌَاى هقَلِ ای هْرن اّو ثٌبثشایي دٍلت ثبیذ ثِ ػشهبیِ

   ػشهبیِ نزاسی کٌذ

 ِ آهرَصؽ غیرش سػروی     هبًٌرذ اص هت یشّربی دیگرش    دس هٌبلؼبت آتی پیـٌْبد هی ؿَد کر

ّربی هْربستی   ّبی اسایِ ؿذُ دس هؤػؼبت آهَصؿی آصاد ٍ ّوچٌیي آهَصؽهبًٌذ آهَصؽ)

ِ نرشدد   سا ٍاسد هٌبلؼربت ترشثری    (ٍ کیییت آهَصؽ   ، ثرِ ػلرت کوجرَد   ی حبهرش دس هقبلر

 تیقق ایري اهرش هیؼرش ًجرَدُ اػرت ٍ فقري اص دادُ ّربی آهرَصؽ سػروی ثرِ ػٌرَاى             ّبدادُ

ِ  نشددهیپیـٌْبد ّوچٌیي   ی اًؼبًی اػتیبدُ کشدینػشهبیِ ّربی دیگرش   کِ هیققیي ػرشهبی

ی هبلی یب فیضیای سا ٍاسد هٌبلؼِ کٌٌذ ٍ ػپغ ًتربی  حبكرلِ سا هرَسد هقبیؼرِ     هبًٌذ ػشهبیِ

یک ؿبخق تشکیجی هٌبػت ثشای ػشهبیِ ی اجتوبػی ػبختِ ٍ هٌبلؼرِ   ّوچٌیي قشاس دٌّذ 

 سا تاشاس کٌٌذ 
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 هٌابع

ِ  "(  4831تقَی، هْذی ٍ حؼیي هیوذی )  4 ی اًؼربًی ثرش سؿرذ اقتلربدی     ترأثیش ػرشهبی

  41-11 ، كق 11، ؿوبسُ ّبی اقتلبدی فللٌبهِ ی پظٍّؾ، "ایشاى

ِ  " ( 4831) دیٌری تشکوربًی، ػلری     1 ِ  "ی اجتوربػی تجیرریي افرَل ػرشهبی ی سفرربُ فلرلٌبه

  411-414، كق  18اجتوبػی، ؿوبسُ ی 

ِ  " ( 4831) راکشكبلیی، غالهشهب  8 ی اجتوربػی تیلریل کشدنربى    پربسادٍکغ ػرشهبی

  ِ ِ   ایشاًی: ثشسػری ساثٌر ِ ، "ی اجتوربػی دس ایرشاى  ی آهرَصؽ ػربلی ٍ ػرشهبی ی فلرلٌبه

  11-11ّن، كق ، ػبل د11ی ، ؿوبسُآهَصؽ هٌْذػی ایشاى

ِ   "(  4831سحوبًی، تیوَس، ػجبػی ًظاد، حؼیي ٍ هیرثن اهیرشی )    1 ی ثشسػری ترأثیش ػرشهبی

اجتوبػی ثش سؿذ اقتلبدی: هٌبلؼرِ هرَسدی اػرتبًْبی کـرَس ثرب سٍؽ اقتلربد ػرٌری        

  4-11، ػبل ؿـن، ؿوبسُ دٍم، كق  فللٌبهِ پظٍّؾ ّبی اقتلبدی، "فوبیی

ػرشهبیِ ی اجتوربػی ٍ   "(  4831صیترب هؤیرذفش )  سًبًی، هیؼي، ػوبدصادُ، هلرٌیی ٍ س   1

هرلرِ پظٍّـری داًـرگبُ اكریْبى )ػلرَم      ، "سؿذ اقتلبدی: اسایِ یرک الگرَی ًظرشی   

  488-414، كق  1(، جلذ ثیؼت ٍ یان، ؿوبسُ اًؼبًی

، "ثشآٍسد سًٍذ ػشهبیِ ی اجتوبػی دس ایشاى ثبسٍؽ فربصی "(  4831ػؼبدت، سحوبى )  1

  14-11، كق  38، ؿوبسُ هرلِ تیقیقبت اقتلبدی

هرشٍسی ثرش    -ی اقتلبدیی اجتوبػی دس تَػؼًِقؾ ػشهبیِ" ( 4831ػلیوبًی، هیوذ)  1

  418-418، كق  41ی ؿوبسُساّجشد یبع، ، "هٌبلؼبت اًربم ؿذُ

ی ، هرلررِ"ی اجتورربػی ٍ ػولاررشد اقتلرربدیًقررؾ ػررشهبیِ"(  4831ػررَسی، ػلرری )  3

  13-413، كق  8ی ؿوبسُتیقیقبت اقتلبدی، 

ِ  ًقؾ ػشهبیِ "(  4831ػَسی، ػلی ٍ ًبدس هْشنبى )  8 ی ی اجتوبػی دس تـرایل ػرشهبی
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  111-148، كق  11، ؿوبسُ فللٌبهِ ی پظٍّؾ ّبی ثبصسنبًی، "اًؼبًی

ِ  ػشهبیِ"(  4831ؿشیییبى ثبًی، هشین ٍ اهیش هلای ػؼیذ آثبدی )  41 ی ی اجتوبػی ثرِ هثبثر

