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  در كاربردي از انتخاب وسيله نقليه: انتخاب گسسته هاي مدل
 شهر اصفهان 

 
  1مرضيه گوگردچيان
 2رحمان خوش اخالق
  3نعمت اهللا اكبري

  4اكبر زادهميثم 
 چكيده 

استخراج تابع  بر اساس تابع مطلوبيت كالسيكي وبراي استخراج تقاضا، اكثر مطالعات انجام شده تاكنون 
كه در بسياري از موارد انتخاب فرد  تقاضا در يك مجموعه انتخاب پيوسته صورت گرفته است، در حالي

انتخاب كيفي به  هاي مدلانتخاب گسسته يا  هاي مدلدر اقتصاد  .رددر يك مجموعه پيوسته قرار ندا
انتخاب گسسته كه به  هاي مدلدر . پردازد بيني انتخاب بين دو يا چند گزينه مي و پيشتوصيف، توضيح 
، مقدار بهينه از طريق شرايط استاندارد مرتبه اول قابل پردازد ميهايي با نتايج بالقوه گسسته  بررسي وضعيت
و خصوصيات مربوط  هاي انجام شده توسط هر فرد ها بر ارتباط بين انتخاب اين نوع از مدل. توصيف نيست

ها از طريق محاسبه احتمال انتخاب يك گزينه توسط فرد با  به فرد و خصوصيات مربوط به هر يك از گزينه
  .لوجستيك و پروبيت تاكيد دارد هاي مدلاستفاده از 

سازي تقاضا  مدل گيري و چگونگي شكل انتخاب گسسته و هاي مدلاين مقاله ابتدا به معرفي  ،در اين راستا
صبح با  اوجدر ساعت اصفهان شهر  در )انتخاب وسيله(تخمين تقاضاي سفر  سپس به درآن پرداخته و

نامه  آوري پرسش اين تقاضا از طريق جمع .استاستفاده از اين رهيافت به عنوان يك مدل كاربردي پرداخته 
 دهد نشان مي ن رهيافتاينتايج . انجام شده استدر ساعت اوج صبح  كنندهفرد سفر 457 به طور تصادفي از

در حالي كه تقاضا براي  است،بوده شخصي وابسته  شخصي فقط به آسايش خودرو كه تقاضا براي خودرو
  .استوابسته بوده هزينه  آسايش و تقاضا براي اتوبوس به زمان وو  درآمد هزينه، تاكسي به زمان،

  
  .الجيت چندگانه هاي مدل ،تقاضاي سفرتصادفي، مطلوبيت انتخاب گسسته،  هاي مدل :گان كليديواژ

Keywords: Discrete Choice Model, Randome Utilitty, Travel Demand, 
Multiple Logite Model.  
JEL Classification: C1, C4, D1, D6.  

                                                            
                                                    دانشگاه اصفهان ،دانشكده علوم اداري و اقتصاد، دانشجوي دكتري اقتصاد. 1
 )ولئنويسنده مس( ، دانشگاه اصفهانعلوم اداري و اقتصاددانشكده ، استاد اقتصاد .2

rahmankh44@hotmail.com 
  ، دانشگاه اصفهاندانشكده علوم اداري و اقتصاداستاد اقتصاد،  .3
  انشگاه صنعتي اصفهاند ،دانشكده حمل و نقل، استاديار حمل و نقل .4
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 مقدمه -1

مانند يي ميزان تقاضا براي كاالها كننده مصرفهاي رفتار  هاي اقصادي مرسوم در حوزه در تحليل
در ساير  گيري تصميمكه مساله  در حالي ،هاي حقيقي هستندگوشت وگوجه فرنگي متغير

 گيري در علوم سياسي و مهاجرت در شناسي مثال رفتار راي اجتماعي و علوم زيست هاي حوزه
كه  شود ميگيري در يك مجموعه قابل شمارش يا معين  هاي اجتماعي منجر به تصميم سرشماري

هاي اقتصادي مثل  در بسياري از تصميم. شوند هاي كيفي معرفي مي تحت عنوان مساله پاسخ
انتخاب شغل، اندازه خانواده، مشاركت در بازار، انتخاب وسيله نقليه و انتخاب مقصد براي 

كيفي است كه امكان  هاي پاسخسفرهاي تفريحي، مالكيت و برند كاالهاي مصرفي با دوام شامل 
اين مساله . نداردمرسوم اقتصاد نئوكالسيكي وجود  هاي مدلج تقاضا براي آن از طريق استخرا
هاي به كار رفته در روانشناسي و آمار و گسترش  روش و ها مدلدانان را به فكر به كارگيري اقتصاد

  ).1976 ،1مك فادن(نمود نتايج بدست آمده در اقتصاد 
 بيني پيشانتخاب كيفي به توصيف، توضيح و  ايه مدلانتخاب گسسته يا  هاي مدلدر اقتصاد 

استاندارد مصرف  هاي مدلمغاير با  ها انتخاباين نوع از . دپرداز مياب بين دو يا چند گزينه انتخ
در شرايط متغير . ميزان مصرف هر كاال يك متغير پيوسته است شود مياست كه در آن فرض 

براي تعيين مقدار بهينه كاالها به ) شرايط مرتبه اول(انتگرال  حساب ديفرانسيل و هاي مدلپيوسته 
رگرسيوني مرسوم  هاي تحليلتواند به طور تجربي با استفاده از  رود، لذا تقاضا مي ميكار 
با نتايج بالقوه گسسته  هايي وضعيتانتخاب گسسته كه به بررسي  هاي مدلاما در . سازي شود مدل
انتخاب  هاي مدل. ريق شرايط استاندارد مرتبه اول قابل توصيف نيست، مقدار بهينه از طپردازد مي

انجام شده توسط افراد در يك  هاي انتخاب سازي مدلگسسته به طور تجربي و تئوريكي به 
انجام شده  هاي انتخاببر ارتباط بين  ها مدلاين نوع از . پردازد مي ها انتخابمجموعه معين از 

از طريق  ها گزينهط به فرد و خصوصيات مربوط به هر يك از توسط هر فرد و خصوصيات مربو
لوجستيك و پروبيت تاكيد  هاي مدلمحاسبه احتمال انتخاب يك گزينه توسط فرد با استفاده از 

  .دارد
از مواردي است كه ) انتخاب وسيله نقليه(گونه كه ذكر شد، تقاضا براي وسيله نقليه مختلف  همان

لذا، در اين مقاله . و ارزيابي است سازي مدلقابل ) كيفي(تقاضاي گسسته  هاي مدلدر چارچوب 
 سپس ،شود مي انتخاب كيفي و استخراج تابع تقاضا پرداخته هاي مدل سازي مدلابتدا به معرفي و 

                                                            
1. Macfaden (1976)  



  
  3                                                                       كاربردي از انتخاب وسيله نقليه در شهر اصفهان: هاي انتخاب گسسته مدل 

جامعه  پنجم بخشدر  .خواهد شدمعرفي مطالعات انجام شده در اين زمينه  برخي چهارمدر بخش 
در تقاضاي  ها مدليك مثال از كاربرد اين بعدي  در بخش. آمده استگيري  روش نمونه آماري و

صبح ارائه  اوجبراي سفرهاي كاري در شهر اصفهان در ساعت ) انتخاب وسيله(انواع وسايل نقليه 
   .گيري اختصاص دارد نتيجه بندي و نهايت بخش آخر به جمع رد و خواهد شد

  

  انتخاب گسسته هاي مدل -2
 يك كه است استوار مالحظات اين بر اقتصاد استاندارد يا ييعقال هاي مدل ثقلمركز 
 بردارها از اي دامنه روي بر خود فطري و پايدار يها نارجح سازي حداكثر دنبال به كننده مصرف
 بر كه پيوسته انتخاب هاي مدل در ).2001 فادن، مك(د رقرار دا كاالها صفات و مقادير شامل
 لهامس يك حل طريق از تقاضا تابع ،شود مي ايجاد نئوكالسيك كننده مصرف رفتار تئوري اساس
 در خدمات و كاالها از مقداري بيانگر تقاضا ها تحليل از نوع اين در .آيد مي دست هب يابي بهينه
 خريداري فرد توسط كننده مصرف درآمد و ها قيمت از اي مجموعه فرض با كه است زمان واحد
 با را تقاضا تابع استخراج امكان كه است ها گزينه مجموعه پيوسته فضاي ديگر، عبارت به .شود مي

 يك از كننده مصرف اگر كه است حالي در اين سازد، مي پذير امكان ديفرانسيل حساب از استفاده
 امكان و بوده اي گوشه جواب داراي سازي بهينه لهامس كند، اختيار را صفر مقدار كاال چند يا

 هاي تحليل در ديگر عبارت به .نيست پذير امكان اول مرتبه شرط از بهينه جواب آوردن بدست
 امكان است، گسسته آن بالقوه نتيجه كه پردازد مي هايي وضعيت بررسي به كه گسسته انتخاب
بنابراين  ).1985 ،1اكيوابن ( نيست پذير امكان اول مرتبه شرايط توسط بهينه مقادير آوردن بدست

 گسسته انتخاب تئوري عنوان تحتبراي بدست آوردن اين نوع از تقاضا نياز به رهيافت متفاوتي 
   .است
 از) 1966( 3لنكستر تفسير و) 1957( 2استروتز مطلوبيت درخت نظريه از رهيافت اين شروع نقطه
 گونه هيچ بدون تقاضا تابع نئوكالسيك مطلوبيت كردن حداكثر تئوري در .شد ايجاد درخت اين
 كه استيي تقاضا تابع استخراج آن نتيجه كه ،شود مي استخراج ها گزينه طبيعت درباره فرضي پيش

 خدماتي و كاالها تمام ديگر عبارت به. است كاالها ساير قيمت مورد در وسيعي اطالعات نيازمند
 يكديگر با بودجه قيد طريق از دهد مي اختصاص آن به را خود بودجه از بخشي كننده مصرف كه

                                                            
1  . Ben-Akiva (1985) 
2  . Strotz (1957) 
3  . Lancaster (1966) 
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 محدود براي مطلوبيت تابع بر قبول قابل هاي محدوديت اعمال بدون بنابراين .هستند ارتباط در
 سبب كه است محدودي تجربي كاربرد داراي تقاضا تابع از نوع اين عمال كاالها، ارتباط كردن
 اينجا در كه اي لهامس اما .گيرند نظر در را مرتبط كاالهاي قيمت فقط تجربي تقاضاي توابع شود مي

  .)1982، اكيوا بن( شود توصيف مرتبط كاالهاي چگونه كه است اين شود مي ايجاد
 در مرتبط كاالهاي از دسته هر درآن كه نمود مطرح را مطلوبيت درخت نظريه )1957( استروتز

 زير فرم به هم از جدا هاي شاخه مطلوبيت تركيب از كل مطلوبيت تابع و داشته قرار شاخه يك
  . شود مي ساخته

  
 )1(     U[U q , q , … , q , U (q , q , … q ), …U (q , q , … q )] =U  

  
U تابع اين در q , q , … , q شاخه در كاالها از يناش تيمطلوب انگريب h است 

L=L + L +⋯L  نييتع []U تابع نيهمچن .است شاخه تعداد انگريب B و  b=1,…,Bو ,
 تابع نيا ،يقو پذيري جدايي حالت در كه است مختلف يها شاخه نيب يريپذ ييجدا سطح كننده
 از اي دسته به مربوط آن از شاخه هر كه هشد ليتبد ريپذ جمع تيمطلوب تابع كي به تيمطلوب
 توسط شده مطرح پذيري جدايي لهامس. است نقل و حمل و تفريح لباس، ،هخان غذا، چون كاالها
 دو شامل مصرفدر اين حالت،  .است اقتصادي ادبيات در مختلفي تفاسير داراي) 1957( استروتز
 هر در كاالها متوسط قيمت اساس بر مختلف هاي شاخه به درآمد تخصيص اول بخش، است بخش
 لهامس يك حل طريق از مختلف كاالهاي به شاخه هردر  درآمد تخصيص دوم بخش و شاخه
   .است يابي بهينه
 يك وسيله به شده خريداري كاالي كه كند مي بيان او .است )1966( 1موث به مربوط ديگر تفسير

 اين ستاده و رفته كار به خانگي يينها كاالي توليد فرآيند در نهاده يك عنوان به كننده مصرف
 يينها كاالهاي اين روي مطلوبيت تابعكه  هستند بازاري غير كاالهاي از مجموعه يك ها نهاده

 اين در .شود تفسير مطلوبيت درخت از اي شاخه عنوان به تواند مي كدام هر كهتعريف شده 
 قرار با كه دارد وجود واقعي كاالهاي اساس بر يينها توليد تابع يك يينها كاالي هر براي رهيافت
 يينها نرخ بنابراين ،شود مي ايجاد پذير ييجدا مطلوبيت تابع يك ،مطلوبيت تابع درآن  دادن

                                                            
1  . Muth (1966) 
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 يينها كاالي توليد در جانشيني يينها نرخ با مرتبط هم به بازاري كاالي دو مصرف بين جانشيني
   نشده گرفته كار به يينها كاالي اين توليد فرآيند در كهاست  ييكاالها از مستقل نهايتدر  و برابر
  .است

 شده مطرح رهيافت .است) 1966( لنكستر به مربوط مطلوبيت تابع پذيري جداييديگر تفسير  
 موث توسط كه است چيزي آن از بنيادي تئوري يك كننده مصرف رفتار تئوري برايوي  توسط

 لذا و شده تعريف كاالها خصوصيات اساس بر مطلوبيت رهيافت، اين در .شد بيان) 1966(
 مطلب اين .گيرد مي قرار كاالها مصرف تاثير تحت مستقيم غير طور به كننده مصرف يها Ĥنرجح
 اين در). 2011 ،1ادهيكاري راج( شد گسسته انتخاب تئوري و فيدتصا مطلوبيت تئوري ساز زمينه
آوري  يا مطلوبيت مربوط به كاالها به طور غير مستقيم توسط جمع ها نابندي رجح رتبه تئوري

كه در تئوري رفتار  كند ميبيان  او. گيرد ميخصوصيات مربوط به كاالهاي مختلف صورت 
 ،سازد خصوصيات ذاتي كاالها، همان خصوصياتي كه الماس را از نان متفاوت مي كننده مصرف

است كه  ييهمان قدر عقال كند ميفقط الماس را مصرف  اي كه كننده مصرفكه  به طوري
كه گاهي نان وگاهي الماس  اي كننده مصرفاما  ،كند مياي كه فقط نان را مصرف  كننده مصرف

به عبارت ديگر تنها خصوصيتي كه تئوري بر اساس  .كند ميعمل  ييغير عقال كند ميمصرف  را
تمايل به داشتن مقدار  كاال بودن است وكاال آن چيزي است كه فردخصوصيت  شود ميآن ايجاد 

   .بيشتري از آن خواهد داشت
به عنوان يك كاال در نظر  كننده مصرفدر تئوري رفتار  كه ذايك غ ،كند ميبيان  براي مثال او

راي يك سري اد ،عالوه بر يك سري خصوصيات مربوط به مواد مغذي آن شود ميگرفته 
 نكستر، لالذ .شود ميخصوصيات مربوط به طعم است كه باعث متفاوت شدن غذاها از يكديگر 

 ،كند مي تعريف كاال آن خصوصيات اساس بر بلكه يينها كاالهاي روي بر نه را مطلوبيت تابع
 خود نه است يينها كاالهاي به مربوط خصوصيات آيد مي بدست آنچه توليد فرآيند در بنابراين
  .يينها كاالي

 خود دليل به نه را كاالها كه افراد اين است) 1966( لنكستر رهيافت از ناشي آورد دست ترين مهم
 كه است خصوصيات اين و دهند مي قرار اضاقت مورد كاال آن خصوصيات واسطه به بلكه كاال

 كه شود مي معرفي فردي عنوان به كننده مصرف ديدگاه اين در. شود مي مطلوبيت افزايش موجب
 خصوصيات اين كننده عرضه كاالها، كه حالي در كند مي كسب مطلوبيت كاال يك خصوصيات از

                                                            
1  . Rag Adhikari (2011) 
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، يعني اند خصوصياتبه اين ترتيب كاالها نتيجه يك فرآيند توليد  .هستند متفاوت هاي كيفيت با
 شامل مصرف تكنولوژي هك تفاوت اين با يك وضعيت مشابه ولي نه كامال يكسان با تئوري توليد

 تكنولوژي كه است حالي در اين .است خصوصياتاز  تركيبي ،ستاده و) كاال يك( نهاده يك
 و خصوصيت يك از بيش داراي كاال يك ترتيب اين به .است ستاده يك و نهاده چند شامل توليد
   ).1975 ،1باتون( است كاال يك از بيش از دستيابي قابل خصوصيت هر
 عناصر توسط آن ميزان كه خصوصيات از اي مجموعه كه است اين بر فرض چارچوب اين در

 وجود ،شود مي معرفي X مجموعه عناصر توسط آن ميزان كه كاالها از اي مجموعه و Z مجموعه
 بين ارتباط كننده توصيف كه دارد وجود G(x) مانند تابعي كه شود مي فرض همچنين. دارد

 توسط آمده بدست خصوصيات ميزان آن طريق از كه ييالگو ،است آن خصوصيات و كاالها
 كننده مصرف توسط سازي حداكثر لهامس لذا. شود مي توصيف مختلف كاالهاي از متفاوت ميزان
   ):1976 ،2كواندت( بود خواهد زير صورت به خطي بودجه قيد و رقابتي آزاد بازار يك در ييعقال

   
 Max: U(z)            
  s.t: Z=β(x) 
  P.x ≤Y   و    x≥0  )2 (                                                                                                                   

  
 تابعي فقط كهاست  تقاضا تابع يك كننده ايجاد ،مطلوبيت تابع پذيري جدايي فرضيه ترتيب اين به
 اين بر فرض شاخه است و آن به شده داده اختصاص درآمد متغير و شاخه يك در كاالها قيمت از

 در مانده باقي لهامس تنها .است شده تعيين قبل درآمد اختصاص داده شده به هر شاخه از كه است
 لهامس كه اي گونه به است مختلف هاي شاخه بين درآمد تخصيص چگونگي ها مدل از نوع اين

 ايجاد ديگر هاي درشاخه كاالها ساير قيمت به شاخه هر در مختلف كاالهاي يتقاضا وابستگي
 درآمد سهم كه فرض اين بادارد  ديگري سازي ساده به نياز تقاضا مدل راستا اين در .نشود

 پوشي چشم قابل تقريبا ها شاخه بين درآمدي اثر بنابراين. است محدود شاخه هر به يافته اختصاص
 قيمت از مستقل كامال طور را به شاخه هر در كاالها براي تقاضا تابع ايجاد ،فرض اين لذا و بوده

تقاضاي سفر براي انواع وسايل  ها بخشيكي از اين  .كند مي پذير امكان ها بخش ساير در كاالها
. انجام داد ها بخشمستقل از ساير را آن  سازي مدلتوان بر اساس تئوري لنكستر  مينقليه است كه 

                                                            
1. Button (1975) 
2  . Quandt (1976) 
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نيز  گوناگون اهداف بارا  سفرها براي جداگانه توابع به سفر تقاضاي گرفتن نظر امكان در همچنين
   .نمودايجاد 

  
  استخراج تايع تقاضا  گسسته و انتخاب هاي مدل سازي مدل -3

     :استبخش زير  4انتخاب گسسته نياز به معرفي  هاي مدل سازي مدلبراي 
 يا فرد يك تواند مي گسسته انتخاب هاي مدل در گيري تصميم واحد :گيرنده تصميم فرد) الف
 و بوده روبرو متفاوت هاي انتخاب مجموعه با ها مدل اين در گيرنده تصميم فرد. باشد خانواده يك

 گرفتن نظر در امكان جمعي غير رفتاري هاي مدل فرم از استفاده كه است متفاوت ساليق داراي
 است جمعي تقاضاي تخمين هدف ها تخمين از نوع اين در چند هر .كند مي ايجاد را ها تفاوت اين
  .كند مي ايجاد را مختلف افراد در تفاوت امكان فردي واحدهاي گرفتن نظر در ولي
 هر .شود مي انتخاب ها گزينه از تهي غير مجموعه يك از كننده مصرف هر انتخاب: ها گزينه) ب

 روبرو جهاني انتخاب مجموعه از مجموعه زير يك با خود هاي محدوديت به توجه با كننده مصرف
 مانند متنوعي هاي محدوديت طريق از مجموعهاين  در ها گزينه ازيك  هر يپذير امكانكه  است

 پولي هاي محدوديت، )منزل و كار محل بين اتوبوس به دسترسي مثال( فيزيكي هاي محدوديت
 پياده امكان مثال( زماني محدوديت، )نباشد پرداخت قابل درآمد كم افراد براي تاكسي هزينه مثال(

   .شود مي تعيين ... و )باشد نداشته وجود مسير بودن طوالني دليل به فرد براي روي
 اكيوا، بن( است زير شرايط داراي انتخاب مجموعه اين :ها گزينه به مربوط خصوصيات) ج

1985(:  
   .است محدود ها گزينه تعداد .1
 يك در را گزينه يك فرد كه زماني ديگر عبارت به هستند، مجزا هم از دو به دو ها گزينه .2

 اين در ديگر يها گزينه فرد كه است معني اين به لزوما كند مي انتخاب ها گزينه از مجموعه
  .كرد نخواهد انتخاب را مجموعه

 به فرد و نبوده گيرنده بر در موجود يها گزينه همهيعني هستند،  پذير اتمام ها گزينه مجموعه. 3
 كه است اين بر فرض گسسته انتخاب تئوريدر  .پردازد مي مجموعه يها گزينه از يكي انتخاب
 كه است خصوصيت تعدادي شامل گزينه هر و است گزينه چندين شامل فرد انتخاب مجموعه
  .شود مي تعيين خصوصيات اين مقادير اساس بر ها گزينه اين از هركدام جذابيت
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 قاعده يك نيازمند ،گزينه چند يا دو شامل مجموعه يك از انتخاب: گيري تصميم قاعده) د
 از استفاده با و داخلي فرآيند يك طريق از گيرنده تصميم فرد ديگر عبارت به. است گيري تصميم

 قاعده نوع ترين رايج .زند مي دست انتخاب يك به ها گزينه مورد در دسترس در اطالعات
 ميزان كننده تعيين مطلوبيت تابع آن در كه است مطلوبيت تابع اساس بر گيري تصميم ،گيري تصميم
 و است خصوصيات ارزشبه  مربوط مقادير از برداري اساس بر ها گزينه از يك هر جذابيت
  . است انتخاب از اي مجموعه روي بر تابع اين سازي حداكثر دنبال به كننده مصرف
 جودو انتخاب مورد يها گزينه از C جهاني انتخاب مجموعه كه است اين بر فرض ها مدلدر اين 
 هاي محدوديت طريق از كهاست  امn گيرنده تصميم هاي انتخاب مجموعه  و باشد داشته
 يها Ĥنرجح اگر شرايط اين در. است ∋ صورت اين در ،باشد شده ايجاد او به مربوط
 بندي رتبه امكان باشد ها گزينه روي پذيري انتقال و سازگاري خاصيت داراي كننده مصرف
∋i به ازاء  صورت اين در .داشت خواهد وجود ها گزينه روي كننده مصرف يها Ĥنرجح 	 

    :فقط اگر انتخاب خواهد شد اگر و
                                                                                    ∀ ,j ∈ 	 i	كه	 ≠  ≥   

  
 مورد گزينه خصوصيات اساس بر كننده مصرف مطلوبيت تابع لنكستر، دگاهيد گرفتن نظر در با

= صورت به انتخاب ( برداري از خصوصيات   آن در كه شود مي تعريف (
 با اتوبوس توسط سفر زمان و هزينه مثال براي. است ام nگيرنده تصميم توسط امiبه گزينه  مربوط
 انتخاب لهامس اين در ديگر عبارت به .است متفاوت شخصي خودرو توسط سفر زمان و هزينه
 دارد، ها گزينه از يك هر خصوصيات به بستگي آشكار طور به موجود يها گزينه از گيرنده تصميم

 روبرو مشابهي يها گزينه با كه زماني، متفاوت هاي انتخاب با متفاوت گيرندگان تصميم لذا و
گزينه  هر خصوصيات روي فرد هر نسبي ارزش يراگيرند، ز ميتصميمات متفاوت  ،شوند مي

 با گيرنده تصميم فرد هر توسط مختلف يها گزينه روي متفاوت گذاري ارزش اين .است متفاوت
 فرد اجتماعي -اقتصادي خصوصيات اگر لذا است، ارتباط در گيرنده تصميم فرد خصوصيات

= ابع مطلوبيت اين فرد به صورت تابعت ،نمايش داده شود   بردار توسط گيرنده تصميم ( ,  ،گيري تصميم فرآيند اين در بنابراين انتخاب .شد خواهد داده نمايش (
 خصوصيات ، ارزيابيها گزينه انتخاب، توليد ،مساله مراحل تعريف داراي و پيوسته فرآيندي
  . ستا و نتايج ها گزينه به مربوط
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   تصادفي انتخاب تئوري -3-1
 منافع كردن حداكثر دنبال به كننده مصرف كه دارد اذعان مطلب اين بر نئوكالسيك دااقتص تئوري
 مطلوبيت داراي كه است ارزش داراي زماني تنهاكاال  يك فرآيند اين دربوده و  خود شخصي

 قرار توجه مورد متفاوت كنندگان مصرف يها Ĥنرجح ناهمگونيدر حالي كه  تئوري اين در. باشد
 نظر در كنندگان مصرف بين ناهمگوني بازار تقاضاي به مربوط تجربي مطالعات در ولي، گيرد مي

 با كننده مصرف يك تئوري اين در. شود مي استفاده نماينده كننده مصرف ابزار از و نشده گرفته
 بودجه قيد به توجه با مطلوبيت اين كردن حداكثروي  هدف وروبرو است  مطلوبيت تابع يك
 بعد در كه است اين بر فرض و شود مي تقاضا تابع يك ايجاد به منجر سازي حداكثر اين .است

 رد موجود تفاوت براي خطا جزء كه تفاوت اين بااست،  صورت همين به تقاضا تابع نيز بازاري
 أمنش ديگر عبارت به .رود مي كار به واقعي دنياي مشاهدات و بازاري تقاضاي از ناشي مشاهدات

 فرآيند در كننده مصرف اشتباه يا وتقاضا  در گيري اندازه خطاي از ناشي خطا ءجز اين ايجاد
 آمار علم زبان در .مختلف افراد بين در مشاهده قابل غير عواملبه دليل  نه و است سازي حداكثر

 متوسط بر را وسيعي ساختاري هاي محدوديت كننده مصرف رايج هاي تئورياين موضوع يعني، 
  .)2001 فادن، مك( كند مي تحميل افراد رفتار
 بودن انتقالي غير توضيح به نياز از برخاستهتقاضا  تئوري توسعه گسسته انتخاب هاي مدل در

 در افراد كه صورت اين به ،است عملي هاي نمونه در كننده مصرف رفتار ناسازگاري و ها Ĥنرجح
 مجموعه تغيير با ديگر طرف از .كنند نمي انتخاب را يكساني يها گزينه يكسان، انتخاب شرايط
 مشاهده تجربي هاي نمونه در همچنين. يستن برقرار نيز ها Ĥنرجح بودن انتقالي فرض انتخاب،

 يها گزينه ،يكسان اجتماعي -اقتصادي خصوصيات و يكسان انتخاب مجموعه با افراد كه شود مي
 گونه اين معرفي منظور به تصادفي انتخاب بنابراين مكانيسم .كرد خواهند انتخاب را متفاوتي

 مورد در تصادفي دو رهيافت مطلوبيت ثابت و مكانيسم اين در. شد معرفي رفتاري هاي ناسازگاري
رهيافت مطلوبيت تصادفي سازگاري بيشتري با تئوري رفتار البته كه  دارد وجود ناسازگاري اين

   .شود مياخته دپره معرفي رهيافت مطلوبيت تصادفي ادامه بدر . دارد كننده مصرف
  
  تصادفي مطلوبيت رهيافت -3-2
 بين مشاهده قابل غير تغييرات از ناشي كننده مصرف رفتار در ناسازگاري علت رهيافت اين در

 طريق از رفتار نوع اين رهيافت اين در .است ها گزينه همشاهد قابل غير صفات و گيرندگان تصميم
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 كه كند مي انتخاب را اي گزينه كننده مصرف شود مي فرض وگرفته  قرار بررسي مورد خطا جزء
 توسط قطعي طور به مطلوبيت كه آنجا از ولي ،باشدوي  براي مطلوبيت سطح باالترين داراي
 نقطه اين از .شود مي نظرگرفته در تصادفي متغير يك صورت به نيست، شده شناخته كننده مصرف

 با برابر يا تر بزرگ امi گزينه مطلوبيت كهاست  اين احتمال با برابر امi گزينه انتخاب احتمال نظر
   :ديگر عبارت به .باشد انتخاب مجموعه در ديگر يها گزينه

  

P(i| ) = [ > 			براي	همه	مقادير		 	 ∈ 	]  )3(                                                  
  
 هاي وبيتلمط مجموعه يك براي تركيبي احتمال توزيع يك گرفتن نظر در طريق از احتمال اين

, تصادفي ∈  جداگانه أمنش چهار )1973( 2مانسكي .)2009 ،1ترين( شود ميمحاسبه   	
   .گيرد مي نظر در تصادفي رفتار نوع اين براي

 غير گيري تصيمم بر گذار تاثير صفات بردار شود مي سبب كه: مشاهده قابل غير صفات .1
=( صورت به مطلوبيت تابع حالت در اين لذا. باشد كامل ( , كه در آن است  ,
   .كند ميرا ايجاب  	تصادفي بودن  است وتصادفي بخش يك  

 صورت به مطلوبيت تابع حالت اين در :مشاهده قابل غير ساليق تغيير. 2
U( , , دهنده تغييرات غير قابل مشاهده خصوصيات  نشان ن آكه در است  = (

  .يك بخش تصادفي است و كننده مصرف
= صورت به مطلوبيت تابع حالت اين در :گيري اندازه خطاي. 3 U( ,  كهاست  (
= آن در . است ناشناخته گيري اندازه خطاي ̃بخش قابل مشاهده و   	 و +

= بنابراين ( + ̃ ,    .است (
 نظر در ابزاري متغير عنوان به 	 و نبوده مشاهده قابل  آن در كه :ابزاري متغيرهاي. 4

= شرايط اين در. شود مي گرفته ( 	, = و ( g( ) +  لذا و ̃
)= ( ( ) + ̃ ,.   

