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 چکیده

 امروزه از واژه توسعه برداشت ها و تعاریف مختلفی صورت گرفته ولی هدف هر برنامه توسعه، بهبود شرایط کلی زندگی مردم

باشد.دستیابی به اهداف بلندمدت در یک سیستم اقتصادی نیازمند یک چارچوب پویا است. در این مقاله سیستم اقتصادی یم

در سطح کالن با استفاده از سیستم پویا مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، پنج شاخص موثر بر توسعه و رشد اقتصادی 

اخالص ملی، بهره وری نیروی کار، مورد مطالعه قرار گرفته و مدلی پویا برای ارزیابی یعنی جمعیت، نرخ تورم، بیکاری، تولید ن

مورد  1368 – 1388سیستم توسعه اقتصادی ارائه شده است. در مدل ارائه شده، توسعه و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 

روابط بین اجزای توسعه سیستم اقتصادی را  مورد پیش بینی قرار گرفته است.این مطالعه 1398سال بررسی و تغییرات آن تا 

 در ایران نشان می دهد.

 

 رشد اقتصادی سازی پویا،مدل سیستم اقتصادی،های كلیدی: واژه
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Abstract  
 
Nowadays, various definitions and interpretations have been provided for the word 

“development” nowadays; however, all development plans are aimed at improving 

people’s general life condition. Achieving the long-term objectives in an economic 

system requires a dynamic structure. This paper presents a high-level assessment of 

economic system using a dynamic system. To this end, the five factors affecting 

economic growth, namely population, inflation rate, Gross National product, 

unemployment, and utilization of work force, are studies, and a dynamic model is 

presented for the assessment of economic development system. In the presented 

model, economic growth and development in Iran during the years 1368-1388 is 

studied, and the changes in economic growth in the year 1398 is predicted. This 

study shows the relationship between the different components of economic system 

in Iran. 
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 ه مقدم

ر ساده ای نیست.در صورت تشخیص،شاخص ثروت می تواند تشخیص یک کشور به عنوان یک کشور ثروتمند یا فقیر کا

اطالعات مربوط به منابع در دسترس جامعه را منعکس کند، اما اطالعاتی در مورد چگونگی تخصیص این منابع بدست نمی 

ابه، دهد.بر این اساس، هنگامی که کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود، شگفت آور نیست که کشورهایی با درآمد سرانه مش

 (1385،تقوی(تفاوت های بسیار با هم داشته باشند.

در حوزه توسعه و رشد اقتصادی،مطالعات زیادی توسط محققان انجام گرفته است.رشد اقتصادی متاثر از عوامل زیادی 

زه خانم همچون نظام مالی، تورم، صادرات،جمعیت،نرخ ارز و موارد دیگر می باشد.به عنوان مثال سید محمد شاهمیری و فیرو

تاثیر تورم بر (1395)نقش نظام مالی  بر توسعه اقتصادی و حسن زینبی و محمد معمری و عبدالحمید صفری ( 1395)یحیایی 

تاثیر  ری بهره وری نیروی کار در ایران واندازه گی (1393)مورد مطالعه قرار داده اند. مرتضی صالحی سربیژن راتوسعه اقتصادی 

مورد  (1395)مورد بررسی قرار داده است.تجارت الکترونیک توسط محمود بابازاده و مریم ولی زادهآن در سیستم اقتصادی را 

تاثیر در مورد  (2014)1مطالعه قرار گرفته است و همین طور می توان به مطالعات محققانی همچون ژنژائو چن و ترز کوانگ

که به تحلیل اثرات (2014)2یسکو خوزه ویگاارتینز و فرانسیکپارچگی مالی بین المللی بر رشد اقتصادی و همین طور سوزانا م

برای مدل های داده های پانل پویا خطی  GMM-اندازه دولت و هزینه های عمومی در توسعه اقتصادی با استفاده از سیستم

 و اقتصادی رشد(2015)6و چی چوان لی 5ریو محمد آرو 4به همراه چی هانگ چانگ 3پرداخته است،اشاره کرد. چین چانگ لی

 بیمه را مورد بررسی قرار دادند. توسعه

کمتر مورد توجه  در این حوزه  علیرغم توجه زیاد محققان به تحقیق در حوزه توسعه و رشد اقتصادی، سیستم های پویا

قرار گرفته است و مطالعات اندکی در این رابطه انجام شده است.این در حالی است که اهداف بلندمدت در یک سیستم 

 قتصادی در یک چارچوب پویا قابل دستیابی است.ا

به بررسی توسعه پایدار شهری بر اساس سیستم دینامیکی ( 2014) 9و مین کیو 8و هانمینگ دووان  7لی نگیپ انیج

پرداخته است و از سیستم های دینامیکی برای تجزیه و تحلیل تعامل بین جمعیت، محیط زیست واقتصاد استفاده کرده است. 