-11، كرق   18ػبل ؿـن، ؿوبسُ ی ، فللٌبهِ ی سفبُ اجتوبػی، "یک ػیؼتن پیچیذُ

11  

ی اًؼبًی دس سؿرذ  ثشآٍسد ػْن ػشهبیِ"(  4831كبدقی، هؼؼَد ٍ هلٌیی ػوبدصادُ )  44

، ؿروبسُ  ّربی اقتلربدی ایرشاى   پرظٍّؾ ، "4811-4831ّربی  اقتلبدی ایشاى ًری ػربل  

  18-83(، كق  41)1

ِ  "(  4834كبلیی، هیوذ جَاد )  41 ، "شاىی اًؼربًی ثرش سؿرذ اقتلربدی ایر     اثرشات ػرشهبی

  18-31((، كق  18-11)4-1)3ؿوبسُ پظٍّؾ ّبی ثشًبهِ سیضی دس آهَصؽ ػبلی، 

ّوروؼی ٍ ؿاؼت ػربختبسی دس   الف( 4833كوذی، ػلی حؼیي ٍ هلیت پْلَاًی )  48

 چبح اٍل، صاّذاى: داًـگبُ ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى .  اقتلبد

بد ی هرربلی: اقتلرری اجتورربػی ٍ تَػررؼِػررشهبیِ"ة(  4833كرروذی، ػلرری حؼرریي )   41

، 33، ػربل چْرل ٍ چْربسم، ؿروبسُ     ی تیقیقبت اقتلبدیهرلِ، "(4811-4831ایشاى)

   441-411كق 

چربح اٍل  تْرشاى:    (  سٍاثي کربرة دس اقتلربد ػرٌری     4833كوذی، ػلی حؼیي )  41

 ی ػلَم اقتلبدی داًـاذُ

ِ  "(  4831ػلوی، صّشا، ؿبسع پَس، هیوَد ٍ اهیشحؼیي حؼیٌی )  41 ی اجتوربػی ٍ  ػرشهبی

-181، كرق   14، ؿروبسُ  هرلرِ تیقیقربت اقتلربدی   ، "چگًَگی تأثیش آى ثش اقتلربد 

188  

اثش آهَصؽ ثش سؿذ اقتلبدی ایرشاى دس  "(  4831ػلوی، صّشا)هیال( ٍ اهیش جوـیذ ًظاد )  41

ِ "ػلَم اًؼبًی ٍ اجتوبػی یِپظٍّـٌبه، "4811-4831ػبل ّبی  ، "ی اقتلربد ٍیظُ ًبهر
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  481-411ی ثیؼت ٍ ؿـن، كق  ػبل ّیتن، ؿوبسُ

ی اجتوبػی ٍ تَػؼِ ی ػشهبیِ" ( 4831فیشٍصآثبدی، احوذ ٍ حؼیي ایوبًی جبجشهی )  43

، ػربل ؿـرن،   فلرلٌبهِ ی سفربُ اجتوربػی   ،  "اجتوبػی دس کالى ؿرْش تْرشاى  -اقتلبدی

  481-111، كق  18ؿوبسُ 

 ی غالهشهب غیبسی ٍ حؼیي سهوربًی،   تشجوِی اجتوبػیػشهبیِ ( 4831لذ، جبى )فی  48

 چبح اٍل، تْشاى: ًـش کَیش 

 تررأثیش "(  4833هتیاررشآصاد، هیوررذ ػلرری، ثْـررتی، هیوررذ ثرربقش ٍ ػرریبة هورری پررَس )   11

َ       ػشهبیِ ، "ی اًؼبًی ثش تَلیذ ًبخبللری داخلری ایرشاى دس چربسچَة هرذل جیورض سیور

  411-413، كق  ((81)پیبپی 4)8لبدی، ؿوبسُ پظٍّـٌبهِ ی ػلَم اقت

ِ     "(  4833ًیاضادیبى، ػلی)  14 ی اثش ػشهبیِ نزاسی هؼرتقین خربسجی ثرش ًربثشاثشی ػرشهبی

، پبیربى ًبهرِ کبسؿٌبػری    "(4888-1111اًؼبًی دس کـَسّبی هٌتخت دس حبل تَػرؼِ ) 

 ی ػلَم اقتلبدی، داًـگبُ ؿیشاص، ؿیشاص اسؿذ سؿتِ

ی ػشهبیِ ی اًؼبًی ٍ سؿرذ اقتلربدی ثرب    ساثٌِ"(  4831ؼی )ًیلی، هؼؼَد ٍ ؿْبة ًیی  11

  ،"4811-4818تأکیذ ثش ًقؾ تَصیغ تیلریالت ًیرشٍی کربس هرَسد ایرشاى ػربل ّربی        

  4-81((، كق 41)1، ؿوبسُ )پظٍّؾ ّبی اقتلبدی ایشاى

ِ  "(  4831َّؿوٌذ، هیورَد، ؿرؼجبًی، هیورذ ػلری ٍ اػظرن رثییری )        18 ی ًقرؾ ػرشهبی

ّرربی بدی ایررشاى ثررب اػررتیبدُ اص الگررَی خررَد ثبصنـررت ثررب ٍقیررِاًؼرربًی دس سؿررذ اقتلرر

، 1ی، ؿرروبس1ُیدٍسُّرربی اقتلرربدی ػرربثق(،   اقتلرربد هقذاسی)ثشسػرری  ،"تررَصیؼی

  18-38، كق  31تبثؼتبى

ػشهبیِ ی اًؼبًی ٍ سؿذ اقتلبدی دس ایرشاى  "(  4834یبٍسی، کبظن ٍ سحوبى ػؼبدت )  11

  84-11پٌرن ٍ ؿـن، كق ، ؿوبسُ ّبی اقتلبدیپظٍّؾ، ")تیلیل ػلی(
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