 مطلوبيت گيري شكل و ايجاد أمنش به توجه بدون مختلف يها گزينه مطلوبيت تابع بنابراين
   زير صورت به تصادفي غير و تصادفي بخش دو جمع حاصل صورت به ،تصادفي

  

                                                            
1  . Train (2009) 
2  . Mansk (1973) 
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)4(    = ( , ) + ( , ) = + 																																																													   
  

 .1 بخش سه به مدل تفكيك نيازمند روش اين سازي مدل براي ديگر عبارت به .شود ميمعرفي 
 بخش تصريح .3و  معين بخش تصريح .2، معين و تصادفي بخش دو به كل مطلوبيت تفكيك
)f يا تصادفي , …  تركيبي احتمال توزيع مورد در فروض سري يك ايجاد و (
)f همان يا خطا اجزاء از اي مجموعه , … ,    .باشد مي  (

   .زير است به صورت امnام توسط فرد iدر اين شرايط احتمال انتخاب گزينه 
  ( ) = Pr ( + ) ≥ + ،∀ ≠ , , ∈ 	=  )5               (  	( ) ≤ −	 + ،∀ ≠ , , ∈ 	 																															    
  

در  	داراي توزيع تجمعي براي هر  	داده شده در نظر گرفته شود  	اگر 
	مقدار + -  . است  

 و 1داراي توزيع گامبل ،مشابه ي توزيع مستقل وادار 	فرض بر اين است كه  الجيتدر مدل 
)f=.صورت  توزيع احتمال به  )F =( صورت بهو توزيع تجمعي  (

)-)exp(-exp( ( برابر با امnام توسط فرد iبنابراين احتمال انتخاب گزينه  ،است + − 
به ≠i اين توزيع تجمعي بر روي مقادير  داراي توزيع مستقل است، از آنجا كه  .است

   .زير استصورت 
  | = ∏ ( )

                                                                            )6(   
  

	 از آنجا كه  |انتگرال  ام برابر باiپس احتمال انتخاب گزينه  نيست نداراي مقادير معي 	
   :به عبارت ديگر .است  در تابع چگالي روي همه مقادير

  = ( ( ). . . )7        (                                       
  

=با  جبري مقدار اين انتگرال برابر تغييراتكمي با     .)2009 ترين،(است  ∑

                                                            
1. Gambel 
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 و شده، يمعرف گسسته انتخاب يها مدل در تقاضا تابع نيتخم و محاسبه يچگونگ به توجه با حال،
 مورد( است بررسي و تخمين قابل ها مدل اين چارچوب در نيز وسيله انتخاب و نقل و حمل اينكه
 يتقاضا شده، ارائه يها روش از استفاده با مطالعه يبعد يها بخش در ،)مقاله دوم بخش در تاكيد
 راستا نيا در. شود يم يابيارز يكاربرد مدل كي عنوان به اصفهان شهر در) لهيوس انتخاب( سفر
 سفر يتقاضا تابع در ها مدل نيا يريكارگ به در شده انجام مطالعات نهيشيپ به يمختصر اشاره ابتدا

 و يتاكس ،يشخص خودرو يتقاضا نيتخم به مربوط جينتا تينها در. شد خواهد) لهيوس انتخاب(
  .شود يم ارائه صبح اوج ساعت در اصفهان شهر در اتوبوس

  
  قيتحق نهيپيش -4

 در گسسته انتخاب هاي مدل كاربرد" عنوان تحت يا مقاله در) 1391( يمحمد ريم و يممدوح

 يبررس به ،"تهران) ره( خميني امام فرودگاه موردي مطالعه :هوايي سفرهاي تعداد بيني پيش
 مقاله نيا در. اند پرداخته دوگانه تيلوج مدل كي از استفاده با مايهواپ انتخاب بر موثر عوامل
 ليوسا تعداد الت،يتحص تاهل، تيوضع درآمد، ت،يجنس سن، از عبارتند انتخاب بر موثر عوامل

  .سفر هدف و خانواده يملك هينقل
 هوايي سفرهاي تعداد در مؤثر اجتماعي و اقتصادي عوامل كه دهد يم نشان مطالعه نيا جهينت

 بين درآمد سفر، هدف تومان، ميليون 5/2 از بيش درآمد :از عبارتند كاهشي صورت به توليدي،

 مذكر جنسيت با افراد تحصيالت سن، تومان، ونيليم 5/1تا  1 بين درآمد تومان، ميليون 5/2 تا 5/1

 .يشخص نقليه وسيله مالكيت و

 در شهر مركز به سفركنندگان براي نقليه وسيله انتخاب" عنوان تحت اي مقاله در) 2002( 1آسنسايو
 مدل يك از استفاده با شهر مركز به سفر وسيله انتخاب بر موثر عوامل بررسي به ،"اسپانيا بارسلون
 اين در. پردازد مي شخصي خودرو و عمومي نقليه وسيله نوع دو در يها Ĥنآشي چندگانه لوجيت
 سفر، هزينه جنسيت، سفر، زمان: از عبارتند شخصي خودرو انتخاب بر موثر عوامل مطالعه

 و حمل بر موثر عوامل. كار محل و سكونت منطقه در جمعيت چگالي و بودن خانوار سرپرست
 مقصد، تا روي پياده زمان انتظار، زمان عمومي، نقليه وسيله با سفر زمان: از عبارتند نيز عمومي نقل
   تناوب و سفر مسافت جنسيت، هزينه، عمومي، نقليه وسايل بين انتقال زمان و أمبد تا روي پياده زمان

                                                            
1  . Asensio (2002) 
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  .عمومي نقليه وسيله
 تناوب بجز متغيرها از هريك به مربوط ضرايب كه دهد مي نشان مطالعه اين از آمده بدست نتايج
  .است قبولي قابل داري معني سطح در و بوده انتظار مورد عالمت داراي عمومي نقليه وسيله
 نقش: مدرسه به سفر براي كودكان وسيله انتخاب" عنوان تحت اي مقاله در) 2007( 1دونالد مك
 روي پياده بين انتخاب بر تاثيرگذار عوامل بررسي به ،"مدرسه تا روي پياده در مدرسه مكان و فاصله

 لوجيت هاي مدل از استفاده با متوسطه و ابتدايي مدارس در نقليه وسايل ساير و مدرسه تا كودكان
زير تقسيم  عوامل دسته سه به كودكان انتخاب بر تاثيرگذار عوامل مقاله اين در. پردازد مي چندگانه

   :شود مي
 درآمد، خانواده، در گواهينامه داراي افراد ازاء به خودرو تعداد مانند خانوادگي خصوصيات .1

 آسيايي يا آمريكايي بودن، پوست سياه مانند خانواده نژادي خصوصيات و سكونت منطقه چگالي
 ... و بودن

 . خانواده فرزندان تعداد و جنسيت سن، مانند آموز دانش به مربوط خصوصيات .2

 .روي پياده زمان و شخصي خودرو با سفر زمان سفر، مسافت مانند سفر به مربوط خصوصيات .3

 و سفر زمان( سفر به مربوط خصوصيات .1 كه دهد مي نشان مطالعه اين از آمده بدست نتايج
 به مربوط خصوصيات بين از. 2. است وسيله انتخاب بر گذار تاثير عوامل ترين مهم از) سفر مسافت

 وسيله انتخاب بر داري معني تاثير داراي خانواده در فرزندان تعداد و سن آموز دانش خصوصيات
 خصوصيات به مربوط عوامل بين از. 3 .دارد وسيله انتخاب بر ضعيفي بسيار تاثير جنسيت ولي است

 نژادي قومي خصوصيات به مربوط اثرات و دارد وسيله انتخاب بر محدودي تاثير درآمد خانوادگي
  .است معني بي

 و آلمان مقايسه: وسيله انتخاب كننده تعيين عوامل" عنوان تحت اي مقاله در) 2011( 2بوهلر
 با كشور دو اين بين وسيله انتخاب در موجود تفاوت بر گذار تاثير عوامل بررسي به "آمريكا
 4 آمريكا با مقايسه در آلماندر  كه كند مي بيان او. پردازد مي چندگانه لوجيت مدل يك از استفاده
 ولي نمايند مي استفاده سفر براي عمومي نقل و حمل و سواري دوچرخه روي، پياده از بيشتر برابر
 عوامل مطالعه اين در. است كمتر آمريكا به نسبت درصد 25 شخصي خودرو با ها آن سفر سهم
 مربع، مايل هر در جمعيت چگالي اتوبوس، ايستگاه تا منزل فاصله از عبارتند وسيله انتخاب بر موثر

                                                            
1  . McDonald (2007) 
2  . Buehler (2011) 
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 به دسترسي خانواده، درآمد اجتماعي -اقتصادي متغيرهاي و مسكوني به كاري يها نامك نسبت
   .گواهينامه داشتن و سفر هدف شغلي، وضعيت جنسيت، شخصي، خودرو
 داراي اتومبيل به دسترسي و جمعيتي چگالي ايستگاه، تا فاصله كه دهد مي نشان مطالعه اين نتايج
 تفاوت همچنين. است آلمان به نسبت آمريكا در شخصي خودرو انتخاب بر تري ضعيف اثر

 كه دهد مي نشان مطالعه اين نتايج. دارد وجود كشور دو در توضيحي متغيرهاي ساير در داري معني
 در آن گذاري تاثير جهت و توضيحي متغيرهاي تاثير ميزان نظر از كشور دو در موجود تفاوت
 خودرو به ستگيبوا سبب كه است هايي گذاري سياست از ناشي كشور دو در وسيله انتخاب
 مناطق در و اتوبوس ايستگاه تا كم بسيار فاصله با افراد حتي آمريكا در مثال براي. شود مي شخصي

 از بسياري زيرا دارند شخصي خودرو از استفاده به بيشتري تمايل نيز باال جمعيتي چگالي با
 گستردگي بزرگ، شهرهاي از خارج در يا نيست، دسترسي قابل شخصي خودرو بدون مقصدها
 ديگر طرف از. نيست آلمان در موجود هاي شبكه گستردگي به عمومي نقل و حمل هاي شبكه
 فضايي، توسعه و شناختي جمعيت متغيرهاي و اجتماعي-اقتصادي متغيرهاي بجز ديگري عوامل
 تاثير افراد وسيله انتخاب بر نيز اراضي كاربري به مربوط هاي سياست و فرهنگي ترجيحات مانند
  . است گذار

  

  يريگ نمونه روش و يآمار جامعه - 5
 يكار روز كي صبح اوج ساعت در اصفهان شهر سطح در كنندگان سفر مطالعه نيا يآمار جامعه
 كننده سفر فرد 457 نيب شده عيتوز نامه پرسش قيطر از مطالعه نيا يبرا ازين مورد يها داده و بوده
 نمونه نييتع يبرا نيهمچن. است شده يآور جمع 1392 اسفند در) 7-9( صبح اوج ساعت در

  . شد استفاده اصفهان شهر سطح در يتصادف ساده يريگ نمونه روش از يانتخاب
  

 نتايج تجربي -6

ابتدا عوامل و متغيرهاي موثر بر  ي قبل،ها بخشدر  در اين بخش بر اساس بردارهاي معرفي شده
تابع مطلوبيت و احتمال انتخاب هر يك ضرايب معرفي، سپس ) انتخاب وسيله نقليه(تقاضاي سفر 

مورد بررسي قرار قدرت برازش مدل  آزمون معني داري و در ادامه از وسايل نقليه برازش شده و
تابع تقاضاي جمعي هر وسيله بر اساس احتمال انتخاب آن محاسبه  بخش بعدي در و است گرفته
  .ه استگذار محاسبه شد تاثيرهاي  مولفههاي تقاضا نسبت به هر يك از  كششدر پايان نيز . شود مي
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  ضرايب تابع مطلوبيت وسايل نقليه مختلف   تخمين -6-1
بر اساس مدل عوامل موثر بر تقاضاي سفر  طور كه در بخش مباني نظري مقاله بيان شد، همان

متغيرهاي عوامل و  و ،اجتماعي اقتصادي و هايمتغيرعوامل و شامل دو دسته انتخاب گسسته 
مانند در اين مقاله بر اساس مطالعات انجام گرفته در اين زمينه  .وسيله نقليه استنوع مربوط به 

هاي  مصاحبهنيز و ...  و )2008( همكاران و 3اريكسون ،)2006( همكاران و 2، پاولي)2003( 1تماك
خودرو شخصي، عوامل  عمومي و نقل حمل ول وساياز كنندگان  استفادهانجام گرفته با تعدادي از 

  . شوند ميبه صورت زير معرفي ) تقاضاي سفر(موثر بر انتخاب وسيله نقليه 
در  تعداد خودرو ،و تحصيالتنسيت ج ،اين متغيرها شامل سن :اجتماعي اقتصادي ومتغيرهاي  .1

   .تعداد گواهينامه و درآمد است خانواده،
   :وسيله نقليه شاملنوع متغيرهاي مربوط به  .2

 زمان سفر با هر روي تا ايستگاه، زمان انتظار در ايستگاه، پيادهاين زمان شامل زمان : زمان سفر. 1.2
  . روي تا مقصد است پيادهزمان  وسايل نقليه ويك از 

براي خودرو شخصي شامل  ميزان كرايه و ،نقل عمومي اين متغير براي وسايل حمل و: هزينه. 2.2
   .نگهداري است هزينه بنزين، هزينه استهالك و هزينه تعمير و

كافي تعيين  فضاي دماي مناسب و تهويه و اين متغير بر اساس جاي نشستن راحت، :آسايش. 3.2
  .شود مي

  مسافت سفر  .3
نقليه به روش سايل وتابع مطلوبيت هر يك از ضرايب نتايج تخمين با در نظر گرفتن متغيرهاي فوق 

  . الجيت چند گانه به شرح جداول زير است
  

  چند گانه الجيتنتايج تخمين ضرايب تابع مطلوبيت تاكسي با استفاده از روش : )1( جدول
  داري معنيسطح   داري معنياحتمال عدم   آماره والد  ضريب  نماد  تاكسي

  CONSTANT 29460/2- 16/3-  0016 /0  99%  ضريب ثابت
  TOTALTIME 2110/0-  27/2-  0234/0  95%  زمان سفر
  INCOME 31779/0  84/2  0045/0  99%  درآمد
  COST 00078/0-  72/3-  0002/0  99%  هزينه
  COMFORT 01458/0  24/2  0253/0  95%  آسايش

  محاسبات محقق :ماخذ

                                                            
1. Mackett (2003) 
2. Paulley (2006) 
3  . Erikson (2008) 
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  گانهد چن الجيتنتايج تخمين ضرايب تابع مطلوبيت اتوبوس با استفاده از روش  :)2( جدول
  داري معنيسطح   داري معنياحتمال عدم   آماره والد  ضريب  نماد  اتوبوس
  TIME 02790/-  40/4-  0  99%  زمان سفر
  COST 00145/0-  96/1-  05040/0  90%  هزينه
  COMFORT 00895 /0  195/1  0506/0  90%  آسايش

  محاسبات محقق :ماخذ
  

  نتايج تخمين ضرايب تابع مطلوبيت خودرو شخصي با استفاده از روش الجيت چند گانه :)3(جدول 
  داري معنيسطح   داري معنياحتمال عدم   آماره والد  ضريب  نماد  شخصي خودرو
  CONSTANT 36723/2-  30/3- 0010/0  99%  ثابت ضريب

  COMFORT 01466/0  35/2 0188/0  95%  آسايش
  محاسبات محقق: ماخذ

  
  :آن است كهحاكي از فوق ضرايب بدست آمده از جداول 

و در خودر تعداد تحصيالت، سن و ،داري ضرايب متغيرهاي اقتصادي اجتماعي جنس معنيعدم  .1
به عبارت  وسايل نقليه است،تعداد خودرو به تعداد گواهينامه، در تابع مطلوبيت همه  خانواده و

  .گوناگون نداردنقليه ديگر اين عوامل تاثيري بر انتخاب وسايل 
، به عبارت ديگر شته استاتوبوس ندا تابع مطلوبيت خودرو شخصي و متغير درآمد تاثيري بر .2

آن بر  حالي كه اثر دار نبوده در معنيخودرو شخصي  متغير درآمد در تابع مطلوبيت اتوبوس و
  .استبوده دار  معنيانتخاب تاكسي مثبت و 

نوع زمان سفر اشاره شده در باال است در تابع مطلوبيت  4كه شامل مجموع  متغير زمان سفر .3
در انتخاب خودرو شخصي فاقد  دار با عالمت منفي و معنيوسيله نقليه تاكسي و اتوبوس 

  .استالزم بوده  داري معني
داري متفاوت  معنيسطح داراي  وبوده اتوبوس با عالمت منفي  تاكسي واب در انتخ ،متغير هزينه .4

  .شته استدر انتخاب خودرو شخصي تاثيري ندااين متغير . استبوده 
داري  معنيبا سطح و اراي عالمت مثبت نقليه دعامل آسايش در تابع مطلوبيت هر سه نوع وسيله  .5

  .استبوده  متفاوت
   .شته استوسيله ندا مسافت تاثيري در انتخاب. 6
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   مدل كل داري معني آزمون - 6-1-1
 به نسبت تخمين مورد مدل نمايي درست حداكثر بين مقايسه از مدل كل داري معني آزمون براي

 استفاده دارد، وجود ثابت ضرايب فقط آن در كه پايه، مدل از آمده بدست نمايي درست حداكثر
 بهبود پايه مدل به نسبت تخمين مورد مدل نمايي درست حداكثر تابع اگر آزمون اين در. شود مي

 درست تابع اگر ديگر، عبارت به. است دار معني كلي طور به مدل صورت اين در باشد، داشته
 مورد ضرايب صورت اين در باشد، نداشته پايه مدل به نسبت بهبودي تخمين مورد مدل نمايي
 درست تابع مقايسه براي. كند نمي ايجاد پايه مدل به نسبت مدل بيني پيش قدرت در بهبودي تخمين
 اين نياز مورد فرمول. شود مي استفاده نمايي درست حداكثر نسبت آزمون از مدل دو در نمايي
  : است زير صورت به آزمون

  

-2( 	پايه	مدل − (	تخميتي	مدل =  	(تفاوت	در	تعداد	پارامترهاي	تخميني	در	دو	مدل)

  
 تر بزرگ معين اطمينان سطح در  آماره بحراني مقدار از آزمون اين آماره مقدار چنانچه حال
 مقدار مطالعه اين در. عكس بر و شود مي رد مدل كل داري معني عدم يعني صفر فرضيه باشد،
   .است شده محاسبه زير صورت به آزمون آماره

  

-2(-403+363)=80 > (8) = 20.0902																																																   
  
  .شود مي پذيرفته %99 سطح در مدل كل داري معني فوق، نتيجه به توجه با
  
 قدرت برازش مدل  - 6-1-2

استفاده  pseudo- قدرت برازش مدل ازتشخيص براي  ها مدلنكته قابل ذكر اينكه در اين 
درصد  10تخميني فوق اين آماره  هاي مدلدر . خطي است هاي مدلدر   كه متفاوت از شود مي

اين آماره از طريق رابطه . خطي است هاي مدلدرصد در  22بدست آمده كه معادل ضريب تعيين 
 .زير محاسبه شده است
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 -pseudo   = 		مدل		پايه 	مدل	تخميني
	مدل		پايه 				  )8  (                                                                         

      
  وسايل نقليه مختلف و احتمال انتخاب تابع مطلوبيت  -6-2

اين ابع مطلوبيت وتبعد تخمين ضرايب توابع مطلوبيت وسايل نقليه، بر اساس ضرايب بدست آمده 
   .صورت زير خواهد بودبه وسايل 

 
U (bus) = -0.00145*COSTB-0.02790*TIMEB +0.00895*COMFORTB 
U (TAXI) = -2.2946 - 0.00078 * COSTT + 0.31779 * INCOMET -
0.2110 * TIME + 0.01458 * COMFORTT 
U (car) = -2.36723 + 0.01446 * COMFORTC 
  

زير نيز از رابطه وسايل نقليه براي هر فرد  احتمال انتخاب هريك ازبر اساس ضرايب بدست آمده، 
   .قابل محاسبه است

  :امiاحتمال انتخاب اتوبوس توسط فرد 
  = 		 . ∗ . ∗ . ∗ 				 . ∗ . ∗ . ∗ +. . ∗ +. . ∗ . ∗ . ∗	 . ∗

 

  
  :امiتوسط فرد تاكسي احتمال انتخاب 

  = . . ∗ . ∗ . ∗ . ∗		 . ∗ . ∗ . ∗ +. . ∗ +. . ∗ . ∗ . ∗ . ∗
 

  

	  :امiاحتمال انتخاب خودرو شخصي توسط فرد  = . 	 	 . ∗		 . ∗ . ∗ . ∗. . ∗. . ∗ . ∗ . ∗ . ∗
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  تقاضاي كل   و سازي  جمعي -6-3
سازي  جمعيدر اين مقاله از روش  ،يك از وسايل نقليه براي بدست آوردن تقاضاي كل هر

 يا ميانگين احتمال انتخاب هر كه از طريق حاصل جمعاستفاده شده است احتمال انتخاب نمونه 
ام در مجموعه iاحتمال انتخاب گزينه  	 در اين روش اگر. .شود مييك از افراد در نمونه ايجاد 

سازي نياز به  جمعيباشد، در اين صورت براي  فرد Nنمونه شامل  ام وnانتخاب توسط فرد 
 اين وزن براي افراد مشابه در نمونه يكسان و .وزني به هر يك از افراد در نمونه است اختصاص

بنابراين چنانچه وزن اختصاص داده شده  .معادل با معكوس احتمال انتخاب اين فرد در نمونه است
ام برابر با  iتقاضا براي وسيله باشد، افراد مشابه در نمونه برابر با  به هر گروه از
=∑ چنانچه نمونه  در نمونه تصادفي اين وزن براي همه افراد برابر و .خواهد بود 		

   ).1986 ترين،(در يك خوشه ثابت است اي باشد اين وزن براي همه افراد  خوشهتصادفي 
از افراد در اين يك از آنجا كه نمونه تصادفي است، وزن اختصاص داده شده به هر طالعه در اين م

 بر. استصبح  اوجكننده در ساعت  سفربرابر با احتمال انتخاب اين فرد از كل افراد  نمونه ثابت و
 تعداد ،1392 سال در اصفهان شهر كيتراف و نقل و حمل يآمار سالنامه از شده اخذ آمار اساس
 با برابر صبح اوج ساعت در اتوبوس و يتاكس ،يشخص خودرو توسط شده انجام يسفرها كل

  .بود خواهد ريز صورت به هينقل ليوسا از كي هر يبرا كل يتقاضا لذا باشد، يم 315777
تقاضاي	خودرو	شخصي			   = 315777	 ∗  . 	 	 . ∗		 . ∗ . ∗ . ∗. . ∗. . ∗ . ∗ . ∗ . ∗

 

 
تقاضاي  تاكسي  =  *315777      . . ∗ . ∗ . ∗ . ∗		 . ∗ . ∗ . ∗. . ∗. . ∗ . ∗ . ∗ . ∗
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= تقاضاي اتوبوس * 315777  		 . ∗ . ∗ . ∗ 				 . ∗ . ∗ . ∗. . ∗. . ∗ . ∗ . ∗	 . ∗
 

 
  
  كشش -6-4

مانند (چندگانه كشش بيانگر رابطه بين درصد تغيير در بعضي از متغيرها  الجيت هاي مدلدر 
درصد تغيير در مقادير تقاضاي  و) اجتماعي فرد خصوصيات يك گزينه يا خصوصيات اقتصادي و

تغيير در خصوصيات ي اين تغيير در مقادير تقاضا شده يك گزينه فقط به ازا. گزينه استيك 
ي رقيب ها گزينهتغيير در خصوصيات ساير ي بلكه به ازا شود ميمربوط به خود يك گزينه ايجاد ن

، 2ووير. )2005 همكاران، و 1هنشر( شود ميسبب ايجاد دو نوع كشش مستقيم و متقاطع  و نيز ايجاد
ام نسبت به iساده سازي كشش مستقيم گزينه كمي كه با  دهند مينشان  )2000( 3سوايت ر وهنش

.معادل با qراي فرد بام همين گزينه Kخصوصيت  [1 − كشش  و = -		[
- به صورت  jام گزينه kام نسبت به خصوصيت iمتقاطع گزينه  . . است  =	

   .)2005 همكاران، هنشر و(
هر يك از وسايل نقليه به  مستقيم بدست آمده توسط مدل براي اين مطالعه كشش متقاطع و در

   .صورت زير است
  

  كشش متقاطع و مستقيم هزينه وسايل نقليه مختلف :)4(جدول 
 خودرو شخصي  تاكسي اتوبوس درصد تغيير در احتمال انتخاب

  1263/0  2067/0 -2343/0 تغيير در هزينه اتوبوسدرصد
  1551/0  -7736/0 2458/0 درصد تغيير در هزينه تاكسي

  0  0 0 درصد تغيير در هزينه خودرو شخصي
 محاسبات محقق:ماخذ

  
  مستقيم زمان وسايل نقليه كشش متقاطع و: )5(جدول 

 خودرو شخصي  تاكسي اتوبوس كشش زمان
  3952/0  6551/0 -7376/0 اتوبوسدرصد تغيير در زمان

  1123/0  -5546/0 1751/0 درصد تغيير در زمان تاكسي
  0  0 0 درصد تغيير در زمان خودرو شخصي

 محاسبات محقق:ماخذ
                                                            

1. Henser (2005) 
2. Louviere 
3  . Swait (2000) 
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  نقليه مختلفل كشش درآمدي مستقيم و متقاطع وساي :)6(جدول 

  خودرو شخصي  تاكسي اتوبوس درصد تغيير در احتمال انتخاب
  -1612/0  7872/0 -2447/0 در درآمددرصد تغيير

 محاسبات محقق:ماخذ
  

  متقاطع آسايش هر يك از وسايل نقليه كشش مستقيم و :)7(جدول 
  خودرو شخصي  تاكسي اتوبوس كشش آسايش

 -0931/0  -1621/0 1778/0 يك درصد تغيير در آسايش اتوبوس
 -1192/0  6109/0 -1975/0 يك درصد تغيير در راحتي تاكسي

 4839/0  -3271/0 -3167/0 درصد تغيير در راحتي خودرو شخصييك
 محاسبات محقق:ماخذ

  
  :آن است كهحاكي از فوق نتايج ناشي از جداول 

تاكسي بيانگر عدم جانشيني  صفر بودن كشش هزينه خودرو شخصي نسبت به هزينه اتوبوس و .1
  .تاكسي است خودرو شخصي نسبت به اتوبوس و

ين تقاضاي وسايل نقليه مختلف طور كلي بيانگر انعطاف پذيري پاي ها به كششپايين بودن  .2
  . است

بزرگتر بودن كشش هزينه متقاطع اتوبوس نسبت به تاكسي در مقايسه با خودرو شخصي حاكي  .3
بزرگتر بودن كشش  .برعكس تاكسي است و از اين است كه نزديك ترين جانشين براي اتوبوس،

است كه آن وبوس در مقايسه با خودرو شخصي بيانگر جانشيني متقاطع تاكسي نسبت به ات
   .ترين جانشين براي تاكسي، اتوبوس است نزديك

هاي  انگيزهايجاد گرچه بودن كشش متقاطع و مستقيم هزينه اتوبوس بيانگر اين است كه يين پا .4
براي انتقال از خودرو شخصي به سمت استفاده از ) كاهش قابل توجه هزينه اتوبوس(قيمتي 

هاي مربوط به افزايش آسايش اتوبوس، مانند جاي نشستن  سياستلي مفيد باشد و تواند مياتوبوس 
داري تاثير  ،هاي مربوط به كاهش زمان سفر سياستحدي  دماي مناسب، و تا تهويه و مناسب،

هاي كاهش قيمت همراه با  سياست نيست،بنابراين چون كشش قيمتي كامال صفر . بيشتري است
تا حدي براي انتقال از خودرو  تواند ميكاهش زمان سفر  هاي مربوط به افزايش آسايش و سياست

   .شخصي به سمت اتوبوس مفيد واقع شود
كاهش زمان سفر، هزينه و آسايش سفر با تاكسي داراي اثر محدودي بر احتمال انتخاب ساير  .5

 . وسايل نقليه است
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  بندي  خالصه و جمع -7
ي موجود بر ها گزينهدر تئوري انتخاب، فرد به عنوان عامل تصميم گيرنده اصلي به مرتب سازي 

با در نظر . به انتخاب بهترين گزينه بپردازد ها آن، تا از بين است ي خود پرداختهها نارجحاساس 
خطاي ادراك، تئوري انتخاب اقتصادي قابل كاربرد در  گرفتن پديده روانشناسي يادگيري و

شد مدل انتخاب گسسته پرداخته  سازي مدلابتدا به معرفي و مطالعه در اين . بسياري از موارد است
ارائه به عنوان يك نمونه كاربردي از اين مدل  كننده مصرفنقل و رفتار  و سپس رابطه بين حمل و

در شهر  )انتخاب وسيله سفر(سفر  يمدل براي استخراج تابع تقاضانتايج ناشي از كاربرد اين . شد
كه عوامل تاثيرگذار بر استفاده از خودرو شخصي در بود اصفهان در ساعت اوج بيانگر اين مطلب 

به راحتي استفاده از خودرو  بستگيسفرهاي كاري و تحصيلي در ساعت اوج در شهر اصفهان فقط 
زمان سفر، درآمد و راحتي عوامل تاثيرگذار بر استفاده از  حالي كه هزينه، شخصي دارد، در

بوده بر انتخاب اتوبوس براي اين نوع از سفر موثر راحتي عوامل  هزينه و و زمان،بوده، تاكسي 
  . است
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مالي حاضر در سازمان   هاي غير اثر توسعه مالي بر ساختار سرمايه بنگاه
  ايرانبورس و اوراق بهادار 

  
  1كاظم ياوري 

  2آمنه شهيدي
  3محمدعلي دهقان دهنوي 

  4حسن حيدري
  چكيده

مالي حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار   هاي غير ساختار سرمايه بنگاه ووسعه مالي رابطه تحاضر مطالعه 
براي اين منظور روش حداقل مربعات تعميم . كند آزمون ميهاي تابلويي نامتوازن  در چارچوب دادهرا ايران 

مورد استفاده قرار  1378-1391مالي طي دوره   بنگاه غير 200 مربوط به هاي دادهو ) FGLS(يافته عملي 
هاي  ت و معناداري بر نسبت بدهي بنگاهكه توسعه بازار سهام اثر مثب دهد نشان مينتايج مطالعه . گرفته است

ميزان فعاليت بازار سهام بيشتر از مربوط به  شاخص گذارياثرميزان مالي در ايران دارد و در اين بين   غير
عه بخش بانكي بر نسبت بدهي ، اثر توسخالف انتظار بر. باشد اندازه آن ميوط به مربشاخص  گذارياثر

فعاليت مربوط به شاخص اثرگذاري ميزان نيز ها منفي و معنادار بدست آمده است كه در اين بين  بنگاه
حاكي چنين نتايج مطالعه هم. اندازه آن بوده استشاخص مربوط به ميزان اثرگذاري سيستم بانكي بيشتر از 

مالياتي  سپرشامل سودآوري، نقدينگي،  ها بنگاه بررسي شده مربوط به ويژگيباشد كه متغيرهاي  از آن مي
  هاي غير هاي معنادار ساختار سرمايه بنگاه كننده هاي رشد، تعيين ي، اندازه، ساختار دارايي و فرصتبده  غير

  .باشند مالي در ايران مي
  

  .مالي  هاي غير بانكي، توسعه بازار سهام، ساختار سرمايه، بنگاهتوسعه بخش  :كليدي گانواژ
Keywords: Banking Sector Development, Stock Market Development, 
Capital Structure, Non-Financial Firms. 
JEL Classification: G21, G32, O16.  
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  مقدمه -1
هاي چهارگانه يعني بازار كاال، بازار كار، بازار  بازارنظام مبتني بر اقتصاد بازار در سطح كالن بر 

هاي چهارگانه مذكور يعني بازار پول و بازار  دو بازار از بازار. پول و بازار سرمايه استوار است
بر اين اساس امروزه ). 1388مهرآرا و طالكش ناييني، (باشند  سرمايه در ارتباط با بخش مالي مي

بيشتر اقتصادها در سراسر جهان شناخته شده و تا حد زيادي توجه  سيستم مالي به عنوان محور
يك شبكه از "سيستم مالي در واقع ). 2011، 1موشابيشا(اقتصاددانان را به خود جلب كرده است 

، 2هوبارد( "آورد گيرندگان را كنار هم مي اندازكنندگان و قرض بازارها و مؤسسات است كه پس
تواند هم از طريق تأمين مالي  باشد مي اصلي يك سيستم مالي مياين وظيفه كه وظيفه ). 1997

تأمين مالي مستقيم از طريق بازارهاي مالي . مستقيم انجام شود  مستقيم و هم از طريق تأمين مالي غير
 دهد اما تأمين مالي غير همانند بازارهاي سهام، بازارهاي اوراق قرضه و بازارهاي مشتقات رخ مي

هاي بيمه انجام  هاي تعاوني و شركت ها، صندوق هاي مالي همانند بانك واسطه قيم از طريقتمس 
  ). 1955، 3گورلي و شاو(شود  مي

باشند  هاي موجود در سطح يك كشور مي ها يا شركت گيرندگان سيستم مالي، بنگاه از جمله قرض
يا به عبارت ديگر،  هاي مختلف تأمين مالي فوق، ساختار سرمايه كه بسته به ميزان استفاده از روش

گيري در خصوص نحوه تأمين  اين فرآيند تصميم. دهند تركيب بدهي و سهام خود را شكل مي
تواند  زيرا مي در توسعه آتي موفق يك شركت دارد ميت قابل توجهي در اداره و در نتيجهمالي، اه

اين اهميت باعث گرديده تا مطالعات زيادي در . تأثير قرار دهد  بازدهي و ريسك سهامدار را تحت
اگر چه اين مطالعات  ؛انجام شودها و عوامل موثر بر آن  بنگاهسراسر جهان بر روي ساختار سرمايه 

  .اند توجه نكرده مالي بخشان به نقش چند
تأثير قرار   مجزايي تحتتواند از طريق عوامل داخلي و خارجي  ها مي ساختار سرمايه بنگاهدر واقع 

تواند توسط شركت مديريت شود اما عوامل بيروني  گيرد كه عوامل داخلي و اثراتشان مي
تواند توسط شركت كنترل شود در حالي كه هر دو دسته، اثرات معناداري بر ساختار سرمايه  نمي

كمك ها  شان به شركت ها دارند و دانش در خصوص سطح، مسير و قدرت اثرگذاري شركت
كند تا تصميمات مؤثري را بر طبق ساختار سرمايه براي هدف ثبات مالي و رشد پايدار بگيرند  مي

كننده ساختار  بيشتر مطالعات انجام شده براي تشخيص عوامل تعيين). 2014، 4موخوا و زاينيكر(
                                                            
1. Moshabesha (2011) 
2. Hubbard (1997) 
3. Gurley & Shaw (1955) 
4. Mokhova & Zinecker (2014) 
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به  شان بر عوامل داخلي شركت متمركز بوده است و مطالعات به نسبت كمتري توجه سرمايه نيز
اين امر خود  ؛اند ها پرداخته اد كالن و محيط مالي اطراف بنگاهعوامل بيروني از جمله شرايط اقتص

بر اين اساس مطالعه . كند مي مهاي تجربي بيشتر در رابطه با عوامل بيروني فراه براي آزمونرا زمينه 
مالي حاضر در سازمان   غيرهاي  حاضر، ارزيابي نحوه اثرگذاري توسعه مالي بر ساختار سرمايه بنگاه

طي دوره  بورسيمالي   غيربنگاه  200هاي  بورس و اوراق بهادار كشور را از طريق بررسي داده
، در نويسندگان مطالعههاي  ، هدف قرار داده است؛ موضوعي كه بر اساس بررسي1391-1378

اينكه سيستم مالي شامل  در اين راستا، با توجه به. داخلي مورد توجه قرار نگرفته استهاي  پژوهش
مطالعه نيز توسعه مالي به تفكيك توسعه بازار اين باشد لذا در  هاي مالي مي بازارهاي مالي و واسطه

) هاي مالي به عنوان نماينده واسطه(و توسعه بخش بانكي ) ازارهاي ماليبه عنوان نماينده ب(سهام 
هاي  بندي براي شاخص است؛ چنين تقسيم كشور و از حيث اندازه و فعاليت مورد توجه قرار گرفته

 - ، دميرجيوك)2002( 1لوين: در مطالعات گذشته از جمله مطالعات) اندازه و فعاليت(توسعه مالي 
، )2009( 5پوراس-رويز، )2006( 4يارتي، )2006( 3، الكستوتين و همكاران)1999( 2كنت و لوين

  .بكار برده شده است... و
  

  پيشينه تحقيق -2
مطالعات اگر چه داده است كه نويسندگان مطالعه حاضر نشان انجام شده توسط هاي  بررسي
ه و به موضوع ساختار سرمايوجود دارد كه زياد و مطالعات داخلي تقريبا زيادي  خارجي
 )مطالعات خارجي مياندر  هم صرفاً آن( كمينسبتاً د اما مطالعات پرداز هاي آن مي كننده تعيين

ها را مورد آزمون قرار  مالي بر تصميمات تأمين مالي شركتاثرگذاري توسعه  وجود دارد كه نحوه
   :شود ميكه در ادامه به برخي از اين مطالعات پرداخته  دهد مي

تأمين نحوه بازار مالي بر در مطالعه خود اثر توسعه ) 1995( 6كنت و ماكسيمويك -دميرجيوك
ا براي يك نمونه هاي سطح بنگاه ر داده ها آنبراي اين منظور . كنند را بررسي مي ها مالي بنگاه

تن تمامي با در نظر گرف ها آن. دهند مورد استفاده قرار مي 1980-1991طي دوره شامل سي كشور 
گيري شده از  اندازه(ري بين توسعه بازار سهام بند كه رابطه منفي معنادايا  كشورهاي نمونه، در مي

