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Abstract 
Objective: Examining different perspectives on the impact of inflation on economic growth 

shows a lack of consensus on this issue. Understanding the exact relationship between 

inflation and economic growth requires experimental studies with a new method. Therefore, 

the main purpose of this article is to end this disagreement with the help of meta-analysis 
 

Methods: The meta-analysis method was used to investigate this issue for the first time. 

Meta-analysis is the use of specific statistical methods to summarize the results of 

independent studies to find the most accurate form of relationship between the variables 

under study. These statistical methods help to summarize different studies and summarize 

them objectively so that personal opinions do not have a significant impact on this process. In 

this meta-analysis, 29 studies that had the necessary conditions to perform meta-analysis 

were identified and their results were analyzed. The terms and criteria of the meta-analysis of 

this research are: research has been done for developing and less developed countries and 

Practical extraction have the effect size. 
 

Results: During the research process on the effect of inflation on economic growth, among 

articles, dissertations, reports, etc., according to the set criteria, a total of 5 dissertations and 

24 articles with matching topics or relatively high topic similarity and suitable for meta-

analysis were selected. According to the funnel diagram, the effect size of the studies does 

not have a diffusion bias. Due to the dual-tidy arrangement method, the present study did not 

need another study to be completed. Therefore, the present model does not suffer from 

diffusion bias and does not need other studies to eliminate bias and create symmetry on both 

sides of the average effect size in the fan chart. the effect size of each study is measured 

according to the value of the correlation coefficient of the studies. In all studies except studies 

(4, 8, 15, 17) in the chart that have the size of non-significant effects, the rest of the studies 

have significant effect size. Also, to evaluate the significance of the overall effect size of the 

studies, two methods of fixed and random effect size have been used 
 

Conclusion: Also, the results of research on the effect of inflation on economic growth and 

the identification of those variables, hypotheses and models used in inflation and growth 

studies showed that the effect of independent variables such as: inflation (31.18%), 
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Abstract 
 

investment (17.20%) and government spending (9.67%) had the greatest impact on growth. 

In the study of the studied hypotheses, it was found that among the 52 hypotheses examined, 

the hypothesis of the effect of inflation on economic growth (55.76%) had the highest 

repetition among the selected studies, followed by the hypotheses of the effect of government 

spending and inflation on economic growth (54.57). 11% and the relationship between 

inflation and inflation uncertainty on economic growth (9.61%) had the highest percentage 

among the studies. 
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 متاآنالیز رهیافتثیر تورم بر رشد اقتصادی: أت
 

 میری علی سایه

 کمال احمدی بهاروند

 مهدی امیدی

 چکیده
 اتیت استت  ظرر با اهمیت  اقتصادی اقتصاد کالن ورشد درادبیات دیجد های کیبه کمک تکن یتورم بر رشد اقتصاد یاثبات تجرب هدف:

خصوص وجتود ظتدارد  پتشوه      نیدر ا یهنوز اتفاق ظرر واحد است وپر از اختالف ظرر  یتورم بر رشد اقتصاد ریتأث نهیموجود در زم

 22تعتداد  ، مرحله 3 یط ،زیبا استفاده از روش متاآظال یتورم بر رشد اقتصاد ریتأث ، دربارهمطالعه 326 جیظتا یکم بیحاضر با هدف ترک

 ی  هدف اصتل شدظد لیوتحل هیواستاتا تجز لیجامع فراتحل یبه کمک ظرم افزارها و اظتخابکه شرایط ورود به متا آظالیز را داشتند مطالعه 

عمده در مطالعات  یهامتغیر ییمربوطه و شناسا اتیفرض یبند دسته ز،یبا روش متاآظال ین تورم و رشد اقتصادیرابطه ب یبررس قیتحق نیا

 مختلف بود 

 

جستتجوی مطالعتات    -2تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پتشوه    -1 زیر اظجام گرفته است  ش  مرحلهدر روش متاآظالیز  روش:

در    تجزیه و تحلیتل ظتتایج   -3اطالعات برای متاآظالیز  یساز آماده -5استخراج ظتایج  -4سنج  کیفیت مطالعات  -6مرتبط با پشوه  

تایج آظها مورد تحلیل قرار گرفته استت  شترایط و   اظد شناسایی و ظ مطالعه که شرایط الزم برای اظجام فراتحلیل را داشته 22این فراتحلیل 

در  -2اظد از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توستعه یافتته، صتورت گرفتته باشتد       معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت

ها باید اطالعات الزم بترای   پشوه  -6وابسته باشند  متغیرمستقل و رشد اقتصادی به عنوان  متغیرمطالعات شناسایی شده تورم به عنوان 

 استخراج عملی اظدازه اثر را دارا باشند 
 

ارزش  واظدازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد  دیگرد ییعمده شناسا متغیر 12 استخراج و یکل هیفرض 2 روش متا آظالیز بر اساس :ها افتهی

  همچنتین  استت که با ارزش تعدیل یا اصالح شده در حالت اثرات ثابتت برابتر   بود -184/0مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 

که با ارزش تعدیل یا اصالح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این  -183/0ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 

ظتیجه مدل حاضر دچار سوگیری اظتشتار  درگری ظدارد  بیاظگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منرور کامل شدن ظیازی به مطالعه دی

ظیست و ظیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میاظگین اظدازه اثر در ظمتودار فاظتل ظتدارد     

 اثتر ی، تورم بر رشد اقتصاد ریأثز: تهای بدست آمده تحقیق با توجه به فراواظی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند ا مهم ترین فرضیه
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ی، و تورم بتر رشتد اقتصتاد    یگردشگر ریتأثی، تورم بر رشد اقتصاد یناظیتورم و ظااطم انیم رابطهی، و تورم بر رشد اقتصاد یتوسعه مال

تورم  ریتأثی بر رشد اقتصاد یکاریتورم و ب ریتأثی، تورم و بازار سهام بر رشد اقتصاد ریتأثی، مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصاد ریتأث

مقدار اظدازه اثر هریک ازمطالعات بتا توجته بته مقتدار ضتریب       ی بر رشد اقتصاد یگذار هیسرما ریتأثی، بر رشد اقتصاد تیو رشد جمع

که دارای اظدازه اثرهای غیرمعنتادار   2( در ظمودار 11، 15، 8، 4)   در همه مطالعات بجز مطالعاتشود یم گیری اظدازههمبستگی مطالعات 

ت هستند بقیه مطالعات دارای اظدازه اثر معنادار هستند  همچنین برای بررسی معناداری اظدازه اثر کلی مطالعات از دو روش اظدازه اثر ثابت 

 آورده شده است  1 و تصادفی استفاده شده است که ظتایج آن در جدول
 

 ریاظجام شده دربتاره تتأث   یها هست  ظتایج پشوه  -183/0 معادل یاظدازه اثر تورم بر رشد اقتصاد نیاظگیظشان داد م جیظتا  :یریگ جهیظت