تصادی بر محیط ه از تکنیک دینامیکی اثرات رشد اقا استفاد( ب2016) 12و پیتر بوکسال 11و ویکتور آداموکز 10موهاپاترا سندیپ

 زیست را مورد بررسی قرار داده اند.

در رویکرد پویایی های سیستم، پایداری سیستم اقتصادی به معنی کاهش یا افزایش در یک سیستم نیست. همچنین 

بلکه توسعه سیستم اقتصادی فرآیندی پایان ناپذیر است، به این ترتیب، ،که بتوان به آن دست یافتهدف ایستایی نیست 

سیستم های اقتصادی سیستم های پیچیده سازگاری هستند که از اجزایی به همراه روابط بینشان تشکیل شده اند. بنابراین، 

ی سیستم در طول زمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت و مطالعه سیستم اقتصادی و ارائه مدل پویا برای بیان روابط اجزا

 .(1392روری است )الوانی و همکاران،اقتصادی و ارتقا سطح رفاه زندگی ضپیشرفت 

در این پژوهش شاخص های موثر بر توسعه و رشد اقتصادی به منظور ساخت مدلی پویا برای ارزیابی سیستم توسعه 

یکرد پویایی های سیستم به منظور ساخت مدلی برای بررسی سیستم اقتصادی در سطح اقتصادی به کار گرفته شده است. رو
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نرخ بیکاری،بهره وری نیروی کارو جمعیت می باشد. تولید ناخالص ملی، متغیر نرخ تورم، پنجکالن است. این مدل متشکل از 

اقتصادی در یک چارچوب پویا ارائه این مدل سیستم اقتصادی ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و یک مدل 

دهد.درآغاز متغیرهای مورد نظر تشریح و روابط بین آنها بازگو خواهد شد و در ادامه با استفاده از مفاهیم سیستم های پویا، می

 .مدل سیستم اقتصادی ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتایج ارائه خواهد شد

 

 تصادیروابط اجزای سیستم اق .1

اگر کمی درباره توسعه تفکر کنیم، پویایی های جمعیت به عنوان یکی از عوامل کلیدی مورد توجه قرار می گیرد و این 

زمانیکه نرخ زاد و ولد بیشتر از نرخ مرگ و میر  سال گذشته چیست؟ 50سوال پیش می آید که علت رشد بی سابقه در 

جمعیت جهان فقط به وسیله نرخ طبیعی تعیین می شود برخالف نرخ رشد است،افزایش جمعیت کامال طبیعی می باشد.رشد 

 (1385)تقوی،جمعیت کشور که به نرخ طبیعی و مهاجرت بستگی دارد.

نتایج بدست آمده از مطالعات حاکی از آن است که رشد جمعیت و رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارند و در مقابل برخی 

د سریع جمعیت مانع رشد اقتصاد یک جامعه می شود، با این وجود در هر دو حالت تورم باال با اقتصاددانان بر این باورند که رش

تاثیر بر روی سرمایه های انسانی و فیزیکی رشد اقتصادی را دچار تغییراتی خواهد کرد.یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد 

اثر از میزان تورم است. تورم تولید ناخالص ملی را از اقتصادی، بیکاری است که همواره در ایران روندی متغییر داشته و مت

طریق قیمت تمام شده محصوالت تحت تاثیر قرار می دهد که در صورت باال بودن تورم بیکاری نمود پیدا خواهد کرد و در 

 هد شد.بیان خوا روی این عوامل و روابط بینشان نتیجه رشد اقتصادی کاهش می یابد.در ادامه مطالعات انجام شده بر

 

 رشد جمعیت و تورم .1.1

اقتصاددانان مختلف تا مدت ها از لحاظ نظری و تجربی رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دادند. برخی از اقتصاددانان افزایش سریع جمعیت را جز موانع رشد اقتصادی می دانند،اما در مقابل گروهی دیگر از 

ن باورند که رشد جمعیت باعث رشد اقتصادی می شود.اما وجود تورم باال،هزینه های زندگی را تحت تاثیر قرار اقتصاددانان برای

 (1392اشرفی و همکاران،)داده و با تاثیر بر روی سرمایه فیزیکی و انسانی،رشد اقتصادی را دچار تغییراتی خواهد کرد.

ظریات رشد اقتصادی درون زا، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت نیروی انسانی بر اساس نصالحی بیان میدارد که 

ر رشد فقر ارتباط مستقیم دارد بنابراین تاثیر مستقیمی ب ح تر،سالمت و بهداشت نیروی کار بارشد اقتصادی است.در معنای واض

ست که متشکل از دانش یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی نیروی انسانی ا(.1381اقتصادی کشورها خواهد داشت )

اوست که روی افزایش تولید تاثیر گذاشته و به همین ترتیب باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد نیروی انسانی و بهره وری 

شد.با افزایش رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه زندگی،سطح سالمت هم افزایش می یابد، بنابراین رابطه ثروت و سالمت یک 

شود و برعکس،با افزایش سطح سالمت،توان جسمی و ی که افزایش یکی باعث افزایش طرف دیگر مارتباط دو طرفه است 

 (1389،مرزبان)ذهنی افراد باال رفته و باعث بهبود وضعیت اقتصادی می شود.