                                                            
1. Levine (2002) 
2. Demirguc-Kunt & Levine (1999) 
3. Lakstutiene (2006) 
4. Yartey (2006) 
5. Ruiz-Porras (2009) 
6. Demirguc- Kunt & Maksimovic (1995) 
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بلندمدت بدهي مدت و  بدهي كوتاه هاي و نسبت) به توليد ناخالص داخليسهام طريق ارزش بازار 
. بدست آمده است اهرمبين اندازه بخش بانكي و  يابطه معنادار مثبترهمچنين . به سهام وجود دارد

يا  ماليگردش گيري شده با نسبت  اندازه(اي بين سطح فعاليت بازار سهام  رابطه در اين مطالعه
. و اهرم بنگاه مشاهده نشده است) توليد ناخالص داخليهاي معامله شده به  نسبت ارزش كل سهام

به ) در ادبيات تأمين مالي شركت(شده  شناساييوقتي متغيرهاي دهد  همچنين مطالعه نشان مي
رابطه بين اهرم و توسعه بازار  ،شوند به مدل اضافه مي هاي ساختار مالي بنگاه كننده عنوان تعيين

اگر چه زماني كه نويسندگان، نمونه را به دو گروه تقسيم . شود معني مي از نظر آماري بيسهام 
مخصوصا در يافته، توسعه بيشتر  توسعهسهام در بازارهاي  :آيد نتايج جالبي بدست مي كنند مي

در بازارهاي در حال  .بدهي شودشود كه سهام جايگزين  به آن ميمنجر تأمين مالي بلندمدت 
كه  حالي شوند در تر مي يابد اهرمي طور كه بازار سهام توسعه مي هاي بزرگ همين توسعه، بنگاه

  .گيرند تأثير توسعه بازار سهام قرار نمي  ها به طور معناداري تحت ترين بنگاه كوچك
ها را  تأمين مالي بنگاه نحوهدر مطالعه خود اثرات توسعه بازار مالي بر ) 2004( 1روال و موهتاديآگ

بازار نوظهور طي دوره  21اي شامل  را براي نمونهها  هاي سطح بنگاه داده ها آن. دهند توضيح مي
كه با (دهد كه توسعه بازار سهام  نتايج مطالعه نشان مي. دهند مورد استفاده قرار مي 1997-1980

ها مرتبط است  ي و معناداري با سطوح بدهي بنگاه، به طور منف)گيري شده اندازهسهام زش بازار ار
 سبتنبر مثبت و معناداري  تأثير) هاي بانكي مخصوصا سپرده(كه متغيرهاي بخش بانكي  حالي در

  . دارندبدهي به سهام 
  تأمين مالي  نحوهدر مطالعه خود رابطه بين توسعه بازار مالي و ) 2011( 2دوكو و همكاران

كرد پانل ديتا ين منظور رويراي اب و دهند هاي ثبت شده در غنا را توضيح مي بنگاه) سهام -بدهي(
نشان  نتايج. دنگير بكار مي 1995-2005م غنا طي دوره بت شده در بازار سهابنگاه ث 21را براي 

ها را افزايش  همانند توسعه بخش بانكي نسبت بدهي به سهام بنگاهدهد كه توسعه بازار سهام  مي
ثر جانشيني بين سهام و بدهي عمدتا به كه اگر چه وجود ا شود مطالعه مطرح ميدر ا لذ ؛دهد مي

بيشتر بسط يافته است اما در رابطه با  )مالي چشم اندازبه عنوان ( نفع تأمين مالي از طريق سهام
يك رابطه مكملي بين توسعه بخش بانكي و توسعه بازار هاي ثبت شده در بازار سهام غنا،  بنگاه

داند كه بازارهاي سهام در  مطالعه اين يافته را تأكيدي بر نقش مهمي مي. وجود داردسهام 
لعه حاكي از مطانتايج همچنين . كنند بازي ميها  ال توسعه در ساختار سرمايه بنگاهكشورهاي در ح

                                                            
1. Agarwal & Mohtadi (2004) 
2. Doku (2011) 
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به ها  بنگاه اندازه، ساختار دارايي و سودآورينسبت بدهي به سهام دوره قبل و نيز باشد كه  آن مي
  .دارنددر غنا ها  عنوان متغيرهاي مربوط به ويژگي بنگاه، اثر معناداري بر ساختار سرمايه بنگاه

 13070هاي ساختار سرمايه را براي يك نمونه شامل  كننده تعيين )2012( 1و همكارانكايرچ 
طي دوره  بنگاه از كشورهاي اروپاي شرقي -مشاهده سال 67449شركت متوسط كوچك و 

، اندازه عالوه بر متغيرهاي سنتي ويژگي بنگاهدر مطالعه خود  ها آن. كنند بررسي مي 2004-1994
 كشور شامل ساختار حكمراني و توسعه ماليويژگي مربوط به هاي  ساختار مالكيت و اندازه

ايشان حمايت جزيي ه يافته. رندگي در نظر ميرا نيز  )بخش بانكي و بازار سهام هاي توسعه شاخص(
 اندازه بنگاه دهد نشان ميمطالعه . دهد را نشان مي 3و سلسله مراتبي 2توازن ايستا هاي تئوري از

متغيرهاي ؛ بنگاه ندارديا درجه اهرم ساختار سرمايه  تأثيري بر برخالف مطالعات تجربي ديگر،
تأثير معنادار بر ساختار  4ها دارايي و درجه مشهود بودن بنگاه آوري، سودبنگاه هاي رشد فرصت

، متغيرهاي معناداري براي 6كشورو ساختار حكمراني  5بنگاهمالكيت تمركز ؛ ها دارند سرمايه بنگاه
با  نويسندگان. دارددرجه اهرم  بر ياثر مثبت توسعه مالي كشور و نهايتاً باشند ها نمي هدرجه اهرم بنگا

ها در آن  بر تصميمات تأمين مالي بنگاهحيط مالي يك كشور مكنند كه  توجه به نتايج استدالل مي
معني بودن متغير ساختار  با توجه به بي(كه نهادهاي سياسي و قانوني در حالي  ،اثرگذار استكشور 

كنند كه  و لذا پيشنهاد مي اثرگذار باشندبر تصميمات تأمين مالي رسد  نمي به نظر) حكمراني كشور
با توجه مطالعه نيز  در آخر .تقويت و توسعه سيستم مالي را در اولويت قرار دهند ،گذاران سياست
گيري  كوچك هستند، نتيجهدهندگي نهايي متغيرهاي ويژگي كشور  ه قدرت توضيحبه اينك

   .آيند به حساب ميهاي ساختار سرمايه  ترين محرك ، مهمها هاي خاص بنگاه كند كه ويژگي مي
                                                            
1. Kirch (2012) 

2 .:Trade off Theory سهام را از طريق برقراري توازن بين منافع استفاده  -ها يك تركيب بهينه بدهي بر طبق اين تئوري بنگاه
  . )2011دوكو و همكاران، (گيرند  هاي بدهي بيشتر در نظر مي بيشتر از بدهي و هزينه

3 .Picking Order Theory:  را بر تأمين مالي ) ستهالكسود توزيع نشده و ا(در صورتي كه يك شركت، تأمين مالي داخلي
شود كه آن شركت از تئوري سلسله  و تأمين مالي از طريق بدهي را بر انتشار سهام ترجيح دهد گفته مي) بدهي و سهام(خارجي 

  ).1388مقدم،  ستايش و غيوري(كند  مراتبي براي تعيين ساختار بهينه سرمايه استفاده مي
  .باشد هاي يك شركت مي هاي مشهود از كل دارايي سهم دارايي ها، منظور از درجه مشهود بودن دارايي. 4
مجموع سهام سهامدار عمده يك شركت يا بيشترين ميزان مالكيت شركت به عنوان تمركز مالكيت شركت در نظر گرفته  .5

ها در چند سطح وارد  بنگاهبندي درجه تمركز  ها از طريق چند متغير دامي و تقسيم نظر، درجه تمركز بنگاه در مطالعه مورد. شود مي
  .مدل شده است

 political(، ثبات سياسي )voice and accountability(هاي حق اظهارنظر و پاسخگويي  نظر، شاخص در مطالعه مورد .6

stability(بخشي دولت  ، اثر)government effectiveness( كيفيت قوانين و مقررات ،)regulatory quality( ،
براي توصيف ساختار حكمراني هر كشور به كار ) control of corruption(و كنترل فساد ) rule of law(حاكميت قانون 

  .اند گرفته شده
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تصميمات ساختار  براي اثر توسعه بخش بانكي  در مطالعه )2014( 1موهتار و احمد -اتودايي
، با 2003- 2012را طي دوره  2ثبت شده در بازار سهام ژوهانسبورگعمومي بنگاه  244سرمايه 

طور كه بخش  دهد همان مطالعه نشان مينتايج . كنند آزمون ميهاي تابلويي پويا  دادهبكارگيري 
شده در آفريقاي جنوبي، بدهي كمتري را در ساختار هاي ثبت  يابد، بنگاه بانكي توسعه مي

طور  كه همينداند  از اين مي ناشينحوه اثرگذاري را  اينمطالعه  اين .گيرند شان بكار مي سرمايه
. كند پيدا ميبهبود نيز فرآيند مديريت ريسك يابد  كه بخش بانكي در بازارهاي نوظهور توسعه مي

متناسب  و كردهگذاري  ريسك را بهتر قيمتها بتوانند  شود بانك باعث ميبهبود مديريت ريسك 
هزينه  اين امر افزايش ؛درخواست نمايندها بهره  هاي پرداختي به بنگاه براي وام ،با ريسك موجود

خواهد به دنبال ها  ي بنگاهرابهزينه استقراض را افزايش يا به عبارت ديگر اعتبار بانكي دريافت 
با توجه به نتايج نويسندگان . ها بر جاي خواهد گذاشت و لذا اثر منفي بر نسبت بدهي بنگاه داشت

همزمان با توسعه بخش هايي را  بايد سياستگذاران مالي و نهادهاي نظارتي  سياستمعتقدند مطالعه 
اعتبار دريافت هزينه منجر به كاهش اي  گونه هبفرآيند مديريت ريسك كارا اجرا كنند كه بانكي 
  .ها شود براي بنگاهبانكي 
در بازار سهام هاي ثبت شده  هاي ساختار سرمايه بنگاه كننده اي تعيين در مطالعه) 2014( 3مسعود

 )GMM(يافته  بررسي با استفاده از دو مدل گشتاورهاي تعميم. دهد ليبي را مورد ارزيابي قرار مي
براي هشت بنگاه طي ) OLS(رگرسيون مقطعي حداقل مربعات معمولي رويكرد و  هاي پانل داده

 گرييمتغيرهاي ديرهاي ويژگي بنگاه، عالوه بر متغمطالعه . انجام شده است 2013تا  2008دوره 
مورد آزمون اقتصاد كالن را متغيرهاي نيز بخش بانكي و  سهام وتوسعه بازار  هاي همچون شاخص

، درجه بنگاه اندازه ،نقدينگي شاملويژگي بنگاه متغيرهاي دهد كه  نتايج نشان مي. دهد قرار مي
معناداري بر نسبت  اثرهاي بهره  يمت به سود و نرخنسبت قهاي رشد،  فرصت ،دارايي بودن مشهود

ت بدهي به ببر اساس نتايج، نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم نقشي در تعيين نس. ها دارند اهرم بنگاه
هاي اهرم  نسبتتأثير منفي و معناداري بر  هاي بازار سهام شاخص. ندارند ي ليبيها سهام بنگاه

شود و نقدينگي آن  تر مي يافتهكه بازار سهام توسعه  طور نهما استحاكي از آن  ؛ اين نتيجهدارند
در واقع توسعه  .شود بيشتر ميها  عنوان ابزاري براي تأمين مالي بنگاه اهميتش نيز بهيابد،  بهبود مي

سازد كه سهام بيشتري منتشر كنند و تكيه خود به  ها فراهم مي بازار سهام اين امكان را براي بنگاه

                                                            
1. Etudaiye- Muhtar & Ahmad (2014) 
2. Johannesburg 
3. Masoud (2014) 
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و نسبت ) هاي بانكي مخصوصا سپرده(بخش بانكي متغيرهاي بين  ،مطالعه. بدهي را كاهش دهند
در با توجه به نتايج حاصله، نويسندگان . دهد را نشان ميرابطه مثبت و معناداري نيز بدهي به سهام 

خاص هاي  ها تنها از طريق ويژگي تصميمات ساختار سرمايه بنگاهكنند كه  گيري مي نتيجه نهايت
تأثير   كنند نيز تحت در آن فعاليت ميها  بنگاهشود بلكه توسط محيط بيروني كه  ها تعيين نمي بنگاه

   .1گيرد قرار مي
  
  مباني نظري -3
  هاي ساختار سرمايه تئوري -3-1

اين  ؛تر از سهام است كند كه به طور كلي بدهي ارزان ايده سنتي تأمين مالي شركت بيان مي
را نسبت به سهام  طور كه بدهي سرمايه بنگاه همانه هزينه متوسط موضوع داللت بر اين دارد ك

طور كه هزينه متوسط سرمايه بنگاه با افزايش نسبت  بنابراين، همان. شود دهد، كمتر مي افزايش مي
اهرم  لذايابد و  يابد، مطابق با آن ارزش بازاري شركت افزايش مي بدهي به سهامش كاهش مي

توسط وزني سرمايه بنگاه حداقل و ارزش بنگاه حداكثر شود كه هزينه م بهينه در سطحي تعيين مي
  ). 2012، 2الحسنانداني و ( شده است

اساس تئوري مدرن  مقاله مشهور خود به نظريه سنتي تاختند وبا ارائه ) 1958( 3موديگلياني و ميلر
سرمايه با فرض بازارهاي  ها آن). 1392پورعلي و علوي، (گذاري كردند  تار سرمايه را پايهساخ
، ...)هاي نمايندگي، اطالعات نامتقارن و  هاي ورشكستگي، هزينه وجود ماليات، هزينه  عدم( كامل

كه بدين معناست كه ساختار كنند  يم مطرحرا  4"ساختار سرمايه اهميتي بي"تئوري شناخته شده 
بعد از آن . دهد تأثير قرار نمي  ش بنگاه را تحتكند ارز اي كه يك بنگاه انتخاب مي سرمايه

در خصوص را  يهاي با محدوديت كمتر فرضيه ،موديگلياني و ميلرخود محققان زيادي از جمله 
براي مثال، موديگلياني و ميلر . قرار دادندآزمون  مورد رابطه بين ساختار سرمايه و ارزش بنگاه

ها بايد براي بدست آوردن ساختار  نظر قرار دادند و مطرح كردند كه بنگاه ماليات را مد) 1963(
  ). 2007، 5اريوتيس و همكاران( تا حد ممكن از بدهي استفاده نمايندسرمايه بهينه 

                                                            
باشند اما  مربوط به محيط داخلي بنگاه مي... ها مثل اندازه، نقدينگي، ساختار سرمايه و  هاي بنگاه الزم به توضيح است كه ويژگي .1

  .باشند مربوط به محيط بيروني بنگاه مي... هاي توسعه مالي و  عوامل اقتصاد كالن مثل تورم، ساخص
2. Andani & Al- Hassan (2012) 
3. Modigliani & Miller (1958) 
4. Capital Structure Irrelevance 
5. Ariotis (2007) 
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شده ديگر چندين تئوري  باعث ظهور ،تر مفهوم ساختار سرمايه عميق هاي آزمونحركت به سمت 
وجود يك ساختار  تئورياين . اشاره كرد تئوري توازن ايستاتوان به  مي ها آناز جمله است كه 

مطرح بدهي را از طريق هاي تأمين مالي  منافع و هزينهبين توازن ايجاد سرمايه بهينه بر اساس 
 هاي پرداخت شده بهرهبدهي در حقيقت اين است كه از طريق منفعت اصلي تأمين مالي . كند مي

 1"مالياتي سپر"يك ها  براي بنگاهاين امر شوند كه  كسر مي ،در محاسبه درآمد مشمول ماليات
استفاده از سرمايه  تنهابه جاي  وقتي كه دهد ها اجازه مي مالياتي به بنگاه اين سپر. كند ايجاد مي
اما . ماليات كمتري را نسبت به آنچه كه بايد، پرداخت كنند ،كنند از بدهي نيز استفاده ميخودشان 

  :)2007اريوتيس و همكاران، ( دشو تواند از دو جنبه مختلف ديده هاي بدهي عمدتا مي هزينه
 ًبهره  پرداخت(بدهيش مربوط به تعهدات از عهده ، اين احتمال وجود دارد كه بنگاه نتواند اوال (

  .)2007اريوتيس و همكاران، ( ؛ بنابراين احتمال ورشكستگي وجود داردبربيايد

 ًوجود . بنگاه وجود دارد هاي دهندگان و كنترل فعاليت هاي نمايندگي نظارت وام ، هزينهثانيا
هاي اضافي در رابطه با مفهوم ساختار سرمايه بنگاه ناشي از اين حقيقت است كه مديران  هزينه

اريوتيس و (اندازهاي آتي بنگاه دارند  گذاران درباره چشم اطالعات بيشتري نسبت به سرمايه
  .)2007همكاران، 

مالياتي  سپرآيد كه ارزش فعلي نهايي  دست ميبر طبق تئوري توازن، ساختار سرمايه بهينه وقتي ب
  ). 2004، 2بائور( هاي بدهي اضافي شود با ارزش فعلي نهايي هزينهبرابر بدهي اضافي 
كنند تصميم ساختار  هاي مالياتي برخي رويكردهاي ديگر نيز وجود دارد كه تالش مي به جز جنبه

سطح بدهي را از منظر گيري در خصوص  تصميم ،اين رويكردها. را توضيح دهند 3سرمايه
جنسن و . اشاره شد بدان در باالكه كنند  هاي نمايندگي آزمون مي اطالعات نامتقارن و هزينه

وجود مسئله نمايندگي را كه به دليل تضادهاي بين مديران و سهامداران ) 1976( 4مكلينگ
هاي نمايندگي  هزينه( 5بدهيق اورايا بين سهامداران و دارندگان ) هاي نمايندگي سهام هزينه(

  ):2007تيس و همكاران، اريو( ، شناسايي كردندآيد وجود ميه ب) بدهي
مالكان، مديران را . كنند مالكان عمل مي) عامالن(به عنوان نمايندگان  ها عمدتاً مديران بنگاه
. مديريت كنند ،مالكاندر جهت منفعت دهند كه بنگاه را  مسئوليت مي ها آنكنند و به  استخدام مي

                                                            
1. Tax Shield 
2. Bauer (2004) 

  .باشد منظور انتخاب بين ميزان تأمين مالي از طريق بدهي و ميزان تأمين مالي از طريق سهام مي .3
4. Jensen & Meckling (1976) 
5. Debtholders 
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مند به دنبال كردن اهداف خودشان هستند كه ممكن است متفاوت  اين حال، مديران عمدتا عالقهبا 
منافع  ها آن. حداكثرسازي منفت مالكان است، باشددر واقع از حداكثرسازي ارزش بنگاه كه 

رداري مستقيم از ب هاي باالتر، مزايا، امنيت شغلي و حتي در مواردي بهره حقوق: خودشان از جمله
واضح است كه منافع مديران نه تنها متفاوت بلكه در . كنند ي نقد بنگاه را دنبال ميها Ĥنجري

بنابراين تضاد منافع بين مديران و سهامداران . مواردي حتي بر خالف منافع مالكان است
كنترل مانند نظارت توانند تالش كنند تا از طريق نظارت و  لذا مالكان صرفا مي. ناپذير است اجتناب

هاي نظارت و كنترل  هاي ارزش شوند؛ اين فعاليت مستقل، مانع اين انتقال هيئت مديرهاز طريق 
بر است و  كنترل كامل خيلي هزينه. شود هاي نمايندگي ناميده مي بر دارد كه هزينه هايي را در هزينه

و  بنگاه صرف آن نشودارزش از كه مقدار زيادي كنند  تكيه ميهايي  حل بنابراين سهامداران بر راه
يك ابزار قابل اعتماد در اين خصوص . عمليات مدير را كنترل و نظارت كندبتواند در عين حال 

حتي به ارزش بنگاه كند بلكه  نه تنها ارزش بنگاه را كم نميتواند استفاده از بدهي باشد كه  مي
را ايجاد و خرج كنند زيرا  منابعكند كه  مديران را مجبور مي ،بدهي اهرم. كند اضافه نيز مي

ي نقد باقيمانده ها Ĥنهاي بهره، مقدار جري پرداختدر واقع . اجباري استها  بدهيبهره  پرداخت
بنابراين بدهي . دهد در اختيار مدير را كاهش مي) شوند ناميده مي 1ي نقد آزادها Ĥنكه جري(

در اين مورد، . هاي نمايندگي تلقي شود كوچك براي كاهش هزينه به عنوان ابزاريتواند  مي
شود؛  هاي بدهي در مقابل منافع بدهي حاصل مي هزينهتوازن بين  از طريقساختار سرمايه بهينه 

اش را حداقل سازد  هاي نمايندگي بنگاه آن مقداري از بدهي را انتخاب خواهد كرد كه هزينه
  ). 2007اريوتيس و همكاران، (
بايد رابطه ) طلبكاران(بدهي   اوراق ي نمايندگي بدهي از نظر دارندگانها راي بررسي هزينهب

دهنده وجوهي را در اختيار يك بنگاه قرار  وقتي كه يك وام. گيرنده تحليل شود قرض -دهنده وام
هايي  انگيزهاين توافق . شود دهنده از ريسك بنگاه تعيين مي دهد، نرخ بهره بر اساس ارزيابي وام مي

. استقراض جاري، افزايش دهدهاي  د تا ريسكش را بدون افزايش هزينهكن را براي بنگاه ايجاد مي
اگر . آيد كه ريسك نكول وجود داشته باشد يندگي بدهي تنها وقتي به وجود ميهاي نما هزينه

زش يا بدهي نگران درآمد، ار اوراق لي بدهي عاري از ريسك نكول باشد، دارندگانطورك به
اين ، )از يك بانك يا از طريق فروش اوراق(نرخ معين يك بعد از اخذ وام با . ريسك بنگاه نيستند

تواند ريسكش را  ميتواند افزايش يابد  با اطمينان از اينكه ديگر نرخ نميشود و بنگاه  نرخ قفل مي

                                                            
1. Free Cash Flows 
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را انجام دهند كه  هايي مديران ممكن است تالش كنند فعاليتدر واقع در اين حالت . افزايش دهد
براي مثال مديران . به سهامداران بنگاه منتقل كند) طلبكاران بنگاه(دهندگان بنگاه  ارزش را از وام

براي جلوگيري از اين وضعيت، . گذاري كنند تر سرمايه هاي ريسكي ممكن است در پروژه
گيرندگان تحميل  رضهاي نظارت و كنترل معيني را به ق تكنيك) بدهي اوراقدارندگان (طلبكاران 

مديران  شود كه مانع از آن مي كه شروطياز طريق گذاشتن بدهي عمدتا  اوراق دارندگان. كنند مي
اين . كنند ، از خودشان محافظت ميكار يا ريسك مالي را تغيير دهند و توجهي كسب به ميزان قابل

هاي اجرايي و  هاي دارايي، حقوق شروط عمدتا مربوط به سرمايه در گردش خالص، تملك
دهد كه  اجازه مي) طلبكار(دهنده  به وام 1ظتيافحاين شروط . شود هاي سود سهام مي پرداخت

دهندگان ممكن  شروط حفاظتي را نپذيرد، وام اگر بنگاهي. ريسك بنگاه را كنترل و نظارت كند
اگر همه  به هر حال. هاي بهره باالتر، درخواست كنند هاي بيشتري را در شكل نرخ است بازدهي
ها،  اين هزينه ،ايجاد كنددر رابطه با شركت مستقيم را   هاي مستقيم و غير ها برخي هزينه اين فعاليت

بنگاه و مالكانش در . شود محسوب ميبدهي اوراق  ي نمايندگي از نقطه نظر دارندگانها هزينه
شده توسط اعمال هاي  از طريق موافقت با محدوديت(هاي نمايندگي  ازاي تحميل هزينه

ساختار . كنند تر منفعت كسب مي با هزينه پايين) منابع مالي(، از بدست آوردن وجوه )دهندگان وام
ه سهامداران تواند بوسيل منافع بدهي كه ميدر آن سرمايه بهينه بنگاه در يك سطح خاصي كه 

، شكل متوازن شودبدهي  اوراقهاي بدهي تحميل شده توسط دارندگان  دريافت شود با هزينه
  ). 2007اريوتيس و همكاران، ( گيرد مي

و مايرز ) 1984( 2مفهوم اطالعات نامتقارن در تعيين ساختار سرمايه بهينه نيز اولين بار توسط مايرز
 حداكثربا هدف به فرض كردند كه مديران ) 1984(لوف مايرز و ماژ. بيان شد) 1984( 3لوفو ماژ

 كم هاي سهام انتشاراز  ها آن از اين رو. كنند گيري مي تصميم كنونيثروت سهامداران رساندن 
از سهامداران قديمي به سهامداران كه  يمگر اينكه ارزش 4كنند مي خودداريارزشگذاري شده 

منجر به آن  اين. جبران شود 5فرصت رشد ارزش فعلي خالص از طريقشود  منتقل ميجديد 

                                                            
1. Protective Covenants 
2. Myers (1984) 
3. Myers & Majluf (1984) 

گذاران جديد است؛ اين  ارزشگذاري شده در واقع انتقال ارزش از سهامداران قديمي به سرمايه  هاي كم چرا كه انتشار سهام .4
سهامداران فعلي شركت تمايل به  در واقع. باشد گذاري شده، عكس مي هاي بيش از حد ارزش موضوع در رابطه با انتشار سهام

  .هاي بيش از حد ارزشگذاري شده شركت دارند ارزشگذاري شده و تمايل به فروش سهام  هاي كم خريد سهام
   .گذاري كند هاي جديد سرمايه آورد كه در پروژه وجوه تأمين شده از طريق انتشار سهام، فرصتي را براي بنگاه به وجود مي .5



  

  35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ايران بهادار اوراق و بورس سازمان در حاضر مالي  غير هاي بنگاه سرمايه ساختار بر مالي توسعه اثر 

بنابراين . منتشر شودبنگاه ارزش بازار واقعي تر از  قيمتي پايين باهاي جديد تنها  شود كه سهم مي
شود بدين معنا كه  اعالم انتشار سهام جديد مستقيما به عنوان يك عالمت منفي تفسير مي

اين عالمت منفي  ؛گذاري شده در اختيار دارند هاي بيش از حد ارزش گذاران فعلي، سهم سرمايه
ها تمايل دارند كه  ت براي اينكه چرا برخي بنگاهاساين دليلي . شود منجر به كاهش قيمت سهام مي

ها ابتدا  كند كه بنگاه اشاره مي يتئوري سلسله مراتب .سله مراتبي را دنبال كنندلالگوي تأمين مالي س
نياز  بيشترياگر وجوه و  )يعني سودهاي تقسيم نشده(كنند  وجوه ايجاد شده داخلي را استفاده مي

، از انتشار سهام جديد نياز مورد وجوهبقيه و نهايتا براي پوشش  كنند داشته باشند بدهي ايجاد مي
كند كه  اشاره مي يتئوري سلسله مراتبدر حقيقت ). 2007اريوتيس و همكاران، ( كنند استفاده مي

 رود ، انتظار ميبر اساس اين تئوري). 2004بائور، ( اي وجود ندارد هيچ ساختار سرمايه بهينه
هايي كه  ه بنگاهبدهي كمتري را نسبت ب كنند كه درآمدهاي بااليي ايجاد ميهاي سودآور  شركت
     ). 2007اريوتيس و همكاران، ( گيرندكار سودآور نيستند به  چندان

قارن داللت بر اين دارد كه تاطالعات نام             كه مفهومتوان گفت  با توجه به توضيحات فوق مي
را نگهداري كنند تا بتوانند در صورت لزوم از طريق  خود استقراضيها بايد بخشي از ذخيره  بنگاه

مفهوم اطالعات نامتقارن همچنين . ستفاده كنندا گذاري سرمايه خوب هاي بدهي، از مزيت فرصت
رشد باعث تغييراتي در . رود اش بكار مي هاي رشد يك بنگاه با ساختار سرمايه براي تركيب فرصت

. شود تغييرات بزرگتر در ارزش بنگاه اغلب به عنوان ريسك بيشتر تفسير مي ؛شود ارزش بنگاه مي
اي دارد به عنوان  هاي رشد قابل مالحظه دليل اين است كه يك بنگاهي كه فرصتموضوع اين 

در  ؛گردد لذا براي افزايش بدهي با مشكالتي مواجه ميشود و  يك بنگاه ريسكي در نظر گرفته مي
از طرف ديگر . اش به كار خواهد گرفت ي كمتري را در ساختار سرمايهبده ،بنگاه اين حالت

هاي  فرصت(مواجه نيست چنداني ارزش تغيير احتماال با در آينده كه بنگاهي  وجوهي ها Ĥنجري
چنين بنگاهي به عنوان بنگاه با ريسك  يكلذا  بيني است قابل پيش ،)اي ندارد رشد قابل مالحظه
تواند  ميهاي با پتانسيل رشد  تر از بنگاه آسان آن اي نيازهاي سرمايهبنابراين و  شود پايين شناخته مي

هاي با پتانسيل رشد تمايل  كند كه بنگاه استدالل مي) 1977(مايرز . از طريق بدهي تأمين مالي شود
   ).2007اريوتيس و همكاران، ( دارند كه اهرم كمتري داشته باشند

توان گفت  مياشاره شد  ها آنمختلف ساختار سرمايه كه در باال به هاي  تئوريوجود با توجه به 
از بين كه  و نيز دليلي براي اينبنگاه سهام  -بدهيتركيب هيچ تئوري جهان شمولي براي انتخاب 

در رابطه با عوامل ). 2004بائور، ( وجود نداردانتظار باشد،   مورد ها آناز هاي مختلف، يكي  تئوري
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مطالعات نيز هاي ساختار سرمايه و  نظر اقتصاد خرد، تئوري  از نقطهاثرگذار بر ساختار سرمايه نيز، 
مالياتي، ساختار دارايي، سودآوري، اندازه بنگاه،  سپركنند كه  ربي انجام شده بيان ميجت

هاي كليدي خاص بنگاه هستند كه  د، ريسك، نقدينگي و يكتايي محصول، ويژگيهاي رش فرصت
هاي خاص بنگاه، برخي محققان برخي عوامل  در كنار ويژگي. كنند ساختار سرمايه را تعيين مي

را ... هاي دولت و  استياقتصاد كالن همانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، توسعه بازار سرمايه، س
تأثير قرار   را تحت ها ه ناداري تصميم ساختار سرمايه بنگابه طور معاند كه  مورد بحث قرار داده

ترين  ، معمولويژگي بنگاهاز بين متغيرهاي در اين مطالعه . )2013، 1موتاما و همكاران( دنده مي
بين عوامل بيروني يا  نيز از اند و كه در بيشتر مطالعات ساختار سرمايه مورد توجه قرار گرفتهمتغيرها 

ها،  سرمايه بنگاه شان بر ساختار اند تا نحوه اثرگذاري انتخاب شدههاي توسعه مالي  كالن، شاخص
   .گيردمورد آزمون قرار 

  

  بنگاه ساختار سرمايهتوسعه مالي و  -3-2
مالي تأثير قرار دهد توسعه   ها را تحت تواند ساختار سرمايه بنگاه كه مي كالني از جمله عوامل

شامل (مالي بخش توان گفت  مي) 2011(در واقع با توجه به مطالعه دوكو و همكاران  .باشد مي
كند كه بتوانند سرمايه خود را از  ها ايجاد مي امكاناتي را براي بنگاه) بازار سهام و بخش بانكي

  .طريق افزايش بدهي يا سهام و يا هر دو افزايش دهند
تجهيز  و سازي، تحصيل اطالعات وسعه يافته باشند نقدينگي، متنوعبازارهاي سهامي كه به خوبي ت
و  2يك بازار سهام فعال. كنند گذاري و رشد را فراهم مي سرمايه ،منابع براي تأمين مالي شركت

تري، عملياتشان را  نسبتا ارزان و سازد كه به صورت آسان ها اين امكان را فراهم مي براي بنگاه 3نقد
اثري كه  ترين بديهيلذا  .)2011دوكو و همكاران، ( از طريق سرمايه سهامداران تأمين مالي كنند

ها از طريق سهام و لذا  بيني كرد افزايش تأمين مالي بنگاه توان پيش براي توسعه بازار سهام مي
كنت و  -طور كه دميرجيوك هماناما در حقيقت  ،باشد ها مي بنگاه كاهش نسبت بدهي به سهام

تواند سه اثر مستقيم روي  توسعه بازار سهام مياند  در مطالعه خود آورده) 1995(ماكسيمويك 
مي تواند جايگزين بدهي بنگاه شود؛ اين  4سهام بيروني -1: نسبت بدهي به سهام بنگاه داشته باشد

                                                            
1. Muthama (2013) 
2. Active 
3. Liquid 

  . باشد است و منظور از آن انتشار سهام جديد مي outside equityمعادل عبارت  .4
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سهام بيروني جايگزين سهام داخلي بنگاه  -2. اثر، نسبت بدهي به سهام بنگاه را كاهش خواهد داد
ممكن است  -3ايجاد نخواهد كرد و خواهد شد كه اين اثر، تغييري در نسبت بدهي به سهام بنگاه 

افزايش يابد؛ اثر چنين افزايشي روي نسبت بدهي به  1ها سازي ريسك توانايي شركت در متنوع
كنت و ماكسيمويك  -دميرجيوك( سهام مبهم است و به ساختار مالي بهينه بنگاه بستگي دارد

 دارد در اختيارمطلوبي را  توان شركتي را در نظر گرفت كه پروژه براي توضيح بيشتر مي. )1995
زدهي با ،گذار يا مالك اين حالت سرمايهدر . باشد ميكه براي تأمين مالي آن نياز به سرمايه زيادي 

اين . كند متمركزي درخواست ميبااليي را براي جبران ريسك داشتن يك چنين پرتفوي 
برداري  سودآور به بهرههاي نسبتا  درخواست بازدهي باال داللت بر اين دارد كه برخي پروژه

اما يك بازار . تواند به طور مؤثري ريسك را متنوع كند گذار يا مالك نمي رسند زيرا سرمايه نمي
سهام كارا ممكن است به مالك اجازه دهد تا ريسك پروژه را متنوع سازد به طوري كه پروژه 

براي متنوع كردن ريسك  ،تر يك بازار سهام توسعه يافتهبا وجود به عبارت ديگر، . ادامه يابد
هاي سودآورتر  دار انجام پروژه كه جامعه عهده طوري شود به ميتر  آسانگذاران  مالكان يا سرمايه

تقسيم ريسك بازارهاي سهام  ويژگيطور كه آورده شد مشخص نيست اين  اما همان. خواهد شد
تواند  اي نمي چنين مشخصه رقم بزند چرا كه وجودها  اي را براي ساختار سرمايه بنگاه چه نتيجه

در  .خواهد بودسهام انتشار از طريق صرفا  ها بنگاه ماليافزايش منابع بدين معني باشد كه لزوما 
دهد تا ريسك را متنوع كنند به  يك بازار سهام توسعه يافته به مالكان اجازه مياگر چه حقيقت 

 لذاند و نكمحدوديت كمتري را از طريق ريسك قابل متنوع شدن احساس  ها آناي كه  گونه
منبع سرمايه  ،شوند اما ممكن است در اين حالت خود بازار سهام دار  هاي بيشتري را عهده پروژه

ها يا  از بانك ها و بنگاه )سازي ريسك باشد اي براي متنوع وسيله صرفابلكه ( جديد زيادي نباشد
، توسعه بازار يحالت در يك چنين. دنكناستفاده  ها براي تأمين مالي پروژه ديگر موسسات مالي

دميرجيوك كنت و لوين، ( منجر به افزايش نسبت بدهي به سهام بنگاه خواهد شددر حقيقت سهام 
1993(.  