اظتد   که در مطالعات تورم و رشد مورد استتفاده قترار گرفتته    ییها و مدل ها هیها، فرضمتغیرتورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از 

 31/2) درصتد( و مختارج مصترفی دولتت     20/11) یگتذار  هیدرصد(، سرما 18/61) جمله: تورمهای مستقل از متغیر ریظشان داد که تأث

فرضیه بررسی شده فرضیه  25مطالعه شده مشخص شد که در میان یها هیرا بر رشد داشتند  در ادامه دربررسی فرض ریدرصد( بیشترین تأث

 ریتتأث  یهتا  هیدرصد( بیشترین تکرار را دربین مطالعات اظتخاب شده داشته استت و بعتد آن فرضت    13/55) تورم بر رشد اقتصادی ریتأث

درصتد( بیشتترین    31/2) درصد( و رابطه میان تورم و ظااطمیناظی تورم بر رشداقتصتادی  54/11) مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی

از کتاه  ظترت تتورم بته      یاقتصتاد  های استیها در س دولت شود یم هیصوتبنابر این  اظد  درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته

 خود استفاده کنند  یها سیاست تکیه گاهعنوان 

 .اثر اظدازه ز،یمتاآظال ،یتورم، رشد اقتصاد کلیدی: های هواژ

 .JEL :B49, C18 بندی طبقه
 

 .پژوهشی نوع مقاله:
 

توستعه و    زیمتاآظال افتی: رهیتورم بر رشد اقتصاد ریتأث(  1622امیدی، مهدی  )، کمال؛ بهاروظد یاحمدی، علی؛ ریم هیسا استناد:

  161-151(، 2)5، سرمایه
 مقدمه

با سطح رفاه زندگی مرردم دارد. بره دلیرن منراف  و نقش و اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت کشورها  رابطه تنگاتنگی 

گونراگون راه رسریدن بره آن را آسران  یها سیاسرتتا برا ابزارهرا و  کنند یمتالش  ها دولت ،رشد اقتصادیمزایای فراوان 

. ترورم هسرتثیرگذار بر رشرد اقتصرادی أ(. رسیدن به رشد اقتصادی باال مستلزم شناخت عوامن ت2، 7393بهشتی، ) نمایند

شرده  ارائرهنظریرا   اندو کردهگوناگونی ارائه  یها مدلاقتصاددانان الگوها و ویکی از عوامن مهم تاثیرگذار بر رشد بوده 

منتظری شرورکاالی، ) استر و تحوال  گوناگون شده یدر طول زمان با توجه به شرایط حاکم بر هر جامعه دچار تغیآنها 

ترورم برر رشرد اقتصرادی بروده و  ریترأثدربراره در این باره، بیانگر عدم اتفاق نظرر مختلف  یها دگاهید(. بررسی 4، 7339

هرد  بنرابراین برا روش جدیرد اسرت. شناخت رابطه دقیق مابین تورم و رشد اقتصرادی مسرتلزم انجرام مطالعرا  تجربری 

اسرتفاده  برای اولین برار برای بررسی این موضوعروش متاآنالیز  اصلیاین مقاله خاتمه بخشیدن به این اختال  نظرها است.

 نیتر قیردقیافتن  جهتخاص برای خالصه نمودن نتایج مطالعا  مستقن  یآمار یها روشبکارگیری متاآنالیز  شده است.

مختلرف و  مطالعرا  یبنرد جم  کننرد یمرآمراری کمر   روش. ایرن هسرتبررسری هرای مرورد متغیرشکن ارتباط برین 

ادامره  در خاصی در ایرن فراینرد نداشرته باشرند. ریتأثنظرا  شخصی  تابه صور  عینی صور  پذیرند  ازآنها  یا خالصه
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، سوگیری انتشار، اثر انردازه ودر ها افتهیابتدا چهارچوب نظری، آنگاه پیشینه موضوع، سپس متدولوژی تحقیق، بعد از آن 

 نهایت نتیجه گیری، پیشنهادا  ومناب  وماخذ پایان بخش مقاله خواهند بود. 

 نظری مبانی

مختلفری بررای  یها هیرنظردر مورد نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی اختال  نظر وجرود دارد  که نیابا توجه به 

. شرود یمراشراره  ها هیرنظرتبیین نوع اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی ارائه شده است که در این بخش به تعردادی از ایرن 

رابطره برین ترورم و رشرد  دارد وه اقتصرادتاکیرد برر بخرش عرضرآدام اسمیت است  گذارآن هیپاکه  نظریه رشد کالسی 

دسرتمزدها را بره عنروان  تغییرر. این دیدگاه دانند یمقابن بحث  ها شرکتنرخ دستمزدها بر سود  ریتأثاقتصادی را از طریق 

. از آنجرایی کره گرذارد یم ریتأث انداز پسدر توزی  درآمد بر سطح  تغییرکه از طریق اعمال  ردیگ یمنماینده تورم در نظر 

در رشرد  یگذار هیسررمادارد در نتیجره برا توجره بره نقرش م برت  یگذار هیسررمادر میرزان  یا کننرده نیتعنقش  انداز پس

 (. 5، 2114، 7حنیف و گوکال) هستاقتصادی رابطه تورم با رشد تولید به صور  منفی 

اتی در انتظارا  نیرروی کرار، قیمرت سرایر تغییرعوامن تاثیرگذار با  مد  کوتاهکه در  کند یمبیان  نظریه رشد کینزی

کره  شروند یمر. این عوامرن باعرث شوند یمنرخ تورم و سطح تولید  تغییرپولی یا مالی منجر به  یها سیاستعوامن تولید و 

در طری ایرن  شروند یمرپویا باعث بازگشت اقتصاد به حالت پایدار  یها نیتعداقتصاد از حالت پایدار جدا شود و همانین 

بهشتی، ) هستنددارای رابطه منفی  ،م بت و در بخش انتهایی مسیر تعدین ریتأثی ادر ابتدا دار اقتصادیفرآیند تورم و رشد 

بطوریکره نترایج نشران  اند رسراندهتوسعه مالی )عمق مالی( بر رشد اقتصادی را به اثبا   ریتأث(. همانین محققان 71، 7393

. همانرین اثرر شرود یمدرصد رشد اقتصادی در بلند مد   1/1ی  درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب  دهد یم

 (.11، 7396فلیحی وبخارایی،) شود یم/. درصد 13 آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه

ا  نررخ بیکراری را در تغییرفریدمن منحنی فیلیپس را به چالش کشید. منحنی فیلیپس اولیه با رهبری  انیگرا پولنظریه 

بجای نررخ دسرتمزدهای اسرمی از نررخ  توان یماقتصاددانان دریافتند که  بعداً. دهد یممقابن نرخ دستمزدهای اسمی نشان 