به دلیل وجود تورم پولی،آثار تغییرات قیمت از سوی کارگران به درستی پیش بینی نمی شود  1براساس منحنی فیلیپس

باعث افزایش قیمت و دستمزدها به همان اندازه خواهد شدو در نتیجه دستمزد حقیقی کاهش و استخدام از سوی بنگاه ها و 

باالتر می رود تولید و اشتغال افزایش پیدا می کند، که این موضوع نشان دهنده ارتباط منفی میان تورم و بیکاری و ارتباط 

 و نتیجه بدست آمده بیانگرانتظارات تورمی را در منحنی فلپس وارد کردند 2ن و فلپسفریدمبت میان تورم و تولید می باشد. مث

این موضوع بود که این ارتباطات در کوتاه مدت مالحظه می شود و در بلند مدت منحنی فیلیپس عمودی می گردد،بنابراین 

                                                           
1 Philips 
2 Friedman and Phelps  
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ش یابند،در نتیجه ارتباط مثبتی هم میان تورم و تورم و بیکاری رابطه منفی ندارند،بلکه می توانند به همراه هم افزایش یا کاه

 (1383)دادگر و صالحی رزوه،تولید وجود نخواهد داشت.

 داشت و تورم باعث ایجاد بی عدالتیبر این باور است که تغییر قیمت اعم از افزایش یا کاهش، زیان هایی خواهد  1کینز

ا دارند در حالیکه این امر ن تولیدات قصد جبران ضرر و زیان ها رمیان افراد جامعه خواهد شد.کارآفرینان از طریق محدود کرد

باعث فقیر شدن کارگران و کاهش درآمد واحدهای تولیدی خواهد شد در نتیجه ایجاد اشتغال فاجعه آمیز خواهد بود.به همین 

ی آمیخته از فقر، تهدید و علت تورم ناعادالنه بوده و کاهش قیمت ها با تدبیر و مصلحت آمیز صورت نمی گیرد.در یک دنیا

بیکاری ضرر و زیان،از مایوس کردن صاحبان درآمد بیشتر خواهد بود،اما این مطلب فراموش نشود که یکی بر دیگری ترجیح 

 (1384)گرجی،ندارد،و هر دو خطرناک هستندو باید از بین بروند. 

 

 بیکاری .1.2

است که روز به روز روند صعودی و نزولی خود را ادامه یکی از مشکالت اساسی که نسل آینده را تهدید می کند،بیکاری 

در کنار این مشکل،اقتصاد ایران درصد فاصله زیادی داشته،  5نرخ بیکاری در ایران همواره با نرخ طبیعی آن یعنی می دهد،

حال طی سال  ، با اینهمیشه ساختار تورمی داشته و همواره بیکاری را تشدید می کند و در نتیجه خط فقر ایجاد می شود

اتخاذ شده که باعث آثار تورمی نیز شده  برای تقویت اشتغال با اتکا به افزایش حجم نقدینگی سیاست هایی های گذشته،

 (1395)رئیسی و ستوده نیا،است.

اگر نرخ تورم باال باشد باعث باال رفتن قیمت محصوالت می شود و به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش می 

یابد و درنتیجه تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت،اما این تورم باال در کوتاه مدت باعث تحریک و  رشد اقتصادی می 

قدرت خرید را کاهش و از طرف دیگر موجودی کاال را افزایش می دهد که رکود تورمی را شود. حال افزایش نرخ تورم دو رقمی 

دی کاهش پیدا خواهد کرد.در همین راستا باال رفتن نرخ بیکاری به معنای بیکار ماندن پدید می آورد،و در نتیجه رشد اقتصا

)رئیسی و ستوده ر نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود نیروی کار در جامعه است که سبب کندی گردش چرخ اقتصادی و د

 .(1395نیا،

 

 تولید ناخالص ملی .1.3

ش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال رشد اقتصادی در معنی ساده تر،عبارت است از افزای

پایه، در سطح کالن، افزایش تولید ناخالص داخلی در سال مذکور نسبت به مقدار آن در سال پایه.منابع موثر بر رشد اقتصادی 

)عاشور الی در اقتصاد است های احتمالی خ شامل افزایش نهادهای تولید، افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت

 .(1392زاده،

تا زمانی که در نقطه مینیمم خود افزایش جمعیت شاخص تولید ناخالص داخلی را به صورت کاهنده کاهش می دهد،

بنابراین متغیر رشد جمعیت از نظر آماری دارای متوقف شده و پس از آن با افزایش رشد جمعیت این شاخص افزایش می یابد. 

