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چکيسه
ثیىبزی پدیدٜای ٔؼٕ ٚ َٛدز ػیٗ حبَ ٍ٘ساٖ وٙٙد ٜثسای التػبد وطٛز است وٝ
آسیتٞبی اختٕبػی  ٚالتػبدی شیبدی زا ثٕٞ ٝسا ٜدازد .دز ایٗ ٔمبِ ٝسؼی ضد ٜیىی اش
آسیتٞبی التػبدی ثیىبزی و ٝوٕتس ٔٛزد تٛخ ٝلساز ٌسفت ٝاست ،ثسزسی ضٛد .چٙیٗ ث٘ ٝظس
ٔیزسد و ٝ٘ ٝتٟٙب ثیىبزی ثس ٔػسف خب٘ٛازٞبی ثیىبز اثس ٔیٌرازد ،ثّى ٝخب٘ٛازٞبی ضبغُ زا ٘یص
ٔتأثس ٔیوٙد .ث ٝایٗ غٛزت و ٝثیىبزی ثٝػٛٙاٖ ػبُٔ تغییسدٙٞد ٜا٘تظبزات دزآٔدیٔ ،ػسف
خب٘ٛازٞب زا تحت تأثیس لساز ٔیدٞد .ثسای ثسزسی ایٗ ٔٛضٛعٔ ،مبِ ٝث ٝتػسیح زاثطٝای ثسای
ٔػسف ثس اسبس ٔجب٘ی ٘ظسی التػبدی پسداخت ٚ ٝضسایت آٖ زا ث ٝوٕه دادٜٞبی ٞصی- ٝٙ
دزآٔد خب٘ٛاز ازائ ٝضد ٜتٛسط ٔسوص آٔبز ایساٖ  ٚاستفبد ٜاش زٚش دادٜٞبی ػسضی  -طِٛی شٔب٘ی
(دادٜٞبی پبُ٘) ثسآٚزد وسد ٜاست٘ .تبیح ٘طبٖ ٔیدٞد خب٘ٛازٞبی ضبغُ دز ٔٛاخ ٝثب افصایص
ثیىبزی دز سطح خبٔؼ ،ٝث ٝاشای یه دزغد تغییس دز ٘سخ ثیىبزیٔ ،ػسف خٛد زا ثٝا٘داش%1.5 ٜ
وبٞص ٔیدٙٞد .افص ٖٚثس ایٗ أس ،سٔ ٟٓػسف آٖٞب ٘یص اش ٔػسف غیسخٛزاوی ث ٝسٕت ٔػسف
خٛزاوی تغییس خٟت پیدا ٔیوٙد.
طبقهبنسي C23 ،D84 ،J64 ،D82 ،D12 :JEL
واژه هاي کليسي :اٍِٛی ٔػسفی خب٘ٛازٞاب ،دادٜٞابی ٞصیٙا - ٝدزآٔاد خاب٘ٛاز ،ثیىابزی،
ا٘تظبزات دزآٔدی ،زٚش دادٜٞبی ػسضی -طِٛی شٔب٘ی(پبُ٘)

* ٛ٘ .یسٙدٜی ٔسئ ،َٛضٕبزٜی تٕبس 09025688471
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 -1هقسهه
استٕساز حبوٕیت ٘سخ ثیىابزی ثابب ثاس التػابد وطاٛز یىای اش ٔؼدا ت ػٕادٚ ٜ
چبِصٞبی ٔ ٟٓخبٔؼ ٝو٘ٛٙی ایساٖ است .پدیدٜی ثیىبزی اش یهسأ ٛطاى ت ثاصزي ٚ
زضد التػبدی زا وبٞص داد ٚ ٜاش سٛی دیٍس خبٔؼ ٝزا دز ٔؼسؼ آسایتٞاب  ٚا٘حسافابت
اختٕبػی لسازٔیدٞد.
ٔمبِٝی حبضس ثب دز ٘ظس ٌسفتٗ ثیىبزی ثٝػٛٙاٖ یاه ٔتغیاس اثسٌاراز ثاس زفتبزٞابی
التػبدی  ٚاختٕبػی ،ت ش وسد ٜاست تب اثس آٖ زا ثس ٔػسف خب٘ٛازٞب (ثٝػٛٙاٖ ٟٔٓتسیٗ
ٔتغیس التػبدی) ثسزسی وٙد.
ثب زخٛع ث ٝادثیبت ٘ظسی دز خػٛظ ٔػسفٔ ،یتٛاٖ ػٛٙاٖ وسد و ٝثیىبزی ساجت
ایدبد تىب٘ ٝدز دزآٔد خبزی  ٚا٘تظبزات اش دزآٔد آیٙادٔ ٜایضاٛد (اساتفبٖ.)2 :2003 ،1
ثٙبثسایٗ ثب دز ٘ظس ٌسفتٗ ثیىبزی ثٝػٛٙاٖ یه تىب٘ ٝثس دزآٔد خبزی ،ایٗ ا٘تظابز ٔایزٚد
ؤ ٝػسف وبٞص یبثد .ثس اسبس یه چٙیٗ ٔجب٘ی ٘ظسی ،ثس٘ٚیٙاً  ٚوساساّی)2001( 2
ٌ ٚسٚثس٘ ،)1997(3طبٖ دادٜا٘د خب٘ٛازٞبیی و ٝثیىابزی زا تدسثأ ٝایوٙٙاد ،تػإیٕبت
ٔػسفی آٖٞب تغییس پیدا ٔیوٙد  ٚسجت وبٞص ٔػسفطابٖ ٔایضاٛد ،أاب دز وٙابز ایاٗ
ٔفٛٔ ،ْٟٛضٛع دیٍسی و ٝإٞیت دازد ٘طبٖ دادٖ ٘تبیح حبغاُ اش ثیىابزی ثاس ٔػاسف
افسادی است و ٝدز حبَ حبضس ضبغُ ٞستٙد .شٔب٘ی و ٝثیىابزی افاصایص ٔاییبثاد ایاٗ
ا٘تظبزات دز اذٞبٖ ضبغ ٖ ضىُ ٔیٌیسد و ٝدزآٔد آتی آ٘بٖ وابٞص خٛاٞاد یبفات .دز
٘تیدٔ ٝػسف خٛد دز شٔبٖ حبَ زا وبٞص داد ٚ ٜاش ایٗ طسیاك ،تىب٘ا٘ ٝبضای اش وابٞص
دزآٔد ا٘تظبزی زا تؼدیُ ٔیوٙٙدٞ .دف ٔمبِٝی حبضس آٖ است وٚ ٝاوٙص افاساد ضابغُ
ث ٝتؼدیُ ٔػسف خٛیص زا ثٍٙٞ ٝبْ ٔٛاخ ٟٝثاب ز٘ٚاد ز ٚثا ٝتصایاد ٘اسخ ثیىابزی ٔاٛزد
سٙدص لساز دٞد.
ثسای ثسزسی چٙیٗ أسی ،اثتدا ثب زخٛع ثٔ ٝجب٘ی ٘ظسی ٔستجط ثب اٍِٞٛبی ٔػاسف ٚ
٘یص ٔطبِؼبت غٛزت ٌسفت ٝدز سطح ثیٗإُِّ ،ازتجبط ثیٗ ثیىبزی ٔ ٚػسف دز لبِت یه
اٍِٛی التػبدسٙدی ٔؼسفی ٔیضٛد  ٚسپس ثسای تؼییٗ ٚاوٙص ٔػاسف ثا ٝثیىابزی اش