مستقيم روي اهرم بنگاه   سهام ممكن است داراي يك اثر غير ، توسعه بازارسه حالت فوقعالوه بر 
. دهند گذاران قرار مي ها را در اختيار سرمايه بازارهاي سهام، اطالعات كلي درباره بنگاه. باشدنيز 
تر  زينهه ها كم نظارت بر بنگاه ،هاي مالي گذاران و واسطه شود كه براي سرمايه باعث مي امر اين

                                                            
) هاي متنوع گذاري در دارايي سرمايه( از طريق نگهداري پرتفوهاي متنوع شده) سيستماتيك ريسك غير(منظور كاهش ريسك  .1

   .است
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ين مالي شود و بنابراين يك افزايش در تأم بنابراين ريسك سهام و بدهي خارجي كمتر مي. شود
 يابد يا بدهي خارجي يا بيروني مورد انتظار است اگر چه مشخص نيست سهام بيشتر افزايش مي

  . )1995 ،كنت و ماكسيمويك -دميرجيوك(
هش بر نقشي كه توسعه بخش بانكي در كا نيز هاي مالي واسطه در رابطه با نظريادبيات 

اين دو . باشد كند متمركز مي معامله بازي ميهاي  نامتقارن و هزينه هاي ناشي از اطالعات اصطكاك
دهد  تأثير قرار مي  اهرم شركت را تحت چطور توسعه بخش بانكي، براي توضيح اينكهعامل 

ها وقتي كه رقابت  ي كامل، هزينه، در بازارهاي اعتبار)1971( 1بر اساس كار كلين. مناسب هستند
كنند كه توسعه بخش  اثبات مي) 2006( 2سپرونيياسموكلر و و. يابند كاهش مي يابد، افزايش مي

اين به نوبه خود رقابت در . شود ها مي براي بنگاه جايگزينارائه يك گزينه مالي بانكي منجر به 
زايش له و بنابراين افماعهاي م رقابت بيشتر منجر به كاهش هزينه. دهد صنعت را افزايش مي

كند نقشي كه  استدالل مي) 2010( 3ديگري، باكپيندر مطالعه . شود دسترسي به اعتبار بانكي مي
گذاران بالقوه بازي  به كسب و پردازش اطالعات سرمايه هاي مربوط ها در كاهش هزينه بانك
را تشويق  ها بنگاهاين . شود منجر به يك افزايش دسترسي به تأمين مالي از طريق بدهي مي كنند مي
موهتار و  -اتودايي( تر را دنبال كنند يك هزينه پايين ها با كند تا تأمين مالي از طريق بانك مي

  .)2014احمد، 
مخصوصا در بازارهاي كاهش اطالعات نامتقارن در بازارهاي اعتبار، دسترسي به اعتبار را اگر چه 

دهند كه  نشان مي) 1995( 4اما پترسن و راجان دهد بهبود و افزايش ميمالي در حال توسعه، 
دهي را حتي اگر رقابت در بازار اعتبار  دهندگان، وام دگان و وامنگير بين قرض اطالعات نامتقارن

اين بدين دليل است كه افزايش رقابت در بازارهاي با اطالعات . دهد ، كاهش ميافزايش يابد
دهد و  كاهش ميرا  گيرنده داشتن يك رابطه اعتباري محكم با قرض ناشي از، منافع بانك نامتقارن
 سهولت دسترسي بنگاه به اعتباركه منجر به اش با بنگاه  وانايي بانك را براي بهبود رابطهت بنابراين

در يك ). 2014، 5گنزالز و گنزالز؛ 2014موهتار و احمد،  -اتودايي(دهد  كاهش ميشود،  مي
دهند كه كارايي ايجاد شده به دليل افزايش  نشان مي) 2013( 6رانمطالعه مشابه، آگكا و همكا

ر يك نمونه شامل چهارده بازار نوظهور منجر به نبال اصالحات بخش بانكي، ددرقابت بانكي به 
                                                            
1. Klein (1971) 
2. Schmukler & Vesperoni (2006) 
3. Bokpin (2010) 
4. Petersen & Rajan (1995) 
5. Gonzalez & Gonzalez (2014) 
6. Agca (2013) 
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اصالحات منجر به همزمان اين باري شده است اما ته در بازارهاي اعهاي معامل كاهش هزينه
 - اتودايي( استقراض را افزايش داده استهاي  و لذا هزينه شدهنيز گذاري بهتر ريسك  متقي

   .)2014موهتار و احمد، 
  

  پژوهشروش  -4
  هاي پژوهش داده -4-1

حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار  1مالي  هاي غير جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شركت
از بين جامعه . گيرد بر مي  دررا  1391تا  1378هاي  سالمطالعه نيز دوره زماني . باشد ميكشور 

سال پاياني مطالعه يعني سال  در -1 :اند كه انتخاب شدهي به عنوان نمونه يها شركت ،آماري مطالعه
معامله  ها آنحضور داشته و سهام در بورس سال  5حداقل  -2 باشند  در بورس حضور داشته 1391

العه بر اين اساس نمونه مط .تهي به پايان اسفند هر سال باشدمن ها آناطالعات مالي  -3 شده باشد
  .دباش نامتوازن ميساالنه  يها دادهبا مالي   غيرشركت  200مشتمل بر 
هاي مالي حسابرسي شده به انضمام  هاي صورت ها از گزارش هاي مربوط به شركت كليه داده
  .استاستخراج شده و نيز سايت كدال افزار رهاورد نوين  نرم ،ها شركتهاي همراه  يادداشت

هاي بازار سهام  انكي و شاخصبخش بهاي  هاي كالن مطالعه نيز شامل دو دسته شاخص داده
هاي بخش بانكي از سايت بانك مركزي جمهوري  اطالعات مربوطه براي ايجاد شاخص .باشد مي

ديتا مستقيما از  هاي مربوط به بازار سهام شاخصهمچنين  .شده است آوري اسالمي ايران جمع
و لذا نيازي به محاسبه بانك جهاني استخراج شده  "جهانيهاي توسعه  شاخص"بانك مربوط به 

  .نبوده است ها آن
  

  متغيرهاي پژوهش -4-2
نسبت كل براي هر شركت از طريق باشد كه  ها مي بنگاهوهش حاضر ساختار سرمايه متغير وابسته پژ

در مطالعات بسياري به عنوان نماد ساختار اين نسبت . شود گيري مي اندازه ها به كل دارايي 2ها بدهي

                                                            
در اين ). 1389فبوزي و همكاران، (كنند  مالي عرضه مي  باشند كه كاال توليد و يا خدمات غير هايي مي مالي بنگاه  هاي غير بنگاه .1

ها،  ها و موسسات مالي و اعتباري، ليزينگ سازمان بورس و اوراق بهادار كشور، بانك هاي حاضر در مطالعه از بين كليه بنگاه
اند و لذا  آيند كنار گذاشته شده هاي بازنشستگي كه بنگاه مالي به حساب مي هاي بيمه و صندوق گذاري، شركت هاي سرمايه شركت

  .شود مالي را شامل مي  هاي غير جامعه آماري پژوهش صرفا بنگاه
2. Liabilities 
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، )2003( 1چنتوان به مطالعات  جمله مياست كه از آن  ها بكار گرفته شده سرمايه يا اهرم شركت
رابطه با اين نسبت الزم است در . اشاره كرد) 1388(مهراني و همكاران ، )2013(موتاما و همكاران 
ارزش  با "ها داراييكل "ارزش دفتري ، ها شركتد از آنجايي كه در ترازنامه توضيح داده شو

به  "بدهي"نسبت  توان گفت مي ،برابر است "حقوق صاحبان سهام به اضافهها  كل بدهي"دفتري  دهنده ساختار سرمايه در نظر  شركت به عنوان متغير نشان "مجموع بدهي و حقوق صاحبان سهام"
  . گرفته شده است

مربوط ويژگي بنگاه و متغيرهاي مربوط به متغيرهاي توضيحي پژوهش نيز شامل دو دسته متغيرهاي 
  :شوند توسعه مالي ميبه 
 متغيرهاي ويژگي بنگاه 

هاي رشد،  تدر اين مطالعه از بين متغيرهاي ويژگي بنگاه، متغيرهاي اندازه، سودآوري، فرص
با توجه به اينكه در اكثر مطالعات ساختار سرمايه  بدهي  مالياتي غير سپرو  گينقدين ،ساختار دارايي

مالي   هاي غير شان بر ساختار سرمايه بنگاه تا اثرگذارياند  اند، انتخاب شده نظر قرار گرفته مد
  : باشد تعريف متغيرهاي فوق به صورت زير مي. بورسي كشور، مورد آزمون قرار گيرد

هنربخش و و ) 2014(، مسعود )2005( 2همكارانو فاتوح مطالعات  همانند): Size( اندازه .1
  .ها به عنوان اندازه بنگاه در نظر گرفته شده است ، لگاريتم كل دارايي)1391(همكاران 

دوكو و و ) 1388(ستايش و غيوري مقدم همانند مطالعات ): Profitability(سودآوري  .2
به عنوان شاخص  )ها داراييبازدهي ( ها نسبت سود خالص به كل دارايي) 2011(همكاران 

 .سودآوري بنگاه در نظر گرفته شده است

صادقي شاهداني و همكاران همانند مطالعات ): Growth Opportunity(هاي رشد  فرصت .3
هاي رشد بنگاه در نظر  به عنوان فرصت ها رشد كل دارايي، )2005(فاتوح و همكاران و ) 1391(

 .گرفته شده است

چنگ و  اتهمانند مطالع: )Tangibility(بنگاه  يا ساختار داراييها  داراييدرجه مشهود بودن  .4
هاي ثابت مشهود به كل  نسبت دارايي) 2008( 4و مارگاريتيس و پسيالكي )2011( 3تزينگ
 .در نظر گرفته شده است ها دارايي به عنوان درجه مشهود بودن ها دارايي

                                                            
1. Chen (2003) 
2. Fattouh (2005) 
3. Cheng & Tzeng (2011) 
4. Margaritis & Psillaki (2008) 
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نسبت ) 2012( 1نگوين و همكارانو ) 2014(همانند مطالعات مسعود : )Liquidity(نقدينگي  .5
 .به عنوان نقدينگي بنگاه در نظر گرفته شده است هاي جاري هاي جاري به بدهي دارايي

همانند مطالعات فاتوح و همكاران ): Non Debt Tax Shield(بدهي   مالياتي غير سپر .6
 مالياتي غير سپربنگاه به عنوان  يها ، نسبت استهالك به كل دارايي)2013( 2سكرزيو ) 2005(
 .بدهي در نظر گرفته شده است 

 هاي توسعه مالي شاخص 

عه مالي در مطالعه حاضر مربوط به اندازه و فعاليت بخش بانكي و بازار سهام هاي توس شاخص
  :شوند باشند و به صورت زير تعريف مي مي

) 1999(كنت و لوين  -بر اساس مطالعه دميرجيوك : )Banking Size( اندازه بخش بانكي .7
به  "به توليد ناخالص داخلي بانكي  ها و مؤسسات اعتباري غير هاي داخلي بانك نسبت دارايي"

 .عنوان اندازه سيستم بانكي كشور در نظر گرفته شده است

نسبت ) 2009(پوراس  -زهمانند مطالعه روي: )Banking Activity( فعاليت بخش بانكي .8
توليد  بانكي به  ها و مؤسسات اعتباري غير بانكبه بخش خصوصي توسط تسهيالت اعطايي "

 .به عنوان شاخص فعاليت بخش بانكي كشور در نظر گرفته شده است "ناخالص داخلي

الكستوتين و و ) 2014(همانند مطالعات مسعود : )Stock Market Size( اندازه بازار سهام .9
به توليد ناخالص  )هاي منتشر شده ارزش سهام(ر سهام نسبت ارزش بازا") 2006(همكاران 

 .به عنوان شاخص اندازه بازار سهام كشور در نظر گرفته شده است 3"داخلي

بك و  و) 2014(همانند مطالعات مسعود : )Stock Market Activity( فعاليت بازار سهام .10
به  5"هاي معامله شده در بازار سهام به توليد ناخالص داخلي نسبت ارزش سهام") 2009( 4همكاران

 .عنوان شاخص فعاليت بازار سهام در نظر گرفته شده است
 

  تصريح مدل -4-3
اي سري زماني و ه كه روشي براي تلفيق دادههاي تابلويي  مدل رگرسيوني داده ،در اين مطالعه
 گرفتهبكار مالي   هاي غير سعه مالي بر ساختار سرمايه بنگاهبراي بررسي اثر توباشد  مقطعي مي

اندازه و فعاليت  يعنيمالي توسعه شاخص  چهاركه در بخش قبل نيز آورده شد  طور همان. شود مي
                                                            
1. Nguyen (2012) 
2. Cekrezi (2013) 
3. Market Capitalization of Listed Companies (share of GDP) 
4. Beck & Others 
5. Stocks traded, total value (share of GDP) 
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هاي  از آنجايي كه شاخص. گيرد سهام در اين مطالعه مورد آزمون قرار مي بازاربخش بانكي و 
توسعه مالي چهار شاخص وارد كردن هر  ،همبستگي بااليي دارندمربوط به يك بخش با يكديگر 

يعني توسعه مالي،  چهار شاخص زا هر بار دو شاخص بنابراين. باشد مناسب نمي ،مدليك با هم در 
در كنار متغيرهاي ويژگي بنگاه  ،از بخش بانكي كشور شاخص از بازار سهام و يك شاخص يك

در اين مطالعه دو مدل رگرسيوني به صورت مجزا  لذا. گيرد و مورد آزمون قرار ميشده وارد مدل 
مربوط به توسعه مالي از نظر اندازه و مدل ديگر  هاي شاخصك مدل، كه ي خواهد شدبرآورد 
 :شود شامل ميمربوط به توسعه مالي از نظر فعاليت را  هاي شاخص

 
)1(  = + + + + ++ + + +
 
)2(  = + + + + ++ + + +
  

معرف  Lev ،معرف جزء اخالل  ،دهنده زمان نشان t، )مقطع(بنگاه دهنده  نشان iدر روابط فوق، 
معرف ساختار دارايي  Tanشد، هاي ر معرف فرصت Grمعرف سودآوري،  Prof، ساختار سرمايه

بدهي   مالياتي غير سپرمعرف  NDTS و معرف نقدينگي Liqها،  يا درجه مشهود بودن دارايي
 SMAمعرف اندازه بخش بانكي،  BSمعرف اندازه بازار سهام،  SMSهمچنين . باشد ميها  بنگاه

 .باشد ميدر اقتصاد كشور رف فعاليت بخش بانكي مع BAمعرف فعاليت بازار سهام و 

  
  برآورد مدل  - 5

براي  .مورد آزمون قرار گيرد ي مطالعهمتغيرها ايستاييگونه برآوردي الزم است  قبل از انجام هر
چرا كه براي انجام اين آزمون نيازي به  استفاده شده است 1اين منظور از آزمون ريشه واحد فيشر

آورده ) 1(ور كه در جدول ط يج حاصل از انجام اين آزمون هماننتا .باشد نميهاي متوازن  داده
صفر آزمون فرضيه ) 2(و ) 1(دهد كه در رابطه با تمامي متغيرهاي معادالت  شده است نشان مي

لذا  ؛شود رد ميدرصد  99با اطمينان بيش از  "باشند ها داراي ريشه واحد مي همه پانل"فيشر مبني بر 
توان بدون نگراني  باشند و بنابراين مي مي ايستاتوان گفت تمامي متغيرهاي بررسي شده در سطح  مي

   .تفاده نمودمتغيرها در برآوردها اس حهاي سط بابت ايجاد رگرسيون كاذب، از داده
 

                                                            
1. Fisher-Type Unit-Root Test 



  

  43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ايران بهادار اوراق و بورس سازمان در حاضر مالي  غير هاي بنگاه سرمايه ساختار بر مالي توسعه اثر 

  بر روي متغيرهاي مطالعه) يافته بر اساس آزمون ديكي فولر تعميم(نتايج آزمون ريشه واحد فيشر):1(جدول 
  احتمال آماره آزمون  آماره آزمون متغير

 بنگاه ساختار سرمايه

  p:5951/980آماره
  -Z: 0905/17آماره 
  -L: 2555/17آماره 
  6495/20:آماره

0/0  

  بنگاه اندازه

  p:7012/849آماره
  -Z: 8451/11آماره 
  -L: 3416/12آماره 
  0101/16:آماره

0/0  

  بنگاه سودآوري

  p:8706/1087آماره
  -Z: 2448/19آماره 
  -L: 6961/19آماره 
  4518/24:آماره

0/0  

  بنگاه هاي رشد فرصت

  p:0800/1158آماره
  -Z: 5367/21آماره 
  -L: 3542/22آماره 
  8191/28:آماره

0/0  

  ي بنگاهها ساختار دارايي يا درجه مشهود بودن دارايي

  p:6423/1109آماره
  -Z: 1854/19آماره 
  -L: 9827/19آماره 
  2235/25:آماره

0/0  

  بنگاه نقدينگي

  p:3912/1090آماره
  -Z: 2204/19آماره 
  -L: 6616/19آماره 
  5412/24:آماره

0/0  

  بدهي بنگاه مالياتي غيرسپر 

  p:9088/1120آماره
  -Z: 5784/19آماره 
  -L: 2891/20آماره 
  6228/25:آماره

0/0  

  اندازه بازار سهام

  p:4619/1438آماره
  -Z: 3342/24آماره 
  -L: 5553/26آماره 
  8782/36:آماره

0/0  

  اندازه بخش بانكي

  p:2809/1041آماره
  -Z: 2567/20آماره 
  -L: 6667/19آماره 
  8005/22:آماره

0/0  

  فعاليت بازار سهام

  p:7105/2460آماره
  -Z: 9411/39آماره 
  -L:0617/48آماره 
  1108/73:آماره

0/0  

 فعاليت بخش بانكي

  p:7259/1136آماره
  -Z: 9239/21آماره 
  -L: 6455/21آماره 
  1834/26:آماره

0/0  

 نتايج تحقيق :مأخذ
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تخمين در با چند مشكل و مسئله توانند  ميهاي تابلويي با وجود مزاياي زيادي كه دارند،  داده
مشكالت پيش  ها شامل ابعاد مقطعي و زماني هستند، در واقع از آنجا كه اين داده. اشندبمواجه 

 مثالً(هاي سري زماني  و داده) ناهمساني واريانس مثالً(هاي مقطعي  آمده از كاربرد داده
بنابراين پيش ). 1995؛ گجراتي، 1387محمدي سفيددشتي، (نيز بايد بررسي شوند ) خودهمبستگي
گي و ناهمساني واريانس مورد توجود خودهمبس  ها الزم است تا وجود يا عدم از برآورد مدل

 1"وولدريج" از آزمونسريالي  همبستگيدآزمون خو انجام برايعه در اين مطال .آزمون قرار گيرد
استفاده شده كه نتايج براي هر دو  2"نسبت راستنمايي"آزمون براي آزمون ناهمساني واريانس از و 

براي هر دو مدل نتايج حاصل از آزمون وولدريج . نشان داده شده است) 2(دو مدل در جدول 
توان  را نمي "عدم وجود خودهمبستگي مرتبه اول"باشد كه فرضيه صفر مبني بر  حاكي از آن مي

باشند  هاي موردنظر با مشكل خودهمبستگي اجزاء اخالل مواجه نمي توان گفت مدل لذا مي رد كرد
 باباشد كه  حاكي از آن مي رهاي هر دو مدلمتغي ايبرنسبت راستنمايي نتايج حاصل از آزمون اما 

توان  ميپس توان پذيرفت،  را نمي "همساني واريانس"بني بر فرضيه صفر مدرصد،  99اطمينان 
  . باشند مواجه ميناهمساني واريانس  با مشكل) 2(و ) 1(معادالت گفت 

 
  )2(و ) 1(هاي ناهمساني واريانس و خودهبستگي سريالي مربوط به معادالت نتايج آزمون):2(جدول

  )2(مدل   )1(مدل   آزمون
  آزمون وولدريج

  احتمال آماره وولدريج
742/1 

1884/0 

724/1  
1907/0  

  آزمون نسبت راستنمايي
  احتمال آماره نسبت راستنمايي

82/3404  
0/0  

05/3408  
0/0  

  نتايج تحقيق :مأخذ
  

ا استفاده ها ب مدل، به نتايج كاراتر به منظور دستيابي ها، با توجه به وجود ناهمساني واريانس در مدل
ند كه نتايج حاصل از برآورد شو برآورد مي FGLS(3(از روش حداقل مربعات تعميم يافته عملي 

  . 4نشان داده شده است) 3(به روش ذكر شده در جدول ) 2(و ) 1(معادالت 
  
  
  

                                                            
1. Wooldridge 
2. Likelihood Ratio 
3. Feasible Generalized Least Squares  

  .باشد ر، مدل يك طرفه گروهي ميضشود لذا مدل برآورد شده در مطالعه حا از آنجايي كه مدل شامل اثرات زماني نمي .4
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  1)2(و ) 1(هاي  برآورد مدل): 3(جدول 
  2مدل  1مدل

  zآماره  ضريب  توضيحيمتغير zآماره ضريب توضيحي متغير

 89/32  9881/0 عرض از مبدأ
  65/31  9414/0 عرض از مبدأ )0/0(

)0/0(  

 -94/34  -7245/0 سودآوري بنگاه
  -24/35  -7304/0 بنگاه سودآوري )0/0(

)0/0(  

 82/6  0604/0  فرصت رشد بنگاه
  29/7  0626/0  بنگاه فرصت رشد )0/0(

)0/0(  

 24/2  0035/0  اندازه بنگاه
  00/3  0046/0  بنگاه اندازه )025/0(

)003/0(  
 ادارايي بنگاه يساختار 

درجه مشهود بودن 
 هادارايي

1739/0-  01/12-  
)0/0(  

  يا بنگاه ساختار دارايي 
  -96/12  -1766/0  ها درجه مشهود بودن دارايي

)0/0(  

 -94/1  -2795/0  بدهي بنگاه  سپر مالياتي غير
  -78/1  -2463/0  بنگاه بدهي  سپر مالياتي غير )052/0(

)075/0(  

 -33/21  -0962/0  بنگاه نقدينگي
  -24/21  -0956/0  بنگاه نقدينگي )0/0(

)0/0(  

 31/4  1531/0  سهام اندازه بازار
  81/1  2131/0  فعاليت بازار سهام )0/0(

)070/0(  

 -28/11  -2211/0  اندازه بخش بانكي
  -78/11  -2906/0  فعاليت بخش بانكي )0/0(

)0/0(  
Wald chi2(8) = 3536/35

Prob > chi2 = 0/0 
Wald chi2(8) = 3583/34 

Prob > chi2 = 0/0
 نتايج تحقيق :مأخذ

  

كه تمامي متغيرهاي لحاظ شده در مدل دهد  نشان مي) 2(و ) 1(برآورد معادالت  نتايج حاصل از
در سطح اطمينان بيش ) 2(درصد و تمامي متغيرهاي لحاظ شده در مدل  95ان ندر سطح اطمي) 1(

  .باشند درصد معنادار مي 90از 
ساختار سرمايه  منفي برتأثير  شود اين متغير كه مالحظه مي طور ، همانسودآوريدر رابطه با متغير 

افزايش يك واحدي در . داردمالي حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار كشور   هاي غير بنگاه
بر نسبت  "سودآوري"في تأثير من. دهد ميواحد كاهش  7/0 ها را تا بنگاهنسبت بدهي اين متغير 
ها تأمين مالي  آن، بنگاه باشد كه بر اساس ها حمايتي براي تئوري سلسله مراتبي مي بدهي بنگاه

همچنين اين يافته مطابق با نتايج مطالعات صادقي . دهند داخلي را بر تأمين مالي خارجي ترجيح مي
                                                            

ها، متغيرهاي ديگري نيز  هاي توسعه مالي بر ساختار سرمايه بنگاه الزم به توضيح است كه براي اطمينان از نحوه اثرگذاري شاخص .1
اما حضور اين متغيرها در مدل  .ها، هزينه سرمايه سهام، هزينه سرمايه بدهي در مدل موردآزمون قرار گرفتند از جمله دامي صنعت

  .ها نداشت شاخص اثري در نحوه اثرگذاري
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 ،)2006( 1، سايلگان و همكاران)1387(، كردستاني و نجفي عمران )1391(شاهداني و همكاران 
  . باشد مي) 2008( 2پسيالكي و داسكاالكيس

اي كه يك واحد  به گونهمثبت به دست آمده است ها  رشد بر ساختار سرمايه بنگاه  فرصتاثر 
اين نتيجه . واحد، نسبت بدهي را افزايش دهد 06/0تواند تا  ها مي رشد بنگاه  افزايش در فرصت

هاي رشد باال اغلب  هاي با فرصت باشد؛ بر اين اساس كه بنگاه تأييدي بر نظريه سلسله مراتبي مي
يعني بدهي را انتخاب  مرجحبايد دومين منبع تأمين مالي  ها آنكنند و لذا  داخلي را تمام ميمنابع 
، سايلگان و همكاران )2012(اين نتيجه همچنين مطابق نتايج مطالعات نگوين و همكاران . كنند

نشان را ها  بر ساختار سرمايه بنگاهاندازه بنگاه، تأثيري مثبت متغير  .باشد مي) 2004( 3، چن)2006(
و در  0004/0دهي را در مدل اول تا نسبت بواحد افزايش در اندازه بنگاه،  1اي كه  دهد به گونه مي

ها،  ده بين اندازه و نسبت بدهي بنگاهنتيجه حاصل ش. دهد يواحد افزايش م 005/0مدل دوم تا 
مطالعه خود آورده است در ) 2014(طور كه مسعود  باشد چرا كه همان موافق با تئوري توازن مي

تري دارند  تر هستند و لذا ريسك ورشكستگي و هزينه ورشكستگي پايين تر، متنوع هاي بزرگ بنگاه
نتيجه همچنين مطابق . باشد و ظرفيت بدهي بنگاه مي اندازهكه اين به معناي وجود رابطه مثبت بين 

، سايلگان و )1391(همكاران ، صادقي شاهداني و )1387(هاي كردستاني و نجفي عمران  يافته
  .باشد مي) 2008(، پسيالكي و داسكاالكيس )2006(همكاران 

منفي بدست آمده ساختار سرمايه با ها  ها يا ساختار دارايي بنگاه دارايي درجه مشهود بودنرابطه 
 17/0را حدود  ها نسبت بدهي بنگاه ،واحد افزايش در درجه مشهود بودن 1اي كه  به گونه است

كه  طور تواند تأييدي بر تئوري سلسله مراتبي باشد چرا كه همان اين نتيجه مي. دهد ميواحد كاهش 
هاي يك شركت  كنند هر چه دارايي در مطالعه خود اشاره مي) 1387(كردستاني و نجفي عمران 

ين گذاران بيروني شركت كمتر است، ا مشهودتر باشد، عدم تقارن اطالعاتي بين مديريت و سرمايه
ها تمايل بيشتري به انتشار سهام  گونه شركت آورد و لذا اين تر مي امر هزينه انتشار سهام را پايين

دوكو و  و )2006(بق با نتيجه مطالعات سايگان و همكاران نتيجه حاصل شده مطا .خواهند داشت
ها دارد به  سرمايه بنگاهبدهي نيز تأثير منفي بر ساختار   مالياتي غير سپر .باشد مي )2011(همكاران 

 28/0را در مدل اول تا بنگاه تواند نسبت بدهي  مي ي در اين متغيرواحد 1 افزايش اي كه گونه
باشد و از اين  نتيجه موافق با تئوري توازن مياين . واحد كاهش دهد 25/0واحد و در مدل دوم تا 

                                                            
1. Sayilgan (2006) 
2. Psillaki & Daskalakis 
3. Chen (2004) 
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نشيني براي منافع مالياتي تأمين هاي مالياتي ناشي از استهالك، جا كند كه كاهش ايده حمايت مي
ات كردستاني و نجفي عمران هاي مطالع مطابق يافتههمچنين تيجه ن. باشند مالي از طريق بدهي مي

  .باشد مي) 2006(سايلگان و همكاران  و) 1387(
واحد افزايش در  1اي كه  به گونه نيز منفي بدست آمده استساختار سرمايه بنگاه بر نقدينگي اثر 

اين نتيجه تأييدي بر . واحد كاهش دهد 0.096ها را تا حدود  تواند نسبت بدهي شركت نقدينگي مي
در مطالعه خود ) 2012(كه نگوين و همكاران  طور باشد چرا كه همان تئوري سلسله مراتبي مي

 ترجيحهاي نقد، اين وجوه داخلي موجود را به استقراض  هاي با دارايي نند بنگاهك اشاره مي
نگوين  و) 2007(طالعات اريوتيس و همكاران نتيجه حاصل شده همچنين مطابق با نتايج م. دهند مي

  . باشد مي) 2012(و همكاران 
هاي توسعه  يعني شاخص اند كه در مطالعه مورد آزمون قرار گرفتهاما در رابطه با متغيرهاي اصلي 

توسعه بازار سهام، تأثير مثبت و مربوط به هاي  شاخص دهد نتايج برآوردها نشان مي ،مالي
 به دارندها  هاي مربوط به توسعه بخش بانكي كشور، تأثير منفي بر ساختار سرمايه بنگاه شاخص
 1واحد افزايش و  15/0ها را  ازه بازار سهام، نسبت بدهي بنگاهواحد افزايش در اند 1اي كه  گونه

 1همچنين . دهد واحد كاهش مي 22/0واحد افزايش در اندازه بخش بانكي، نسبت بدهي را تا 
واحد  1واحد افزايش و برعكس  21/0فعاليت بازار سهام، نسبت بدهي را تا سطح واحد افزايش در 

رابطه مثبت . دهد واحد كاهش مي 29/0فعاليت بخش بانكي، نسبت بدهي را تا سطح افزايش در 
و ) 2011(هاي توسعه بازار سهام و ساختار سرمايه در مطالعات دوكو و همكاران  بين شاخص

و رابطه منفي بين توسعه بخش بانكي و ساختار سرمايه در مطالعه ) 2011( 1دينسرجوك و يالسينر
  . يز حاصل شده استن) 2014( موهتار و احمد -اتودايي

  

  گيري نتيجه -6
مالي حاضر در سازمان بورس و اوراق   بنگاه غير 200ساختار سرمايه اين مطالعه اثر توسعه مالي بر 

با . كند آزمون ميهاي تابلويي نامتوازن  با استفاده از داده 1378-1391را طي دوره بهادار كشور 
كننده عمده ساختار سرمايه براي آزمون اينكه  توجه به مطالعات تجربي انجام شده، شش تعيين

دهد،  تأثير قرار مي  تحتدر ايران را  ها آنلي ها، تصميمات تأمين ما بنگاه خاصهاي  چطور ويژگي
هاي مربوط به اندازه و فعاليت بازار سهام و بخش  شاخص ،مطالعهدر اين عالوه ه ب. اند انتخاب شده

                                                            
1. Dincergok & Yalciner (2011) 
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گرفته ها بكار  يرهاي مربوط به ويژگي بنگاهغر متدر كناهاي توسعه مالي  بانكي به عنوان شاخص
  . استشده 

حاصل از بكارگيري روش حداقل مربعات تعميم يافته عملي براي آزمون نحوه اثرگذاري نتايج 
 در نظر گرفته شده در مطالعه يعنيمتغيرهاي ويژگي بنگاه تمامي  داد كهالذكر نشان  متغيرهاي فوق

 ،بدهي  مالياتي غير سپرها، نقدينگي و  هاي رشد، ساختار دارايي اندازه، فرصتسودآوري، 
اي كه متغيرهاي  به گونه ؛در ايران هستند مالي  ي غيرها ساختار سرمايه بنگاه ادارعنهاي م كننده تعيين

، )موافق با تئوري توازن( بدهي  مالياتي غير سپر، )موافق با تئوري سلسله مراتبي( سودآوري
اثر ) موافق با تئوري سلسله مراتبي(ها  و ساختار دارايي) موافق با تئوري سلسله مراتبي(نقدينگي 

موافق با تئوري ( و اندازه بنگاه) موافق با تئوري سلسله مراتبي(هاي رشد  فرصتمتغيرهاي و  منفي
حاصل شده براي نحوه با توجه به نتايج  .دارندها  ايه بنگاهبر ساختار سرم مثبتاثر  )توازن

تئوري سلسله مراتبي بيشتر  گفت توان ميدر مجموع تغيرهاي مربوط به ويژگي بنگاه اثرگذاري م
  . ايران را توضيح دهددر مالي   هاي غير تواند تصميمات تأمين مالي بنگاه مي