معنی داری بر شاخص تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف است،در نتیجه تورم از نظر آماری همین تاثیر را اثر منفی و 

 (.1392داشت )اشرفی و همکاران، ید ناخالص داخلی خواهدبر شاخص تول

 

 بهره وری نیروی كار .1.4

ای زیادی حتی در سیاست شاخص بهره وری کار یکی از مهم ترین شاخص های بهره وری تک عاملی است که کاربرده

گذاری دارد.بررسی روند تغییرات کلی سطح استاندارد یکی از این کاربردهاست.ارزیابی میزان کارایی عامل نیروی کار با سایر 

                                                           
1Keynes 
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عوامل تولید و همچنین تغییرات فنی ایجاد شده را میتوان با استفاده از شاخص نشان داد.انتخاب هر شاخص بستگی به هدف و 

 .(1392)عاشور زاده،هد داشت د و میزان دسترسی به اطالعات مورد نیاز خوانوع کاربر

مطالعات انجام شده اقتصاددانان،نشان دهنده این موضوع است که نظریه های اولیه اقتصاد در موضوع توسعه و رشد، به 

و وضعیت کشورهای در حال توسعه طور عمده سرمایه فیزیکی را از مهم ترین عوامل می دانستند و توجه خود را به نیروی کار 

معطوف می کردند.نظریه عرضه نیروی کار نامحدود لوئیس را می توان به عنوان یکی از این نظریه ها نام برد.بر اساس این 

نظریه، کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد دوگانه هستند، که این دوگانگی نمود بخش سنتی کشاورزی در کنار صنعت 

سنتی کشاورزی با نیروی کار اضافه و بهره وری بسیار کم دچار بیکاری پنهان است،در حالیکه بهره وری  مدرن است.بخش

 (.1،1954)لوئیس و در نتیجه انباشت سرمایه می شودنیروی کار در بخش مدرن باعث ایجاد تحرک 

ح کرده است. در مدل مطرح شده یکی دیگر از اقتصاددانانی است که به طور واضح مفهوم سرمایه انسانی را مطر 2شولتز

شولتز، عامل تولید، سرمایه انسانی است و مانند سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی جایگاه مناسبی داردو نقش آن را در 

 .(1988) ی شدهوم سرمایه و سرمایه گذارتولید،بهره وری و رفاه قابل توجه می داند.این نظریه باعث بازنگری در مف

الش ها برای مدل سازی سرمایه انسانی در نظریه های رشد، مدل رشد درون زا را مطرح کرد.دیدگاه او در ادامه ت 3رومر

سرمایه را به طور عام تعریف و سرمایه انسانی و فناوری رابه عنوان متغیر درون زا در نظر گرفت.در راستای این نظریه پس از 

نسانی تنها عامل و محور تولید و رشد اقتصادی کاسته شدو به نیروی ا سه قرن نظریه پردازی توجه از سرمایه فیزیکی به عنوان

 .(1989) ویژه ای شد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی توجه

با توجه به نقش تاثیرگذار بهره وری نیروی کار در افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها در ادامه به برخی از مطالعات 

 د.محققین در این زمینه اشاره خواهد ش

موسویان در مطالعات خود منابع رشد اقتصادی بخش معدن در ایران را اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کرده  محمد زاده و

درصد  23و  21موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار  1355-1385اند، نتایج بدست آمده بیانگر این است که در بازه زمانی 

و براساس نظریه عملکرد مطلوب بخش صنعت،اهداف برنامه رشد و توسعه  رشد اقتصادی این بخش را شامل شده است

 .(1391)شد اقتصادی کمک موثری داشته باشدو این بخش می تواند به ر بوده اقتصادی امکان پذیر

اده در پژوهش خود مدل رشد اقتصادی را تکمیل کرده اند.ایشان ابتدا الگوی سولو را مورد بررسی قرار د 4مانیکو،رومر وول

به عنوان عامل تولید برای همان کشور برآورد را  آورده است.بهره وری نیروی کار و تخمین آن را برای کشورهای مختلف بدست

و با توجه به تاثیرات مثبت این عامل برروی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه بهبود آموزش و مهارت های نیروی  کرده

 .(1992بیشتری شود) ند باعث تاثیرات مثبتکار می توا

 

 روش تحقیق .2

توانایی دیدن جهان به صورت سیستمی پیچیده که در آن عمل منفرد و تنها وجود ندارد و همه اجزا به تفکر سیستمی 

هم مرتبط اند را در ما تقویت می کند. از آنجا که بزرگترین ثابت جهان، تغییر است،تغییرات روز افزون درفعالیت های 

ودن اقتصاد را نشان می دهد. پویایی شناسی سیستم ها روشی است برای باال بردن سطح یادگیری در سیستم اقتصادی، پویا ب