1. Stephens
2. Browning and Crossley
3. Gruber
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زٚش دادٜٞبی ػسضی -طِٛی شٔب٘ی ٚ 1دادٜٞبی ٞصیٝٙی دزآٔد خب٘ٛاز ثاسای سابَٞابی
 1392تب  1394ازائ ٝضد ٜاش سٛی ٔسوص آٔبز ایساٖ ثٟس ٜثسدٔ ٜیضٛد.
 -2هبانی نظزي
افصایص ٘سخ ثیىبزی ثٝػٛٙاٖ ػبّٔی ٍ٘ساٖوٙٙد ٜدز ٔٛزد ٔیصاٖ دزآٔد آیٙاد ٜتّمای
ٔیضٛد  ٚخب٘ٛازٞبیی وٛٙٞ ٝش ضبغُ ٞستٙد دز ٚاوٙص ث ٝافصایص ٘اسخ ثیىابزی ،ساؼی
ٔیوٙٙد س ٟٓپسا٘داش و٘ٛٙی زا افصایص داد ٚ ٜوٕتس ٔػسف وٙٙد تاب دز آیٙاد ٜثتٛا٘ٙاد
خٛد زا دز ٔمبثُ خطس اش دست دادٖ ضغُ ایٕٗتس ٕ٘بیٙد (وٕپس  ٚزخی.)40 :2015 ،ٛ
دز ایٗ خػٛظ ،استفبٖ ( )2003ثسای ٘طبٖ دادٖ اثس ثیىابزی ثاس ٔػاسف ،اٍِاٛی
تدسثی شیس زا پیطٟٙبد وسد ٜاست.
()1


 1

1 t
c t  r 
( (y t 1  E t y t 1)  
) (E t 1  E t )y t  k 
k 2 1  r
1  r


ایٗ زاثط ٝثس پبی ٝفسضی ٝدزآٔد دائٕی تػسیح ضدٔ ٚ ٜػسف خبزی زا ثساثس ثب ازشش
دازاییٞبی خبزی  ٚازشش فؼّی تٙصیُ ضد ٜدزآٔد آیٙد ٜلساز داد ٜاست .دز ایٗ زاثطاc ٝ
ٔػسف٘ r،سخ ثٟس y ،ٜدزآٔد  E ٚػٍّٕس ا٘تظبزات است.
ایٗ ٔؼبدِٔ ٝیتٛا٘د تأثیس ٔستمیٓ ثیٗ خطبٞابی ا٘تظابزات اش دسات دادٖ ضاغُ ٚ
ٔػسف خب٘ٛاز زا ٘طبٖ دٞد .ثس اسبس ٔؼبدِ ٝتغییسات ٔػسف ثیٗ د ٚدٚزٔ ٜیتٛا٘د ث ٝدٚ
ػجبزت تدصی ٝضٛد .لسٕت أ َٚستجط ثب خطبی ا٘تطابزات اش دزآٔاد خابزی ( ٚ ) E t y t 1
دزآٔد خبزی (  ) y t 1است  ٚػجبزت دٔ ْٚستجط ثاب تغییاسات دز ا٘تطابزات دزآٔاد آیٙادٜ
) (yt k ,k  2است.
دز اٍِٛیی و ٝاستفبٖ ( )2003تػسیح وسد ٜاست ،ازتجابط ثایٗ ا٘تظابزات اش آیٙادٜ
ثیىبزی  ٚاثسات ثؼدی ایٗ ا٘تظبزات ثس زٚی ٔػسف خب٘ٛازٞاب ٘طابٖ داد ٜضاد ٜاسات .دز
ایٗ ٔؼبدِ ،ٝا٘تظبزات اش دست دادٖ ضغُ پیصثیٙی وٙٙد ٜخاٛثی ثاسای ثیىابزی آیٙادٜ
است  ٚا٘تظبزات اش دست دادٖ ضغُ ضبُٔ اط ػبت شیبدی فساتس اش آ٘چا ٝدز ٔتغیسٞابی
خٕؼیتضٙبختی یبفت ٔیضٛدٔ ،یثبضد ،ؤ ٝستجط ثب ٚلٛع اش دست دادٖ ضغُ خٛاٞاد
ثٛد.

1. Panel Data
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ٓٞچٙیٗ ٘بِٛیه )2006( 1ثد ٖٚفسؼ ٞسٌ ٝ٘ٛتبثغ ٔطّٛثیتی ،تابثغ ٔػاسفی زا ثاب
استفبد ٜاش تمسیت خطیٍِ -بزیتٕی ثٝدست ٔی آٚزد .ثاس اسابس اٍِاٛی ٔػاسف ٘بِٛیاه
تغییسات ٔػسف ٔتٙبست ثب ا٘تظبزات دزآٔدی ٔیثبضد:


()2

c t  (E t  E t 1)y t    j (E t  E t 1)y t  j
j1

و E t 1 ٚ E t ٝا٘تظبزات ٔطسٚط ث ٝاط ػبت دز دستسس دز شٔبٖ  tیاب ا٘تظابزات اش
٘سخ زضد دزآٔد آیٙد ٜاست .دز ایٗ ٔؼبدِ ٝػجبزت ا٘ َٚطابٖ دٙٞاد ٜتغییاسات دز زضاد
دزآٔد خبزی  ٚػجبزت دٔ ْٚدٕٛع تغییسات زضد دزآٔد آیٙد ٜزا ٘طبٖ ٔیدٞد.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔؼبدِ ،ٝحتی اٌس خب٘ٛاز ضبغُ ثبلی ثٕب٘د  ٚیاه دزآٔاد پبیادازی دز
وٛتبٜٔدت داضت ٝثبضد ،افصایص دز ٘سخ ثیىبزی ثب اثسٌارازی ثاس دٚز ٜآیٙاد ٚ ٜتغییاس دز
ا٘تظبزات دزآٔدی ٔیتٛا٘د ٔػسف خب٘ٛاز زا ٔتأثس وٙد .اٌس ایٗ اثسٌرازی حادالُ ثشطای
اش ا٘تظبزات دزآٔدی ) ((E t  E t 1)yt  j , j  1خاب٘ٛاز زا ٔتاأثس سابشد ،واُ ٔدٕاٛع
دزآٔد آیٙد ٜتٙصیُ ضد ٜوبٞص خٛاٞاد یبفات .تٛخا ٝثا ٝایاٗ ٘ىتا ٝبشْ اسات وا ٝدز
وٛتبٜٔدت ،اط ػبت خدید اش ٘سخ ثیىبزی دز شٔبٖ ٔ ،tػسف خاب٘ٛاز زا ثاٝساسػت تحات
تأثیس لساز ٔیدٞد .ث ٝایٗ دِیُ و ٝایٗ ٔٛضٛع٘ ،طب٘ ٝثدی زا دز ٔٛزد دزآٔاد آیٙاد ٜثاٝ
خب٘ٛاز ٔٙتمُ ٔیوٙد  ٚخب٘ٛازٞب ث ٝایٗ ٘طب٘ ٝثد ٚاوٙص ٘طبٖ ٔیدٙٞد ،حتی اٌس اش ایاٗ
ثیىبزی ٔتأثس ٘طد ٜثبضٙد.
دز ٔجب٘ی ٘ظسی ،ثیىبزی ٔیتٛا٘د ثس زٚی  ٓٞ (E t  E t 1)ytاثس ثٍرازد  ٚدِیّای
و ٝثسای تٛضیح ایٗ ٔٛضٛع ٚخٛد دازد آ٘ست و ٝثس اثس ثیىبزی ،تمبضبی ٘یسٚی وابز وآ
ٔیضٛد  ٚاٌس ایٗ وبٞص تمبضب ثٝػٛٙاٖ لدزت چب٘ ٝش٘ی وٕتس اش لجُ تّمی ضٛد ٔیتٛا٘د
ث ٝوبٞص زضد دزآٔد خبزی ٔٙدس ضٛد( .وٕپس  ٚزخی.) 47 :2015 ،ٛ
دز اٍِٛی ٘بِٛیه (٘ )2006یص ٕٞچ ٖٛاٍِاٛی اساتفبٖ ( ،)2003لسإت ا َٚاٍِاٛ
ٔستجط ثب خطبی ا٘تظبزات دزآٔد خبزی  ٚلسإت دٔ ْٚاستجط ثاب تغییاسات دز ا٘تظابزات
دزآٔد آیٙد ٜاست.
3
ثٙیت ،)2006( 2ٛاش طسیك اٍ٘یص ٜاحتیبطی پسا٘داش و ٝاش ثسط اٍِٛی ٔػسفی دٚزٜ
ش٘دٌی ثب زٚیىسد ٘باطٕیٙب٘ی دزآٔد ثٝدست ٔیآید ،اٍِٛیی زا ثسای ثسآٚزد ٔػسف تػاسیح
1. Nalwiak
2. Benito
3. Precautionary Savings Motives
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وسد ٜو ٝدز آٖ زیسه ثیىبزی ِحبظ ضد ٜاست .ایٗ اٍِ ٛو ٝاش ضسایط ٔستجٝی ا َٚاِٚس
ثٝدست ٔیآید ثٝغٛزت شیس ٔیثبضد:

1

()3

1    
E t u(c t 1)  
)  u (c t
1  r 

()4

 1  1  
E t (ln c t 1  ln c t )  
 1

  (c t )c t   1  r 
1  (c t )  
2
 
 E t (c t 1  c t ) 
2  ct 

دز ایٗ زاثطٔ c t ٝػسف E t ،ػٍّٕس ا٘تظبزات u ،تبثغ ٔطّٛثیات وا ٝخاٛد تابثؼی اش
ٔػسف است٘  ،سخ تٙصیُ ٘ r ٚسخ ثٟس ٜاست .ایٗ ٚضؼیت تؼابدَ ثیابٖ ٔایوٙاد وا ٝاش
دست دادٖ یه ٚاحد ٔػسف دز شٔبٖ حبَ ثساثس ثب ثٝدست آٚزدٖ أىبٖ ٔػسف ثیطاتس
دز شٔبٖ آیٙد ٜاست.
2
ثب ٌسفتٗ ثسط ٔستجٝی د ْٚسسی تیّٛز ح ، u(ct ) َٛزاثط ٝشیس ثٝدست ٔیآید:

واا ٝػجاابزت أ ،َٚؼبدِاا ٝاطٕیٙاابٖ  ٚػجاابزت دٔ ،ْٚؼبدِاا ٝاحتیاابطی اساات.
1
 u (c t )u (c t )c t
 (c t )c t

وطص خب٘طایٙی ،ػجابزت

)) (ct )  (u(ct ) / u(ct

ٔمیبس لدزت اٍ٘یص ٜاحتیبطی پسا٘داشٕٞ 3سا ٜثب ٚازیب٘س زضد ٔػسف آیٙد ٜاست.
اٌس  kضسیت ٔطّك خطسپریسی ثبضد  ٚفسؼ ضٛد ٘ ٚ r  یص دزآٔد  yفسْ شیاس زا
ث ٝخٛد ثٍیسد:
()5
) yt  yt 1  (1  )yˆ   t where  t ~ N(0, 2
و ŷ ٝخصء ٚالؼی دزآٔد   ٚدزخٝی ٔب٘دٌبزی ضٛن دزآٔدی   tاست.
دز ٟ٘بیت اٍِٛی ٔػسف ثٙیت ٛث ٝضىُ زاثط ٝشیس ازائٔ ٝیضٛد:
() 6

k2
c t  cCEQ

t
)(R  

ػجاابزت ا َٚدز زاثطاا 6 ٝسااطح اطٕیٙاابٖ ٔػااسف  ٚػجاابزت دٕٞ ْٚااسا ٜثااب اٍ٘یااصٜ
احتیبطی پسا٘داش است  ٚاٍ٘یص ٜاحتیبطی ٔػسف دز ٚازیب٘س ضاٛن ٞابی دزآٔادی 2