هاي توسعه  يعني شاخصمتغيرهاي اصلي مورد نظر مطالعه همچنين نتايج حاصل از وارد كردن 
هاي توسعه بخش  با شاخصبه ويژه در رابطه بازار سهام و بخش بانكي، نتايج دور از انتظاري را 

هاي  دار و شاخص هاي توسعه بانكي، اثر منفي و معني شاخص به طوري كه ه استنشان دادبانكي 
   .ها در ايران دارند توسعه بازار سهام، اثر مثبت و معناداري بر ساختار سرمايه بنگاه

در ايران حاكي از آن است كه هاي مربوط به توسعه بازار سهام  براي شاخصدر واقع نتايج مطالعه 
تأمين مالي از  ،ها گردد بنگاه باعث ميفعاليت، چه از جهت و از جهت اندازه چه توسعه بازار سهام 

ها  طريق بدهي را جايگزين تأمين مالي از طريق سهام نمايند و به عبارت ديگر، نسبت بدهي بنگاه
يابد بيشتر از زماني مي كه فعاليت بازار سهام افزايش ميزان اين افزايش، هنگا .يابد افزايش مي

اثرگذاري اندازه بازار سهام هر چند ( يابد است كه اندازه بازار سهام افزايش ميبدست آمده 
چندان توسعه يافته نيست كوچك بوده و ايران در كه بازار سهام با توجه به اين ).استتر  دار معني
باشد  مي) 1995(كنت و ماكسيمويك  -نتيجه مطالعه دميرجيوكتوان گفت اين نتيجه مطابق  مي

شود تأمين  د در اقتصادهاي با بازار سهام توسعه يافته، توسعه بيشتر بازار، موجب مينده كه نشان مي
اما در اقتصادهاي با بازار سهام در  مالي از طريق سهام جايگزين تأمين مالي از طريق بدهي شود

آوري اطالعات  براي تقسيم ريسك و جمعر بازار موجب ايجاد فرصت حال توسعه، توسعه بيشت
   .هايشان را افزايش دهند دهد كه استقراض ها اجازه مي اين امر به بنگاه شده و
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بيشتر سازي  ر سهام، فراهم نمودن امكان متنوعاز آنجايي كه يك مشخصه توسعه بازاحقيقت در 
و لذا كاهش سازي  توسعه بازار سهام امكان متنوعتوان گفت  ، مياستگذاران  سرمايهبراي  هاپرتفو

اين امر . كند گذاري بيشتر مي را تشويق به سرمايه ها آنگذاران فراهم كرده،  براي سرمايهريسك را 
تر سازد كه  ها آسان چه از طريق سهام و چه از طريق بدهي را براي بنگاه ،تواند تأمين مالي بيشتر مي

در . گيرد شكل مي ها آنكنند ساختار سرمايه  ها بيشتر از كدام شيوه استفاده مي بنگاهبسته به اينكه 
تأمين مالي از طريق بدهي رسد  به نظر مي مالي ايران با توجه به نتيجه حاصله،  هاي غير رابطه با بنگاه

ها  بنگاه اي كه با توسعه بازار سهام، نسبت بدهي دهد به گونه سهم بيشتري را به خود اختصاص مي
منجر  ،ها تواند با انتشار اخبار بيشتر در رابطه با بنگاه همچنين توسعه بازار سهام مي. يابد افزايش مي

راين تأمين ببنا. دهد را كاهش انتشار سهام و بدهي هزينه  ه و لذابه كاهش اطالعات نامتقارن شد
رابطه با  در. ها هزينه كمتري خواهد داشت ام و چه از طريق بدهي براي بنگاهمالي چه از طريق سه

از تأمين مالي نفع ها به  كاهش در هزينه اين توان گفت ميكشور ايران با توجه به نتيجه حاصله 
  .دهند ها نسبت بدهي خود را افزايش مي بنگاه بنابراينه و رقم خوردبدهي طريق 

باشد كه  بخش بانكي گوياي آن مي هاي مربوط به توسعه همچنين نتايج مطالعه در رابطه با شاخص
 ي غيراه فعاليت، نسبت بدهي بنگاهچه از جهت جهت اندازه و چه از توسعه بخش بانكي در ايران 

از شاخص فعاليت بخش بانكي بيشتر دهد كه اين اثر كاهشي در رابطه با  كاهش مي مالي را 
بانكي در ايران توسعه  به عبارت ديگر هنگامي كه بخش. باشد مي شاخص اندازه بخش بانكي

و لذا  نمايند ها، تأمين مالي از طريق سهام را جايگزين تأمين مالي از طريق بدهي مي يابد بنگاه مي
كه  دهند افزايش مينسبت بدهي را ها زماني  بنگاهاز آنجايي كه . يابد نسبت بدهي كاهش مي

توسعه بخش بانكي توان اين احتمال را مطرح كرد كه  ميد بهاي نمايندگي بدهي كاهش يا هزينه
شايد بتوان اين نحوه اثرگذاري را  همچنين. چنين شرايطي را فراهم كنددر ايران نتوانسته 

كه گونه تفسير كرد  اينكنند  بيان ميدر مطالعه خود ) 2014(موهتار و احمد  -اتوداييكه  طور همان
افزايش هزينه اعتبار  باو اين امر  شودمديريت ريسك  تواند باعث بهبود توسعه بخش بانكي مي

اين در رابطه با ايران شايد بتوان بر اين عالوه . دبموجب شود اعتبار دريافتي كاهش ياها  براي بنگاه
لذا  ها در بورس، كارگزاري دارند از بانكبرخي با توجه به اينكه كه كرد را نيز مطرح استدالل 

توسعه  باشند؛ بديهي است در چنين شرايطي ها مي ن سهام بنگاهراخريدااز جمله خود ها  بانك
اين احتمال نيز  .ها را نتيجه دهد هاي خريداري شده توسط بانك افزايش سهامتواند  بخش بانكي مي
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 هاي زود بازده و طرح مسكن مهر هاي دولتي نظير طرح بنگاه وجود دارد كه وجود برخي از طرح
هاي غير بورسي و خريداران  تسهيالت بانكي به سمت شركت يك سو ازباعث شده باشد كه 

هاي بورسي را به تسهيالت كمتر كرده باشد و  و بنابراين دسترسي بنگاه شودمسكن مهر سوق داده 
ها  دهي بانك ها، توان تسهيالت هاي اضافه برداشت بانك با افزايش هزينهها  اين طرحاز سوي ديگر 
  . كاهش داده باشدرا ها  به ساير بخش

وه حن گيري قطعي در مورد داليل نتيجه توجه شود كهالزم است علي رغم ارائه توضيحات فوق، 
هاي  بررسي ،مالي ايران  هاي غير بر ساختار سرمايه بنگاه بخش بانكيبازار سهام و اثرگذاري توسعه 

   .طلبد ي را ميها نابيشتر و جداگ
صميمات ساختار كه ت ادعا كردبه صورت قطعي توان  مطالعه ميحاصل از با توجه به نتايج  نهايتا

از جمله شود بلكه توسط محيط بيروني  هاي خودشان تعيين نمي ها تنها از طريق ويژگي سرمايه بنگاه
ها و  مديران بنگاهبه و بنابراين گيرد  تأثير قرار مي  كنند نيز تحت كه در آن فعاليت ميمحيط مالي 

  .ود اين موضوع را مدنظر قرار دهندهاي خ گيري در تصميم گردد پيشنهاد ميمسئولين كشور نيز 
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  ارزيابي انحراف نرخ ارز واقعي مبتني بر رويكرد رفتاري
 

  1صميمي يجعفر احمد
 2نسرين قبادي

  چكيده
 كه اين ضمن. هاست پرداخت تراز تعادل و توليد عوامل كامل اشتغال با متناظر واقعي ارز نرخ تعادلي مسير
 نرخ انحراف بنابراين. شود مي مطرح خارجي پذيري رقابت كليدي شاخص عنوان به معموالً واقعي ارز نرخ
 كم يا گذاري ارزش اضافه هاي سياست از يك هر و است پرهزينه بسيار آن تعادلي مسير از واقعي ارز

  .دارد دنبال به اقتصاد براي منفي تبعات گذاري ارزش

 تعادلي ارز نرخ رفتاري رويكرد از استفاده با امريكا دالر حسب بر واقعي ارز نرخ تعادلي رابطه مقاله، اين در
)BEER (بازبودن خارجي، هاي دارائي خالص: شامل آن اصلي هاي بنيان حسب بر 1338-91 هاي سال طي 

 نتايج. است شده بررسي جوهانسن انباشتگي هم تكنيك از استفاده با وري بهره و مبادله رابطه تجاري،
 و 51/0 ميزان به خطا تصحيح ضريب. است پيشين مطالعات با همسو و نظري الگوي با متناظر برآورد
 دهد مي نشان واقعي مؤثر ارز نرخ و )BEER( برآورد از حاصل تعادلي ارز نرخ روند مقايسه. است دار معني
 واقعيت اين گر بيان كه بوده دليتعا ارز نرخ از كمتر واقعي ارز نرخ همواره ،1370 سال تا دوره ابتداي از كه

 شكاف از ،1370 سال از پس. ايم بوده مواجه ارز نرخ گذاري ارزش كم پديده با هاسال اين طي كه است
 ارز نرخ ها، سال برخي در. است شده نزديك اش تعادلي مقدار به مؤثر ارز نرخ و شده كاسته نرخ دو بين

  . است ارز نرخ گذاري ارزش اضافه نمود كه گرفته پيشي تعادلي ارز نرخ از واقعي
  

  . نرخ ارز تعادلي، رويكرد رفتاري، رويكرد بنياني، هم انباشتگي :كليدي واژگان
Keywords: Exchange Rate, BEER, Equilibrium, Effective, Cointegration.  
JEL Classification: F310, E600, C520.  
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  مقدمه -1

 تراز تعادل و توليد عوامل كامل اشتغال با متناظر يارز واقع نرخ يتعادل مسيرجا كه  آن از
 يبرا يابزار ،خود يتعادل يرارز از مس يانحراف نرخ واقع يزانم يينتع براينبنا هاست، پرداخت

 برانگيزترين بحث از يكي ،انحراف يزانم ينا برآورد. شود مي تلقيمقابله با عدم توازن در اقتصاد 
مشهود  ينرخ ارز واقع ياست كه مقدار تعادل ينا ياساس مشكل ليكن. مباحث اقتصاد كالن است

نرخ ارز در اقتصاد كالن است و  يرهاياز متغ يتابع ينرخ ارز تعادل ي،نظر يبر اساس مبان. يستن
  ). 1989 ،1ادورادز( كند مي حركتخود  يزمان به سمت مقدار تعادل يط

 براي هم و اقتصادي گذاران سياست براي هم زمان طي آن حركت و تعادلي واقعي ارز نرخ برآورد
 هاي شاخص از يكيمعموالً به عنوان  ينرخ ارز واقع. است يتبازار حائز اهم ياصل يگرانباز

 دست از عنوان به واقعي ارز نرخ گذاري ارزش اضافه بنابراين،. استمطرح  يخارج پذيري رقابت
كم  يا گذاري ارزشاضافه  هاي سياست از يك هرچند كه  هر. شود مي تلقي پذيري رقابت دادن
 بارتري زيان آثار داراي گذاري ارزشاضافه  ليكن دارد، دنبال به را منفي تبعات گذاري ارزش
 تر پايين اقتصادي رشد به ملي پول گذاري ارزش اضافه كه دهد مينشان  يتجرب شواهد. است

 و خارجي هاي بدهي يشآن، موجب افزا بر عالوه. شود مي منجر اي كارخانه صنايع رشد مخصوصاً
 ترتيب، همين به. نمايد مي محتمل را بازي سفته بازار ريسك و شد خواهد جاري حساب كسري نيز
 منظر، اين از لذا. از آن غافل شد يداست كه نبا يتبعات منف يدارا يزن يپول مل گذاري ارزش كم

 انحراف. يابد مي ضرورت آن يتعادل يرانحراف نرخ ارز از مس بر گذار تأثيراز عوامل مهم  يآگاه
 مانند داخلي ناسازگار هاي سياستاعمال ) الف: يرداز دو نوع شوك نشأت بگ تواند مي ارز نرخ

و  يخارج بهره هاي نرخ يدشد يشمثل افزا يخارج هاي شوك) ب مالي، و پولي هاي سياست
  . رابطه مبادله يبتخر
 اين ادبيات از بخشي. است برانگيزي بحث موضوع ارز نرخ رفتار تحليل يچارچوب اقتصاد پول در

بر  مرتبط، اقتصادي متغيرهاي حسب بر واقعي و اسمي ارز نرخ حركت توضيح به موضوع
 آن كننده تعيين 2هاي بنيانانحراف نرخ ارز نسبت به  يابيارز به ادبيات از ديگري بخش. گردد يم

 حسب بر مشخص ارز نرخ يك كهكند مي موضوع قضاوت اين خصوص در و پرداخته
 زمينه اين در شده ارائه رويكردهاي از يكي .نشده باشد 3گذاري ارزشكم  يا يشب هايش، بنيان

                                                            
1. Edwards (1989) 
2. Fundamentals 
3. Over or Undervalued 
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 FEER(2( تعادلي ارز نرخ بنياني رويكرد عنوان تحت كه است )1994( 1ويليامسون به مربوط
با  كه شود مي تعريف نرخي عنوان به تعادلي ارز نرخ رويكرد، اين چارچوب در. شود يمطرح م

 وضعيت در اقتصاد كه شود يم يجادا يطيامر معموالً در شرا ينا. موازنه اقتصاد كالن سازگار است
 گرفته قرار) خارجيموازنه ( پايدار جاري حساب و) داخليموازنه ( پايين تورم و كامل اشتغال
 كه شود مي حاصل اقتصادي هاي بنيان بر تأكيد با خاصي شرايط در نرخ اين كه جا آن از. باشد

 اين ويليامسون. است مدت كوتاه يريتعب يناست، بنابرا يو موقت يادوار تجار تأثير تحت معموالً
  . كند مي تصوير را اقتصاد آل ايده و مطلوب شرايط كه داند يم 3دستوري مفهومي را نرخ

 BEER(4( تعادلي ارز نرخ رفتاري رويكرد است، مطرح ارز نرخ برآورد براي كه ديگري رويكرد
 تشريح آن هدفمطرح شد و ) 1998( 6مكدونالد –و كالرك ) 1995( 5فاروق توسطاست كه 

 تراز اقالم تمامي رويكرد، اين چارچوب در. است آن كننده تعيين هاي بنيان به نسبت ارز نرخ رفتار
. هستند اهميت حائز ارز نرخ كننده تعيينعنوان عوامل  به ها پرداخت تراز اي سرمايه و جاري
 از تر گسترده ياردر حال توسعه بس يدر كشورها ينرخ ارز واقع يابيارز يبرا BEER از استفاده

  ). 1995، 7مكدونالد( است بوده صنعتي كشورهاي
كه منجر به  است مدت بلند و مدت ميان در واقعي ارز نرخ حركت سازي مدل رويكرد، اين هدف

. دارد 8ياول، جنبه اثبات يكردنرخ ارز شد و برخالف رو يهم انباشتگ يلبر تحل ينگرش مبتن يجادا
. شود مي گيري اندازه FEERارز از  يانحراف نرخ واقع يزانم يكرد،رو يندر واقع در چارچوب ا

 شود مي محاسبه حقيقي ارز نرخ و شده برآورد ارز نرخ ميان شكاف اساس بر انحراف اين
 با مريكاآ دالر حسب بر واقعي ارز نرخ تعادلي رابطه مقاله، اين در). 1998 مكدونالد، وكالرك (

 هاي بنيان حسب بر 1338-91 هاي سال طي) BEER( تعادلي ارز نرخ رفتاري رويكرد از استفاده
 از استفاده با وري بهره و مبادله رابطه تجاري، بودن باز خارجي، هاي دارائي خالص: شامل آن اصلي

 از پس :است يرمقاله به شرح ز اين ساختار. است شده بررسي جوهانسن انباشتگي هم تكنيك
 موضوع ينرخ ارز تعادل يرفتار يكردبر رو مروري .است شده ارائهانجام شده  مطالعات مقدمه

                                                            
1. Williamson (1994) 
2. Fundamentally Equilibrium Exchange Rate (FEER) 
3. Normative 
4. Behaviorally Equilibrium Exchange Rate (BEER) 
5. Faruqee (1995) 
6. Clark and Macdonald (1998) 
7. Macdonald (1995) 
8. Positive 
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 يحتصر. است شده پرداخته رويكرد اين متدلوژي بهو در ادامه  دهد مي تشكيل را مقاله دوم قسمت
 گيري نتيجه و بندي جمع به مقالهآخر  بخش. است يعنوان سرفصل بعد يرهامتغ يمدل و معرف
  . است يافته اختصاص

  
  تحقيق پيشينه -2

 واقعي ارز نرخ بر مؤثر عوامل خصوص در را ايگسترده تجربي و نظري تحليل) 1989( ادواردز
 متغيرهاي از متأثر فقط بلندمدت تعادلي ارز واقعي نرخ وي مطالعات اساس بر. كند مي فراهم

 مدل ادواردز. نمود بندي تقسيم خارجي و داخلي دسته دو به را ها آن توان مي كه است حقيقي
 توسعه حال در كشور 12 از متشكل گروه يك هاي داده از استفاده با كاربردي لحاظ به را خود

 بلندمدت و مدت كوتاه در ارز واقعي نرخ كننده تعيين عوامل بررسي به تنها نه و نمود آزمون

 سال در 1چرچ. داد قرار بررسي مورد آن تعادلي مسير از را نرخ اين انحراف ميزان بلكه پرداخت،
 گرفت نتيجه و كرد برآورد 2داري خزانه مدل از استفاده با را انگلستان تعادلي واقعي ارز نرخ 1992
 به. است واقعي نرخ از كمتر 1990 دهه هاي سال بيشتر براي كالن اقتصاد تعادل با مرتبط ارز نرخ

 تورم داشتن نگه پايين انگلستان، كشور در واقعي ارز نرخ گذاري ارزش اضافه راه تنها وي اعتقاد
 رابطه يها نابني از استفاده با را واقعي ارز نرخ بلندمدت تعادل مدل) 1994( 3سوتو و البدوي .است
 به نسبت سرمايه خالص جريان ،)تجاري سياست پراكسي عنوان به( اقتصادي بودن باز ميزان مبادله،
GDP، در دولت مخارج سهم GDP، معادله) 1995( فاروق. كردند برآورد صادرات رشد نرخ و 
 وري، بهره رشد شكاف: متغيرهاي خصوص رد انباشتگيهم تحليل از استفاده با را ارز نرخ رفتاري
. كرد برآورد خارجي هاي دارائي خالص مبادله رابطه ،4تجارت قابل غير كاالهاي نسبي قيمت

 را تجربي مطالعات فاروق، توسط شده ارائه نظري ساختار از استفاده با 1995 سال در مكدونالد
 5كرامر. داد انجام وودز برتن از پس دوران براي امريكا دالر و ژاپن ين آلمان، مارك درخصوص

 كاالهاي نسبي قيمت مبادله، رابطه خارجي، هاي دارائي خالص لحاظ با فاروق مدل بسط با) 1996(
 تجاري شركاي به نسبت مريكاآ مالي تراز كه گيرد مي نتيجه تجارت غيرقابل كاالهاي و تجاري

                                                            
1. Church (1992) 
2. Treasury Model 
3. Elbadawi and Soto (1994) 
4. Non- traded goods 
5. Kramer (1996) 



  

 59                                                                                             انحراف نرخ ارز واقعي مبتني بر رويكرد رفتاريارزيابي 

G7، انجام مطالعات اساس بر) 2003( 1رويل و ايگرت. است دالر واقعي ارزش بر مثبتي اثر داراي 
 در دولت مخارج سهم وري، بهره: شامل واقعي، ارز نرخ بر گذار تأثير متغيرهاي از ليستي شده،

GDP، مبادله، رابطه واقعي، بهره نرخ شكاف خارجي، هايدارايي خالص اقتصاد، بودن باز نسبت 
 و 2پاتچيز. كردند فراهم GDP در گذاري سرمايه و خصوصي مخارج سهم خارجي، بدهي

 نتيجه اين به آن تعادلي مسير از قبرس ارز نرخ انحراف ميزان بررسي ضمن) 2005( همكاران
 اضافه 1980 دهه در كه چند هر است، بوده صفر به نزديك انحراف اين 1990دهه طي كه رسيدند
 كشور 5 واقعي ارز نرخ رفتار) 2006( همكاران و 3فريت .است شده انجام ارز نرخ گذاريارزش
 در گرفتند نتيجه و بررسي كردند مكدونالد ارز نرخ رفتاري مدل گيري كار به با را مركزي اروپاي

 سمت به گرايش اسلوني و اسلواكي لهستان، مجارستان، چك، جمهوري: شامل كشور 5 هر
 رويكرد از استفاده با )2008( همكاران و 4كووره بنزي .است بوده ارز نرخ گذاري ارزش اضافه

BEER اصلي هدف .كردند وردآبر را نوظهور و صنعتي كشور 20 در تعادلي واقعي ارز نرخ 
 تأييد را موضوع اين ها آن بررسي و بود ارز نرخ برآورد در رويكرد اين توانايي ميزان بررسي ها آن
 فريقايآ پول بلندمدت تعادلي ارز نرخ مسير BEER از استفاده با) 2008( 5متي و سايمن. كرد

 با ژاپن و انگلستان، اروپا، مريكا،آ: شامل كشور اين اصلي شركاي با تعامل در را) Rand( جنوبي
 ارز نرخ مدلي را براي محاسبه  )2009( 6كوباتا مگومي. كردند تعيين پانلي هاي داده از استفاده
 هم تكنيك از استفاده طراحي كرد و ميزان انحراف نرخ ارز واقعي را با ERER(7(تعادلي واقعي

سپس احتمال و اندازه ماندگاري نرخ ارز . برآورد نمود خطا تصحيح جوهانسن و مدل انباشتگي
هاي پروبيت و  كاهش ارزش يافته را بواسطه بكارگيري ابزارهاي سياستي را با استفاده از مدل

 تورم، نرخ محصول، از متشكل اي ساده ساختاري مدل) 2010( 9كمپا و برگر. اندازه گرفت 8توبيت
 اين نتايج كردند، برآورد 1974 -2008 دوره طي كانادا هاي داده از استفاده با را ارز واقعي نرخ و

 دنبال ارزش كاهش با توأم را ماليمي حركت مسير كانادا ارز تعادلي نرخ كه داد نشان مطالعه
 با را آن تعادلي مسير از چين ارز نرخ انحراف ميزان) 2010( 10دوپاي و كارلوتي. است كرده

                                                            
1. Egert and Révil (2003) 
2. Pattichis (2005) 
3. Frait (2006) 
4. Benassy-Quere (2008) 
5. Saayman & Matthee (2008) 
6. Megumi Kubota (2009) 
7. Equilibrium Real Exchange Rate  
8. Probit and Tobit 
9. Berger and Kempa (2010) 
10. Carlotti J. E. and Dupuy, Ph. (2010) 
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 سهم و اقتصاد، بودن باز مبادله، رابطه لحاظ با 1980-2008 دوره طي فصلي هايداده از استفاده
) 2010( 1ويرا و مكدونالد. كردند بررسي ارز نرخ كننده تعيين يها نابني عنوان به GDP از مصرف

 1980-2004 زماني سري هايداده از استفاده با كشور 90 رشد بر را واقعي ارز نرخ نقش) 2010(
 كه مفهوم اين به است؛ مثبت واقعي ارز نرخ انحراف ضرايب دادند نشان نتايج. كردند بررسي
 همكاران و موسويكي. داشت خواهد بلندمدت رشد بر منفي تأثير ارز نرخ گذاريارزش اضافه

 مدل و جوهانسن انباشتگيهم تكنيك از استفاده با كنيا در را واقعي ارز نرخ انحراف ،)2012(
 در واقعي ارز نرخ كه رسيدند نتيجه اين به و كردند بررسي 1993-2009 دوره طي خطا تصحيح
 از استفاده با) 2013( همكاران و 2صداوي .است بودهخود  تعادلي مقدار از باالتر اوقات بيشتر
 FEER رويكرد از استفاده با 1982-2008 دوره طي صنعتي و نوظهور كشورهاي پانلي هايداده
 و مالي بودن باز تجاري، بودن باز بر مشتمل را واقعي ارز نرخ انحراف اصلي هايكننده تعيين

 ارز نرخ از RMB( 4( رنمينبي انحراف ميزان) 2013( 3سو. كردند معرفي ايمنطقه گراييتخصص
-2012 دوره براي ماهانه هايداده از استفاده با را كشور اين برتر تجاري شريك 20 تعادلي ارز

 به 2008 تا 2007 سال از RMB كه داد نشان نتايج كه كرد برآورد BEER روش اساس بر 1997
. كرد متوقف را انحراف كاهش روند جهاني مالي بحران بروز اما رسيد،خود  تعادلي سطح

 را آن اقتصادي يها نابني بر پاكستان واقعي ارز نرخ انطباق ميزان ، )2014( 5سعيد و دبوويكز
 به و دارمعني طور به پاكستان روپيه گذشته هايسال طي كه رسيدند نتيجه اين به و كردند، بررسي
  .است شده گذاريارزش اضافه سيستماتيك صورت

 نرخ كه است معتقد و پرداخته ارز واقعي نرخ ناميزاني تحليل و تجزيه به )1373( نادري ايران در

 كه اساسي عوامل اول دسته. گيردمي قرار عوامل دسته دو تأثير تحت دوره هر در ارز واقعي

 شامل كه بوده مدتكوتاه عوامل دوم دسته و ارز واقعي نرخ تعادلي ميزان كنندهتعيين

 عوامل تنظيمي، الگوي طبق )1377( قاسملو. هستند كالن اقتصاد مالي و پولي هاي سياست

 هايمحدوديت تجاري، شرايط شامل  را ايران در ارز بالفعل واقعي نرخ تغييرات بر تأثيرگذار

 در پول عرضه مازاد ميزان و نفت واقعي درآمد ميزان داخل، در آوريفن پيشرفت ايران، تجاري
 وري،بهره سطح رشد نفت، حقيقي قيمت  خود، مطالعه در) 1380( گچلو و درگاهي .گرفت نظر

                                                            
1. MacDonald and Vieira (2010) 
2. Saadaoui (2013) 
3. Cui, Yuming (2013)  

  .است يواناست كه يكاي اصلي آن هم  چينرسمي كشور  پول يكايرنمينبي  . 4
5. Debowicz  Dario and Wajiha Saeed (2014) 
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 سياست و پولي، سياست مالي، سياست ارزي، و تجاري هايكنترل شدت سرمايه، انباشت نرخ

 معرفي ايران در ارز حقيقي نرخ كنندةتعيين عوامل عنوان به را ملي پول اسمي ارزش تضعيف
 رد معني به كه كندمي تأييد را ايران اقتصاد در ارز حقيقي نرخ ناپايايي مطالعه، نتايج. كردند

 به) 1381( نصراللهي و شجري. است ايران اقتصاد در بلندمدت مطلق خريد قدرت برابري فرضية
 به نظريه اين گيرندمي نتيجه و پرداخته ايران ارز بازار ساختار در خريد قدرت برابري نظريه آزمون
 برخوردار رقابتي مقادير از ارز نرخ كه صورتي در كه است اين آن مفهوم و برقرار ايران در خوبي
 روش از استفاده با) 1383( طيبي و نصراللهي. دارند رقابت قدرت خوبي به داخلي صنايع باشد،

 با ايران در ارز واقعي نرخ بلندمدت تعادلي مسير از انحراف برآورد به HP(1( پرسكات -هودريك
 بلند تعادلي مسير از انحراف دهدمي نشان بررسي نتايج. پردازند مي ساختاري مدل يك از استفاده
 زهرا و خديجه. دارد بستگي هاكشش ويژه به استفاده مورد پارامترهاي به ايران در ارز نرخ مدت

 ارز داخلي واقعي نرخ برآورد براي مختلف هايشاخص از خود، مطالعه در) 1383( نصراللهي
 واقعي نرخ كنندهتعيين بلندمدت و مدتكوتاه عوامل) 1383( رحيمي و ابريشمي. كنندمي استفاده

 عوامل بلندمدت در گيرندمي نتيجه و بررسي ايران اقتصاد در را كااليي سه چارچوب در ارز
 باز درجه مركزي، بانك ذخاير گذاري،سرمايه سهم مبادله، رابطه شامل ارز واقعي نرخ بر موثر

 مهرآرا و ابريشمي مطالعه نتايج .است پول حقيقي عرضه و دولت مصرفي مخارج اقتصاد، بودن
 داخلي جذب به گذاريسرمايه نسبت منابع، تراز وري،بهره تعرفه، شاخص دهدمي نشان) 1383(

) 1384( مهرآرا .دارند صادراتي و وارداتي حقيقي ارز نرخ بر داريمعني اثرات اسمي، ارز نرخ و
 هايسياست وري،بهره رشد شامل را ايران اقتصاد در را تعادلي حقيقي ارز نرخ كنندهتعيين عوامل
 بر را اثر بيشترين منابع تراز گيردمي نتيجه و گرفته نظر در منابع تراز و تعرفه شاخص مالي، و پولي

 واقعي نرخ انحراف ابتدا )1379( ايزدي مريم و حميدرضا. دارد اسمي و حقيقي ارز نرخ نوسانات
 و )كروم شاخص از استفاده( خريد قدرت برابري نظريه از استفاده با بلندمدت تعادلي مسير از ارز
 با توضيح خود روش از استفاده با مدل متغيرهاي از برخي بودن ناپايا به توجه با بعد مرحله در

 ارز نرخ نوسانات تأثير سپس و براورد را 1340-86 دوره براي) ARDL( گسترده هايوقفه

 كازروني .دادند قرار بررسي مورد را صنعت بخش افزوده ارزش بر تعادلي مسير از آن وانحراف
 مدل از استفاده با واقعي ارز نرخ ثباتيبي بر اقتصاد بودن باز درجه تاثير  ،)1389( همكاران و

GARCH  ناخالص توليد تغييرات و اقتصادي بودن باز درجه داد نشان نتايج. كردند بررسي را 

                                                            
1. Hodrick- Prescott    
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 سال در هاديان و عزيزي. دارد ارز واقعي نرخ ثباتيبي بر داريمعني و منفي اثر سرانه داخلي
 در آن تعادلى مقادير از حقيقى ارز نرخ هاى انحراف ميزان غيرخطى، رگرسيون از استفاده با 1391
 قدرت برابري روش از استفاده با 1392 سال در همكاران و نصراللهي. كردند  برآورد  را ايران
  بر ارز واقعي نرخ انحراف تأثير بعد مرحله در و پرداخته ارز تعادلي نرخ تعيين به )PPP( خريد
 با شده برآورد ارز تعادلي نرخ مقادير مقايسه. نمودند بررسي ايران اقتصادي چهارگانه هايبخش
 و  حد از بيش) 1344-1385(  هايسال طي ايران در ارز واقعي مقادير كه داد نشان واقعي مقادير

  .است شده برآورد حد از كمتر) 1386- 1389( هاي سال در
  
   تعادلي ارز نرخ رفتاري رويكرد -3

 گذاريسياست و شرايط تبيين در مؤثري نقش آن انحراف ميزان نيز و تعادلي ارز نرخ تعيين
 رويكرد سه حداقل. اندشده متمركز زمينه اين در بسياري مطالعات جهت همين به دارند؛ اقتصادي

 كه است PPP(1(خريد قدرت برابري بر مبتني اول رويكرد. دارد وجود تعادلي ارز نرخ تعيين براي
 اين تجربي مطالعات ليكن. كندمي مرتبط كشورها بين قيمتي هايتفاوت به را اسمي ارز نرخ

 نرخ بنياني رويكرد عنوان تحت دوم رويكرد. گيرندنمي كار به بلندمدت؛ افق در مگر را رويكرد
را بر اساس تعادل  يكه نرخ ارز تعادل شد معرفي) 1994( ويليامسون توسط ؛)FEER(تعادلي ارز

 تعيين جاري حساب موازنه اساس بر ارز نرخ ينا. كندياقتصاد محاسبه م يو خارج يهمزمان داخل
 و داخلي موازنه و است  يخارج هايدارايي پايدار تعادل و كامل اشتغال با متناظر كه شودمي

 و كالرك نظربنا به  ليكن. كندمي تأمين بلندمدت و مدتميان در را كالن اقتصاد خارجي
 نرخ شود؛مي تعريف) كالن اقتصاد( اتحاد يك يهبر پا FEER كه آنجا از ، )1998( 2مكدونالد

 اساس بر سوم رويكرد. گرفت نظر در دستوري مفهوم يك بعنوان تواننميارز محاسبه شده را 

BEER رفتار هايپويايي رويكرد، اين. شد معرفي) 1998( مكدونالد و كالرك توسطكه  است 
 شرايط و دهدمي قرار نظر مد تعادل از انحراف و مدتكوتاه هايحركت شامل را ارز نرخ

 توضيح براي مناسبي گزينه BEER معموالً. گيردمي نظر در كالن اقتصاد براي تريگسترده
  . است ارز نرخ ادواري حركت
 عمومي رويكرد يك اينرو از نيست، استوار ارز نرخ از خاصي سازيمدل هيچ بر BEER رويكرد

 ميانگين از انحراف كه است اين FEER رويكرد  بااين رويكرد  تشابه. دارد ارز نرخ سازيمدل به

                                                            
1. Purchasing Power Parity (ppp) 
2. Clark and Macdonald (1998) 
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PPP خالف بر ليكن. دهدمي  توضيح واقعي عوامل اساس بر را هاداده با متناظر FEER اين 
 عامل گونه هر لحاظ بدون را، آن تعادلي مقدار از واقعي ارز نرخ انحراف ميزان كه دارد را قابليت

 و تجزيه آماري هايآزمون از استفاده با را ارز نرخ رابطه كه اين ضمن. بگيرد اندازه دستوري
 عوامل به يافته كاهش فرم ارز نرخ معادالت برآورد ،BEER چارچوب در. كندمي تحليل