در یک چارچوب پویابررسی کنیم، .بنابراین اگر یک سیستم اقتصادی را (1393)کوروش برارپور و همکاران،های پیچیده

 خاذ و به کار گیریم.توانیم برای دستیابی به اهداف بلند مدت تصمیمات الزم را اتمی

                                                           
1 Lewis 
2 Schultz 
3 Romer 
4 Mankiw – Romer Weil 
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این رویکرد به تعامالت و مکانیزم های بازخور مابین سیستم های فرعی مختلف توجه دارد.مطالعه ساختار سیستم و  

توصیف و طبقه بندی اجزای سیستم تنها هدف تحلیل سیستم ها نیست، بلکه تعامالت و درک فرآیندها و مکانیزم های بازخور 

 .(1،2002مالکینا پیخ)د شور آنها و پویایی های سیستم می یجاد تغییراتی در ساختادرون سیستم است که باعث ا

( مدل 5نمودار(در مدل پویایی سیستم نمودارهای حلقه علی برای ایجاد یک مدل مفهومی مورد استفاده قرار می گیرد.

ر سیستم را تسهیل می های مفهومی که به نقشه های ذهنی بر می گردد، بحث و مقایسه تفسیرهای مختلف ساختا

کند.ساختار سیستم، متغیرها و روابط بین آنها می باشد که به شکل حلقه های بازخور تعاملی و تقویتی است و پویای های 

 (2،2000)استرمنسیستم را تحت تاثیر قرار می دهد

سیستم خواهد  پویاشناسی سیستم از بازخورها و تعامالت تشکیل می شود. نبود این بازخورها باعث ایستایی

شد.بازخورهای بیشتر بین اجزای سیستم،آن را پویاتر خواهد کرد. در سیستمی با این مکانیزم های بازخور، رفتار ساختارکه 

 .(3،2005)لی متشکل از روابط و اجزا می باشد در طول زمان تغییر خواهد کرد

پیوسته ای است از فرموله کردن، آزمایش و مدل سازی به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری، تکراری است و فرآیند 

بازبینی مدل های ساخت یافته و ذهنی. مدل سازی با تعریف هدف و معرفی متغیرهای کمکی و الگوهای مرجع و افق  زمانی 

سازی  ا نمودار انباشت و جریان ادامه می یابد و با استفاده از شبیهیحلقوی و  –شروع و با نگاشت سیستم از طریق نمودار علی 

مورد بررسی قرار می گیرد و سپس سیاست هایی برای آن ارائه و تغییرات اعمال این سیاست ها نیز مورد بررسی قرار خواهد 

مورد  68-88بر رشد اقتصادی طی سال های  موثر در این مقاله تغییرات عوامل،(1393)کوروش برارپور و همکاران،گرفت

خواهد شد. چگونگی تاثیر این پیش بینی  98تغییرات این عوامل تا سال  ،ز شبیه سازیمطالعه قرار گرفته است و با استفاده ا

می توان عامل موثرتر را عوامل بر رشد اقتصادی در ابتدای این مقاله عنوان شده است بنابراین، با استفاده از نتایج شبیه سازی 

بهره  آن را تقویت و یا از رشد آن جلوگیری کرد. متغیرهای تولید ناخالص داخلی،جمعیت، بیکاری، ،شناسایی و نسبت به نیاز

را تشکیل بخشی از نظام اقتصادی ایران  ند،عوامل موثر بررشد اقتصادی در نظر گرفته شده ابه عنوان  کهوری نیروی کار، تورم 

 می دهند.

 

 معرفی متغیر های كلیدی و كمکی .2.1

که برای طراحی سیاست ها و درک مساله برای حل آن الزم و مهم باشد، متغیر های کلیدی گفته می شود. به متغیرهایی 

و جمعیت به عنوان متغیرهای کلیدی که انباشت سیستم اقتصادی  تولید ناخالص ملیمتغیر بیکاری و  سهدر این پژوهش، 

متغیرهای برخی نظر گرفته شده است. تعاریف عملیاتی  در کمکیو بهره وری نیروی کار و تورم به عنوان متغیرهای هستند،

در ادامه با استفاده از الگوهای مرجع رفتار تاریخی آنها بررسی و تغییرات ارائه شده است. 1در جدول و جریان کلیدی و کمکی

 آن در سال های آتی با استفاده از شبیه سازی مدل و نرم افزار ونسیم تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 تعاریف عملیاتی متغیرهای كلیدی و كمکی: 1دول ج

 نوع متغیر تعریف عملیاتی متغیر

 انباشت تعداد جمعیت در هر سال در هر کشور تیجمع

 جریان ورودی تعداد کودکان متولد شده توسط یک زن در هر کشور تولد نرخ

 ورودیجریان  نسبت افراد غیرفعال از نظر اقتصادی به کل نیروی کار یکاریب نرخ

 متغیر کمکی 100حاصلضرب نسبت تغییرات قیمت به قیمت سال پایه در  تورم نرخ

 متغیر کمکی نسبت ارزش افزوده به کل شاغلین یروین یبهره ور نرخ
                                                           

1 Malkina Pykh 
2 Sterman 
3 Lee 
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 کار

های زش ریالی ساالنه تمامی کاالها و خدمات نهایی تولید شده به قیمتار تولید ناخالص ملی