1. Euler
2. Taylor series
3. Precautionary saving motive
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افصایص خٛاٞد یبفت ٘ ٚیص ثب دزخٝی ٔب٘دٌبزی تىب٘ ٝدزآٔدی  ٚدزخاٝی زیساهپاریسی
وبٞص ٔییبثد.
 -3پيطينهي پژوهص
آٍِسا  ٚپ ،)2016(1ٚٛثب ٞدف آشٔا ٖٛواسدٖ ایاٗ ٔسائّ ٝوا ٝآیاب خب٘ٛازٞابیی واٝ
اػدبیص تىب٘ ٝثیىبزی زا تدسث ٝوسدٜا٘د لبدز٘د اش ساطح ٔػاسف لجّای خاٛد ٔحبفظات
وٙٙد ،یه اٍِٛی ٔػسفی زا تشٕیٗ شدٜا٘د و ٝخب٘ٛازٞب دزغدد ٞستٙد ٔطّٛثیتضابٖ زا
دز ط َٛشٔبٖ ٕٛٞاز سبش٘د.
اٍِٛی استفبد ٜضد ٜدز ایٗ ٔطبِؼ ٝثس اسبس فسضی ٝدزآٔد دائٕی  ٚاٍِاٛی ٔػاسف
زاثست ٞبَ تػسیح ضد ٜاست:
()7
 ln cit 1  0  1it 1  2t 1  unemt 1  eit 1
و ٝدز آٖ   ln cit 1تغییسات ٍِبزیتٓ ٔػسف it1 ،ث ٝتسخیحبت خاب٘ٛاز اضابز ٜدازد،
 t1تأثیسات شٔبٖ زا دز ثسٔایٌیاسد٘ unemt 1 ،اسخ ثیىابزی  eit 1 ٚخاصء خطابی
ٔؼبدِ ٝاست.
ثسای ایٗ ٞدف اش دادٜٞبی پسسص٘بٔٝای ثٛدخ ٝخب٘ٛازٞبی اسپب٘یب ثسای سابَٞابی
 1999-2012استفبد ٜضد ٜاست٘ .تبیح ٘طبٖ ٔیدٞد وٕٛٞ ٝازسبشی ٔػسف ثستٍی ثاٝ
تؼداد اػدبی خب٘ٛازٞبیی دازد و ٝثب ثیىبزی ٔٛاخٝا٘اد  ٚثاٝطاٛز خابظ ثیىابزی ٘ابٖآٚز
اغّی ثس زٚی ٕٛٞازسبشی ٔػسف ٔؤثس است .ثس اسابس ایاٗ ٘تابیح  ،خب٘ٛازٞاب دز ٔمبثاُ
ضٛن ثیىبزی ٘بٖ آٚز اغّی خب٘ٛاز ٕ٘یتٛا٘ٙد خٛد زا ثیٕا ٝوٙٙاد  ٚایاٗ اثاس دز غاٛزت
ادأ ٝثیىبزی تب د ٚسبَ ثبلی ٔیٔب٘د  ٚدز ٟ٘بیات زفاب ٜخب٘ٛازٞاب دز ٔٛاخا ٝثاب ثیىابزی
وبٞص ٔییبثد.
2
وٕپس  ٚزخی٘ )2015( ٛطبٖ دادٜا٘د و ٝچٍ ٝ٘ٛافصایص ثیىبزیٔ ،ػاسف افاسادی
و ٝضغُ داز٘د زا تحت تأثیس لساز ٔیدٞد  ٚسجت وبٞص آٖ ٔیضٛد .آٖٞب ثب اساتفبد ٜاش
تئٛزیٞبی التػبدی  ٚوبزٞبی تدسثای ا٘دابْ ضاد ،ٜاٍِاٛی شیاس زا تػاسیح واسد ٚ ٜثاب
استفبد ٜاش زٚشٞبی التػبدسٙدی آٖ ٔٛزد آشٔ ٖٛلساز دادٜا٘د.
()8
1. Alegre and Pou
2. Campos and Reggio
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دز ٔؼبدِٝی فٛق و ٝثس اسبس ٘ظسیٔ ٝػسف دزآٔاد دائٕی/چسخا ٝش٘ادٌی ِ ٚحابظ
ثیىبزی ثٝػٛٙاٖ یه تىب٘ ٝتغییس دز دزآٔد ا٘تظبزی استشساج ضد ٜاست ،تغییسات ٔػسف
دز ٌاسg ٜٚاْ دز
 ،دز ٌسg ٜٚاْ  ٚخب٘ٛاز iاْ دز شٔبٖ  tتابثؼی اش تغییاسات ثیىابزی
شٔبٖ ٔ ٚ tتغیس وٙتسَ ٔ xیثبضد ،و ٝدز ایاٗ پاهٞٚص اش دزآٔاد خاب٘ٛاز اساتفبد ٜضادٜ
است .آٖٞب ثسای ٘طبٖ دادٖ ایٗ ازتجبط اش دادٜٞبی سابَ  2006- 2011وطاٛز اساپب٘یب
استفبد ٜوسد٘د  ٚثب ٌسٜٚثٙدی خب٘ٛازٞب ثسحست سٗ  ٚتحػای ت  ٚثاب اساتفبد ٜاش زٚش
زٌسسی ٖٛدادٜٞبی ػسضی -طِٛی شٔب٘ی ثسآٚزدٞبی خٛد زا ا٘دبْ داد ٚ ٜثا ٝایاٗ ٘تیداٝ
زسیدٜا٘د و ٝثب افصایص یه دزغد ثیىبزیٔ ،ػسف ٔؼبدَ  %0/7وبٞص پیادا ٔایوٙادٚ .
ایٗ وبٞص دز ٔػسف ثٝدِیُ وبٞص دز ا٘تظبزات دزآٔدٞبی آیٙد ٜفسد است.
وٛن ،)2015(1ثس اسبس فسضیٔ ٝػسف دزآٔد دائٕی/چسخ ٝش٘دٌی ،زفتبز ٔػاسفی
وسب٘ی و ٝثیىبز  ٚوسب٘ی و ٝضبغُ ٞستٙد زا ثسزسی وسد ٜاست .ثسای ایٗ ٔٛضاٛع یاه
ٕ٘ ٝ٘ٛاش خب٘ٛازٞبی آٔسیىبیی ٔاٛزد آشٔا ٖٛلاساز ٌسفتا٘ ٚ ٝتابیح ٘طابٖ داد ٜضاد ٜواٝ
ا٘تظبزات ثس زفتبز ٔػسفی ثیىبزاٖ ٓٞ ٚچٙیٗ ثاس زٚی زفتابز ٔػاسفی ضابغ ٖ اثسٌاراز
٘جٛد ٜاست  ٚایٗ ٘تید ٝدزستی فسضیٔ ٝػاسفی دزآٔاد دائٕی/چسخا ٝش٘ادٌی زا تأییاد
ٔیوٙد.
2
ٌٛ٘ ٚ ً٘ٛٙئُ (٘ ،)2015طبٖ دادٜا٘د و ٝثیىبزی ثٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ وبٙٞد ٜثاصزي
دزآٔد أب وٛتبٜٔدت ٔحسٛة ٔیضٛد .ایٗ د ٚث ٝایاٗ ٘تیدا ٝزسایدٜا٘اد وا ٝدز ضاسٚع
ثیىبزیٔ ،شبزج ٔبٞیب٘ %6 ٝوبٞص داضت ٚ ٝثب ٌرضت ٞس ٔاب ٜوٕتاس اش  %1وابٞص پیادا
وسد ٚ ٜثب وبٞص ٔصایبی ثیٕ ٝثیىبزیٔ ،شبزج  %12وٓتس اش لجُ ضد ٜاست.
ثس٘ٚی ٚ ًٙوساسّی ،)2009(3ایٗ ٔسئّ ٝزا ٔطسح وسدٜا٘د وا ٝخب٘ٛازٞاب چٍ٘ٛا ٝدز
ضسایط ٘بٔٙبست ٔٛلتی ث ٝدِیُ ثیىبزیٔ ،ػسف خٛد زا وبٞص ٔیدٙٞد .دادٜٞابی ایاٗ
ٔطبِؼ ٝثسای وطٛز وب٘بدا  ٚثٝغٛزت پسسص٘بٔٝای اش وبزٌسا٘ی ثٛد ٜاست و ٝثیىابزی زا
تدسث ٝوسدٜا٘د .آ٘بِیصٞبی ٘ظسی ٘طبٖ ٔیدٞد و ٝخب٘ٛازٞب دز وٛتبٜٔادت ثاٝطاٛز لبثاُ
ٔ حظٝای ٔیتٛا٘ٙد ٔػسف وُضبٖ زا وبٞص دٙٞد ثد ٖٚآٖو ٝزفبٜضبٖ ثاٝطاٛز لبثاُ
ٔ حظٝای وٓ ضٛد  ٚایٗ ث ٝضسطی ٔحمك ٔیضٛد وا ٝآٖٞاب ثاس زٚی وابٞص ثٛدخاٝ
وببٞبی ثبدٚاْ ٔتٕسوص ض٘ٛدٓٞ .چٙیٗ آ٘بِیصٞبی تدسثای آٖٞاب ٘طابٖ داد ٜاسات واٝ

1. Koc
2. Ganong and Noel
3. Browning and Crossley
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وبٞص ٔٙبفغ ثٝدِیُ ثیىبزی سجت وبٞص ٔػسف ٔیضٛد  ٚایٗ ٘تید ٝثسای خب٘ٛازٞابیی
و ٝدازاییٞبی خبزی ٘داز٘د لٛیتس است.
ثٙتِٛیب  ٚایچیٔ ،)2006( 1ٛٙىب٘یصْ اطٕیٙبٖ اش ضغُ زا دز وطٛزٞبی ایتبِیب ،اسپب٘یب،
ثسیتب٘یب  ٚآٔسیىب ثسزسی وسدٜا٘د .دز ایٗ ٔمبِ ٝث ٝایٗ ٔٛضاٛع پسداختا ٝضاد ٜاسات واٝ
چٍ ٝ٘ٛخب٘ٛازٞب ثب ضٛن دزآٔدی ٔمبثّٔ ٝیوٙٙد .ثسای ایٗ ٔٙظٛز د ٚوطٛز ٔدیتسا٘اٝای
ایتبِیب  ٚاسپب٘یب ثب د ٚوطٛز آٔسیىب  ٚاٍّ٘ستبٖ ٔمبیس ٝضدٜا٘دٓٞ .چٙیٗ دز ایاٗ ٔطبِؼاٝ
اش دادٜٞاابی خااسد خااب٘ٛاز اسااتفبد ٜضااد ٜاساات .اٍِااٛی اسااتفبد ٜضااد ٜثااب اسااتفبد ٜاش
حداوثسسبشی تبثغ ٔطّٛثیت ٘ ٚیص ثس اسبس زاثط ٝاِٚس  ٚاستفبد ٜاش ثسط تیّٛز ثا ٝضاىُ
شیس تػسیح ضد ٜاست:

()9
lnCit  Uit  z it   t  it
و ٝدز آٖ  Cتغییسات ٔػسف U ،تغییسات ثیىبزیٔ X ،دٕٛػاٝای اش ٔتغیسٞابی
وٙتسَٔ  ،تغیس ٔدبشی   ٚخصء خطبی ٔؼبدِا ٝاساتٞ .آچٙایٗ ا٘ادیس  iضإبزٜی
خب٘ٛاز ،ا٘دیس ٌ ،gس t ٚ ٜٚشٔبٖ است.
٘تبیح ٘طبٖ ٔیدٞد و ٝدز ٔمبثُ ثیىبزی ،خب٘ٛازٞب دز اٍّ٘ستبٖ ضىٙٙدٜتس ٞساتٙد.
ٓٞچٙیٗ ثب ثیىبزی سسپسست ٔسد خب٘ٛازٞبٔ ،ػسف ٔٛاد خٛزاوی وبٞص پیدا ٔیوٙادٚ .
ایٗ ٘تید ٝثسای ٞس وداْ اش وطٛزٞب ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ ثٛد ،ٜو ٝضٛن ٘بضی اش ثیىابزی ثاس
زٚی ٔػسف اثسٌراز است  ٚثٙبثسایٗ ٘مص ثیٕ ٝثیىبزی  ٚحٕبیت اشخب٘ٛازٞب ٘مص ٕٟٔای
پیدا ٔیوٙد  ٚثٝضدت ثس زٚی وبٞص ٔػسف اثس ٌراز است.
 -4تصزیح الگو و زازههاي آهاري