 و)  Z2 و Z1( مدت ميان و بلندمدت يها نابني ،)T( مدتكوتاه عوامل تعريف: جمله از متعددي
 مطالعات و نظري مباني اساس بر. دارد بستگي ها آن بلندمدت مقادير از ها نابني انحراف ميزان
به  بسته و اندشده لحاظ ارز نرخ تأثيرگذار يها نابني عنوان به متعددي عوامل شده، انجام تجربي

 بلندمدت تعادلي ارز نرخ ،)1998( مكدونالد و كالرك مطالعه در .استمدل منتخب متفاوت 
 غيرقابل كاالهاي نسبي قيمت بر مبتني ساموئلسن -باالسا اثر ،)tot( مبادله رابطه: متغير سه از تابعي

 متغير سه هر و است) nfa(خارجي هايدارائي خالص و ،)tnt( تجارتقابل كاالهاي به تجارت
 :هستند تعادلي ارز نرخ بر مثبتي اثر داراي

  = ( , , ) 
  
 كه است شده منظور تعادلي ارز نرخ رفتار بررسي براي مختلفي يها نابني تجربي، مطالعات ساير در

 مؤثر عوامل ،)2001( كومارك و فريت. است متفاوت نيز شده برآورد هايمدل در ها آن عالمت
 تجارت غيرقابل بخش و تجارتقابل بخش بر ها آن اثرگذاري براساس گروه دو به را ارز نرخ بر

 گروه دو قالب در را واقعي ارز نرخ افزايش بر گذارتأثير اصلي عوامل ها آن. كنندمي بنديتقسيم
 توسعه هزينه ساموئلسن، -باالسا اثر شامل عرضه عوامل. كنندمي بنديتقسيم تقاضا و عرضه عوامل
 و تجارتقابل كاالهاي براي تقاضا درآمدي كشش: شامل تقاضا عوامل و هلندي بيماري و شبكه
 نشان مطالعات از سوم يك تقريباً. است سرمايه حساب آزادسازي دنبال به سرمايه يها Ĥنجري
 يا خارجي واقعي بهره نرخ خارجي، هايدارائي خالص بودن، باز نسبت دولت، مخارج دهند مي

 تعداد اثر. اندداشته ارز واقعي نرخ بر داريمعني اثر تجاري مبادله رابطه و واقعي بهره نرخ اختالفات
 مطالعات از درتعدادي گذاريسرمايه و خصوصي مخارج خارجي، بدهي نظير متغيرها از ديگري
 است شده وارد مطالعات تمام در تقريباً آن هايپراكسي از يكي يا وريبهره متغير. است شده تأييد

 منجر ارز واقعي نرخ "گذاريارزش اضافه" به وري بهره در افزايش كه دارد وجود قوي شواهد و
  . نيست يكسان متغيرها ساير عالمت خصوص در آمده دست به هاييافته اما. شودمي
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  متدلوژي و تصريح مدل -4
 يافته كاهش فرم از ،ERER(1( تعادلي واقعي ارز نرخ برآورد براي) 1998( مكدونالد و كالرك
 بر تعادلي مسير. دهندمي توضيح زماني دوره يك طي را ارز نرخ رفتار و كنندمي استفاده معادالت
  . شود مي حاصل آن هاي نابني و ارز واقعي نرخ بين انباشتگي هم رابطه اساس
  :است زير شرح به يافته كاهش فرم كلي شكل

  =	 	 + 	 + + 						                                                                   					 )1  ( 		
Z1 :باشند ارز نرخ بر بلندمدت اثرات داراي رود مي انتظار كه اقتصادي يها نابني بردار 

Z2 :ادوار با مثال طور به( هستند ارز نرخ بر مدتميان آثار داراي كه اقتصادي يها نابني بردار 
 ). هستند متناظر تجاري

β1, β2 :يافتهكاهش فرم ضرايب بردار  
T :مدت كوتاه در واقعي ارز نرخ بر مؤثر عوامل بردار  
τ :يافتهكاهش فرم ضرايب بردار  
єt :اخالل جمله  
 از تعدادي و z2 و z1 بنياني متغيرهاي حسب بر حقيقي واقعي مؤثر ارز نرخ فوق معادله در

. شود مي داده توضيح) є ( تصادفي خطاي جمله و) T( مدت كوتاه در ارز نرخ بر مؤثر متغيرهاي
 توسط كه است نرخي معادل كه  ’q جاري تعادلي نرخ و حقيقي واقعي ارز نرخ بين كه است الزم

  :شويم قائل تمايز شوند؛ مي تعيين ها نابني از دسته دو جاري مقادير
  =	 	 + 	  )2(                                                                            
 

 و حقيقي واقعي ارز نرخ ميان تفاضل صورت به) cmt( انحراف ميزان چارچوب، اين به توجه با
 :شود مي تعيين زير فرمول مطابق اقتصادي يها نابني جاري مقادير بر مبتني ارز نرخ

  = − = − 	 + 	 = + )3(                                  
 

 پايدارشان و مطلوب سطوح از خود اقتصادي يها نابني كه دارد وجود احتمال اين كه جايي آن از 
 مقادير با متناسب نرخ و حقيقي واقعي ارز نرخ ميان اختالف عنوان به را tmt بگيرند؛ فاصله

                                                            
1  . Equilibrium Real Exchange Rate (ERER) 
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 داده نشان Z2t و Z1t با ترتيب به كه كنيممي تعريف اقتصادي يها نابني پايدار يا بلندمدت
  :شوند مي

  = − 	 + 	 )4  (                                                                  
 

  :شودمي تفكيك جزء دو به انحراف كل ميزان باال، معادله راست سمت ازq’t  كردن كم با
  = ( − ) + − + − )5           (                                 
 

 ديگر جزء. است) 3( معادله بر مبتني كه دهدمي نشان را جاري انحراف ميزان فوق معادله اول جزء
 : كه جا آن  از. ميدهد نشان ها آن تعادلي و پايدار مقادير از را جاري يها نابني حركت اثر

 − = +  
 

  :كرد بازنويسي زير صورت به را)  5( معادله توان مي 
  = + + − + − )6(                               
 

 و انتقالي عوامل شامل قسمت دو به زمان هر در ارز نرخ انحراف كل BEER رويكرد در بنابراين
 در. است تجزيه قابل پايدارشان مقادير از اقتصادي يها نابني انحراف ميزان نيز و تصادفي اختالالت

 ولي شودمي برآورد توضيحي متغيرهاي از ايمجموعه توسط تعادلي ارز نرخ رويكرد، اين در واقع
 تعادل بنابراين. شودنمي حاصل كالن اقتصاد تعادل وضعيت پايه بر نرخ اين شد گفته كه طور همان
 آن، حركت صورت اين در و يابدمي موضوعيت رفتاري چارچوب در حقيقي ارز نرخ

  .است آن يها نابني تغييرات كننده منعكس
 را آن بر ارز نرخ يها نابني از متفاوتي آثار مختلف هايمدل يا هانظريه شد اشاره كه گونه همان
 يا و زماني افق تفاوت مانند عواملي از ناشي متغيرها عالمت نتايج در تفاوت. كنندمي تبيين

 كه ايگونه به است، تأثيرگذار امر اين در زماني افق مخصوصاً. است شده گرفته كار به متدلوژي
 در. باشد متفاوت مدتبلند و مدتميان در آن آثار با مدت كوتاه در است ممكن متغير يك اثر
 بر مدل اين در شده لحاظ يها نابني. است آمده دست به زير مدل اساس بر برآوردها مقاله اين
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 اين به) 1( جدول در. اندشده لحاظ مرتبط كليدي مطالعات بيشتر در كه است متغيرهايي اساس
  . است شده اشاره آن به مربوط مطالعات و متغيرها

 

 هاي اصلي نرخ ارز و مطالعات تجربي مرتبطنافهرست بني):1(جدول
  اهم مطالعات مرتبط نماد متغير نام متغير

هاي خالص دارايي
  nfa  مركزيخارجي بانك 

، )2002( ، ايگرت)1998(، كالرك و مكدونالد)1995(، مكدونالد)1996(، كرامر)1995(فاروق
، مكدونالد و ويرا )2008( ، سايمن و متي)2008( ، بنزي كووره و همكاران)2005(پاتچيز و همكاران 

)2010(  

 tot  رابطه مبادله

، )1997( مكدونالد ،)1996( كرامر ،)1995( فاروق،)1994(، البدوي و سوتو)1989(ادواردز
، بنزي كووره و )2005(پاتچيز و همكاران ، )2003( ايگرت و رويل، )1998( كالرك و مكدونالد

 )2010(مكدونالد و ويرا  ،)2008(همكاران
  )2008( و متي ، سايمن)2005(پاتچيز و همكاران ، )2003(ايگرت و رويل ، )1994(البدوي و سوتو   open  باز بودن تجاري

  cg  مصرف دولتي
، مكدونالد )2008( سايمن و متي، )2003(ايگرت و رويل ،)1994(البدوي و سوتو،)1989(ادواردز

  )2010(و ويرا 

  prod  بهره وري نسبي

ايگرت و رويل ، )1998( كالرك و مكدونالد، )1997( مكدونالد ،)1996( كرامر ،)1995( فاروق
، )2010(مكدونالد و ويرا  ،)2008( ، بنزي كووره و همكاران)2005(پاتچيز و همكاران ، )2003(

  )2008( سايمن و متي

  
. استبنابراين اساس مدل اين مقاله مبتني بر مطالعات تجربي پيشين و نيز با لحاظ خوبي برازش 

 :تصريح مدل مورد نظر به شكل زير است

  	 = ( , , , )  )7(                                                                     
 

  :كه در آن
نسبت  در  مينرخ ارز اس ضرب بر حسب دالر كه از حاصل ارزواقعي نرخ ): rer(نرخ ارز واقعي 

  .شده استشاخص قيمت مصرف كننده امريكا به ايران حاصل 
 پول از دفاع در بانك اين توانايي بر داللت مركزي بانك ذخاير): (nfaهاي خارجيخالص دارايي

افزايي هاي خارجي بواسطه همرود افزايش در خالص داراييانتظار مي اساس اين بر .ددار رايج
ارزش  به افزايش ارزش پول ملي منتهي شود و افزايشكشور هاي تحت مالكيت ساكنين ييدارا

و كرده  تضعيف را داخلي پول ذخاير، اين در كاهش كه حالي در .نرخ ارز را به دنبال داشته باشد
 .دهد مي افزايش را ارز واقعي نرخ

 موازنة خارجي حفظ كوچك، اقتصاد يك در ها تعرفه سطح كاهش با): open( باز بودن تجاري

شكل  به حمايتيهاي سياست ديگر، طرف از. است ارز حقيقي نرخ تضعيف مستلزم بلندمدت، در
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 فرض جانشيني با و داده افزايش را وارداتي كاالهاي نسبي قيمت اي،غيرتعرفه يا و ايتعرفه موانع

 كاالهاي و قيمت تقاضا افزايش به منجر مصرف، در مبادله غيرقابل كاالهاي و وارداتي كاالهاي

 اعمال دنبال به عالوه، به. نمايدتقويت مي بلندمدت در را ارز حقيقي نرخ نتيجه در و مبادله غيرقابل

 )افزايش(كاهش  جاري حساب )مازاد(كسري  و يافته كاهش واردات حمايتي، هايسياست

 .كند مي تشديد را ارز نرخ حقيقي تقويت بلندمدت در امر اين كه يابد مي

 واردات قيمت شاخص به صادرات قيمت شاخص نسبت صورت به مبادله رابطه): tot( رابطه مبادله

 به ارز، واقعي نرخ بر آن تغيير اثر بر نرخ ارز واقعي اثرگذار است؛ ليكناحتاً شود و صرمي تعريف

 طريق از درآمدي مستقيم اثر است ممكن كه است دليل اين به ابهام اين. است مبهمنظري  لحاظ

 غيرتجاري كاالهاي عرضه طريق از كه جانشيني غيرمستقيم اثر بر غيرتجاري براي كاالهاي تقاضا

  . 1كند، غلبه يابد عمل مي
وري به عنوان يك متغير تأثيرگذار بر نرخ تقريباً در تمام مطالعات تجربي، بهره): prod( وريبهره

اين شاخص با قيمت نسبي كاالهاي . دارد شهرتساموئلسن  -باالسا اثربه  كه ارز لحاظ شده است
منجر به افزايش ارزش  آنافزايش كه  شود قابل تجارت محاسبه ميغيرقابل تجارت به كاالهاي 

 وريبهرهر سريعت رشد كه هر فرايندي اساس، اين بر .)1999فريت و كومارك، ( شود نرخ ارز مي

 تقويت به منجر باشد، داشته پي در كشور مبادله يكغيرقابل بخش به نسبت را مبادله قابل بخش در

وري كل عوامل ساموئلسن از بهره -در مدل اصلي باالسا .2شد خواهد ارز بلندمدت حقيقي نرخ
هاي براي برآورد بهره وري از پراكسي. گيري نيستشود كه مستقيماً قابل اندازه توليد استفاده مي

 PPIبر CPIرا به صورت نسبت  آن) 1998( كالرك و مكدونالد. شود مختلفي استفاده مي
)WPI (از توليد سرانه نسبي امريكا و ايران استفاده شده استمقاله در اين. كنندمحاسبه مي ، .  

 
  معرفي متغيرها و برآورد مدل - 5

هاي سري زماني بانك و داده ها ساالنه هستند كه عمدتاً از داده 1340-91دوره مورد مطالعه 
آزمون پايايي براي . مدل به صورت نيمه لگاريتمي برآورد شده است. اندمركزي استخراج شده

اين آزمون . استانجام شده  3يافته تعميم فولر استفاده از آزمون ريشه واحد ديكي باتمام متغيرها 
 متغيرهادهد تمام نشان مي نتايج آزمون. دارد كوچك هاينمونه در حتي بخشيرضايت عملكرد

                                                            
  )1383(ابريشمي .  1
  )1380(درگاهي و گچلو .  2

3. Augmented Dickey-Fuller  
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I(1)  شوند يعني تفاضل مرتبه پايا ميگيري متغيرها اما پس از يكبار تفاضل .هستندو بعبارتي ناپايا
  .نشان داده شده است )2(نتايج آزمون پايايي متغيرها در جدول . هستند I(0)اول متغيرها 

  
  متغيرها پايايي بررسي براييافتهتعميمفولرديكيآزموننتايج):2(جدول

سطح متغير تفاضل مرتبه اول متغير  
 نام متغير

با عرض از مبدأ و  نتيجه 
 روند

با عرض از 
با عرض از مبدأ و نتيجه مبدأ

 روند
با عرض از

 مبدأ
- پايا 81/6 - 87/6 ناپايا  - 58/2 - 39/2 lrer 
- پايا 73/5 - 74/5 ناپايا  - 23/3 - 96/0 lopen 
- پايا 85/5 - 86/5 ناپايا  - 35/1 - 94/0 ltot 
- پايا 47/4 - 48/4 ناپايا  - 96/1 - 84/1 lprod 

- پايا 19/4  19/4 11/7 ناپايا   12/7  nfa 

 - 49/3  - 92/2   - 49/3  - 92/2 مقادير بحراني در سطح 
%5اطمينان  

  
انتخاب درجه . است VARانباشتگي جوهانسن مستلزم تعيين طول وقفه بهينه در الگوي تحليل هم

هاي بهينه را بايد طوري مناسب براي مدل از اهميت زيادي برخوردار است يعني تعداد وقفه
همبستگي سريالي نداشته باشند و از طرفي، تعداد نمونه جمالت اخالل مدل خودانتخاب كرد كه 

، شوارتز AIC(1( هاي اطالعاتي آكاييكمعيار .از ديدگاه نظريه مجانبي به اندازه كافي باشد
بنابراين طول وقفه بهينه . دهندنشان مي 2طول وقفه بهينه را  HQ(3( و حنان كويين 2)SC(بيزين

  .انتخاب شده است 2معادل  VARبراي برآورد مدل 
  

 VARهاي معيارهاي اطالعاتي براي طول وقفه بهينه مدل آماره):3(جدول
Lag AIC SC HQ

0 5685/6 7616/6 6417/6
1 - 8711/2 * - 7128/1 * - 4316/2 *

2 - 5349/2 4114/0- - 7292/1
3 - 36761/2 72103/0 - 1958/1
4 71521/2- 3387/1 - 1772/1

درجه بهينه منتخب معيار اطالعاتي*
  

شده  استفاده BEERبراي برآورد  جوسليوس -وهانسنجانباشتگي تكنيك همدر اين مقاله از 
 ارائه) 4(جدول  بلندمدت در تعادلي روابط تعداد تعيين براي انباشتگيهم هايآزمون نتايج. است
 ويژه مقادير حداكثر و اثر آزمون هاياز آماره استفاده انباشتگي با هم بردارهاي تعداد .است شده

 .كنندتأييد مي %5هر دو آزمون وجود يك رابطه بلندمدت را در سطح . شودتعيين مي

                                                            
1. Akaike Information Criterion (AIC) 
2. Schwarz Baysian Criterion (SC) 
3. Hannan-Quinn information criterion (HQ) 
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  انباشتگينتايج آزمون هم):4(جدول
آزمون اثر ويژهمقادير حداكثر آزمون فرضيه 

مقدار  صفر
بحراني در 

%5سطح   

فرضيه  آماره آزمون
 مقابل

فرضيه
 صفر

مقدار
بحراني در 

%5سطح  

فرضيه آماره آزمون
 مقابل

8059/34  4251/41  r=1 r= *0 9727/76 4778/85 r 1 r= *0  
5881/28  6467/16  r=2 r 1 0791/54 0528/44 r 2 r 2 
2996/22  5267/15  r=3 r 2 1927/35 4059/27 r 3 r 2 
8921/15  8402/10  r=4 r 3 2618/20 8792/11 r 4 r 3 

1645/9  03908/1  r=5 r 4 1646/9 03908/1 r 5 r 4 
%5رد فرضيه صفر در سطح *
  

بين متغيرها كه رابطه بلندمدت بردار همانباشتگي، انباشتگي و تأييد يك با توجه به نتايج آزمون هم
ضرايب مدل . شود حاصل مي) 8(رابطه شماره براي نرخ ارز واقعي نرمال شده است؛ به صورت 

داراي ) 1998( با مطالعات پيشين از جمله مطالعه كالرك و مكدونالد مطابق با مباني نظري و همسو
شود  مالحظه مي. دهندرا نشان مي tاعداد داخل پرانتز مقادير آماره . استعالمت مورد انتظار 

  .دار هستندمعني prod  تمامي ضرايب به استثناي
  = −8.29 + 0.76	 + 0.79	 + 0.34	 + 0.12	 )8(               
 

 با ضريب به تقويت پول مليها ييهاي خارجي بواسطه انباشت اين داراييافزايش در خالص دارا
هاي حمايتي داراي اثر مثبت بودن تجاري به عنوان پراكسي اعمال سياست باز. شودمنجر مي 76/0
رابطه مبادله صريحاً به عنصر قيمتي نرخ . بر نرخ ارز مؤثر واقعي است 79/0داري به اندازه يمعن و

ود رابطه مبادله به تقويت ببهدهد كه نتايج برآورد رابطه بلندمدت نشان ميواقعي ارز مرتبط است 
گذاري نرخ ارز به اضافه ارزشنيز وري رشد باالتر بهره .دشومي منجر 34/0به ميزان  پول ملي
دار ، هرچند كه ميزان اثرگذاري آن ناچيز است و ضريب آن از نظر آماري معنيشودمنتهي مي

اين نكته جست كه در تعيين نرخ ارز اسمي كه نرخ ارز واقعي نيست كه شايد بتوان علت آن را در 
  . گيردمورد توجه مسئوالن قرار نميوري و توليد سرانه از آن است، بهرهمتأثر 

ساز و كار . مدت از مدل تصحيح خطا استفاده شده استمدت و بلندبه منظور برآورد روابط كوتاه
جمع  ها آنتصحيح خطا يك فرآيند تعديل است كه حركت پوياي متغيرها را با رابطه تعادل 

در متغير وابسته بوسيله تغييرات متغيرهاي توضيحي و نيز عدم تعادل دوره كند؛ يعني تغييرات  مي
ها با استفاده از اين روش نشان دادند كه تخمين )1999( 1پسران و شين .شودقبل توضيح داده مي

                                                            
1. Pesaran  and Shin (1999) 
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ضريب جمله خطا معادل . هاي كوچك داراي تورش كمتر و كارايي بيشتر استبراي حجم نمونه
به اين ترتيب چنانچه نرخ ارز واقعي . برآورد شده است -89/2دار به ميزان يمعن tبا آماره  -51/0

اين انحراف را در مدت يكسال % 50ي اصلي آن حدود ها نامنحرف شود؛ بنيخود از مسير تعادلي 
ليكن اين . برند و دو سال زمان الزم است تا كل انحراف با فرض ثبات شرايط از بين بروداز بين مي

جا كه  لذا از آن. شوديش تعيين ها نااست كه نرخ ارز به صورت شناور و مبتني بر بنيدر شرايطي 
ا كه غالباً به صورت برونز شود محاسبه مي بر اساس نرخ ارز اسميدر كشور نرخ ارز مؤثر واقعي 

شكاف بين نرخ ارز  مؤثر واقعي و نرخ ارز  د ، منجر به ايجاشودتعيين ميتوسط بانك مركزي 
هاي پنجاه و شصت به شدت گسترش دههاز جمله شود كه اين شكاف در برخي ادوار تعادلي مي
  ).1شكل ( يافته است

دهند معادله با نتايج نشان مي .تشخيص براي مدل برآورد شده انجام شده استهاي آزمونتمام 
در مدل، ي لحاظ شده ها نالذا بني. يص مواجه نيستهاي تشخهيچ مشكلي در خصوص آزمون

  .قادرند رفتار نرخ ارز واقعي را به نحو مطلوبي تبيين كنند
نرخ ارز مؤثر واقعي و  BEERمبتني بر  فوق، نرخ ارز برآورد شده بر اساس معادله  )1(نمودار در 

تر از نرخ ارز تعادلي پايينشود كه در بيشتر اوقات نرخ ارز واقعي مالحظه مي. ترسيم شده است
هاي مخصوصاً در دهه .شده است 1گذاريكم ارزشغالباً است، به عبارتي نرخ ارز مؤثر واقعي 

اين ) 1998( كالرك و مكدونالد. تر شده استگستردهبتدريج پنجاه و شصت شكاف اين دو نرخ 
م به ذكر است كه اين امر منتج الز. اندرا انحراف نرخ ارز واقعي از نرخ ارز تعادلي ناميده موضوع

داراي نوسان بيشتري  BEERمضاف بر آن، . شودبه افزايش واردات و كاهش صادرات مي
در اوايل دهه هفتاد براي اولين بار، نرخ ارز واقعي بيشتر . هاي ابتدايي دوره استمخصوصاً در دهه

بين رفته و حتي در  نرخ از شكاف بين دو 1380از نرخ ارز تعادلي شده است و در نيمه دوم دهه 
، نرخ ارز واقعي از نرخ ارز تعادلي  1380مجدداً در اويل دهه . اواخر دهه بر هم منطبق شده است

توان نتيجه گرفت در مجموع مي .به حداقل رسيده است ها آنپيشي گرفته و در اواخر دهه تفاوت 
به  ها آنو شكاف بين زديكتر شده نرخ ارز تعادلي و نرخ ارز مؤثر واقعي به هم ن 1370از سال 

 .حداقل رسيده است

  

                                                            
1. Undervaluation 
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 مقايسه روند نرخ ارز تعادلي و نرخ ارز مؤثر واقعي): 1(نمودار 

 
  
  گيري بندي و نتيجه جمع -6

 براي هم و اقتصادي گذاران سياست براي هم زمان طي آن حركت و تعادلي واقعي ارز نرخ برآورد
 كليدي شاخص عنوان به معموالً واقعي ارز نرخ. است اهميت حائز بازار اصلي بازيگران
 از عنوان به واقعي ارز نرخ گذاري ارزش اضافه بنابراين،. شود مي مطرح خارجي پذيري رقابت
 بسيار تواند مي آن تعادلي مسير از واقعي ارز نرخ انحراف. شود مي تلقي پذيري رقابت دادن دست

 تبعات گذاري ارزش كم يا گذاري ارزش اضافه هاي سياست از يك هر واقع در. باشد هزينه پر
 . داشت خواهد دنبال به را منفي

 طي BEER رويكرد از استفاده با دالر حسب بر واقعي ارز نرخ تعادلي رابطه مقاله، اين در
 بودن باز خارجي، هاي دارايي خالص: آن شامل اصلي هاي بنيانبر حسب  1338-91 هاي سال
قرار  يمورد بررس جوهانسن انباشتگي هم يكاستفاده از تكن با وري بهرهرابطه مبادله و  ي،تجار

كالرك و  مطالعه جمله از پيشين مطالعات با همسوو  ينظر يمتناظر با الگو برآورد يجنتا. گرفت
 ارز نرخ روند مقايسه. است دار معني و 51/0 يزانخطا به م يحتصح يبضر. است) 1998(مكدونالد 

دوره تا سال  ياز ابتدا كه دهد مينشان  يو نرخ ارز مؤثر واقع) BEER( برآورد از حاصل تعادلي
 يدهبا پد ها سال اين طي عبارتي به است بوده تعادلي ارز نرخ از كمتر واقعي ارز نرخ همواره ،1370
واردات دامن  يشامر به كاهش صادرات و افزا ينا كه ايم بودهارز مواجه  نرخ گذاري ارزش كم
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 درآمدهاي مالياتي در ايران ميزانرمؤثر ببررسي عوامل 

  

  1الديني شمسمصطفي 
  2جواد شهركي

  

  چكيده
از مباحث مطرح در اين . درآمدهاي مالياتي در ايران است ميزانبر  اين مطالعه در پي بررسي عوامل موثر

 تأثيرنظام مالياتي و نحوه  اصالحو  نسبت به پايه آن ها مالياتپژوهش محاسبه كشش درآمدي اجزاي اصلي 
پيش رو، هاي  چالشبا بررسي اين عوامل و تحليل . ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي است اجزايآن بر 

مالياتي هاي  گذاري سياست به آن اهداف لين يتر اهداف را مشخص نمود و برا نانهيبواقع  توان مي
به دليل وجود معادالت مختلف و به ظاهر  پژوهشدر اين . پرداخت، بر اساس شرايط ايران تر مناسب

و روش معادالت ) SURE(به ظاهر نامرتبط هاي  رگرسيون، از روش ها مالياتبا اجزاي اصلي نامرتبط 
در  درآمدهاي مالياتيمربوط به  يآمار يها با استفاده از داده همچنين .استفاده شده است 3SLSهمزمان 

الزم بر اساس مدل  يها ليو تحلزده شده نيتخم ،صورت ساالنه به 1391تا  1350 يدوره زمان يبرا رانيا
HTSTD ماليات بر (مستقيم  يها مالياتاجزاي اصلي دهد  مينتايج نشان  .استصورت گرفته

 و ماليات بر مصرف و فروش) مستقيم يها مالياتساير اشخاص حقيقي و  ، ماليات بر درآمدها شركتسود
از يك تر  بيشاز يك بوده و فقط ماليات بر واردات كشش تر  كمداراي كشش درآمدي اش  پايهنسبت به 

نتايج نشان . وارد كردن متغيرهاي تغيير در ساختار مالياتي در مدل استها  تخميننكته بسيار قوي در . دارد
اثر را بر افزايش درآمدهاي مالياتي ترين  كمكه تغيير ساختار مالياتي در بخش ماليات بر واردات دهد  مي

يب مستقيم و ماليات بر مصرف و فروش به ترت يها ماليات سايرهاي  بخشداشته و تغيير ساختار مالياتي در 
 .بيشترين اثر را در افزايش درآمدهاي مالياتي دارد

هاي به ظاهر نامرتبط  عوامل مؤثر بر درآمدهاي مالياتي، تغيير ساختار مالياتي، رگرسيون :واژگان كليدي
)SURE( 3، معادالت همزمانSLSهاي ساختاري ، شكست.  

Keywords: Factors Affecting on Tax Revenues, Changes in Tax Structure, 
SURE & 3SLS, Structural Breaks. 
JEL Classification: H20, H71, E62.  
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  مقدمه -1
گذاري  سياستابزارهاي ترين  مهماقتصادي، به عنوان يكي از هاي  فعاليت، به دليل تأثير بر ها ماليات
كه اكثر  شود مشخص مي، ها مالياتبا بررسي كوتاهي پيرامون . روند مي به شمارها  دولت

، معطوف به بحث پيرامون زواياي مختلف )در چند سال اخير به خصوص(انجام شده هاي  پژوهش
در زمينه اجزاي ماليات، نظام مالياتي، هايي  پژوهشگاهي نيز . استسيستم ماليات بر ارزش افزوده 

و سوي اين در زمينه درآمدهاي مالياتي نيز، سمت . شود ميمشاهده ... ماليات بر اصناف مشخص و 
به نحوي است كه اغلب از درآمدهاي مالياتي به عنوان متغير مستقل و گاهي اوقات در ها  پژوهش

  .شود ميدوم اهميت ياد ي  وهله
در ايران به چشم  يعني درآمدهاي مالياتيبه موضوع اساسي هر نظام مالياتي  توجه اندكاز اين رو 

به يابي  گذاران دست سياستحياتي براي  مسئلهاز هر نظام و الگوي مالياتي، نظر صرف. خورد مي
، در اين پژوهش سعي شده اينرواز . حداكثر درآمدهاي مالياتي با حداقل فشار بر افراد جامعه است

تا حد توان و به صورت نسبتاً جامع به درآمدهاي مالياتي و عوامل تأثيرگذار بر آن در اقتصاد ايران 
 در ايران و الگوهاي اقتصادي و مالياتيها  سيستمبايستي اذعان داشت كه اغلب . خته شودپردا

فرهنگ، آداب و رسوم و ساختار  كيفيتبرگرفته از اقتصاد غرب و كشورهاي پيشرفته است، كه 
  . بسيار متفاوت است ايرانبا  ها آناجتماعي 

 درآمدهاي مالياتيمربوط به مركز آمار، يبانك مركزي و آمار يها با استفاده از داده اين پژوهش
، به تخمين HTSTDبر اساس مدل و  صورت ساالنه به 1391تا  1350 يدوره زمان يبرا رانيدر ا

با وارد كردن  استسعي شده همچنين . مالياتي پرداخته استدرآمدهاي اثر متغيرهاي مختلف بر 
ي  عصارهتر و جديدتري پرداخته شود كه تأثيرگذاران در مدل، به عوامل متغير ساختار مالياتي اير

همچنين در . از نظرها دور مانده استتا حد زيادي و فرهنگ و ساختار داخلي اقتصاد ايران بوده 
به ظاهر نامرتبط براي تخمين مدل درآمدهاي هاي  رگرسيوناين پژوهش از معادالت همزمان و 

  . مالياتي استفاده شده است
  

  پيشينه تحقيق -2
كه در زمينه درآمدهاي مالياتي و عوامل تأثيرگذار هايي  پژوهشدر اين قسمت به بررسي اجمالي 
همچنين با توجه به اهميت متغير ساختار مالياتي  .شود پرداخته ميبر آن در ايران انجام گرفته است 

  .ستنيز اشاره شده امناسب هستند در اين پژوهش، به مطالعاتي كه در اين زمينه مرتبط و 
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كه در زمينه عوامل تأثيرگذار بر درآمدهاي  كارهاييترين  شاخصيكي از گفت  توان ميبه جرأت 
تحليل «تحت عنوان  )1378( خان قمي يعلتقي پور و ي  مقالهمالياتي در دو دهه اخير انجام گرفته، 

در اين پژوهش، . است» )1352-1378(آن، مورد مطالعه ايران بيني  پيشعوامل مؤثر بر ماليات و 
نتايج پژوهش . يك مدل اقتصاد سنجي بررسي شده است بر اساسها مالياتتأثير عوامل مؤثر بر 

منبع درآمدي ترين  مهمدر ايران پس از نفت،  ها ماليات كه يناحاكي از آن است كه با توجه به 
توسعه ريزان  برنامهبه د توان ميانجام شود، بيشتر تر  دقيقآن ي  بيني اندازه پيشدولت است، هر چه 

بدين روي در اين پژوهش، با استفاده از . بودجه بخش عمومي كمك كندبيني  پيشاقتصادي، در 
، موجود است يكه در متون اقتصاد اتيمالبيني  هاي پيش روشمدل برآورد شده و بر اساس 

  .گرديده استبيني  پيش 78تا  76هاي  سالدرآمدهاي مالياتي براي 
با استفاده از  ياتيمال يبر درآمدها يكالن اقتصاد يرهاياثر متغ ليتحل«در مقاله  )1380(ي ريخداو
متغيرهاي كالن مؤثر بر درآمدهاي مالياتي، ابتدا تابع مالياتي با ترين  مهمبراي » انباشتگيهم كيتكن

د، متعدهاي  روشچهار متغير توضيحي و يك متغير مجازي معرفي كرده و با بررسي ايستايي به 
درجه جمعي متغيرها از مرتبه اول تعيين و تابع درآمد مالياتي برآورد و تصريح گرديده است، و 

نفت، ارزش افزوده ي  افزودهخالص ارزش  ،در تابع بلندمدت، توليد ناخالص ملي هامتغيرترين  مهم
كوتاه در اين مقاله تحليل ارتباط بين مدل بلندمدت و . گروه نفت و نرخ ارز محاسبه شده است

متغير كالن ترين  مهمدرصدي خطاي دوره قبل در دوره جاري بوده و  58، بيانگر تصحيح مدت
و  ه مدتكوتامؤثر بر درآمدهاي مالياتي، ارزش افزوده گروه نفت است كه روند آن در مدل 

  .بلندمدت مورد تأييد قرار گرفته است
بررسي عوامل مؤثر بر سطح وصول درآمدهاي مالياتي در «در مقاله  )1384(پور مقيم و همكاران 
بررسي عوامل تأثيرگذار بر ميزان وصول درآمدهاي مالياتي از ديدگاه به » سيستم مالياتي ايران

كه عوامل آماري، نهادي شدسي اين عوامل مشخص با برر. اند پرداختهمتغيرهاي كالن اقتصادي 
  . نمايند ميمدهاي مالياتي ايفا آمالياتي، نقش مؤثري در وصول درهاي  سياستاجتماعي و 

 اجتماعي رفاه بر دولت مالياتي اثردرآمدهاي«تحت عنوان  پژوهشي )1386(مجتهد و احمديان 
 است، بوده ايران اقتصاد براي مناسب مالياتي نظام انتخاب مقالهاين  هدف .اند دادهانجام » ايران