 جاری در اقتصاد ملی
 انباشت

 

 لگوهای مرجعا .2.2

مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نتایج را توصیف ادی، اجزای سیستم را طبقه بندی و مدل سازی پویای سیستم اقتص

می کند، به عبارت دیگر سیستم را به صورت یک الگوی مرجع مورد مطالعه قرار می دهد و رفتار مسئله را در طی زمان بررسی 

،الگوی مرجع متغیرهای (2010)از اطالعات بدست آمده از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمی کند. در ادامه با استفاده 

می باشد. درادامه به ارائه نمودار و شبیه سازی مدل و اعتبار  1368-1388کلیدی و کمکی ارائه می شود.بازه زمانی از سال 

 سنجی آن خواهیم پرداخت.

 

 
 الگوی مرجع جمعیت: 1نمودار

 
 الگوی مرجع جمعیت بیکار: 2نمودار

 

 
 الگوی مرجع نرخ تورم: 3نمودار
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 بهره وری نیروی كار و رشد سرانه تولید ناخالص داخلیالگوی : 4نمودار

 

 حلقوی -علینمودار  .2.3

حلقوی ابزاری مهم برای نشان دادن ساختار بازخوردی سیستم ها است. یک نمودار علی از تعدادی  –نمودارهای علی 

شده که به وسیله پیکان هایی که نشان دهنده تاثیرهای علی بین متغیرها هستند به هم متصل شده اند. باز متغیر تشکیل 

( می باشند. یک رابطه مثبت به این B( و باز خورد منفی، فرآیندی خود اصالح )Rخورد مثبت، فرآیندی خود فزاینده )

آنچه در غیر این صورت می بود، افزایش می یابد و برعکس. و  معناست که اگر علت افزایش یابد، معلول به میزانی بیشتر از

همچنین یک رابطه منفی به این معناست که اگر علت افزایش یابد، معلول به میزانی کمتر از آنچه در غیر این صورت می بود، 

اختار سیستم را تشریح می یابد و برعکس. قطبیت روابط )مثبت یا منفی( رفتار متغیرها را توضیح نمی دهد. بلکه، سکاهش می

واقعا رخ می دهد توضیح نمی  که کنند. یعنی توضیح می دهند که اگر تغییری صورت بگیرد، چه اتفاقی می افتد. آنها آنچه را

در دهند. نمودار علی نمی گوید که چه اتفاقی خواهد افتاد بلکه به ما می گوید چه اتفاقی می افتاد اگر متغیر تغییر می کرد. 

 .حلقوی سیستم اقتصادی نشان داده می شود -بخش، نمودار علیاین 

با افزایش زاد و ولد تعداد جمعیت افزایش می یابد و با افزایش جمعیت مقدار هزینه های آموزشی مربوطه ، 5در نمودار  

و ولد افزایش پیدا  نیز افزایش می یابد که در نتیجه میزان سواد جامعه ارتقا یافته و درنتیجه با افزایش سطح سواد زاد

با افزایش جمعیت نیروی کار زیاد می شود و در نتیجه بر طبق  R2خود فزاینده است. در حلقه R1کند.بنابراین حلقه می

را کاهش داده و با کاهش بیکاری  مباحث ارائه شده در ابتدا، تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد، که این افزایش، بیکاری

ر زیاد می شود.با افزایش بهره وری نیروی کار، در آمد ملی باال می رود، که با افزایش آن سالمت عمومی بهره وری نیروی کا

جامعه ارتقا پیدا می کند.در نتیجه، مرگ و میر کاهش خواهد یافت که خود موجب افزایش جمعیت می گردد، بنابراین این 

ی، مهاجرت به داخل افزایش و در مقابل مهاجرت به خارج کاهش حلقه نیز خود فزاینده است. با افزایش تولید ناخالص داخل

فزاینده و  R3و در حالت دوم جمعیت کم می شود.بنابراین، حلقه  دکه با افزایش مهاجرت به داخل جمعیت زیا، خواهد یافت

ناخالص داخلی تورم نیز خود اصالح است و بازخورد منفی دارد، زیرا با افزایش تولید  B2خود اصالح است. حلقه  B1حلقه 

 کاهش می یابد که کاهش تورم، سطح رفاه زندگی را افزایش می دهد. با افزایش سطح رفاه، جمعیت افزایش خواهد داشت.  
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 حلقوی -نمودار علی: 5نمودار

 