بره طروری کره برا افرزایش دسرتمزدها،  هسرتندتورم استفاده کرد چرا که نرخ دستمزد و تورم دارای ی  رابطه تنگاتنر  

( . بنابراین رابطره معکروب برین نررخ دسرتمزد و بیکراری قابرن 339، 2114، 2منکیو) ابندی یمنیز بالفاصله افزایش  ها قیمت

نرخ بیکراری و  دیگو یم. در این حالت با توجه به منحنی فیلیپس و قانون اوکان که هستتعمیم به نرخ تورم و بیکاری نیز 

 یها افترهی(.77، 7393بهشرتی، ) رشد تولید دارای رابطه منفی هستند بین تورم و رشرد اقتصرادی رابطره م برت وجرود دارد

بیانگر رابطه م بت  ها قیمتحاصن از تخمین بلند مد  مدل خودرگرسیونی بین رشد اقتصادی ،حجم پول وسطح عمومی 

 (.39-773، 7397عطر کار روشن وقرهی، ) ورابطه منفی بر رشد اقتصادی است ها قیمتبین حجم پول وسطح عمومی 

. براسراب کنرد یمربین تورم و رشرد اقتصرادی از انتظرارا  عقالیری اسرتفاده  ۀرابطبرای توضیح  ها  ینئوکالسنظریه 

تئوری انتظارا  عقالیی فعاالن اقتصادی)صاحبان کاال و خردما ، عوامرن تولیرد و ...( برا درم کامرن روابرط اقتصرادی 

(. 621، 7334تفضرلی، ) دهنرد یمو انتظارا  خود را با آن مطابقت  را دارند ها قیمتا  سطح تغییر ینیب شیپهمواره توان 

و هیچ ارتباط معنراداری  شود یمبر اساب این دیدگاه منحنی عرضه کن به صور  عمودی در سطح اشتغال کامن تعریف 
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برین ترورم  یدار یمعنربین تورم و بیکاری براساب منحنی فیلیپس وجود ندارد. با توجه به قانون اوکان در این حالت رابطه 

 (.73، 7339منتظری شورکاالی، ) و رشد تولید هم وجود ندارد

 GDPاگرر  ها ینزینئوکاختند. براساب تئوری پرد ها ینزیک یها یتئوربا طرح مفهوم تولید بالقوه به بسط  ها نینزینئوک

از نرخ طبیعی خود قرار گیرد، با فرر  ثبرا  سرایر شررایط ،  تر نییپاباالتر از سطح بالقوه خود قرار گرفته و نرخ بیکاری 

منحنی فیلیرپس در جهرت  شود یم. این باعث دهند یمرا افزایش  شانیها قیمت. چون عرضه کنندگان ابدی یمتورم افزایش 

از مقدار بالقوه خود قرارگیرد و نرخ بیکاری باالتر از سطح طبیعری  تر نییپا GDPتورم رکودی منتقن شود و بالعکس اگر 

اضرافی خرود را پرر کننرد و  یهرا تیظرف کننرد یمرترالش  کنندگان عرضرهخود قرار گیرد، با فرر  ثبرا  سرایر شررایط 

در سطح بالقوه خرود قررار گیررد  GDP. ازطرفی اگر شود یماین موجب کاهش تورم خود را کاهش دهند که  یها قیمت

. از مانرد یمرطر  عرضه ، نرخ تورم ثابت باقی  یها شومو نرخ طبیعی در سطح طبیعی خود باشد در صور  عدم بروز 

در بلند مد  منحنی فیلیپس عمودی بوده و بین تورم و بیکاری رابطه وجود نردارد در نتیجره برا توجره بره  ها ینزینئوکنظر 

(. در دیدگاه نئروکینزی ونئوکالسریکی نقرش 73، 7393بهشتی، ) بین تورم و رشد هم وجود ندارد ییها رابطقانون اوکان 

نشده بر  ینیش بیپول پ یبوده ول یوتاه مد  خن کشده در  ینیش بیوریکه  پول پخن ی پول بر تولید بررسی شده است بط

 (.7، 7391حنطه وهمکاران ) شود یم دییتأدرصد  71نانیدر سطح اطم ین انتظارا  عقالییاست. همان مؤثرد یتول

 پیشینه تحقیق

 ارائرهمطالعا  متعددی رفتار تورم و رشد اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده است اما یر  نتیجره جرام  ومران  هنروز 

دادند ی  رابطه غیرخطی بین نرخ تورم و رشرد تولیرد وجرود دارد، همانرین  نشان (2175) 3آیبار و تروپکیننشده است.

و رشد اقتصادی ی  رابطه منفی وجود دارد و بر این اسراب آسرتانه ترورم بررای اقتصرادهای بین سطح باالی آستانه تورم 

بره بررسری  (2173) 4برارو(. 4، 7395سرید شرکری، ) درصد اسرت 7/79 درصد و برای اقتصادهای غیر صنعتی 54صنعتی 

پنرن پرداخرت.  یهرا دادهبا اسرتفاده از  7961-7991کشور و طی دوره زمانی  711ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی برای 

درصرد نررخ ترورم موجرب کراهش  71نتایج تحقیق وی نشان دهنده این موضوع است که به طور متوسط، افزایش ساالنه 

بره تولیرد  یگذار هیسررمانسربت  شرود یمرخواهد داشت، همانین موجرب  تولید ناخالص سرانه واقعی به همراه 3/1تا 2/1

رشرد  ریترأثبرا عنروان  ییهرا مقال (2176) 5خران(. 27، 7393بهشرتی، ) کاهش یابد 6/1تا 4/1ناخالص داخلی هم به اندازه

کشور در حال توسعه واق  در آسیا، آفریقا و آمریکای التین برا  41جمعیت و تورم بر شاخص تولید ناخالص داخلی برای 

این تحقیق شامن نرخ ترورم، نررخ  یها دادهانجام دادند.  2119-2177استفاده از روش حداقن مربعا  معمولی برای دوره 

که یر  درصرد افرزایش در نررخ ترورم  دهد یم. نتایج تحقیق نشان هسترشد جمعیت و نرخ رشد تولید ناخالص واقعی 

همانرین یر  درصرد افرزایش در نررخ رشرد  شرود یمردرصد در نرخ رشد تولیرد ناخرالص داخلری  77/1موجب کاهش

کره ترورم دارای  شرود یمر. بنابراین نتیجره گرفتره شود یمدرصد در تولید ناخالص داخلی  371/7جمعیت موجب افزایش 

بره بررسری رابطره برین  (2171و همکراران ) 6اسپینوزا. هستم بت بر رشد اقتصادی  ریتأثنفی و رشد جمعیت داری م ریتأث

، OLS ،TAR یها مردلبرا اسرتفاده از  7961-2111کشرور در جهران طری دوره زمرانی  765رشد اقتصادی و تورم بررای 