 بر ماليات دستمزد، و حقوق بر ماليات( مالياتي نظام سه براي شده استفاده سنجي كالن مدل آزمون
 است اين از حاكي بانكي سيستم به دولت بدهي شوك به توجه با و ) مصرف بر ماليات و واردات

 دستمزدها، شاخص ،ها قيمت شاخص هدف متغيرهاي در بيشتري ثبات مصرف بر ماليات نظام كه
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 داراي ايران در مالياتي اين پژوهش نظامهاي  يافتهبر طبق  .نمايد مي ايجاد ،واردات و خانوار رفاه
 غيرقابل مالياتي هاي معافيت و كوچك مالياتي پايه -1: از عبارتند كه است خاصي هاي ويژگي
 - 3؛نامناسب مالياتي هاي پايه مورد در باال و متعدد تصاعدي مالياتي هاي نرخ -2 ؛گسترده و توجيه
بر  ماليات - 4 سيستم مالياتي؛ در كليدي مالياتي پايه يك عنوان به درآمد مجموع بر ماليات فقدان

برمصرف و  عمومي ماليات وجودم وعد انتخابي هاي ماليات شكل به محدود فروش و مصرف
  .غيركارآمد و نيافته توسعه اجرايي سيستم - 5فروش؛
 در مالياتي فرهنگ ارتقاء بر موثر عوامل برخي ناساييش«ي  مقاله) 1390(عزيزي  و زاده لشكري
هاي  فرضيه آزمون نتايج. اند دادهرا با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر فرهنگ مالياتي انجام » ايران

 فرهنگ سطح -1: دهد مي نشان است، شده انجام دووفريدمنـ  كاياز استفاده با كه اين مقاله
 مالياتي پرداخت اهميت از مردم اطالعي بي - 2 ؛است متوسط حد از تر پايين مردم ميان در مالياتي
 كردن منطقي و مالياتي قوانين متون سازي ساده-3است؛ مالياتيفرهنگ  دارنده باز عوامل از كي

 مقررات و قوانين با مردم آموزش- 4 تأثيردارد؛مالياتي  فرهنگ ارتقاء در ماليات اخذ مراحل
- 5 موثراست؛ مالياتيفرهنگ  ارتقاء در و ردهك ككم را تشخيص مأمور مشكالت مالياتي،
صداقتو  -6 و دارد؛ تأثير مالياتي فرهنگ ارتقاء در مالياتي سازمان كاركرد و عدالت افزايش
  .است مالياتي فرهنگ ارتقاء عوامل از يكي مؤديان مسئوليت احساس

نه در يبه يبكيو ارائه مدل تر بيني پيشي ها روش يابيارز«در مقاله ) 1390(عبدي و همكاران 
و  VAR هاي مدلبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و » ياتيمال يدرآمدها بيني پيشخصوص 

1VECM  اند پرداختهدرآمدهاي مالياتي به تفكيك منابع وصولي  بيني پيشبه.  
 يمطالعه مورد: ياتيمال يبر درآمدها ياثر فساد مال«در مقاله ) 1391(و همكاران  پتانالر يميرك

 يدر برخ ياتيمال يبر درآمدها ياثر فساد مال يبررسبه » منتخب در حال توسعه يكشورها
دو  دار معنيانگر اثر مثبت و ين پژوهش، بيج حاصل از اينتا. اند پرداختهدر حال توسعه  يكشورها

به . است )TAX/GDP( يد ناخالص داخليبه تول ياتيبر نسبت درآمد مال يشاخص فساد مال
ش يز افزاين ياتي، نسبت درآمد مال)كاهش سطح فساد(فساد  هاي شاخصش يگر با افزايعبارت د

در  ياتيدر ساختار مال يد اصالحاتيمنتخب با ين به منظور كاهش فساد در كشورهايبنابرا. يابد مي
  .ن كشورها در نظر گرفته شوديا ياتيستم ماليجهت بهبود س

                                                 
1. Vector Error Correction Model 
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به  »ياتيمال يو درآمدها يت اقتصادين امنيرابطه ب يررسب«در مقاله ) 1391( ن وشيفرزو  يرسول
انه و يخاورم ياز كشورها يدر منتخب ياتيمال يو درآمدها يت اقتصادين امنيرابطه ب يتجرب يبررس

. اند پرداختهدارند،  ينسب هاي شباهت ياقتصاد ياز نظر ساختارهاكه ) 1MENA( قايشمال آفر
با توجه به مدل برآورد . برآورد مدل استفاده شده است يبرا تابلويي هاي دادهن منظور از روش يبد

 بر يمثبت و معنادار تأثير، يت اقتصادين شاخص ثبات و امنيبه عنوان اول يتجار يشده، آزاد
مثبت و  تأثيرز ين شاخص ني، به عنوان دوميتجار ير آزاديمتغ. دارد ياتيمال يتحقق درآمدها

ت ين شاخص ثبات و امنيبه عنوان سوم يمال آزادي.دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر يمعنادار
 يرابطه منف ،تينكته حائز اهم. دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر يمثبت و معنادار تأثير ياقتصاد

منتخب رشد  ين در كشورهايهمچن. است ياتيمال يدرآمدها ت وين شاخص حقوق مالكيب
وارد شده  يكنترل يرهاياز متغ يكيتورم به عنوان  .ندارد ياتيمال يبر درآمدها يمثبت تأثير ياقتصاد

 يكنترل يرهايمتغ .دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر آمارياز نظر  داري معنيمثبت و  تأثيردر مدل، 
 ياتيمال يدرآمدها بررا  معناداريمعكوس و  تأثير GDP از يدرصد صورت بهصادرات و واردات 

مذكور به عنوان  يكشورها يه در اقتصاد مليل سرماير تشكيمتغ .دارند GDP از يدرصد صورت به
  .دارد ياتيمال يتحقق درآمدها بر يمثبت و معنادار تأثير ير كنترليمتغ

در  بخشي تنوع«در مقاله ) 1391(االسالمي  نصيرابريشمي، رحماني و  مطالعه يهدف اصل
، »پرتفوي يكرد تئوريبا استفاده از رو يران با هدف ثبات درآمديدولت در ا ياتيمال يدرآمدها

و كاهش  يثبات درآمد يدولت بر رو ياتيمال يدر درآمدها يدرآمد بخشي تنوعافتن اثر ي
ن امر دارد كه يت از ايدست آمده حكاج به ينتا .باشد ميدولت  ياتيمال يدرآمدها پرتفويسك ير

 يم و هم با استفاده از بندهايرمستقيم و غيمستق يها مالياتدولت هم با استفاده از  ياتيمال پرتفوي
 .نه متفاوت استيبه پرتفويبا  ها مالياتن يا ياصل

درآمدهاي جهاني شدن و تاثير آن بر يند آفر«در مقاله ) 1391(پورغفاردستجردي و  تقي سلطاني
با استفاده از يك مدل لگاريتمي، درآمدهاي مالياتي و تاثير اند  كردهتالش » مالياتي در ايران

همراه برخي متغيرهاي كالن اقتصادي را با استفاده از مدل خود توضيح ه شاخص جهاني شدن ب
كه نتايج  ،دهندمورد بررسي قرار ) 1352-1385(هاي گسترده براي بازه زماني  وقفهبرداري با 

يك رابطه مثبت بين  مقاله نتايج همچنين .استگر وجود يك رابطه مثبت  بدست آمده بيان
  .دهد ميرا نشان اي مالياتي و خروج سرمايه درآمده

                                                 
1. Middle East and North Africa 
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 آلودگي ناشي كاهش براي مناسب مالياتي الگوي ارائه« مطالعهدر ) 1392(و شهركي  الديني شمس
و تاثير متغيرهاي  به طراحي الگوي مالياتي مناسب» كشاورزي مناطق در شيميايي سموم استفاده از

بر روي درآمدهاي مالياتي و  همچنين تأكيد. اند پرداخته اقتصادي بر جريان درآمدهاي مالياتي
بر اساس اصل حداكثر سازي  كه اين مطالعه در .در اين مقاله صورت گرفته است ساختار مالياتي

حي شده، به روابط بلندمدت ميان متغيرهاي اقتصادي، ضريب مطلوبيت اجزاي مدل مالياتي طرا
  .به عنوان نتايج اشاره شده است مالياتي و درآمدهاي مالياتي

  

  تصريح مدلمباني نظري تحقيق و  -3
 2مورد پيشنهاد سينگراستفاده شده كه  HTSTD1براي دستيابي به معادالت مدل در ادامه از روش 

: كه به طور كلي تغييرات در درآمد مالياتي هر بخش، متأثر از دو عامل استكند  ميبيان  او. است
پايه مالياتي، به نوبه خود، از . تغييرات پايه مالياتي آن -2تغيير در نظام مالياتي همان بخش،  - 1

و گذاري  سرمايهاز طريق سازوكارهاي قيمت، (تغييرات در نظام مالياتي همان بخش  -الف: طريق
تغييرات عوامل ديگري از قبيل  -مالياتي، جهاي  بخشتغييرات نظام مالياتي ديگر  -، ب)انداز پس

  .گيرد ميمحصول ناخالص داخلي تحت تأثير قرار 
تأثير عوامل ساختاري بر اجزاي درآمدهاي ي  اوليهفرمول زير را به عنوان فرمول  سينگراز اين رو 

  :كند ميمالياتي بيان 
  = + + +  )1                                                                        (  

 X  پايه مالياتيj  درآمد مالياتي بخش امين بخش مالياتي وj  متغير جانشين براي تغييرات  ام و
  .است jنظام مالياتي بخش 

است ) (بايد به آن توجه داشت حضور متغير جانشين براي نظام مالياتي ) 1(كه در معادله اي  نكته
مالياتي و نرخ هاي  معافيت، ها مالياتآوري  جمعكه شامل تغييرات در نظام اداري مالياتي، كارايي 

و زبير ) 1975( 3كه چودريطور  همانو در صورت عدم حضور اين متغير در مدل،  استماليات 
، اثرهاي خود را به طور ضمني كنند مياشاره ) 1990( 1و اهدائي) 1972( 5و مانسفيلد) 1973( 4خان

                                                 
1. Historical Time Series Tax Data 
2. Singer 
3. Choudhry (1975)  
4. Zubair Khan (1973)  
5. Mansfield (1972)  
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اينك اين پرسش مطرح . در كشش پايه مالياتي نشان داده و تخمين كشش را با تورش خواهد كرد
  و بهترين جانشين براي آن چيست؟شود  ميچطور مشخص  Sjاست كه 

زبير  به عنوان نمونه. اندگرفتهدر نظر  Sjبراي سنجش را  يونگوناگ يارهايمطالعات مختلف مع در
كه براي پاكستان انجام داده، از متغير مجازي به عنوان جانشين تغييرات اي  مطالعهدر ) 1973(خان 

  :استفاده كرده است) 2(در نظام مالياتي به صورت معادله شماره 
  = + + + +⋯+  )2                                             (

   
T  =درآمد مالياتي؛  
Y  =پايه مالياتي؛  
Di =متغيرهاي مجازي.  

گردد، زيرا اعتبار اين روش و خطي  هممشكل  دچاراست كه مدل ممكن است  آنايراد اين روش 
خطي  همخود مدل را با  امر، دقيق بودن آن در استفاده از تعداد زيادي متغير مجازي است كه اين

  .شديد مواجه خواهد ساخت؛ به ويژه در حالتي كه نظام مالياتي تغييرات فراواني داشته باشد
با نرخ هايي  سريدر مطالعه كشش نظام مالياتي مالزي غربي، از روش ساختن ) 1975(چودري 

براي هر گروه درآمدي در  مؤثر مالياتهاي  نرخبدين ترتيب كه  .مالياتي ثابت استفاده كرده است
، ها سالدرآمدي متناظر با تمام هاي  گروهبراي ها  نرخيري اين كارگ بهو با شود  ميسال پايه محاسبه 

زماني متغير مذكور با استفاده از رابطه هاي  سري. شود ميبا ساختار نرخ ثابت ايجاد هايي  سري
  .شود ميمشخص ) 3(شماره 

  ( ) = ∑ ( ) ( )  )3                                                                                             (  
 

Yi (t)=  پايه ماليات در گروهi  در زمانt؛  
T (t)=  كل ماليات به صورت سري با ساختار نرخ ثابت در زمانt؛  

r  =سال پايه؛ ( )( )  =θi (r)  = متوسط نرخ مؤثر ماليات در گروهi  در سال پايهr.  

                                                                                                                   
1. Ehdaie (1990)  
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به دست آورد، براي ) 3(ماليات با نرخ ثابت را با استفاده از رابطه هاي  سري كه يناوي پس از 
  :تخمين كشش مالياتي از معادله زير استفاده كرده است

  ( ) = + )4                                                                                           (  
 

  .پايه مالياتي سال گذشته=  
طبقات مختلف درآمد مالياتي و همچنين نياز به اطالعات دقيقي درباره هاي  نرخاين روش نياز به 

هاي  شاخصروش فوق مشابه مفهوم استفاده شده در ساختن . طبقات مالياتي داردهاي  پايهتوزيع 
تا اثر افزايش شود  ميسال پايه محاسبه هاي  قيمتقيمت است كه در آن، هزينه يك سبد كاال با 

قانوني هاي  نرخمالياتي حاصل از تغييرات هاي  نظاماين روش فقط تغييرات . خنثي شود مقدار
از طريق ديگري، د توان ميمالياتي هاي  نظام، در صورتي كه تغيير در گيرد مي ماليات را در نظر

حتي در روش ساختار نرخ ثابت . مالياتي نيز اتفاق افتدهاي  معافيتمانند تغيير قواعد و مقررات و 
و از تغيير در خود نظام مالياتي تأثير  بي، افتد ميفرض شده است تغييراتي كه در پايه مالياتي اتفاق 

مالياتي بوده است، در حالي كه ممكن است تغيير در پايه مالياتي حاصل از تغيير در هاي  نظامديگر 
  .ديگر باشدهاي  بخش نسبت بهنظام مالياتي آن بخش 

وي . از يك مدل اقتصاد سنجي پويا استفاده كرده استها  كاستيبراي رفع اين ) 1990(اهدائي 
. است گرفته بهره مؤثربراي مشخص كردن نظام مالياتي هر بخش، از متوسط خالص نرخ مالياتي 

كه متأثر از تغييرات ها  بخشاين مدل به طور ضمني، اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم درآمد مالياتي 
درآمدهاي بيني  پيشبراي ها  مدلو يكي از كارآمدترين دهد  ميدر نظام مالياتي است را نشان 

  .آيد ميمالياتي به شمار 
ام در نظر گرفت و با  jرا به عنوان نماينده نظام ماليات بخش  اهدائي متوسط نرخ مؤثر مالياتي 

 وها  پايه، شامل زا درونبر متغيرهاي زا  برونبه عنوان متغير را  آنوارد كردن آن در مدل، اثر 
ام، اعم از  jبدين معنا كه اگر تغييري در نظام ماليات بخش . درآمدهاي مالياتي، مشاهده نمود

تغيير خواهد ) (ام  jها رخ دهد، نظام ماليات بخش  مالياتي و جز اينهاي  نرخقواعد يا تغيير در 
  :را به صورت زير تعريف كرد اهدائي . كرد

  = ∗  )5(                                                                                                                          
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كه از اثر تغييرات پايه مالياتي باشد  ميام  tام در دوره  jبيانگر تغييرات درآمد مالياتي بخش  
كه نرخ رشد تغييرات پايه مالياتي در درون  استام  jبيانگر آن قسمت از پايه مالياتي بخش  ∗  .از تأثير تغييرات در نظام مالياتي استخالص گرديده است و صرفاً تغييرات ناشي 

  .مورد مشاهده از آن خارج شده استهاي  سالمدل در طول 
پايه . شود ميموجود نيست، ناگزير از تخمين آن استفاده  ∗و  جا كه آمار براي  اما از آن

و قسمت ) ∗(خالص پايه مالياتي : شود ميبه دو قسمت تفكيك ) (ام  jمالياتي براي بخش 
كه در آن كند  ميرشد  ∗درصد  ديگر كه ناشي از تغييرات در درون مدل است و با ضريب

و به  استاز لگاريتم پايه مالياتي سال مبدأ  tام در زمان  jيه مالياتي بخش تفاضل لگاريتم پا 
  :شود ميصورت زير تعريف 

  = − )6                                                                                                       (  
 

  :مالياتي داريمبا توجه به تفكيك پايه 
  = ∗ + . ∗ ∗ = )7(                                                                                                                     

 
نيز به دو قسمت تفكيك ) (ام  j، درآمد مالياتي طبقه jمشابه تفكيك پايه مالياتي بخش 

يكي خالص درآمد مالياتي و ديگري بخشي از درآمد است كه ناشي از تغييرات دروني . شود مي
  .شود ميتعديل ) 7(در معادله  پايه مالياتي است كه قسمت اخير با توجه به ضريب 

  = + .  = )8    (                                                                                                               
 

  :، داريم)5(در رابطه ) 8(و ) 7(با جايگزيني روابط 
  = = . 																																																																																	 )9(  
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مشخص  مشخص باشد  اگر . ، مشخص استتمام متغيرها، بجز ضريب ) 9(در رابطه 
مربعات با استفاده از حداقل توان مي، )1(در معادله ) 5(بنابراين با قرار دادن رابطه شماره . خواهد شد

) 9(ها با استفاده از رابطه  ها دست يافت و با مشخص شدن ضريب  غير خطي به تخمين 
  .ها را برآورد كرد توان مي
كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه ميزان درآمد مالياتي كه توسط مميزان ارزيابي اي  نكته
احتماالً يكي نيست و به دليل ) T(شده  ، با مقدار درآمد واقعي ماليات گردآوري)*T(شود  مي

تا درآمد واقعي با درآمد كشد  ميمدت زماني طول  ،وجود وقفه از قبيل وقفه در نظام مالياتي
با وقفه توزيعي استفاده هاي  مدلبراي تبيين اين تفاوت، از . ارزيابي شده توسط مميز يكي شود

  :شود مي
  Δ = ( ∗ − , ) )10                                                                                (  

 

  .ضريب تعديل ماليات=  
  :، داريم)1(در معادله ) 10(با جايگزيني عبارت 

  = + + 1 − , + + 																															 )11(  
 

از روشي كه اهدائي ارائه نموده، ) (در اين پژوهش براي تخمين متغير جانشين براي نظام مالياتي 
  .استفاده شده است

با توجه به ساختار مالياتي . تشكيل شده استهايي  بخشاز چه  jجا پرسش اين است كه  در اين
ايران و با توجه به امكان گردآوري آمار مورد نياز، در اينجا كل ماليات به پنج بخش، به شرح زير، 

  :شده استبندي  طبقه
  )TC( ها شركتماليات بر  - 1
  )TR(ماليات بر درآمد، شامل ماليات بر حقوق، دستمزد، مشاغل و مستغالت  - 2
  )TO(مستقيم  يها مالياتساير  - 3
  )TD(ماليات بر مصرف و فروش  - 4
  )TM(ماليات بر واردات  - 5
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متغيرهاي اساسي موثر بر درآمدهاي  بر اين است كهبندي فوق در ادامه سعي  تقسيمبا توجه به 
را ) GNP(به عنوان اولين متغير، در حساب درآمد ملي توليد ناخالص ملي . شودمالياتي شناسايي 

در مجموع از اين ). 1374برانسون، (به عنوان جرياني از درآمد يا محصول لحاظ كرد  توان مي
در . ، ارتباط مستقيم بين درآمدهاي مالياتي و توليد ناخالص ملي را به دست آوردتوان ميرابطه 
  .دهد ميضريبي است كه تغييرات كل توليد ناخالص ملي و درآمد مالياتي را نشان  tواقع 
 توان مي، شودمتعدد تقسيم هاي  بخشاگر توليد ناخالص ملي از طريق ارزش افزوده به حال 

با توجه به ساختار كلي اقتصاد، تمامي . تأثيرگذاري هر بخش را بر سطح درآمدهاي مالياتي سنجيد
كننده  تعيينمالياتي در نظر گرفته شده، تأثير هاي  معافيت، يا به علت كوچكي و يا به دليل ها بخش
كننده بر  تعيينتفكيك كرد كه نقش هايي  بخشبه  توان مياز اين نظر توليد ناخالص ملي را . ندارد

  .ساير متغيرهاي كالن دارند
. تفكيك شده بر درآمد مالياتي به دست آمد به صورتبدين ترتيب تأثير متغير توليد ناخالص ملي 

از نقطه نظر اقتصادي، تورم ) مدهاي مالياتيكل درآ/GNP(از ديگر عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي 
پولي كردن كسري بودجه باعث افزايش حجم پول و در نتيجه تورم . هاست قيمتو افزايش سطح 

. گذارد مياين نوع تأمين مالي بودجه دولت به طرق مختلف بر درآمدهاي مالياتي تأثير . شود مي
؛ به بيان ديگر قدرت خريد آن را در رددگ ميوجود تورم باعث كاهش درآمدهاي مالياتي واقعي 

  . دهد مي، كاهش شد ميزمان اخذ، نسبت به زماني كه بايستي وصول 
، هستندمالي از وسعت عمل كمي برخوردار هاي  اهرمويتو تانزي معتقد است در كشورهايي كه 

وي همچنين در مقاله ديگري، اثرِ . آشكاري منفي است به طوراثر تورم بر درآمدهاي مالياتي 
غير  يها مالياتكه برخي از داند  ميديگرِ تورم را بر درآمدهاي مالياتي مربوط به كشورهايي 

كه به دليل اينكه اين دارد  ميو اظهار نمايند  ميويژه وضع هاي  نرخمستقيم و عوارض واردات را با 
درآمدي به دولت ي ها Ĥنزي، ها قيمت، در زمان افزايش اند شدهنهماهنگ با تورم تعديل ها  نرخ

  .گردد ميوارد 
و ارزش واقعي درآمدهاي آوري  جمعتورم و تأخير در «تانزي در مقاله ديگري تحت عنوان 

و سه نتيجه كند  مياشاره ها  قيمتكشش درآمدي مالياتي نسبت به تغييرات سطح  مسئله، به »مالياتي
  :نمايد ميزير را ارائه 

چه كشش درآمدهاي مالياتي نسبت به تغيير قيمت برابر يك باشد، هر اندازه تأخير در  چنان - 1
  . ماليات بيشتر باشد، كاهش خالص درآمدهاي واقعي مالياتي بيشتر خواهد بودآوري  جمع
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هاي تورم بيشتر باشد، ارزش درآمد  ماليات، هر چقدر نرخآوري  جمعبا فرض تأخير زماني در  - 2
 .خواهد بودتر  كمواقعي مالياتي 

ماليات هر اندازه كشش درآمدهاي مالياتي آوري  جمعدر فاصله مشخص تأخير زماني در  - 3
  . تحقق خواهد يافتتر  سريعنسبت به تغيير قيمت، بيشتر از يك باشد، درآمدهاي مالياتي واقعي 

زي و از محل صادرات از درآمدهاي دولت به صورت اراي  عمدهدر كشورهايي كه قسمت 
، نرخ ارز عالوه بر قيمت واردات و شود ميمحصوالت صنعتي ملي شده يا مواد معدني تأمين 

در چنين كشورهايي وقتي ؛ لذا گذارد ميصادرات مستقيماً بر وضع مالي دولت و بودجه نيز تأثير 
، نرخ ارز بر درآمدهاي مالياتي با دو اثر مستقيم و شود ميدولت با كاهش درآمدهاي ارزي مواجه 

  ).1375تانزي، (گذارد  ميغير مستقيم تأثير 
اثر مستقيم افزايش ارزش واقعي نرخ ارز بر درآمدهاي مالياتي به رابطه بين نرخ ارز و مبنايي بر 

رداتي عوارض كاالهاي وا. گيرد ميكه بر حسب آن عوارض واردات مورد محاسبه قرار گردد  مي
؛ بنابراين با افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت كاالهاي وارداتي، شود ميبر مبناي ارزش آن تعيين 

منابع درآمدهاي مالياتي در ترين  مهمموجب افت يكي از فرآيند اين . يابد ميواردات كاهش 
اردات منجر به ضعف ماليات بر وفرآيندي ، يعني برقراري چنين شود ميكشورهاي در حال توسعه 

  ). 1380خداويري، (گردد  مي
. استبرخوردار تري  كمدر اين كشورها ماليات بر صادرات نسبت به عوارض واردات، از اهميت 

درصد كل  8درصد كل ماليات تمام كشورهاي در حال توسعه و  5به طوري كه در حدود 
را ماليات بر صادرات، بر زي). 1375تانزي، (گيرد  ميدرآمدهاي مالياتي فقيرترين كشورها را در بر 

مبناي مالياتي و در نتيجه ؛ لذا شود مياساس ارزش صادراتي و بر حسب پول رايج داخلي تعيين 
عسگري و (درآمد حاصل از آن، به دليل اثر مستقيم افزايش بهاي نرخ ارز كاهش خواهد يافت 

  ). 1377محمدي، 
ش توليدات داخلي در كوتاه مدت بر بعد ديگر كاهش واردات در اثر افزايش نرخ ارز، به كاه

يك ركن اساسي توليد در اي  سرمايهو  اي واسطهاز آنجا كه واردات كاالهاي . گردد مي
شدن ارز توان توليدكنندگان براي خريد تر  گران، با دهد ميكشورهاي در حال توسعه را تشكيل 

تقاضا براي . دهند مي، واكنش نشان ها نهادهوارد كردن اين تر  كمشده و در نتيجه با تر  كمارز 
عالوه بر اين، صادرات . كاهش يافته و عرضه كاالهاي داخلي كم خواهد شد اي واسطهكاالهاي 

از . دارند نيز با كاهش مواجه خواهد شد اي واسطهكاالهاي ساخت داخل كه بستگي به كاالهاي 
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و  اي واسطهنفع كاالهاي سوي ديگر ايجاد محدوديت در تركيب كاالهاي وارداتي كشور به 
، تأثير منفي بر درآمدهاي مالياتي دارد؛ زيرا اين كاالها نسبت به ساير كاالهاي مصرفي اي سرمايه

مستقيم و غير مستقيم  يها مالياتاين تحوالت بر . وارداتي از نرخ مالياتي پاييني برخوردارند
  . وصولي دولت، اثرات منفي هر چند خفيف دارد

و توهمات تورمي ها  قيمتبه افزايش سطح توان مير غير مستقيم قيمت باالي نرخ ارز، از موارد تأثي
يمتي، خروج سرمايه به صورت ارز داخلي به ارز خارجي يا اشياء قهاي  داراييتبديل . اشاره كرد

همچنين . و در نهايت كاهش ارز در دسترس براي واردات و توليد از جمله موارد فوق است... و
رسمي، در صورت اعالم نرخ رسمي عامالت بازار سياه و غير رسمي و كاهش معامالت افزايش م

بنابراين از . از نرخ تعادلي، از تبعات ديگر نرخ ارز بر درآمدهاي مالياتي استتر  پايينارز در سطح 
  .به ارتباط اين متغير كالن بر درآمدهاي مالياتي پي برد توان مياين موارد 

و درآمدهاي اندازها  پستعيين تأثير متقابل هاي  روشيكي از . استانداز  پسمتغير تأثيرگذار ديگر 
در اين روش . مالياتي، استفاده از تحليل به حداكثر رساندن مطلوبيت فرد در چند دوره زماني است

ندگي كل مطلوبيت به دست آمده در دو دوره زخواهد  مييك فرد كنيم  ميبه طور ساده، فرض 
دوره اول را دوره اشتغال به كار و دوره دوم را دوره بازنشستگي  توان ميكه در حقيقت (خود را 
جعفري صميمي، (مختلفي كه با آن مواجه است، بيشتر كند هاي  محدوديتبا توجه به ) دانست
1387.(  

  

  مدل يرهايو متغ ياتيمال يمؤثر بر درآمدها عوامل يمعرف -4
  )TC( ها شركتبر ماليات -4-1

 هاي فعاليت از ناشي درآمد و ها شركت درآمد مستقيم، جمع يها مالياتقانون  105 طبق ماده
 پس ،شود مي تحصيل از ايران خارج يا در ايران مختلف منابع از اشخاص حقوقي كه ساير انتفاعي

 طبق كه مواردي استثناي به مقرر هاي معافيت و كسر غير معاف منابع از حاصل يها Ĥنزي وضع از
درصد  پنج و بيست نرخ به ماليات ، مشمولاست يا هĤنجداگ نرخ داراي قانون اين مقررات
  .بود خواهند

در  ها شركتميزان ماليات بر يران، ا ياسالم يجمهور يمركزبانك  ي شدهبر اساس آمار منتشر 
 80تا  70هاي  سالالبته قابل ذكر است كه طي . رشد محسوسي نداشته است  82ايران تا سال 

اين ميزان خيلي درخور ها  سالبرابر شده ولي با توجه به تورم باالي آن  20 ها شركتماليات بر 
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رخ داده  ها شركتدر وصول ماليات بر گيري  چشمبه بعد تحول  1380تقريباً از سال . توجه نيست
اي  گستردهتشكيالتي است، دليل اين امر، تشكيل سازمان امور مالياتي و اصالحات ساختاري و 

تا سال  ها شركتافزايش درآمدهاي حاصل از ماليات بر . است كه در نظام مالياتي كشور انجام شد
اين روند متوقف شده و  90و  89داشته است، ولي در سال اي  فزايندهروند انفجاري و  1388
نيز با  ها ركتشكه كل درآمدهاي مالياتي در اين دو سال كاهش داشت، ماليات بر طور  همان

  .كاهش مواجه شده است
  
  )TR( درآمد بر ماليات -4-2

درآمدي كه شخص حقيقي در (متغير ماليات بر درآمد در اين پژوهش شامل ماليات حقوق 
در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ) اعم از حقيقي يا حقوقي(خدمت شخص ديگر 

 درآمدي(، مشاغل )كند ميتحصيل  نقد يرغايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا 
 ساير در مذكور موارد از غير ديگر عناوين به مشاغلي به اشتغال طريق از حقيقي شخص كه

 از ناشي حقوقي يا حقيقي شخص درآمد(و مستغالت ) كند تحصيل ايران در اين قانون هاي فصل
همانند ). 1375، )قسمت دوم(كردبچه ( است) ايران در واقع امالك به نسبت خود حقوق واگذاري

و گير  چشمشروع به افزايشي  80، ماليات بر درآمد نيز در ايران از اوايل دهه ها شركتماليات بر 
، تحوالت گسترده نظام ها شركتدليل اين امر نيز همانند ماليات بر . درخور توجه كرده است

نكته جالب اينجاست كه با وجود كاهش كل درآمدهاي مالياتي در ايران، . مالياتي در ايران است
 .د كاهش نيافته و روند تصاعدي خود را حفظ كرده استماليات بر درآم

  
  )TO( يممستق هاي سايرماليات -4-3

بر  ياتاز مال يممستق هاي مالياتبه صورت تفاضل كل  ينپژوهشدر ا يممستق هاي يرمالياتسا متغير
  :است شده محاسبه درآمد بر ماليات و ها شركت

  
TO = DT – TC – TR )12  (                                                                                                 

 
 ساير ياساس آمار بانك مركز بر. است يممستق هاي مالياتجمع كل  DTفوق ي رابطه در

 .يستندبرخوردار ن ياز روند با ثبات ها ماليات ينا يگربر عكس دو جزء د يراندر ا يممستق هاي ماليات
 يول اند، داشته ياديرشد ز ها ماليات يناز انقالب ا پس هاي سال يدرست است كه در كل، در ط

 يدبه طور متناوب، شا ياپيسه سال پ يادر دو  يباًدرآمدها تقر ينو مشابه بودن ا يشافزا ينروند ا
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به طور  يول. بوده است يشافزا ينتورم بر ا يادز يرتأث يا ها ماليات ينا يقاز عدم محاسبه دق يحاك
 ياتيدر نظام مال ييراست، تغ ياتيمال ينوع درآمدها يندهنده روند ا يحكه توض يلياز دال يكيقطع 

  .است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد يممستق هاي ماليات يربخش سا
  )TD( فروش و مصرف بر ماليات
 پردازند يآن را م ياست كه مصرف كنندگان و مردم عاد هايي ياتبر مصرف از جمله مال ماليات

است،  يممستقيرغ ياتمال يبر مصرف كه نوع ياتمال .  يستنداز پرداخت آن آگاه ن يماما به طور مستق
كاالها و خدمات مزبور  كننده يدو از تول شود يم يدهكش يمورد مصرف عموم يكاالها يمتق يرو

كه  يبه نحو دهد يم يلكاال را تشك يمتاز ق يئبر مصرف جز ياتمال ينبنابرا .  شود يوصول م
است كه  ياتيكاال بابت مال يمتدهد چه مقدار از ق يصد تشختوان يكننده نم مصرف معموالً

 تعلق خدماتي و كاالها به اغلب مصرف بر ماليات.   پردازد يفروشنده به دولت م يا كننده يدتول
 يكي ياتنوع مال ينجهت ا يندارند و به هم يكم يتحساس يمتق ييراتمقابل تغ در كه گيرد مي

 مشمول كشورها اغلب در كه خدماتي و كاالها.   دهد يم يلاز منابع مهم درآمد دولت را تشك
 كاالهاي از ديگر بعضي و شكر و قند بنزين، دخانيات،: عبارتنداز گيرند، مي قرار مصرف بر ماليات

آن را  ينيشود، سنگ وضع  يضرور يفقط بر كاالها ماليات اين اگر چون ضروري، و تجمالتي
  .)1375، )دومقسمت (كردبچه (كنند ياحساس م يشتربضاعت ب طبقات كم

كننده  به دست مصرف يفروش كه در مرحله خرده گيرد يتعلق م ييبر فروش به كاالها ياتمال
كاال حساب  يمترا مجزا از ق ياتها موظف هستند كه مبلغ مال فروشگاه ياتنوع مال ينادر.   رسد يم

 يافتكننده از مبلغ آن اطالع حاصل كند، در كه مصرف يرقم جداگانه به نحو يككرده و در 
قسمت (كردبچه ( را بپردازد ياتكننده مال نوع محاسبه آن است كه مصرف ينغرض از ا.   دارند
درست . دار نبوده استبرخور ياز ثبات خاص يرانبر مصرف و فروش در ا ماليات .  )1375، )دوم

در  وليبرابر شده است،  800 ياتنوع مال ينحاصل از ا يدرآمدها يزانم 90تا  57است كه از سال 
كه  90و  89 هاي سالدر . اند داشته يرشد منف ها مالياتنوع  ينا 87و  85، 83، 81، 80، 79 هاي سال

 ياتمانند مال يزن ياتنوع مال يننشان داده است، ا افت ها سالپس از  يرانا ياتيمال يكل درآمدها
دو سال نه تنها كاهش نداشته بلكه با رشد مثبت مواجه  يندر ا يممستق هاي يرمالياتبر درآمد و سا

  .اند بوده
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  )TM( واردات بر ماليات - 4-5
اگرچه سهم . دهد ميماليات بر واردات، يكي از اقالم مهم درآمدهاي مالياتي كشورها را تشكيل 

اين ماليات در درآمدهاي كشورهاي پيشرفته صنعتي كاهش يافته است، ولي در مورد كشورهاي 
دي (در حال توسعه، اين قلم مالياتي بيشترين سهم را در درآمدهاي مالياتي اين كشورها دارد 

از درآمدهاي مالياتي در ايران مربوط به ماليات بر واردات اي  عمدههمواره سهم ). 1999، 1وولف
اين  91و  90روند فزاينده داشته است ولي در سال   89تا  74اين نوع ماليات از سال . بوده است

درصد كاهش داشته كه نسبتاً زياد است و بايستي علت اين امر را جويا شد؛ در  29نوع ماليات 
  .درصد كاهش داشته است 2ي مالياتي تنها نزديك به كل درآمدها 90حالي كه در سال 

  
  )XC( ها شركتبر  ياتمال يهپا تابع -4-6

  ):1378خان قمي،  يعلو  پور يتق(به صورت زير محاسبه شده است  ها شركتپايه ماليات بر 
ارزش افزوده  –ارزش افزوده بخش كشاورزي   –د ناخالص داخلي يتول=  ها شركتپايه ماليات بر 

  پايه ماليات بر درآمد –آب و برق و گاز 
و  ها شركتتابعي از توليد ناخالص داخلي، تغييرات در نظام ماليات بر  ها شركتپايه ماليات بر 

گذاري  سرمايهد توان ميتغيير در توليد ناخالص داخلي . استها  بخشتغييرات در نظام مالياتي ساير 
، كه اين به نوبه خود پايه ماليات )طبق نظريه شتاب(تأثير قرار دهد  را از طريق ضريب فزاينده تحت

بدين معنا كه افزايش در توليد ناخالص داخلي منجر به . دهد ميرا تحت تأثير قرار  ها شركتبر 
هر تغيير در . ، خواهد گرديدشود مينيز  ها شركتافزايش تقاضاي كل كه شامل پايه ماليات بر 

منجر به ) SC( ها شركت، براي مثال كاهش در نظام ماليات بر ها شركتد درآم رنظام ماليات ب
كه اين به نوبه خود، موجب افزايش شود  ميافزايش نرخ بازده نهايي سرمايه پس از كسر ماليات 

با تغييرات در نظام  ها شركتارزش افزوده بخش . شود مي ها شركتدر بخش گذاري  سرمايه
براي مثال، يك كاهش در تعرفه . هستندكار قيمت در ارتباط  و مالياتي غيرمستقيم، از طريق ساز

، هزينه توليد را كاهش داده و ارزش افزوده در ها شركتماليات مواد خام مورد استفاده در بخش 
مصرفي صنعتي، تقاضا  ؛ يا يك افزايش در تعرفه واردات كاالهايدهد مياين بخش را افزايش 

براي كاالهاي قابل رقابت توليد شده در اقتصاد داخل را افزايش داده و در نتيجه، توليد آن بخش 
  .)1990اهدائي، ( يابد ميافزايش 

  :نوشت) 13(به صورت معادله شماره  توان ميرا  ها شركتبه طور خالصه، معادله پايه ماليات بر 
                                                 
1. De Wulf (1999)  
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= + + + ( ) 		, > 0	, < 0	, < 0											 )13(  
 

SM  =تغيير در نظام ماليات بر واردات؛  
SD  =تغيير در نظام ماليات بر مصرف و فروش.  