 جریان –نمودار انباشت  .2.4

جریان سیستم است.  لت ویکی از مهمترین محدودیت های نمودارهای علی ناتوانی آنها در نمایش ساختار متغیر حا

شوند، بدین صورت که، تفاوت بین جریان  متغیرهای حالت، همانا انباشتگی اند که تنها از طریق جریان هایشان تعریف می

نامند. این متغییرها وضعیت سیستم را مشخص کرده و اطالعاتی را ایجاد را متغیر حالت می ورودی و خروجی در یک فرآیند 

ای آنها تصمیم گیری و اقدام می شود. برای تشخیص بین متغییرهای حالت و جریان در رشته های مختلف می کنند که بر مبن

از اصطالح علمی آن استفاده می شود. در اقتصاد، سطوح، متغیرهای حالت و نرخ ها، متغیرهای جریان هستند. برای راحتی در 

می تواند مفید باشد و امکان تشخیص بین حلقه ها را میسر کند  برقراری ارتباط و وضوح بیشتر، تعریف متغیرهای کمکی غالبا

 (.1393و موجب شود قطبیت روابط علی و حلقه ها به وضوح و بدون ابهام تخصیص داده شود )کوروش برارپور و همکاران، 

. در این استاز سه انباشت که هر کدام دارای ورودی و خروجی می باشند، تشکیل شده  در این مقاله مدل ارائه شده 

 جریان با استفاده از نرم افزار ونسیم ترسیم شده و معادله نویسی مربوطه صورت گرفته است.-مرحله نقشه انباشت

 

 
 جریان -نمودار انباشت: 6نمودار

 شبیه سازی و اعمال سیاست ها .2.5
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وهش،جمعیت، نیروی انسانی، در این مرحله پس از معادله نویسی در نرم افزار ،شبیه سازی مدل ارائه می شود.در این پژ

تولید ناخالص ملی،انباشت های مدل هستند.برای مثال جمعیت انباشت است با دو جریان ورودی، نرخ زاد و ولد و مهاجرت 

 داخلی و دو جریان خروجی، نرخ مرگ و میر و مهاجرت خارجی.

دامه سیاست هایی را برای و در ا شود،توضیحات مختصری در مورد متغیرهای مدل ارائه می 6و  5 نمودارحال بر اساس 

 رات اعمال کرده و نتایج نشان داده می شود.یغیایجاد ت

 

 متغییر جمعیت -

ر می باشد مانند نرخ زاد و ولد، میزان سواد و هایی که موثر بر این متغیربا افزایش متغی .می باشد متغییری از نوع حالت

ل الت با اعمدوانتظار داریم اخیر سیر صعودی داشته باشد.به عنوان مثال  سال میزان رفاه، انتظار داریم نمودار مدل طی ده

 یر مثبتتاثی ،سیاست هایی مانند مرخصی زایمان اجباری و بیمه زنان خانه دار و اهدای  مقرری ماهانه و یارانه آموزشی و تغذیه

 نتایج قابل مشاهده می باشد.این  7نمودارایجاد کند،که در بر نرخ زاد ولد و تاثیر منفی بر مهاجرت خارجی
 

 تولید ناخالص داخلی -

ملی هم نرخ ر درآمد در تولید ناخالص و متغی یر حالت می باشد که نرخ ورودی آن تغییراین متغییر هم از نوع متغ

ین طریق ازاصادرات کاال می باشد. ، ر می باشد. یکی از راههای افزایش تولید ناخالص ملی و رونق اقتصاد ملیخروجی این متغی

باعث افزایش تولید و سودآوری بنگاه های مختلف اقتصادی شوند و  میتوان با افزایش میزان صادرات محصوالت غیر نفتی 

وابستگی درآمدهای بودجه به در آمدهای نفتی و همچنین  ناخالص داخلی، افزایش اشتغال زایی،کاهش زمینه افزایش تولید

نمایش داده  8نمودارتغییرات نمودار پس از اعمال سیاست ها در ود.ادر جامعه فراهم نمبهبود تراز تجارت خارجی کشور و... ر

 شده است.

 
 رفتار شبیه سازی شده جمعیت و تغییرات حاصل از اعمال سیاست ها:  7نمودار
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 اعمال سیاست هارفتار شبیه سازی شده تولید ناخالص داخلی و تغییرات حاصل از :  8نمودار

 

 وری نیروی کاره بهر -

افزایش سطح نیروی کار رفتار ر خارجی ارزش افزوده و و با افزایش متغیر های کمکی می باشد. نوع متغی ر ازاین متغی

یکی از ویژگیهای مهم نیروهای انسانی دانشگر، خود کنترلی یا مدیریت بر خود می باشد. تغییر می کند.برای مثال، ر مدل متغی

وری نیروی  یروهای دانش گر باید به کنترل و مدیریت خود بپردازند زیرا وظایفشان مدام در حال تغییر است و افزایش بهرهن

می توان نتیجه اعمال این سیاست  9 نموداردر .باشد انسانی دانش گر یکی از اهداف اصلی هر سازمان ، موسسه یا شرکت می

 را مشاهده کرد.