LSTR  منفری دارد.  ریترأثدرصد بر روی رشد اقتصادی کشورها  71تورم باالی  یها نرخکه  دهد یمپرداختند. نتایج نشان
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در  گرذارد یمراین مطلب است که این مقدار آستانه که تورم باالتر از آن، بر رشد اثرر منفری  کننده انیبعالوه بر این نتایج 

سرهیلی و (. 52، 7339منتظری شرورکاالی، ) هستکمتر و برای کشورهای صادرکننده نفت بیشتر  افتهی توسعهکشورهای 

. نترایج مردل انرد پرداختهمتفراو  ترورم برر رشرد اقتصرادی  یها نرخ ریتأث، در پژوهشی به برآورد (723، 7392) همکاران

حکایت از آن داشت که ی  نقطه شکست ساختاری برای نررخ ترورم وجرود دارد،  GLSغیرخطی برآورد شده به روش

. نقطه شکست بدسرت آمرده بررای اقتصراد ایرران در گذارد یمبدین معنی که تورم بر روی رشد در دو سطح مختلف اثر 

 یها نرخدارند و  بر رشد یدار یمعنم بت و  ریتأثدرصد  71تورم در سطوح زیر  یها نرخدرصد است. یعنی  71نرخ تورم 

منفی بر رشد دارند. در ادامه مطالعراتی دربراره رابطره برازار سرهام و رشرد اقتصرادی صرور   ریتأثدرصد،  71تورم باالی 

ده از تفارسرا اربر یاهرمقالر(، در 7336) یرکنرا هزادیرقلو  صرمیمی جعفرری(. 727، 7392سهیلی و همکاران، ) گرفته است

 ثررا ۀیفرضرو  سریربر عهرتوسرل ارحردر هایرورکشرا در  یدارقتصا درشر بر مؤثر مناعو، مقطعیو  مانیز سری ایرهداده

 یررن. اانررد کرده( آزمررون 7995-2113) یها سررالکشررور درحررال توسررعه، طرری  91رم را بررر رشررد اقتصررادی درتررو منفرری

 برا یدقتصراا شردرم و رترو ۀمعادلرن را شرامن دو ماز  هم  الدمعا سیستم لگوی، ااره یهرفرضن ورمآز یاررب گران پژوهش

 صرلیا ۀیفرضر تحقیرق نریرا یونیرگرسر ایرلگوهآورد اررباز  نرحاص ایجرنت. اند گرفتهگوردن به کار  م ل یل مد بر تأکید

 سرتده اکرر تأییرد، سرتا توسرعهل حرادر هایرکشرود قتصادر ا یدارقتصا درشر رربرم تو منفی ثرا ۀکنند انیب کهرا  مقاله

-7333رابطه بین تورم و رشد اقتصرادی ایرران را طری دوره  (7334) دادگر و کشاورز(. 726، 7392سهیلی و همکاران، )

مورد بررسی قرار دادند، دراین مطالعه نقطه شکست سراختاری بره صرور  درونرزا تعرین گردیرد و همانرین بررای  7333

براال  یهرا نرخمدل از روش حداقن مربعا  شرطی استفاده گردید. نتایج این مطالعه حاکی از این بود که تورم در  برآورد

رابطه تورم و رشد اقتصرادی در ایرران یر   رسد یم. همانین به نظر گذارد یممنفی بسیار شدیدی بر رشد اقتصادی  ریتأث

 یهرا نرخن طبق نتیجه مطالعه دو نقطره شکسرت سراختاری در . همانیهستطرفه و از سمت تورم به سوی رشد اقتصادی 

. هسرت یمعنر یبردرصرد م برت و از لحرام آمراری  71درصد به دست آمد که اثر تورم برای سرطوح زیرر  76و  71تورم 

و  هسرتندبرر رشرد اقتصرادی  یدار یمعنرمنفری و  ریترأثدرصرد داری  76درصد و براالی  76تا71درحالی که دو طبقه بین 

 (.69، 7391پیرایی و دادور، ) هستتورم در سطوح میانی بیشتر از سطوح باالیی  یرگذاریتاثشد  همانین 

 تحقیقومدل روش شناسی 

ثورندای  برای اولرین برار بره منظرور  ها سالکه در همین  گردد یبرممیالدی  7931ترکیبی به سال  یها پژوهشسابقه 

مطالعه را که آزمون بینه را بررسی کرده بودند گرردآوری و میرانگین ضررایب پایرایی را  36مطالعه تغییرا  پایایی، نتایج 

که توسرط دانشرمندان قبلری ارائره شرده برود بره  یها روشمحاسبه کرد. در ادامه فیشر، پیرسون و روزنتال از طریق توسعه 

گالب برای اولین بار عنوان فراتحلیرن را بکرار  7916و مقایسه نتایج مطالعا  دیگران پرداختند، سرانجام در سال ترکیب 

بره  21اجتمراعی و رفتراری نیمره دوم قررن  یها پژوهشو مزمن روش شناختی در  کننده وبیمأبرد که واکنشی به شرایط 

: اند کردهاشاره  ها نیتحلبرای توصیف فراتحلین به انواع  1(. گالب و همکاران26، 7335ازکیا و توکلی، ) آمد یمحساب 

 -2. کنرد یمررا تجزیه و تحلین  ها آنو برای رسیدن به نتایج خاص  یآور جم را  ها دادهتجزیه تحلین اولیه: پژوهشگر -7

جدید مورد تجزیه و تحلین  سؤاال یا  سؤالی به مطالعه قبلی را برای پاسخگوی یها دادهتجزیه و تحلین ثانویه: پژوهشگر 
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پژوهشری خرود برا  سرؤالفراتحلین: پژوهشگر نتایج تعردادی از مطالعرا  را بررای پاسرخگویی بره  -3.دهد یممجدد قرار 

 قربالًمنراب  و مطالعراتی کره  منرد نظام. فراتحلین به مرور آورد یمیکدیگر ترکیب نموده و نتیجه جمعی جدیدی را بدست 

آمراری  یهرا روش(. فراتحلیرن بکرارگیری 743، 7335رضرائیان، ) پردازد یم اند گرفتهمون ی  موضوع خاص انجام پیرا

. هسرتهرای مرورد بررسری متغیرشکن ارتباط بین  نیتر قیدقخاص برای خالصه نمودن نتایج مطالعا  مستقن برای یافتن 

بره صرور  عینری  هرا آناطالعا  مقاال  مختلرف و خالصره نمرودن  یبند جم تا  کنند یمآماری کم   یها روشاین 

 خاصی در این فرآیند نداشته باشند.  ریتأثصور  پذیرند و نظرا  شخصی 
 مراحل انجام متاآنالیز

 سرؤالتعریرف دقیرق موضروع تحقیرق و  -7برای نگارش ی  پژوهش متاآنالیز حداقن شش مرحله باید انجام گیررد: 

 یسراز آماده -5اسرتخرا  نترایج  -4سرنجش کیفیرت مطالعرا   -3جسرتجوی مطالعرا  مررتبط برا پرژوهش  -2پژوهش 