 -1-4تصزیح الگو

2

ثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِؼ ٝفیطس ( )1930و ٝثس اسبس تئٛزیٞبی التػبد خسد تبثغ ٔػاسف
زا غٛزت ثٙدی وسد ٜاست ٔ ٚطبِؼبت ٔ ٟٓدیٍاسی وا ٝثاس اسابس اٍِاٛی فیطاس ضاىُ
ٌسفتٝا٘دٕٞ ،چ ٖٛفسیدٔٗ ٚ )1957(3آ٘دٛٔ -ٚدیٍّیّٙیٔ ،)1963(4یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝسفات
ؤ ٝػسف حبَ حبضس ٘ ٝتٟٙب ثب دزآٔد خبزی ،ثّى ٝثب دزآٔد آیٙد٘ ٜیاص دز ازتجابط اسات.

1. Bentolila and Ichino
2. Irving Fisher
3. Friedman
4. Ando and Modigliani
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زاثست ٞبَ )1978(1ازتجبط ثایٗ ٔػاسف  ٚدزآٔاد حابَ  ٚآیٙاد ٜزا ثساسابس ا٘تطابزات
ػم یی اٍِٛسبشی وسد ٜاستٞ .آچٙایٗ ف ٚیاٗ ،)1981(2ف ٚیاٗ ( ٚ )1984وٕپاُ ٚ
دیت ،)1989( 3ٖٛثب تٛخ ٝث ٝآشٔ ٖٛاٍِٛی زاثست ٞبَ ٘تیدٌ ٝسفتٝا٘د و ٝفسضای ٝدزآٔاد
دائٕی ٕ٘یتٛا٘د ٕٛٞازسبشی ٔػسف زا تٛضیح دٞدٌ.سچ ٝفسضی ٝدزآٔاد دائٕای فسضایٝ
اضتجبٞی ٘یست ،أب ثسای تٛضیح اٍِٛی ٔػسف ٘بوابفی اسات .ثاب ایاٗ اٍِٞٛابی خدیاد،
ثیىبزی ثٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ ثسای ٔحدٚیدیت ٘مدیٍٙی ٚازد ٔدَٞبی ٔػسف ضاد ٜاسات.
دز ٔطبِؼبت استفبٖ (٘ ،)2003بِٛیه ( ،)2006ثٙیت ٚ )2006( ٛوٕپس  ٚزخی)2015( ٛ
٘یص ازتجبط ثیٗ ا٘تظبزات دزآٔدی ٘بضی اش ثیىبزی ٔدَسبشی ضدٜاست.
حبَ ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظسی ٔ ٚطبِؼبت تدسثی غٛزت ٌسفتا ٝدز شٔیٙا ٝثیىابزی ٚ
ٔػسف ،اٍِٛی ٔٛزد استفبد ،ٜدز ایاٗ ٔمبِأ ٝطابث ٝثاب اٍِاٛی اساتفبٖ ( ،)2003ثٙیتاٛ
( ٚ )2006وٕپس  ٚزخی )2015( ٛثٝغٛزت شیس تػسیح ٔیضٛد:
()10
Cigt  Ugt  Yigt  Xigt   t  igt
و ٝدز آٖ ٔ Cػسف  U،ثیىبزی y ،دزآٔدٔ X ،دٕٛػٝای اش ٔتغیسٞبی وٙتسَ ضبُٔ
ٔتغیسٞبی خٕؼیت ضٙبختی ٔثُ سٗ ،تحػی ت ،ا٘اداش ٜخاب٘ٛاز ٔ α ،... ٚتغیاس ٔدابشی
ثسای ٔطشع وسدٖ زٚستبیی  ٚضٟسی ثٛدٖ ،خٙسیت   ٚ ... ٚخصء خطبی ٔؼبدِ ٝاست.
ٓٞچٙیٗ ا٘دیس  iضٕبزٜی خب٘ٛاز ،ا٘دیس ٌ ،gس t ٚ ٜٚشٔبٖ است.

 -4-2زازههاي آهاري
ٔسوص آٔبز ایساٖ ٞس سبِ ٝاش طسیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیاسی ٔ ٚػابحج ٝز ٚدز ز ٚثاب خب٘ٛازٞاب ٚ
تىٕیُ پسسص ٘بٔ ٝالداْ ث ٝخٕاغآٚزی دادٜٞابی ٞصیٙاٝی دزآٔاد ٔایوٙاد .چابزچٛة
ٌٕ٘ٝ٘ٛیسی ثدیٗ ضىُ است و ٝوّی ٝپسسصض٘ٛدٌبٖ دز سبَ پبی ٝثا 3 ٝدسات ٝتمسایٓ
ٔی ض٘ٛد  ٚدز ٞس سبَ یىی اش ایٗ دستٞٝب ثب پسسصض٘ٛدٌبٖ خدید خبیٍصیٗ ٔایضاٛد.
ثدیٗ تستیت دز د ٚسبَ پیبپی حادٚد  2پسساص ضا٘ٛدٌبٖ  ٚدز سا ٝسابَ  1پسساص
3

3

ض٘ٛدٌبٖ ٔطتسن ٞستٙد .ثسای استفبد ٜاش زٚشٞابی دادٜٞابی ػسضای -طاِٛی شٔاب٘ی
استفبد ٜاش پسسص ض٘ٛدٌبٖ ٔطاتسن ضاسٚزت دازد ،ثٙابثسایٗ ٘یابش اسات ثاب اساتفبد ٜاش
زٚشٞبی آ٘بِیص داد ،4ٜثسای س ٝسبَ خب٘ٛازٞبی ٔطتسن ٘ ٚیص ٔتغیسٞبی ٔٛزد ٘ظس ثسای
1. Robert Hall
2. Flavin
3. Campbell and Deaton
4. Data Analysis
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تشٕیٗ تفىیه ض٘ٛد .ثب تٛخ ٝثا ٝایاٗ ضاسایط ،ثاسای آشٔا ٖٛواسدٖ اٍِاٛی تدسثای اش
دادٜٞبی سبَٞبی  1392تب ٞ 1394صیٝٙی دزآٔد خب٘ٛازٞبی ضٟسی  ٚزٚستبیی استفبدٜ
ضد ٜاست و ٝپس اش خداسبشی خب٘ٛازٞبی ضبغُٕ٘ٛ٘ ،أ ٝاٛزد ثسزسای ضابُٔ 14883
خب٘ٛاز ضد ٜاستٓٞ .چٙیٗ ِحبظ وسدٖ ٚشٖٞبی احتٕبِی 1دز تشٕیٗ اٍِٞٛب ثٝدِیاُ اش
ثیٗ ثسدٖ تٛزش ٌٕ٘ٝ٘ٛیسی ضسٚزت دازد.
 -5یافتهها
دز زاستبی ثسزسی چٍٍ٘ٛی تغییسات ایدابد ضاد ٜدز اٍِاٛی ٔػاسفی خب٘ٛازٞاب دز
ٚاوٙص ث٘ ٝسخ ثیىبزی ،ایٗ ٔمبِ ٝاش اط ػبت خسد ٔٛخٛد دز دادٜٞابی ٞصیٙاٝی دزآٔاد
خب٘ٛاز ٔسوص آٔبز ایساٖ وٞ ٝس سبِ ٝثٝغٛزت پسسطٙبٔٝای اشخب٘ٛازٞبی ایسا٘ی خٕاغآٚزی
ٔیٌسدد ،دز طی دٚز 1392-1394 ٜثٟسٌ ٜسفت ٝاست.
اٍِٛی تدسثی ثسای ثسآٚزد اثس ثیىبزی ثس ٔػسف خب٘ٛازٞبی ضبغُ ث ٝضىُ ٔؼبدبت
شیس تػسیح ضد ٜاست:
(Food)itg  0  1Incomeitg  2u ig  3sizeit g
(4 hageitg +5Sex itg  6Sexincomeitg  7 ru itg  8 ruincomeitg )11