 

 
 و تغییرات حاصل از اعمال سیاست ها بهره وری نیروی كاریه سازی شده تولید رفتار شب:  9نمودار

 

 تورم -

ثر با افزایش درآمد ملی و افزایش مقدار تولیدناخالص ملی، که از جمله عوامل مو. ر کمکی می باشداین متغیر از نوع متغی

 اینیر می بینیم  نسبت به قبل کاهش یابد.انتظار داریم که نمودار نرخ تورم همان طور که در شکل ز بر تورم می باشد،

 نشان داده شده است. 10نمودارغییرات در ت
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 و تغییرات حاصل از اعمال سیاست ها تورمرفتار شبیه سازی شده :  10نمودار

 

 بیکاری نیروی انسانی  -

ا نرخ بیکاری افزایش ولی با افزایش سطح نیروی انسانی در این مدل ابتد. ر نرخ خروجی می باشدتغیر از نوع ماین متغی

نمایش داده  11 نمودارها در نتایج حاصل از اعمال سیاستکند.ل کاهش پیدا میاز چند سال نمودار مدل نسبت به قبپس 

 شده است.

 

 
 و تغییرات حاصل از اعمال سیاست ها بیکاری نیروی انسانیرفتار شبیه سازی شده :  11نمودار

 

 اعتبارسنجی مدل .2.6

نتایج این آزمون  مدل مورد سنجش قرار می گیرد.اعتبار روش تحلیل حساسیت ، برای مدل ارائه شده بهدر این مرحله 

درصد نرخ زاد و ولد که باعث افزایش جمعیت می شود، انتظار دریافت نمودار یکسان  5صحت مدل را تائید می کند.با افزایش 

 .مشهود است، 12 نموداربا مقدار جمعیت متفاوت داریم که در 
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 لیل حساسیت جمعیتنمودار تح:  12نمودار

 

 تیجه گیرین .3

 مطالعه قرار گرفت و تغییرات آن تامورد  1368-1388در این پژوهش تغییرات عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال 

شاخص های موثر بر رشد اقتصادی  جع،با توجه به نتایج شبیه سازی و مقایسه با الگوهای مرپیش بینی گردید. 1398سال 

 531167000، 1368، و این موضوع بیانگر درستی روابط می باشد. برای مثال جمعیت در سال ندتار دور از انتظار نداشته ارف

نفر برسد.بنابراین با  81105000، 1398نفر بوده است،پیش بینی می شود تا سال  74982000، 1388نفر می باشد و در سال 

یش رشد جمعیت، سایر عوامل دارای سیر صعودی خواهند بود که با اعمال سیاست های درست می توان تغییرات الزم و افزا

ضروری برای رشد اقتصادی کشور را ایجاد کرد.از طرف دیگر،این مقاله نشان دهنده این موضوع است که سیستم اقتصادی 

این مقاله اهمیت ه این پیچیدگی سازگار خواهد بود.آن خواهد شد،البتکه باعث پیچیدگی متشکل از تعدادی اجزا و روابط است 

مطالعه و شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی و تاثیر گذاری آنها در سیاستگذاری های کوتاه مدت و بلند مدت را بیان 

ت که این دی سرمایه اسدارد، همچنین بیانگر این موضوع نیز هست که منبع اصلی رشد اقتصادی در اقتصاد ایران موجومی

یز می باشد، که با آموزش و ارتقا سطح کیفیت نیروی کار می توان بهره وری نیروی کار را افزایش سرمایه شامل نیروی کار ن

داد.این در حالی است که با افزایش رشد جمعیت در بلند مدت، تولید ناخالص ملی افزایش می یابد. بنابراین، اگر بدون هراس 

افزایش جمعیت به کار گرفته شود، می توان رشد قابل توجهی را در اقتصاد شاهد بود،البته توجه به آموزش، سیاست های 

رویکرد پویایی های سرمایه گذاری، توسعه زیر ساخت ها و توجه به مزیت ها امری ضروری و غیرقابل انکار است.با استفاده از 

از حذف متغیر موثر  حداالمکان ا استفاده از روابط علی بین اجزا،ار داده و بداده ها را به طور همزمان مورد مطالعه قر ،سیستم

شده است. شبیه سازی کامپیوتری به درک پیچیدگی های این سیستم، با استفاده از روابط بازخور  بر رشد اقتصادی جلوگیری

رویکرد ساختار اجزا،نوع روابط،میزان  که در نمودار علی نمایش داده شده است، کمک اثر بخشی می کند. با استفاده از این

تاثیر عوامل و حتی نتایج تصمیمات اتخاذ شده قابل رویت است و با توجه به نتایج می توان بهترین سیاست را مورد استفاده 

 قرار داد.
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