 آمده است. 7شکن این مراحن در (. 9، 7391حق دوست، تجزیه و تحلین نتایج، ) -6اطالعا  برای متاآنالیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مراحل انتخاب تحقیقات برای متا آنالیز .1شکل 

. شرد  اثرر هسرتمورد استفاده در متاآنالیز شد  اثرر  یها شاخصو پرکاربردترین  نیتر مهمدر حال حاضر یکی از 

که فرر   کند یمدر کتاب خود بیان  3. کوهنهستاین مطلب است که میزان اختال  و یا ارتباط به چه میزان  کننده انیب

صفر در واق   اندازه اثر برابر با صفر است و هرگاه فر  صفر رد شود یعنی مقدار اندازه اثر در جامعره غیرر صرفر اسرت، 

یده در جامعه است و هر چه اندازه اثر بزرگتر باشد، درجه حضرور بنابراین اندازه اثر نشان دهنده میزان یا درجه حضور پد

در علوم رفتاری با درصد  یدار یمعنبه دلین آنکه آزمون  کند یم(. کوهن بیان 21، 7999، 9تامسونپدیده هم بیشتر است)

باالیی از خطای نوع دوم همراه است، باید جهت کاهش خطاهایی از این نوع و ارتقاء توان آزمون، عالوه بر راهبردهرایی 

بررای قبرول یرا رد  یریگ میتصرم، به برآورد اندازه اثر و اسرتفاده از آن در دهد یمکه روش تحقیق در اختیار محققان قرار 

و اعتبرار  شرود یمر(. هر چه اندازه اثر بزرگتر باشرد، تروان آزمرون هرم بیشرتر 71، 7993کوهن، ) ه شودفر  صفر پرداخت

قرادر بره محاسربه  ها گروهبا داشتن مقادیر میانگین، واریانس و انحرا  معیار  گران نیفراتحل. ابدی یمافزایش  یریگ میتصم

اختال   میانگین استاندارد شرده «d»ضریب همبستگی و « r» یها آمارهدر این زمینه  ها آماره نیتر جیرااندازه اثر هستند اما 

. از ایرن رو اگرر در برنرد یمررا برای مطالعا  همبستگی بره کرار « r»گروهی و  یها تفاو را برای « d» معموالًهستند، که 

 711ی انتخاب شده اولیه هاپژوهش

 35ی منتخب برای ارزیابی بیشتر هاپژوهش

 745ی منتخب بعد از سرند اولیه هاپژوهش

مقاله به علت اینکه کشورهای درحال توسعه  45تعداد 

 را مورد مطالعه قرار نداده بودند حذ  شدند

مقاله به علت نداشتن عناوین مرتبط با  61تعداد 

 موضوع تحقیق حذ  شدند

 اری بودن حذ  شدندمقاله به علت تکر 25تعداد 

 41ی منتخب برای بررسی بیشترهاپژوهش
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زیر محاسبه  یها فرمولاندازه اثر آنها را بر اساب  توان یماستفاده شده باشد « F»و « 𝜒 » ،«t » ،«Z»یها آزموناز  یا مطالعه

 (.75، 7936، 71ولف. )هستنمود که هری  بر اساب مقادیر موجود دیگری قابن محاسبه 

(7رابطه )  d = 
   

√  
 = 

 √ 

  
 = 

  

√      
 

        (2رابطه )
r = √

  

 
 = √

  

      
  = √

 

    
 

 dو  rهای تغیرحدود م .1 جدول

 r D اندازه اثر

 7/1 2/1 کم

 3/1 5/1 متوسط

 5/1 3/1 زیاد

 دانشگاه تهران نامه انیپا، 7392بهفر، منب : 

ترورم برر رشرد  ریترأثبا توجه به اینکه هد  این پژوهش توصریف، تحلیرن و ترکیرب مطالعرا  ارائره شرده در زمینره 

، روش این تحقیق فراتحلین است. این مقاله از نظر هد  کاربردی و به دلین بکارگیری روش فراتحلین و هستاقتصادی 

. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیرق شرامن کلیره ردیگ یمکمی قرار  یها پژوهشدر زمره  ها دادهبا توجه به ماهیت 

منتشرر شرده  یها نامره انیپا. مقراال  و هستمرتبط با موضوع پژوهش در داخن و خار  از کشور  یها نامه انیپاو  ها مقاله

، ensani.ir ،noormags.com ،civilica.com ،irandoc.ir ،sid.ir) در مجال  و نشریا  معتبر داخلری و خرارجی نظیرر

Elsevier ،sincedirect ،ebsco   حقیق حاضر از آنهرا اسرتفاده شرده اسرت. بره که در ت هستندو ...( در زمره مراج  علمی

مطالعه که شررایط الزم بررای انجرام  29. در این فراتحلین هست نامه انیپاطور کلی جام  آماری این تحقیق شامن مقاله و 

شناسایی و نتایج آنهرا مرورد تحلیرن قررار گرفتره اسرت. شررایط و معیارهرای فراتحلیرن ایرن تحقیرق  اند داشتهفراتحلین را 

در مطالعرا  شناسرایی  -2از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صرور  گرفتره باشرد. اند عبار 

بایرد اطالعرا  الزم بررای  هرا پژوهش-3وابسرته باشرند. متغیررمستقن و رشد اقتصادی بره عنروان  متغیرشده تورم به عنوان 

 استخرا  عملی اندازه اثر را دارا باشند. 

از فرم کدگزاری استفاده شده است که این فرم معادل پرسشنامه یا فررم مصراحبه در انرواع  ها دادهر گردآوری به منظو

( مورد تجزیره CMA2دیگر تحقیقا  است. اطالعا  این فرم برای انجام محاسبا  با استفاده از نرم افزار جام  فراتحلین)

محاسربه انردازه اثرر انجرام گردیرده اسرت. بره ایرن ترتیرب کره برا اسرتفاده از تکنیر   کار نیاو تحلین صور  گرفته که 

آماری استفاده شده در فرضیا  پس از تبدین شدن به اندازه اثرر مرورد تحلیرن قررار گرفتنرد. در ایرن تحقیرق  یها آزمون

داد همانین برای سنجش سوگیری انتشار از روش نمودار قیفی و آزمون اصالح و برازش دووال توییدی، برای بررسی تع

 ایمن از خطای روزنتال استفاده خواهد گردید. Nمطالعا  گم شده از آزمون 

 ونتایج تجربی ها داده

و ... باتوجره بره  هرا گزارش، ها نامره انیپا، ها مقالرهتورم بر رشد اقتصادی از میران  ریتأثدر طول فرآیند تحقیق در زمینه 

براال و مناسرب  نسربتاًمقاله با موضوعا  منطبق و یا تشابه موضوعی  24و نامه انیپا 5معیارهای تعیین شده در مجموع تعداد 