9litracyitg  10 hom eitg  11Maritalstatusitg
(Vfood)itg  0  1Incomeitg  2u ig  3sizeit g

()12

4 hageitg + 5Sex itg 6Sexincomeitg  7 ru itg  8 ruincomeitg
9litracyitg 10 hom eitg  11Maritalstatusitg

(F)itg  0  1Incomeitg  2u ig  3sizeit g
(4 hageitg + 5Sex itg  6Sexincomeitg  7 ru itg  8 ruincomeitg )13
9litracyitg  10 hom eitg 11Maritalstatusitg

(VF)itg  0  1Incomeitg  2u ig  3sizeit g
(4 hageitg +5Sex itg  6Sexincomeitg  7 ru itg  8 ruincomeitg )14
9litracyitg  10 hom eitg  11Maritalstatusitg

و ٝدز آٖ ا٘دیسٞب ٔ ٚتغیسٞب ثٝغٛزت شیس تؼسیف ضد ٜاست:
 :iا٘دیس ٔسثٛط ث ٝضٕبزٜی خب٘ٛاز
 :gا٘دیس ٔسثٛط ثٌ ٝسٞٚی و ٝخب٘ٛاز ث ٝآٖ تؼّك دازد.
1. Probability Weights
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 :tا٘دیس ٔسثٛط ث ٝشٔبٖ
ٔ :Foodشبزج ٔػسف خٛزاوی خب٘ٛاز و ٝثب ضبخع لیٕتی سبَٚ 1390الؼی ضدٜاست.
ٔ :Vfoodشبزج ٔػسف غیسخٛزاوی خب٘ٛاز و ٝثب ضبخع لیٕتی سبَ ٚ 1390الؼی ضادٜ
است.
 :Fسٔ ٟٓشبزج ٔػسف خٛزاوی خب٘ٛاز
 :Vfسٔ ٟٓشبزج ٔػسف غیسخٛزاوی خب٘ٛاز
٘ :uسخ ثیىبزی ثسای ٌسٞٚی و ٝخب٘ٛاز ث ٝآٖ تؼّك دازد (ٞس خب٘ٛاز دز یه ٌس ٜٚلساز دازد
و ٝثب یه ٘سخ ثیىبزی خبظ ٔٛاخ ٝاسات ،ایاٗ ٌاسٞ ٜٚاب ثسحسات ایٙىا ٝفاسد چاٝ
خٙسیتی دازد ،زٚستبیی است یب ضٟسی  ٚدز چ ٝاستب٘ی لساز دازد ٔتفبٚت است)
 :Sizeثؼد خب٘ٛاز
 :Incomeدزآٔد خبِع خب٘ٛاز (دزآٔد ٘بضی اش وبز ضبُٔ ٔصد  ٚحماٛق ،دزآٔاد ٘بضای اش
ٔطبغُ آشاد ،دزآٔدٞبی ٔتفسل ٝپِٛی  ٚغیسپِٛی) و ٝثب ضابخع لیٕتای سابَ 1390
ٚالؼی ضد ٜاست.
 :Sexخٙسیت سسپسست خب٘ٛاز (ػدد یه ثسای ٔسداٖ  ٚػدد د ٚثسای ش٘بٖ)
ٔ :Sexincomeتغیس ٔدبشی ضیت و ٝدزآٖ ٔتغیس ٔدبشی خٙسیت دز دزآٔد ضسة ضادٜ
است.
 :Ruزٚستبیی یب ضٟسی ثٛدٖ خب٘ٛاز (ثٝغٛزت یه ٔتغیس ٔدبشی تؼسیف ضد ،ٜوا ٝػادد
یه ثسای ضٟسی ثٛدٖ  ٚػدد غفس ثسای زٚستبیی ثٛدٖ است)
ٔ :Ruincomeتغیس ٔدبشی ضیت ثسای زٚستبیی ثٛدٖ  ٚضٟسی ثٛدٖ ؤ ٝتغیاس ٔدابشی
ضٟسی  ٚزٚستبیی ثٛدٖ دز دزآٔد ضسة ضد ٜاست.
ٚ :Marital statusضؼیت ش٘بضٛیی سسپسست خب٘ٛاز (ػدد د٘ ٚطبٖ دادٖ ٚضؼیت تأٚ ُٞ
ػدد یه غیساش آٖ است).
 :Sizeثؼد خب٘ٛاز
 :hageسٗ سسپسست خب٘ٛاز
ٚ :Litracyضغ سٛاد (ػدد یه ثیسٛاد  ٚػدد د ٚثب سٛاد)
 :Nemployeeتؼداد افساد ضبغُ دز خب٘ٛاز
ٔ :Homeتغیس ٔدبشی ٔبِه خب٘ ٝثٛدٖ (ػدد یه ٔبِه  ٚػدد غفس غیس اش آٖ است)
 :Constantػسؼ اش ٔجدأ
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اٍِٛی تػسیح ضد ٜثسای ٔػسف خب٘ٛازٞب ثب استفبد ٜاش زٚش دادٜٞبی ػسضی -طِٛی
شٔب٘ی  ٚث ٝوٕه ٘سْ افصاز استتب 1ثسآٚزد ضد ٜاست .ثاسای ایاٗ ٔٙظاٛز اثتادا زٚشٞابی
زٌسسی ٖٛاثسات ثبثت  ٚاثسات تػبدفی ٓٞ ٚچٙیٗ آشِٔ F ٖٛیٕاسٞ ٚ 2بسإٗ ثا ٝا٘دابْ
زسید ٜاست تب ثب اطٕیٙبٖ وبُٔ زٚش ثسآٚزد ٔٙبسات ا٘تشابة ضاٛد وا ٝثساسابس ایاٗ
آشٔٞ ٖٛب زٚش اثسات ثبثت تأیید ضد .ثساسبس ٘تیدٝی آشٔاٞ ٖٛبسإٗ وا ٝآٔابزٜی آٖ
ثساثس  594/35ضدٓٞ ٚ ٜچٙیٗ آشِٔ ٖٛیٕس و ٝآٔبزٜی آٖ ثساثس  2/12ضاد ٜاسات ،زٚش
دادٜٞبی ػسضی -طِٛی شٔب٘ی ثب اثسات ثبثت ٔٛزد تأیید لساز ٌسفت.
٘تبیح حبغُ اش ثسآٚزد ٔؼبدِ ٝتػسیح ضد ٜدز خد َٚشیس ٌصازش ضد ٜاست:
جسول  .1نتایج بزآورز نزخ بيکاري بز هصزف ذوراکی و غيزذوراکی ذانوارها
هتغيز وابسته :هرارج ذوراکی ،هرارج غيزذوراکی
هرارج غيزذوراکی
هرارج ذوراکی
هتغيز
constant
income
u
size
hage
sex
sexincome
litracy
home
maritalstatus
F
R2
N

4/19
0/54
-0/098
0/27
0/01
-0/15
-0/1
0/22
0/53
0/34
132/13
0/10

0/13
0/15
-0/048
0/29
0/02
-0/01
-0/03
-0/08
0/09
0/05
104/60
0/09
14700

٘تبیح حبغُ اش ثسآٚزد دز ٔحدٚد ٜشٔب٘ی سبَٞبی ٘ 1392-1394طبٖ ٔیدٞد:

1. Stata
2. Limer
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 ٔػسف خب٘ٛازٞبی ضبغُ ٘سجت ث ٝتىب٘ ٝثیىبزی ٚاوٙص ٘طابٖ داد ،ٜثاٌ٘ٛ ٝاٝایو ٝیه دزغد تغییس دز ٘سخ ثیىبزیٔ ،ػسف خاٛزاوی زا ثاٝا٘اداش ٜچٟاُ ٞ ٚطات ٞاصاز
تٔٛبٖ (ث ٝلیٕت ثبثت سبَٔ ٚ )1390ػسف غیسخٛزاوی زا ثٝا٘داشٜی ٘ٛد ٞ ٚطات ٞاصاز
تٔٛبٖ (ث ٝلیٕت ثبثت سبَ )1390وبٞص ٔیدٞد .دز تأیید ایٗ ٔطّات ٔایتاٛاٖ ٌفات
افصایص ثیىبزی ثٝػٛٙاٖ یه ٘طب٘ ٝثد دز ٔٛزد دزآٔد آیٙد ،ٜسجت ٔیضاٛد تاب ا٘تظابزات
فسد تغییس وٙد  ٚاش آ٘دبیی و ٝا٘تظبزات اش دزآٔد آیٙد ٜثس ٔػسف خبزی اثسٌراز اسات دز
٘تیدٔ ٝػسف خبزی وبٞص پیدا ٔیوٙد.
 ث ٝاشای یه ٚاحد تغییس دز دزآٔدٔ ،ػسف خٛزاوی ثٝا٘داشٚ 0/15 ٜاحد ٔ ٚػاسفغیسخٛزاوی ثٝا٘داشٚ 0/54 ٜاحد تغییس خٛاٞد وسد.
 دز غٛزت ثبثت ثٛدٖ سبیس ٔتغیسٞبٔ ،ػسف ثبثت ثسای خٛزاوی یه ٔیّی ٚ ٖٛغد ٚسی ٞصاز تٔٛبٖ  ٚثسای غیسخٛزاویٞب چٟبز ٔیّی ٚ ٖٛغد ٛ٘ ٚد ٞصاز تٔٛبٖ است.
 ٔتغیس سبیص خب٘ٛاز ٔثجت است  ٚایٗ ضسیت ٘طبٖ ٔیدٞد آٖ است و ٝثب افاصایصسبیص خب٘ٛاز ٔ ،ػسف ثیطتس ٔیضٛد .ایٗ ٔطّت وبٔ ً ٔٙطمی است ،چسا وا ٝثاب افاصایص
تؼداد ٘فسات سطح ٔػسف ٘یص ثببتس ٔیزٚد.
 ٔتغیس ٔدبشی خٙسیت دز ایٗ ثسآٚزد ٔٙفی ضد٘ ٚ ٜطبٖ دٙٞادٜی آٖ اسات واٝخب٘ٛاٞبی ثب سسپسست ٔسد ث ٝاشای سطح ثبثتی اش دزآٔدٔ ،ػسف ثیطتسی اش خب٘ٛازٞبی ثاب
سسپسست شٖ داز٘د .ایٗ تفبٚت ٔػسفی ٔیتٛا٘د ث ٝایٗ دِیُ ثبضد و ٝدز ضاسایط وٙا٘ٛی
التػبدی وطٛزٚ ،ضؼیت ضغّی  ٚدزآٔدی ثسای ٔسداٖ ثٟتس اش ش٘ابٖ  ٚحبضای ٝاطٕیٙابٖ
ضغُ  ٚدزآٔد ثسای ش٘بٖ وٕتس است.
 ضسیت ٔتغیس سطح سٛاد ثسای ٔػسف خٛزاویٙٔ ،فی  ٚثسای ٔػسف غیسخاٛزاویٔثجت ضد ٜاست .یىی اش دبیُ آٖ ٔیتٛا٘د ایٗ ثبضد و ٝسٛاد ثببتس ثٔ ٝؼٙابی ضاغُ ثاب
دزآٔد ٔ ٚصایبی ثببتس است و ٝایٗ خٛد ثٔ ٝؼٙبی سطح ٔػسف ثاببتس اسات( .دز ایٙداب
سٛاد ثٔ ٝؼٙبی داضاتٗ ٞسٌ٘ٛا ٝتحػای ت اش خّٕا ٝخٛا٘ادٖ ٛ٘ ٚضاتٗ اسات  ٚفماط
ثیبٖوٙٙدٜی تحػی ت ػبِی ٘یست)
 ٔتغیس ٔدبشی داضتٗ خب٘ٔ ٝثجت ضد ٜاست ،یؼٙای ایٙىا ٝخب٘ٛازٞابیی وا ٝدازیٔسىٗ ٞستٙد ٔ ،ػسف ثببتسی داز٘د .ایٗ ٔتغیس ثسای ٘طبٖ دادٖ اثس ثاسٚت ثاس ٔػاسف
ذوس ضد ٚ ٜثیبٖ وٙٙد ٜایٗ ٔٛضٛع است و ٝخب٘ٛازٞبی ثب ثسٚت ثیطاتس ٔػاسف ثاببتسی
داز٘د.
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 ٔتغیس ٔدبشی ٚضؼیت تأ ُٞدز ایٗ أٍِ ٛثجت ضد ٜاست ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝدز یاهسطح ثبثتی اش دزآٔد ،خب٘ٛازٞبیی ؤ ٝتأٞ ُٞستٙد ٔػسف ثیطتسی ٘سجت ث ٝدیٍس افساد
داز٘د.
ػ  ٜٚثس ثسآٚزد فٛق ،دز ایٗ ٔمبِ ٝسٔ ٟٓػاسف خاٛزاوی  ٚغیسخاٛزاوی ثاٝػٙاٛاٖ
ٔتغیس ٚاثست ٝثسآٚزد ضد ٜاست٘ .تبیح ایاٗ ثاسآٚزد ٘طابٖ ٔایدٞاد وا ٝاٍِاٛی ٔػاسف
خب٘ٛازٞب چٍ ٝ٘ٛدز ٚاوٙص ث٘ ٝسخ ثیىبزی تغییس پیدا ٔیوٙاد .یؼٙای ثیىابزی ثاٝػٙاٛاٖ
تىب٘ ٝدزآٔدی ،ػ  ٜٚثس وبٞص سطح ٔػسف خب٘ٛازٞبی ضبغُ ،سٔ ٟٓػسفی آٖٞب زا ٘یص
دز شیس ٌسٜٞٚبی ٔػسف تغییاس ٔایدٞاد ،وا ٝدز ایاٗ ٔمبِا ٝسأ ٟٓػاسف خاٛزاوی ٚ
غیسخٛزاوی ٔد٘ظس لساز ٌسفت ٝاست٘ .تبیح حبغُ اش ایٗ ثسآٚزد دز خد َٚشیس ٘طابٖ دادٜ
ضد ٜاست:
جسول  .2نتایج بزآورز بيکاري بز روي سهن هصزف ذوراکی و غيزذوراکی ذانوارها
هتغيز وابسته :سهن هرارج ذوراکی ،سهن هرارج غيزذوراکی
سهن هرارج ذوراکی سهن هرارج غيزذوراکی
هتغيز
Constant
Income
U
Size
Hage
Sex
Ru
Ruincome
Litracy
Nemployee
home
maritalstatus
F
R2
N