 برای فراتحلین انتخاب شد. 
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 نوع و تعداد پژوهش مورد استفاده .2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی نوع

 25/71 5 نامه انیپا

 15/32 24 مقاله

 711 29 مجموع

 پژوهش یها افتهیمنب : 

هرای متغیرشرده   یآور جم با مراجعه به مقاال  و مناب  اطالعاتی مورد استفاده در تحقیق و اطالعاتی که از این مناب  

نررخ ترورم برر رشرد اقتصرادی کره  ریتأث. در مطالعا  مربوط به شدهای مستقن و وابسته تقسیم متغیرتحقیق را به دو دسته 

استفاده شده است عالوه برر  ها آنتحقیق از  یها دادهو به عنوان  هستندع تحقیق مرتبط با موضو نامه انیپامقاله و  29شامن 

هرایی کره بیشرترین فراوانری را برا متغیر 3های توضیحی نیز استفاده شده است. در جردول تغیرمستقن تورم از دیگر م متغیر

 آمده است. اند داشتهرشد 
 پژوهشهای تغیرمتوصیف  .3 جدول

 درصد فراوانی فراوانی مستقن متغیر ردیف

 75/2 2 امید به زندگی 7

 75/2 2 بازار بورب 2

 23/3 3 باز بودن تجار  3

 13/7 7 پس انداز 4

 75/2 2 نفتی یها تکانه 5

 23/3 3 رابطه مبادله 6

 45/6 6 رشد جمعیت 1

 21/71 76 یگذار هیسرما 3

 75/2 2 صادرا  9

 13/7 7 ضریب جینی 71

 13/7 7 گردشگری 77

 61/9 9 مخار  مصرفی دولت 72

 31/5 5 نااطمینانی تورم 73

 31/5 5 نرخ ارز 74

 23/3 3 نرخ بیکاری 75

 73/37 29 نرخ تورم 76

 23/3 3 حجم نقدینگی 71

 711 93 مجموع 73

 پژوهش یها افتهیمنب : 

 هرا آن بره 4اطالعا  مناب  انتخاب شده تعداد فرضیا  مورد بررسی در این مناب  شناسرایی و در جردول یآور جم با 

 اشاره شده است. 
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 ها پژوهشفرضیات استخراج شده از توصیف  .4 جدول

 درصد فراوانی فراوانی فرضیا  انتخاب شده ردیف

 16/55 29 تورم بر رشد اقتصادی ریتأث 7

 92/7 7 تورم بر رشد اقتصادیاثر توسعه مالی و  2

 67/9 5 رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی 3

 92/7 7 گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی ریتأث 4

 54/77 6 مخار  دولت و تورم بر رشد اقتصادی ریتأث 5

 92/7 7 تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی ریتأث 6

 15/5 3 تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی ریتأث 1

 15/5 3 تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی ریتأث 3

 15/5 3 بر رشد اقتصادی یگذار هیسرما ریتأث 9

 711 52 مجموع 71

  پژوهش یها افتهیمنب : 

 ریترأثفرضریه  هسرتتورم بر رشد اقتصرادی  ریتأثعالوه بر فرضیه اصلی که  شود یممشاهده  4که در جدول  طور همان

 که مورد استفاده قرار گرفته است. هستمطرح  یها هیفرضدرصد دارای بیشترین فراوانی 54/77مخار  دولت با 
 سوگیری انتشار

منظور از سوگیری انتشار این اسرت کره یکی از موضوعا  مورد توجه در هر فراتحلین ارزیابی سوگیری انتشار است. 

و بعضری از مطالعرا  بره دالیرن مختلفری ممکرن اسرت  شود ینموط به پژوهش را شامن مرب مطالعا ی  فراتحلین کلیه 

قرارگرفته و برآوردهای نهایی  ریتأثچاپ نشده باشند. وقتی سوگیری انتشار وجود داشته باشد نتایج نهایی فراتحلین تحت 

حاصن از آن دارای تورش و خطا خواهند بود. بنابراین الزم است که سوگیری انتشار در مراحن اولیه فراتحلیرن شناسرایی 

 (.647، 2117، 77والتر و ماسکینو تصحیح شوند تا نتایج مطالعا  معتبر ظاهر شوند)

شناسایی سروگیری انتشرار، اسرتفاده از روش نمروداری قیفری کره توسرط پیلمرر و الیرت  یها روش نیتر سادهیکی از 

 Xبدین صور  که محرور  شود یمشد است. در نمودار فانن از حجم نمونه و اندازه اثر برای رسم آن استفاده  یگذار هیپا

  ا بیانگر حجم نمونه یا دقت کارآزمایی است که ب Yبیانگر اندازه اثر و محور 
 

  
. اگرر ترورش انتشرار شرود یمرنشران داده 

وجود نداشته باشد، انتظار داریم که نمودار متقارن بوده و مقدار پراکندگی حول اندازه اثر مداخله با افزایش اندازه نمونره 

(. به بیان دیگر، اگر تحقیقا  دارای سوگیری انتشار نباشند به صور  متقارن 313، 2113، 72همکارانلیتن و ) کاهش یابد

حول محور اندازه اثر ترکیبی توزی  خواهند شد. ازطرفی در صرور  وجرود سروگیری انتشرار در تحقیقرا ، پراکنردگی 

بیانگر ایرن واقعیرت  . این حالتهستتحقیقا  در پایین نمودار و حول ی  طر  اندازه اثر ترکیبی بیشتر از طر  دیگر 

کره انردازه  شروند یم( به احتمال زیاد در صورتی منتشر شوند یم) که در پایین نمودار ظاهر  تر کوچ است که تحقیقا  

، 7392قربرانی زاده، خواهنرد برود ) دار یمعنر اثر باالی متوسط داشته باشند و در این صور  به احتمال زیاد از نظر آمراری

753 .) 
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از لحام تفسیری در نمودارهای فانن یا قیفی شکن، مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارند و در براالی قیرف جمر  

 هرا آن، خطای استاندارد شوند یم، دارای سوگیری انتشار نیستند. اما هر چه مطالعا  به سمت پایین قیف کشیده گردند یم

از آنجرایی کره پراکنردگی نترایج   7. بنابراین با توجه به نمودار شماره ابدی یمافزایش  ها آن انتشارو سوگیری  رود یمباال 

که در این نمرودار معلروم  طور همانمطالعا  در باالی نمودار جم  شده است بر عدم وجود سوگیری انتشار داللت دارد. 

ترا  5/1و اندازه اثر نامتقرارن کره از برازه  اند هشداست،اندازه اثرها به صور  متقارن در اطرا  اندازه اثر ترکیبی پراکنده 

که باتوجره بره نمرودار قیفری انردازه اثرر مطالعرا  دارای  شود یم. بنابراین نتیجه گرفته شود ینمبیرون باشد مشاهده  -5/1

 .ندیستنسوگیری انتشار 

 
 پژوهش( یها افتهینمودار فانل)قیفی( تحقیقات تورم بر رشد اقتصادی)منبع:  .1 نمودار

کوچر ، روش اصرالح و بررازش را کره در آن  یها نمونهبرای ارزیابی و تعدین تورش انتشار در  73دووال و توئیدی

اختصراص داده شرده بره مطالعرا  مفقرود شرده را  یهرا ارزشو سرپس  شوند یممشاهدا  نامنطبق از نمودار قیفی حذ  

مفقوده زیاد در ی  سمت از خط میانگین اندازه اثر به ترورش انتشرار . پیدایش مطالعا  کنند یم، استفاده شوند یماضافه 

(. به بیان دیگر در نبود سوگیری انتشار، نمودار حول 316، 2113، و همکاران لیتن) یا تورش نمونه کوچ  معرو  است

و  ردیرگ یمر. در حقیقت روش چینش و تکمین مطالعا  گم شرده را در نظرر کند یممیانگین اندازه اثر حالت متقارن پیدا 

 (.731، 7392قربانی زاده، ) کند یمو سپس میانگین اندازه اثر را محاسبه  کند یمخود وارد  یها نیتحلرا به  ها آن
 یل دووال و توئیدیمروش چینش و تک .5 جدول

 q مقدار                   اثرا  تصادفی               ثابت اثرا   

 تعداد مطالعا  مورد نیاز باال حد حد پایین یا نقطهتخمین  باال حد حد پایین یا نقطهتخمین  ارزش

 9247/31 -754/1 -271/1 -736/1 -764/1 -215/1 -734/1 ارزش مشاهدا 

 9247/31 -754/1 -271/1 -736/1 -764/1 -214/1 -734/1 ارزش تعدین شده

 پژوهش یها افتهیمنب : 
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ارزش مشراهده شرده در حالرت اثررا  ثابرت برابرر برا  هسرت CMAکه برگرفته از خروجی برنامره  5 براساب جدول

همانین ارزش مشراهدا  در حالرت  .هستکه با ارزش تعدین یا اصالح شده در حالت اثرا  ثابت برابر  هست -734/1

که با ارزش تعدین یا اصالح شده در حالت اثرا  تصادفی برابر است که ایرن بیرانگر ایرن  -736/1اثرا  تصادفی برابر با 

که تحقیق حاضر به منظور کامن شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. نتیجه این جدول آن اسرت کره مردل  هستموضوع 

و نیازی به مطالعا  دیگر برای برطر  شردن سروگیری و ایجراد تقرارن در دو طرر   نیستتشار حاضر دچار سوگیری ان

  خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانن ندارد.
 ایمن از خطا Nآزمون 

کره الزم  کنرد یمرایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقا  گم شده)با اندازه اثرر میرانگین صرفر( را محاسربه  Nآزمون 

 شود.  یمعن یباضافه شوند تا اندازه اثر کلی از لحام آماری  ها نیتحلاست به 
 ایمن از خطا Nمحاسبه  .3 جدول

 -71932/71 برای مطالعا  گم شده Zمقدار

 111/1 برای مطالعا  گم شده Pمقدار

 15/1 آلفا

 2 باقیمانده)دنباله(

Z 95996/7 برای الفا 

 41 تعداد مطالعا  گم شده

 3119 رساند یمرا به آلفا  Pکه مقدار ییا شدهتعداد مطالعا  گم 

 پژوهش یها افتهیمنب : 

ترورم برر رشرد صرور  پرذیرد و نترایج  ریترأثمطالعه دیگر با اندازه اثر صفر درباره  3119، بایستی 6با توجه به جدول 

بدست آمده به مرز آلفرا  برسرد. بره بیران  Pبررسی شود تا نتیجه معنادار فوق به نتیجه غیرمعنادار بدل گردد و  مقدار  ها آن

 اخطرایی رخ دهرد و ایرن نتیجره ر هرا نیتحلمطالعه دیگر صور  پذیرد تا در نتایج نهایی محاسبا  و  3119دیگر بایستی 

 .دهد یماطالعا  و نتایج بدست آمده در این پژوهش را نشان سازد که این موضوع دقت و صحت باالی  یمعن یب
 محاسبه مقادیر اندازه اثر

درصردی محاسربه و  95در سطح اطمینان  pو  zمقادیر اندازه اثر، حد پایین، حد باال، مقادیر  ر ی  از مطالعا برای ه

 قابن مشاهده است. 2در شکنمحاسبا  فیشر صور  گرفته است. نتایج z آزمون معناداری آنها از طریق آزمون
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 پژوهش( یها افتهی)منبع:  اندازه اثر مطالعات نمودار. 2 نمودار

تگی سرمقدار اندازه اثر هری  ازمطالعا  برا توجره بره مقردار ضرریب همب ،شود یممشاهده  2نمودار که در طور همان

رای انردازه اثرهرای دا کره 2در نمرودار ( 71، 75، 3، 4) در همره مطالعرا  بجرز مطالعرا  .شرود یم گیری اندازهمطالعا  

کلی مطالعرا  از ری اندازه اثر ا. همانین برای بررسی معنادهستندعا  دارای اندازه اثر معنادار بقیه مطال هستندغیرمعنادار 

 آورده شده است. 1دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول
 نتایج اندازه اثر کل در مدل اثرات ثابت و تصادفی .7 جدول

 مدل اندازه اثر حد پایین حد باال zمقدار  pمقدار 

 اثرا  ثابت -734/1 -215/1 -764/1 -211/71 111/1

 اثرا تصادفی -736/1 -271/1 -755/1 -335/77 111/1

 پژوهش یها افتهیمنب : 

درصرد  95اندازه اثر کلی مطالعا  در روش اثرا  ثابت در سطح اطمینان  دیکن یممشاهده  1 که در جدول طور همان

در  -736/1است که این مقدار برای حالرت اثررا  تصرادفی برابرر  (-764/1، -215/1در فاصله اطمینان ) -734/1برابر با 

  .برآورد شده است( -755/1، -271/1درصد و برای فاصله اطمینان) 95سطح اطمینان 

 یریگ جهینت

تورم برر  ریتأثتورم است اما از آنجایی که اتفاق نظرها درباره  هستکه بر رشد اقتصادی تاثیرگذار  هاییمتغیراز جمله 

رابطه بین این دو عامن همواره یکی از موضوعا  مورد بحث در میان محققان و اقتصاددانان  نیسترشد اقتصادی یکسان 