0.65
0.003
-0.004
-0.03
-0.004
0.02
0.11
-0.001
0.03
0.003
0.01
-0.001

0.35
-0.003
0.004
0.03
0.004
-0.02
-0.11
0.001
-0.03
-0.003
-0.01
0.001
130.3
0.13
14666
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٘تبیح ثسآٚزد ثسای اثس ثیىبزی ثس سٔ ٟٓػسفی ثٝغٛزت شیس است:
 سٔ ٟٓػسف ٔستمُ اش دزآٔد ثسای وببٞبی خٛزاوی ثساثس  ٚ %35ثاسای وببٞابیغیسخٛزاوی  %65است.
 ثب افصایص یه ٚاحد دز دزآٔد خب٘ٛاز ،سٔ ٟٓشابزج غیسخاٛزاوی افاصایص  ٚسآٟٔشبزج خٛزاوی وبٞص ٔییبثد.
 ثب افصایص ثؼد خب٘ٛاز  ٚث ٝاشای افصٚد ٜضدٖ یاه ٘فاس ثا ٝاػدابی خاب٘ٛاز ،سآٟٔشبزج خٛزاوی ثٝا٘داش ٜس ٝدزغد ،افصایص  ٚسٔ ٟٓشبزج غیسخاٛزاوی ثاٝا٘اداشٜ
س ٝدزغد وبٞص ٔییبثد.
 ثب افصایص سٗ سسپسست خب٘ٛاز سأ ٟٓشابزج خاٛزاوی افاصایص  ٚسأ ٟٓشابزجغیسخٛزاوی وبٞص ٔییبثد.
 خب٘ٛازٞبی ثب سسپسست شٖ ،سٔ ٟٓػسف خٛزاویضبٖ ثٝا٘داش ٜد ٚدزغد وابٞص ٚسٔ ٟٓػسف غیسخٛزاویضبٖ ثٝا٘داش ٜد ٚدزغد افصایص ٔییبثد.
 خب٘ٛازٞبی زٚستبیی ٘سجت ثا ٝخب٘ٛازٞابی ضاٟسی سأ ٟٓشابزج خاٛزاویضابٖثٝا٘داش ٜیبشد ٜدزغد وبٞص  ٚسٔ ٟٓشبزج غیسخٛزاویضبٖ ثٝا٘داش ٜیابشد ٜدزغاد
افصایص ٔییبثد.
 خب٘ٛازٞبی ثب سسپسست ثب سٛاد دز ٔمبثُ خب٘ٛازٞبی ثب سسپسست ثی ساٛاد سآٟٔػسف خٛزاویضبٖ ثٝا٘داش ٜس ٝدزغد افصایص  ٚسأ ٟٓػاسف غیسخاٛزانضابٖ
ثٝا٘داش ٜس ٝدزغد وبٞص ٔییبثد.
 ثب افصٚد ٜضدٖ تؼداد افساد ضبغُ ث ٝخب٘ٛاز ،سٔ ٟٓشبزج خٛزاوی ،افصایص  ٚسآٟٔشبزج غیسخٛزاوی وبٞص ٔییبثد.
 خب٘ٛازٞبیی ؤ ٝبِه خب٘ٞ ٝستٙد ،سٔ ٟٓػسف غیسخٛزاویضبٖ وابٞص  ٚسآٟٔشبزج خٛزاویضبٖ افصایص ٔییبثد.
 خب٘ٛازٞبی ثب سسپسست ٔتأ ُٞسٔ ٟٓشبزج خٛزاویضبٖ افصایص  ٚسأ ٟٓشابزجغیسخٛزاویضبٖ وبٞص ٔییبثد.
 -6نتيجهگيزي و پيطنهازات سياستی
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیتی و ٝضٙبخت اٍِٞٛبی ٔػسفی ثٕٞ ٝسا ٜدازد ٓٞ ٚچٙایٗ إٞیات
ایٗ ٔٛضٛع و ٝتىب٘ٞٝبی دزآٔدی ثٝطٛز ػبْ  ٚثیىبزی ثٝطٛز خبظ ٔیتٛا٘د ایٗ اٍِٞٛاب
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زا تغییس دٙٞد دز ایٗ ٔمبِ ٝسؼی ضد ٜاست ثب تىی ٝثس ٘ظسیٔ ٝػسف دزآٔد دائٕای ،دٚزٜ
ش٘دٌیٔ ٚ 1ػسف دز ضسایط ػدْ اطٕیٙبٖ ٓٞ ٚچٙیٗ وبزٞبی تدسثی ا٘دبْ ضد ،ٜاٍِٛیی
تػسیح ضٛد و ٝثتٛا٘د فسضیٝی تأثیس ثیىبزی ثس ٔػسف زا ٔٛزد آشٔ ٖٛلساز دٞاد .اش ایاٗ
ز ٚثب استفبد ٜاش دادٜٞبی خسد ٞصیٝٙی دزآٔد خب٘ٛاز ٔسوص آٔبز ایساٖ ،زاثط ٝتػسیح ضادٜ
ثسای ٔػسف ثٝغٛزت زٚش دادٜٞبی ػسضی -طِٛی شٔب٘ی ثاسآٚزد ضاد ٚ ٜآشٔاٖٞٛابی
ٔتؼددی ا٘دبْ ٌسفت ٝاست ٘ ٚتبیح ٘طبٖ ٔیدٞد و:ٝ
 .1ثیىبزی اثس ٔٙفی ثس ٔػسف خب٘ٛازٞبی ضبغُ دازد.
 .2افصایص ٘سخ ثیىبزی سجت افصایص سٔ ٟٓػسف خٛزاوی  ٚوابٞص سأ ٟٓػاسف
غیسخٛزاوی ٔیضٛد.
 .3خٙسیت ثس زٚی ٔػسف اثس ٔٙفی دازد  ٚخب٘ٛازٞبی ثب سسپسست ٔسد ثاٝاشای یاه
سطح ثبثت اش دزآٔد ٔػسف ثیطتسی ٘سجت ث ٝخب٘ٛازٞبی ثب سسپسست شٖ داز٘د.
 .4زٚستبیی  ٚضٟسی ثٛدٖ ثس ٔػسف ٔؤثس است  ٚخب٘ٛازٞابی ضاٟسی ثاٝاشای یاه
سطح ثبثت اش دزآٔد ٔػسف ثیطتسی ٘سجت ث ٝخب٘ٛازٞبی زٚستبیی داز٘د.
اثسٌرازی ثیىبزی ثس زٚی ا٘تظبزات دزآٔدی فسد  ٚثٝد٘جبَ آٖ وبٞص ٔػاسف ،آثابز
٘بثٟٙدبزی ثس زٚی التػبد خٛاٞد خٛاٞاد داضات  ٚساجت دٚز ضادٖ التػابد اش ٘مطاٝی
تؼبدَ خٛاٞد ضدٔ .یتٛاٖ ایٗ طٛز ثیبٖ وسد ثیىبزی ٕٞچ ٖٛیه ػبُٔ ٚاٌاسا  ٚثاس ٞآ
ش٘ٙد ٜتؼبدَ ػُٕ ٔیوٙد ثٝطٛزی و ٝثب اثسٌرازی ثاس زٚی ٔػاسف  ٚدز ٘تیدا ٝوابٞص
زضد التػبدی ٓٞ ٚچٙیٗ وبٞص زفب ٜخب٘ٛاز ایٗ ػدْ تؼبدَ زا تطدید ٔیوٙد.
پیطٟٙبد ایٗ ٔمبِ ٝثسای وبٞص اثسات ثیىبزی ثس ٔػسف خب٘ٛازٞب ،ایدابد ثیٕاٞٝابی
اختٕبػی وبزا  ٚاثسثشص است .اٌس ثیٕٞٝبی اختٕبػی وبزآٔاد ثبضاٙدٞ ،آ افاسادی واٝ
ثیىبز ضدٜا٘د  ٓٞ ٚافسادی وا ٝضابغُ ٞساتٙد ٍ٘سا٘ای ضادیدی اش آیٙاد ٜدزآٔاد خاٛد
٘شٛاٙٞد داضت  ٚایٗ ٔٛضٛع سجت خٛاٞد ضد اثسات ثیىبزی ثس ٔػسف خب٘ٛازٞب ،بالُ اش
٘بحی ٝا٘تظبزات وبٞص یبثد.
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