Model Study name Statistics for each study Correlation and 95% CI

Lower Upper 
Correlation limit limit Z-Value p-Value

article1 0.170- 0.305- 0.029- 2.352- 0.019

2.000 0.443- 0.629- 0.209- 3.532- 0.000

3.000 0.194- 0.317- -0.063 2.895- 0.004

4.000 -0.002 0.163- 0.158 -0.030 0.976

5.000 0.277- 0.403- 0.140- 3.897- 0.000

6.000 0.189- 0.289- -0.085 3.523- 0.000

7.000 0.125- 0.240- -0.006 2.051- 0.040

8.000 -0.003 0.152- 0.147 0.038- 0.970

9.000 0.211- 0.327- -0.090 3.377- 0.001

10.000 0.187- 0.271- 0.100- 4.181- 0.000

11.000 0.171- 0.278- -0.061 3.020- 0.003

12.000 0.189- 0.313- -0.059 2.836- 0.005

13.000 0.376- 0.519- 0.214- 4.337- 0.000

14.000 -0.018 0.177- 0.142 0.219- 0.826

15.000 -0.007 0.171- 0.158 -0.080 0.936

16.000 0.194- 0.336- -0.043 2.516- 0.012

17.000 -0.001 0.124- 0.123 -0.008 0.993

18.000 -0.001 0.114- 0.112 0.020- 0.984

19.000 0.317- 0.413- 0.215- 5.825- 0.000

20.000 0.203- 0.301- 0.102- 3.877- 0.000

21.000 0.214- 0.335- -0.086 3.237- 0.001

22.000 0.406- 0.548- 0.243- 4.605- 0.000

23.000 0.283- 0.423- 0.129- 3.548- 0.000

24.000 0.202- 0.336- -0.061 2.783- 0.005

25.000 0.268- 0.352- 0.180- 5.820- 0.000

26.000 0.152- 0.275- -0.025 2.336- 0.020

27.000 0.155- 0.256- -0.050 2.884- 0.004

28.000 0.248- 0.377- 0.109- 3.454- 0.001

29.000 0.142- 0.243- -0.038 2.667- 0.008

30.000 0.283- 0.438- 0.112- 3.191- 0.001

31.000 0.285- 0.409- 0.152- 4.100- 0.000

32.000 0.309- 0.477- 0.120- 3.150- 0.002

33.000 0.293- 0.406- 0.171- 4.590- 0.000

34.000 0.187- 0.308- -0.061 2.886- 0.004

35.000 -0.091 0.264- 0.087 1.002- 0.316

36.000 -0.019 0.165- 0.129 0.249- 0.803

37.000 0.153- 0.320- 0.023 1.706- 0.088

38.000 0.266- 0.423- 0.094- 3.000- 0.003

39.000 0.139- 0.276- 0.004 1.909- 0.056

40.000 0.213- 0.370- -0.045 2.481- 0.013

Fixed 0.184- 0.205- 0.164- 17.270- 0.000

Random 0.186- 0.217- 0.155- 11.335- 0.000

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00

Favours A Favours B

Meta Analysis
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شد در هر اقتصادی مستلزم انجام تحقیقا  و مطالعرا  تجربری در اقتصراد بوده است. از طرفی شناخت رابطه بین تورم و ر

برا روش  کمترر توسرعه یافترهو  توسرعه درحال. لذا این تحقیق برای پی بردن به رابطه بین تورم و رشد در کشورهای هست

تورم بر رشد اقتصادی اثر  عنوان فصن الخطاب مطالعا  و نتیجه نهایی ارائه گردد، که آیاه متاآنالیز تعریف شده است تا ب

 واین رابطه بصور  منفی بود. هستدارد یا خیر، که هد  اصلی تحقیق نیز همین 

و  ها هیفرضرهرا، متغیراسایی آن دسرته از شنو تورم بر رشد اقتصادی  ریتأثانجام شده درباره  یها پژوهشنتایج همانین 

 ورمتراز جملره: هرای مسرتقن متغیر ریترأثنشران داد کره  اند گرفتهکه در مطالعا  تورم و رشد مورد استفاده قرار  ییها مدل

 را بر رشد داشرتند. ریتأثبیشترین  درصد( 61/9) درصد( و مخار  مصرفی دولت 21/71) یگذار هیسرما درصد(، 73/37)

ترورم برر رشرد  ریترأثفرضریه بررسری شرده فرضریه  52 مطالعه شده مشخص شد که در میان یها هیفرضدربررسی ادامه  در

مخرار   ریترأث یها هیفرضرن تکرار را دربین مطالعا  انتخاب شده داشته اسرت و بعرد آن یدرصد( بیشتر 16/55) اقتصادی

درصرد(  67/9) درصد( و رابطه میران ترورم و نااطمینرانی ترورم برر رشداقتصرادی 54/77) دولت و تورم بر رشد اقتصادی

تعیین انردازه اثرر،  یها آزمونتحلین به انجام  یها افتهیدر بخش . اند داشتهررسی بیشترین درصد را در بین مطالعا  مورد ب

کره نترایج حراکی از نبرود سروگیری  با توجه به نمودار فانن و جدول دووال و توییدی پرداخته شد ها دادهسوگیری انتشار 

برا توجره بره  .هسرتی منفی بر رشد اقتصاد ریتأثکه تورم دارای  دهد یمبا توجه به فرضیه تحقیق نتایج نشان  .هستندانتشار 

منفی تورم بر رشد اقتصادی  در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسرعه دارد و ترورم براال  ریتأثنتایج تحقیق که نشان از 

از کراهش نررخ  هرا دولتاقتصرادی  یها سیاستدر  شود یملذا توصیه  شود یمموجب کاهش رشد اقتصادی این کشورها 

اقتصادی باید برا  یها سیاستتورم به عنوان ی  سیاست اصلی استفاده شود تا موجب افزایش رشد اقتصادی گردد و کلیه 

تورم اتخاذ گردند و برآیند آنها بر ثبا  تورم و جلوگیری از افرزایش آن تنظریم گرردد ترا بتوانرد پاشرنه آشریلی  تکیه گاه

 توان یماز آنجایی که این تحقیق برای کشورهای درحال توسعه صور  گرفته است  برای رشد اقتصادی محسوب گردد.

بررای اتخراذ  یتر مناسرببا انجام این موضوع برای کشورهای توسرعه یافتره و مقایسره آن برا نترایج ایرن تحقیرق بره معیرار 

 کلی رسید. یها سیاست

و هم از لحام نظرری و هرم تجربری از  هستان از آنجایی که تورم کماکان دغدغه مشترم اقتصاددانان و سیاستگذار

های دیگرر متغیربا گسترش ابعاد این موضوع و مطالعه تورم همراه با  شود یمگستردگی خاصی برخوردار است لذا توصیه 

 .هستبر رشد اقتصادی به نتایج جدیدی دست یافت که مقایسه آن با نتایج این تحقیق جالب توجه 

هااشتدیاد
1. Gokal and Hanif   2. Mankeiv 
3. Ibarra and Trupkin   4. Barro 

5. Abbas Khan and Numan  6. Espinoza et al 

7. Glass and al    8. Cohen 

9. Thompson    10. Woolf 
11. Macaskill and Walter   12. Little and Corcoran and Pillai 
13. Duval and Tuidi 
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