  
  )XR( بردرآمد ماليات پايه تابع -4-7

و پايه آن با توجه به تعريف  استماليات بر درآمد شامل ماليات بر حقوق، مشاغل و مستغالت 
برآورد شده است  يربه صورت ز) باب سوم قانون( يممستق هاي مالياتماليات بر درآمد در قانون 

  :)1378 قمي، خان يپور و عل يتق(
بزرگ  هاي كارگاهارزش افزوده  –يعارزش افزوده گروه صنا) = XR( آمد در بر ماليات پايه
  ...و تلداريرستوران، ه+ حقوق و دستمزد  يپرداخت+ گاز ارزش افزوده آب و برق و  –يصنعت
XR يناخالص داخل يداز تول يبر درآمد تابع ياتمال يهبه عنوان پا )GDP (نظام در تغييرات و 

كه ( كل تقاضاي در تغيير باعث داخلي، ناخالص توليد در تغيير هر چون. است درآمد بر ماليات
 تغيير هر. شود مي) است صنعت و خدمات بخش در ايجادشده خدمات و كاالها براي تقاضا شامل
و  يكوچك صنعت هاي كارگاهخدمات، بخش حجم در را تغييراتي) SR( درآمد بر ماليات نظام در

به ) XR( آمد در بر ماليات پايه در تغييراتي طريق، آن از و آورد يم يدحقوق پد يپرداخت
 شماره معادله صورت به آمد در بر ماليات تابع توضيحات، اين با). 1990اهدائي، ( ديآ ميوجود

  :آيد ميدر) 14(
  = + + 	,				 > 0		, < 0																				  )14(            
  
  

  )XD( فروش و مصرف بر ماليات پايه تابع - 4-8
مصرف بخش خصوصي و دولتي منهاي ماليات بر مصرف و فروش به منزله پايه ماليات بر مصرف 

ير جانشين براي پايه متغ به عنوان يك(طبق نظر كينز، مصرف كل . شود ميو فروش در نظر گرفته 
با افزايش درآمد . استدر ارتباط ) Yd(با درآمد قابل تصرف ) ماليات بر مصرف و فروش داخلي

يابد  ميبر مصرف و فروش افزايش ت و در نتيجه، پايه ماليايابد  ميصرف، مصرف افزايش قابل ت
  ).1378خان قمي،  يعلو  پور يتق(
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غير مستقيم، از  يها مالياتدر مقابل عملكرد نظام مالياتي مربوط به ها  بنگاهو كنندگان  مصرف
براي مثال، افزايش تعرفه كاالهاي مصرفي و وارداتي، . دهند ميطريق سازوكار قيمت واكنش نشان 

قيمت محصول وارده را در مقايسه با محصوالت قابل رقابت توليد شده در داخل اقتصاد افزايش 
يتشان تقاضاي محصوالت توليد مطلوبتالش براي حداكثر كردن  در و عامالن اقتصادي دهد  مي

در نتيجه پايه . كاهند مياز تقاضاي كاالهاي وارداتي  شده قابل رقابت در داخل را افزايش داده و
  .يابد ميماليات بر مصرف و فروش افزايش 
  :نشان داد) 15(به صورت معادله شماره  توان ميتابع ماليات بر مصرف و فروش را 

  = + + ( ) 		, > 0	, > 0																																	 )15(  

  

  )XM( واردات بر ماليات پايه تابع -4-9
پايه . شود ميارزش واردات منهاي ماليات بر واردات به منزله پايه ماليات بر واردات در نظر گرفته 

و تغيير در نظام ) درآمد نفت و گاز(ماليات بر واردات تابعي از توليد ناخالص داخلي، درآمد ارزي 
و يابد  ميبا افزايش توليد ناخالص داخلي واردات افزايش  .تسها مالياتماليات بر واردات و ديگر 

افزايش درآمدهاي ارزي  با. كه پايه ماليات بر واردات نيز افزايش يابد رود ميدر نتيجه، انتظار 
با تغيير در نظام ماليات بر مصرف و فروش . كه تقاضا براي واردات افزايش يابد رود ميانتظار 

)SD( بدين صورت كه با افزايش نرخ ماليات گيرد مي، پايه ماليات بر واردات نيز تحت تأثير قرار ،
در نتيجه پايه ماليات . يابد ميايش بر مصرف و فروش، تقاضا براي كاالهاي وارداتي قابل رقابت افز

از سوي ديگر، بهبود در نظام . يابد ميبر واردات افزايش و پايه ماليات بر مصرف و فروش كاهش 
مالياتي خودي، اثر منفي بر پايه ماليات بر واردات دارد، چون با افزايش آن، مثالً افزايش حقوق 

به ). 1990اهدائي، (يابد  ميبر واردات كاهش يات مال، و در نتيجه، پايه تر كمگمركي، واردات 
  :نوشت) 16(به صورت معادله شماره  توان ميطور خالصه، معادله پايه ماليات بر واردات را 

  = + + ( ) + 		, > 0	, < 0	, > 0 )16 (  

  

  بازار يمتبه ق يناخالص داخل يدولت -4-10
كل ارزش ريالي محصوالت نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره 

در ميان . )1388رحماني، ( نامند را توليد ناخالص داخلي مي) ساالنه يا فصلي(زماني معين 
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عنوان  بهبوده و اي برخوردار  هاي اقتصاد كالن، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه شاخص
  .گيرد ها مورد استفاده قرارمي ها و ارزيابي ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل مهم

  
 حاصل از فروش نفت و گاز يارز درآمد -4-11

اي  سابقه با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، درآمد نفتي ايران نيز به طرز بي 1350دهه در 
هاي نفت ايران دچار  ، زيرساختجنگ ايران و عراقو  1357انقالب در پي وقوع . افزايش يافت

و  1370دهه همزمان با آغاز . هاي بسياري شد كه كاهش توليد و صادرات را در پي داشت آسيب
آمده، درآمدهاي حاصل از فروش نفت رو به افزايش  به وجودبرطرف شدن عمده مشكالت 

د از سالي بود كه سهم درآمدهاي نفتي در بودجه ساالنه به اوج خود در بع 1372سال . گذاشت
هاي آتي اين دهه بود كه فروش نفت  اما در پي كاهش بهاي جهاني نفت در سال. انقالب رسيد

ها به درآمدهاي نفتي  نيز وابستگي دولت 1380در دهه . ايران منفعت گذشته را به همراه نداشت
خود دارند در  همواره كشورهايي كه از درآمدهاي نفتي بااليي برخور .بيش از گذشته ادامه يافت

در . كنند نميو سعي در ساماندهي جامع نظام مالياتي بينند  نمينيازي به اتكا بر درآمدهاي مالياتي 
براي اخذ ماليات داشته باشد، از ها  دولتد تأثير منفي در تالش توان مينيز درآمدهاي نفتي  ايران
در اين پژوهش سعي بر اين است تا با در نظر گرفتن اين متغير در مدل، تأثير آن بر رو  اين

  .سنجيده شوددرآمدهاي مالياتي 
  
  قابل تصرف درآمد -4-12

 يرانتقاالت اجتماعي غ بجز(درآمد قابل تصرف با اضافه كردن تمام انتقاالت جاري دريافتني 
به درآمد ) ينقد يراجتماعي غ بجز انتقاالت(پرداختني و كسر كردن تمام انتقاالت جاري ) ينقد

تصرف، قلم تراز كننده حساب توزيع  درآمد قابل. آيد اوليه يك واحد يا بخش نهادي بدست مي
حسابي است كه در آن نحوه  ،حساب توزيع ثانويه درآمدقابل ذكر است . ثانويه درآمد است

ف هر بخش يا واحد نهادي از طريق دريافت و درآمدهاي اوليه به درآمد قابل تصر تبديل تراز
مفاهيم اساسي ( شود منعكس مي) ينقد يربجز انتقاالت اجتماعي غ(انتقاالت جاري  پرداخت
  .)1386اقتصادي، هاي  حساب
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  )EXR( ارز موازي بازار در ريال، برابر در آمريكا دالر برابرييك نرخ -4-13
يكي از عوامل مؤثر بر بعضي از  به عنوان مالياتي، نرخ ارزبا توجه به مباحث تئوريك درآمدهاي 

كه اشاره شد واردات و صادرات و توليد  گونه همان. اجزاي درآمدهاي مالياتي مطرح شده است
، بنابراين اين متغير. استاي  سرمايهو  اي واسطهخاص، نيازمند ورود كاالهاي هاي  بخشدر 
  .وارد شود مستقلد به عنوان يك متغير توان مي

  
  )P( تورم نرخ- 4-14

اين متغير، مستقل از . يابد ميدر شرايط تورمي، درآمدهاي رسمي مالياتي متأثر از تورم رشد 
  .شاخص بهاي كاالهاي مصرفي شهري محاسبه خواهد شد

  
  )R( بهره نرخ- 4-15

در امروز و  ياز كاهش ارزش پول پرداخت يريكه بابت جلوگ ينرخ بهره عبارت است از نرخ
متعارف  طيدر شرا نيهمچن. شود يم افتيدر رندهيگ از وام) نرخ تورم يلبه دل( ندهيدر آ يافتيدر

به عنوان حداقل  يدهنده، ممكن است مبلغ وام يگذار هيسرما يها بازار، به منظور جبران فرصت
: كند يم فيتعر طور نيانرخ بهره را  شرياما ف. نرخ اضافه گردد نيدهنده به ا انتظار وام موردسود 

سال  يككه معموالً  نيمع خيپول، بر حسب پول در تار يبر رو ينرخ بهره درصد پاداش پرداخت
  .باشد ياست، م نيمع خيبعد از تار

  
 ياتيدر نظام مال ييرتغ متغيرهاي-4-16

كه در قسمت مباني نظري مدل ذكر شد، در اين پژوهش براي تخمين متغير جانشين  همان طور
در نمودارهاي زير اين . براي نظام مالياتي از روشي كه اهدائي ارائه نموده استفاده شده است

مستقيم،  يها ماليات، ساير ها شركتمتغيرها براي تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر درآمد، 
  .وش و واردات گزارش شده استمصرف و فر
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  متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر درآمد): 1( نمودار

  پژوهش محاسبات: منبع

  
  

 
  ها متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر شركت :)2(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع
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   هاي مستقيم مالياتمتغير تغيير در نظام مالياتي بخش ساير ): 3(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع

  

 
  متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر مصرف و فروش ):4(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع
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  متغير تغيير در نظام مالياتي بخش ماليات بر واردات): 5(نمودار 

  پژوهش محاسبات: منبع
  

معادالت مدل را به  توان ميارائه شده در باال و معادالت  ها مالياتاجزاي  بندي تقسيمبا توجه به 
  : صورت جدول زير ارائه كرد

  
  هاي رفتاري مدلمعادله):1(جدول

= رفتاريهايمعادله + . + . + .= + . + . + .= + . + + .  = + . + . + .= + . + . + .
  

عوامل تأثيرگذار بر درآمدهاي متغيرهاي مذكور و ه حال اگر بخواهيم معادالت فوق را با توجه ب
  :نموداين معادالت را به صورت زير معرفي  توان ميمالياتي در ايران به روز رساني كنيم 

  
  هاي رفتاري مدلروزآمد شدهمعادله):2(جدول

= رفتاريهايمعادله + . + . + . + . + . + .  = + . + . + . + . + . + .  = + . + + . + . + .  = + . + . + . + . + . + . + .  = + . + . + . + . + . + .  
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  ها دادهبرآورد مدل و تجزيه و تحليل  - 5
، ؛ در ابتدا براي جلوگيري از ايجاد رگرسيون كاذبشود پرداخته ميدر اين قسمت به برآورد مدل 

يوسيليوس با استفاده  يوهانسونانباشتگي  هممانايي و نامانايي متغيرها بررسي شده و در ادامه آزمون 
به هاي  رگرسيونروش اوليه برآورد مدل در اين پژوهش . انجام گرفته است1ميكروفيتاز نرم افزار 

آماره ( 3بوده كه براي درستي انجام اين روش، آزمون بريوشـ پاگان) SURE( 2ظاهر نامرتبط
LM4 (هاي  آزمونساختاري در معادالت مدل نيز از هاي  شكستبراي بررسي . انجام شده است

نيز  3SLSهمچنين از روش برآورد . استفاده شده است 6هنسن -و گرگوري 5اندرس -زيووت
در پايان نيز نتايج برآورد و تجزيه و تحليل مدل . براي تخمين معادالت مدل استفاده شده است

  .ارائه گرديده است
 
  مانايي متغيرهاي مدل بررسي -1- 5

براي جلوگيري از . گيرد ميكاذب انجام هاي  رگرسيونآزمون مانايي عمدتاً به منظور جلوگيري از 
رگرسيون كاذب بايستي متغيرها مانا باشند، در غير اين صورت بايستي از تفاضل متغيرها كه معموالً 

براي بررسي مانايي يافته  تعميمفولر  -در جدول زير نتايج آزمون ديكي. مانا هستند، استفاده نمود
  .ارائه شده است به صورت خالصه متغيرهاي مدل

  
  %5يافته براي مانايي متغيرها در سطحفولر تعميم-بررسي آزمون ديكي):3(جدول

  مانا در متغير
 لگاريتم ماليات بر مصرف و فروش؛)(مستقيميهامالياتلگاريتم ساير؛)(لگاريتم ماليات بر درآمد

لگاريتم پايه ماليات بر ؛)( پايه ماليات بر درآمدلگاريتم ؛ )(واردات لگاريتم ماليات بر ؛)(
 لگاريتم پايه ماليات بر واردات؛)(لگاريتم پايه ماليات بر مصرف و فروش؛)( ها شركت

؛ )(ه ؛ لگاريتم نرخ بهر)(؛ لگاريتم نرخ تورم )( ناخالص داخلي توليدلگاريتم ؛ )(
؛ )( مستقيم يها مالياتتغيير نظام مالياتي ساير ؛ )( تغيير نظام مالياتي درآمد؛)(لگاريتم نرخ ارز 

  )( تغيير نظام مالياتي واردات

I(1)  

تغيير نظام ؛)( ها شركتتغيير نظام مالياتي ؛)(اندازپس؛ لگاريتم)(هاشركتلگاريتم ماليات بر
  I(0)  )( مالياتي مصرف و فروش

 محاسبات پژوهش :منبع

                                                 
1. Microfit   
2. Seemingly Unrelated Regressions Method 
3. Breush & Pagan (1980) 
4. Lagrange Multiplier 
5. Zivot- Andrews 
6. Gregory-Hansen 
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متغيرهاي انباشتگي  همبرخي از متغيرهاي تحقيق داراي ريشه واحد هستند، الزم است  كهينابه دليل 
پرداخته ـ يوسيليوس يوهانسنانباشتگي  همحال به انجام آزمون . تحقيق مورد بررسي قرار گيرد

انباشتگي  همزماني چند متغيره، بيش از يك بردار هاي  سريچون ممكن است در تحليل . شود مي
مثل انگل گرنجر كه بر پيش هايي  روشبلندمدت وجود داشته باشد، در آن صورت، استفاده از 

يوهانسون و . شود مياستوار است، منجر به عدم كارايي انباشتگي  همفرض وجود يك بردار 
از انباشتگي  همبرداري كه در آن تعيين بردار انباشتگي  هميوسيليوس با فرموله كردن روشي براي 

در . ، توانستند نقايص روش انگل گرنجر را حل كنندگيرد ميطريق حداكثر راستنمايي صورت 
انباشتگي  هماي اين روش از دو آماره حداكثر مقدار ويژه و آزمون اثر براي تعيين تعداد برداره

  ).1384تشكيني، (شود  مياستفاده 
انجام ميكروفيت به وسيله نرم افزار براي تعيين تعداد روابط بلندمدت يوسيليوس  يوهانسون آزمون

 ،مذكور يها آزمونبا استفاده از  يهم انباشتگ يتعداد بردارها صيپس از تشخ. گرفته است
 .رديگ يمقرار  يمورد بررس بيدار بودن ضرا يمعنشوند و  يمو نرمال استخراج  يمعمول يبردارها

  .ارائه شده است زيردر جدول  وسيليوسي–وهانسونيحاصل از برآورد آزمون  جينتا
  

  يهم انباشتگ يبرآورد تعداد بردارهايبرايوسيليوس-آزمون يوهانسون):4(جدول
 رتبه

)Rank(  
مقدارحداكثر
  HQC(4( ينكوئ-هانان  3)SBC( يزينب- شوارز  2)AIC( آكائيك  1ويژه

0  =r  2578/126  2578/94  3137/70  2014/86  
1  =r  6766/227  6766/177  2639/140  0883/165  
2  =r  5050/273  5050/207  1202/158  8885/190  
3  =r  9079/310  9079/230  0476/171  7667/210  
4  =r  9536/338  9536/246  1142/178  7912/223  
5  =r  7118/359  7118/257  3899/181  0318/232  
6  =r  1081/376  1081/266  8002/183  4140/238  
7  =r  2643/387  2643/271  4669/184  0596/242  
8  =r  8885/397  8885/277  0981/188  6768/247  
  محاسبات پژوهش :منبع

  

                                                 
1. Maximized LL 
2. Akaike Information Criterion 
3. Schwarz Bayesian Criterion 
4. Hannan-Quinn Criterion 
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رد شده  )r = 0(انباشتگي  هم، فرضيه عدم %5كه در سطح معناداري دهد  مينتايج اين آزمون نشان 
انباشته كننده و بيشتر از آن پذيرفته شد؛ به عبارت ديگر بيش وجود يك بردار همي  فرضيهاست و 

براي جلوگيري ؛ لذا از يك رابطه بلندمدت، بين معادالت مربوط به درآمدهاي مالياتي وجود دارد
) يريگ تفاضلدون عادي و ب به صورت(ها  دادهاز حذف شدن آثار درازمدت ميان متغيرها از سطح 

  .استفاده شده است
  

  برآورد مدل -2- 5
از معادالت براي تخمين مواجه باشيم؛ اي  مجموعهاقتصادي گاهي ممكن است با هاي  تحليلدر 

مختلف ماليات بر هاي  بخشبراي مثال در اين پژوهش تخمين تابع درآمدهاي مالياتي براي 
در اينجا . مستقيم مد نظر است يها ماليات، مصرف و فروش، واردات و ساير ها شركتدرآمد، 

جمالت اخالل معادالت مختلف در يك زمان مشخص احتماالً برخي از عوامل غير قابل 
ند همبسته توان مي، بنابراين اين جمالت اخالل كنند گيري مي اندازهيا حذف شده را گيري  اندازه
قابل (معروف است زمان  همستگي اين ارتباط جمالت اخالل بين معادالت مختلف به همب. باشند
ي كه به ارتباط جمالت اخالل در طي زمان براي خود همبستگكه اين مفهوم با عبارت  استتوجه 

، تخمين معادالت زمان همتحت شرايط وجود همبستگي ). يك معادله داللت دارد، متفاوت است
داراي كارايي شوند  مي، نسبت به حالتي كه معادالت به صورت تكي برآورد زمان همبه صورت 

به ظاهر هاي  رگرسيونتخمين «روش مناسب براي تخمين چنين معادالتي به . بيشتري است
  ).1384تشكيني، (معروف است » نامرتبط

بين زمان  هم، الزم است وجود همبستگي SUREقبل از تخمين معادالت رگرسيون به روش 
بين معادالت وجود نداشته باشد، زمان  هم اگر همبستگي. جمالت اخالل در نه معادله آزمون شود

معادالت به كار گرفته شود و نيازي به تك  تكد به طور كارايي براي تخمين توان ميOLS روش 
 يرغبراي ماتريس واريانسـ كوواريانس  SUREي روش به عبارت. نيست SUREاستفاده از روش 

ودن ماتريس واريانسـ كوواريانس ي بقطر يرغي مناسب است؛ بنابراين نياز است تا فرضيه قطر
  . آزمون شود

، آماره ضريب الگرانژ است زمان هميك آماره آزمون مناسب براي وجود يا عدم وجود همبستگي 
تشكيني، (در فرم عمومي، آماره آزمون به فرم زير است . كه توسط بريوش و پاگان ارائه شده است

1384:(  
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= ∑ ∑ )17  (                                                                                               
 

تحت فرضيه صفر، اين آماره داراي توزيع . ضرايب همبستگي هستند rijحجم نمونه و  Tكه در آن 
)خيـ دو با درجه آزادي  تر  بزرگاگر آماره محاسباتي از ارزش بحراني جدول . است (

و اگر آماره محاسباتي از شود  ميرد زمان  همباشد، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود همبستگي 
را زمان  همباشد، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود همبستگي تر  كوچكارزش بحراني جدول 

  .رد كرد توان مين
  :صفر و مقابل به صورتهاي  فرضيهاين پژوهش،  معادالتدر چارچوب سيستم 

  

)18(  : = ⋯ = = = ⋯ = = = =  

  : 	 	 	 	 	 )19                           (                               
 

  :زير است به صورت LMو آماره آزمون 
  = ( +⋯+ + +⋯+ + + +  )20(                               

 = 33.53688219645416  )21  (                                                                                              
 

  زمانآزمون همبستگي هم):5(جدول
  )PV( احتمال مقدارارزش  جدول آماره  آزادي درجه  آماري توزيع  آزمون آماره

53/33  36  6/25  000/0  
  محاسبات پژوهش :منبع

  
همبستگي همزمان بين جمالت اخالل در معادالت رگرسيون عدم كه دهد  مينتايج نشان 

از روش تخمين معادالت رگرسيون به ظاهر نامرتبط  توان ميرو  اينشده و از  رددرآمدهاي مالياتي 
 .براي تخمين دستگاه معادالت الگو استفاده نمود

مستقيم، ماليات  يها ماليات، ساير ها شركتدر ادامه معادالت مربوط به ماليات بر درآمد، ماليات بر 
ون به ظاهر بر مصرف و فروش و ماليات بر واردات به صورت سيستمي با استفاده از روش رگرسي
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برآورد شده كه بهترين تخمين اقتصاد سنجي به شرح  1390تا  1350براي دوره ) SURE(نامرتبط 
  :زير است

  نتايج برآورد مدل):6(جدول
LTC = -4.19+0.96*LXC(-1)+0.007*LTC(-1)+0.14*LP-0.08*LR+0.03*LEXR+20.40*SC 

*(-8.23)            (9.96)         (0.07)      (1.69)         (-0.26)         (0.35)        (7.97) 

R2=0.99   ,   DW=2.20

LTR = -4.73+0.93*LXR+0.003*LTR(-1)+ 0.03*LP+0.09*LR+0.04*LS+29.07*SR 
(-25.71)         (24.37)       (0.08)              (2.49)       (2.5)      (2.46)        (22.9)

R2=0.99   ,   DW=1.58

LTO = -6.98+0.91*LGDP+0.08*LTO(-1)+ 0.07*LP+0.21*LR+529.40*SO
(-16.1)       (15.8)          (1.48)       (3.09)          (2.71)              (15.3)

R2=0.99   ,   DW=0.91

LTD = -3.96+0.69*LXD+0.21*LTD(-1)- 0.32*LP-0.34*LR+0.32*LEXR +39.07*SD 
(-6.2)         (6.37)          (2.35)           (-2.94)        (-1.03)          (2.48)          (7.78)

R2=0.99   ,   DW=1.60

LTM = -3.83+1.16*LXM-0.14*LTM(-1)- 0.03*LP+0.03*LR+0.001*LEXR +10.96*SM 
(-20.9)        (28.84)       (-3.89)         (-1.19)       (0.37)       (0.06)           (17.89)

R2=0.99   ,   DW=1.83
 .استtاعداد داخل پرانتز آماره *

 محاسبات پژوهش:منبع

  

تمامي ضرايب متغيرها به جز ضريب  ها شركتدر معادله تخمين زده شده براي بخش ماليات بر 
و تغيير در ساختار مالياتي بخش  متورنرخ ، ها شركتنرخ بهره مثبت بوده و افزايش پايه ماليات بر 

. خواهد شد ها شركتمنجر به افزايش درآمدهاي حاصل از بخش ماليات بر  ها شركتماليات بر 
، نرخ ها شركتنكته قابل توجه اين است كه در معادله تخمين زده شده ضرايب وقفه ماليات بر 

گفت كه تغيير اين متغيرها تأثير مستقيمي بر ماليات بر  توان ميبهره و نرخ ارز معني دار نبوده و ن
  .گذارد مي ها شركت

ه و به جز متغير وقفه ماليات بر درآمد كه در بخش ماليات بر درآمد تمامي ضرايب معادله مثبت بود
، افزايش ساير متغيرها منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي حاصل از ماليات بر درآمد نيستدار  معني
توجه به اين نكته ضروريست كه افزايش تورم منجر به افزايش مقدار اسمي درآمدها شده . شود مي

؛ همچنين با افزايش نرخ بهره، درآمد يابد مينيز افزايش و در نتيجه مقدار اسمي درآمدهاي مالياتي 
فقط در اينجا ضريب . يابد ميافزايش يافته و درآمدهاي مالياتي نيز افزايش ها  سرمايهحاصل از 

د اين باشد كه اكثر توان ميالبته تحليل اين مورد . استكه بر خالف تئوري  بودهمثبت انداز  پس
اي  مجارياحتماالً در اندازها  پسو اين دهند  ميايران را بخش ثروتمند جامعه انجام انداز  پس
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ماليات شده و منجر به افزايش  مشمولكه كند  ميكه درآمدهاي نسبتاً كمي ايجاد شود  مياستفاده 
  .گردددرآمدهاي مالياتي حاصل از بخش ماليات بر درآمد 

 يها مالياتي ضرايب مثبت بوده و تنها وقفه ساير مستقيم نيز تمام يها مالياتدر بخش ساير 
نكته قابل توجه اين است كه ضريب متغير تغيير در ساختار مالياتي اين . نيستدار  معنيمستقيم 

بخش بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده كه حاكي از عدم وجود ساختار بهينه در بخش ساير 
د افزايش قابل توان مياز اين رو تغيير بهينه در ساختار مالياتي اين بخش . مستقيم است يها ماليات

  .توجهي را در درآمدهاي مالياتي ايجاد كند
در بخش ماليات بر مصرف و فروش ضرايب تورم و نرخ بهره منفي بوده و ساير ضرايب مثبت 

كه با دهد  مينشان نرخ تورم ، ولي تحليل ضريب نيستدار  معنيالبته ضريب نرخ بهره . است
و دليل آن كاهش قدرت خريد و فروش يابد  ميافزايش تورم ماليات بر مصرف و فروش كاهش 

شود  ميدرست است كه افزايش تورم منجر به افزايش مقدار اسمي درآمدهاي مالياتي . است  افراد
د و فروش افراد ولي در بخش ماليات بر مصرف و فروش اثر كاهشي حاصل از كاهش قدرت خري

  .استاسمي درآمدهاي مالياتي اين بخش ر افزايش مقدااز بيشتر 
نبوده و دار  معنيكه ضرايب نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز دارد  ميتحليل ماليات بر واردات بيان 

هرچقدر درآمدهاي مالياتي . نيستواردات در ايران خيلي بر اصول و قواعد اقتصادي استوار 
حاصل از واردات سال قبل بيشتر باشد، بر مقدار درآمدهاي مالياتيِ حاصل از واردات امسال اثر 

شايد دليل آن، عدمِ رغبت واردكنندگان، به دليل وضع ماليات باال در سال . منفي خواهد گذاشت
مقدار را ترين  كماختار مالياتي در بخش ماليات بر واردات ضريب متغير تغيير در س. قبل باشد

كه هرچه واردات بيشتر باشد ماليات بر  است ها مالياتداراست و دليل آن نحوه اخذ اين نوع 
  .واردات نيز بيشتر خواهد بود

بيان كرد كه كشش ماليات نسبت به پايه آن در  توان ميها  معادلههمچنين بر اساس نتايج تخمين 
و + 93/0، +96/0مستقيم، به ترتيب  يها ماليات، ماليات بر درآمد و ساير ها شركتمورد ماليات بر 

از يك درصد ماليات مربوطه را تر  كم، ها آن؛ يك درصد تغيير در پايه هر كدام از است+ 91/0
و كشش ماليات نسبت به پايه آن در مورد ماليات بر مصرف و فروش و ماليات بر دهد  ميتغيير 

و يكي بيشتر از يك است؛ به عبارتي يك تر  كمو يكي  است+ 16/1و + 69/0واردات، به ترتيب 
مستقيم، ماليات مربوطه  يها مالياتدرصد افزايش در پايه مالياتي ماليات بر مصرف و فروش مانند 

   كرده عمل ها مالياتماليات بر واردات متفاوت از ديگر  ، وليدهد مياز يك درصد افزايش كمتر را 
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  .دهد ميو يك درصد افزايش در پايه مالياتي بيش از يك درصد ماليات مربوطه را افزايش 
مقدار ضريب . متغير تغيير در نظام مالياتي در هر كدام از پنج گروه مالياتي داراي اثر مثبت است

ستقيم، م يها ماليات، ماليات بر درآمد، ساير ها شركتمتغير تغيير در نظام مالياتي براي ماليات بر 
و  07/39، 40/529، 07/29، 40/20ماليات بر مصرف و فروش و ماليات بر واردات، به ترتيب 

؛ شايد دليل آن اين باشد كه در اين تر است كمكه اين مقدار براي ماليات بر واردات  است 96/10
ياتي و در نتيجه ضرر ماليات به دليل فرار مالشود  مي، ثبت استبخش پايه ماليات كه واردات 

و عوارض و حقوق گمركي آن گرفته شود  مياست و هر كااليي به عنوان واردات ثبت تر  كم
است و ) افزايش واردات(و آنچه در افزايش ماليات در اين بخش مهم است، پايه مالياتي شود  مي

ش، درصد بهبود در نظام مالياتي در اين بخ 100است، بنابراين تر  كمسهم بهبود در نظام مالياتي 
از سوي ديگر، اهميت متغير نظام مالياتي . درصد ماليات بر واردات را افزايش خواهد داد 11حدود 

مستقيم باالست؛ زيرا اين بخش از ماليات طيف وسيعي از درآمدها را  يها مالياتدر بخش ساير 
و بستگي به اين دارد كه تا چه حد مميزان مالياتي از آن اند  نشدهثبت  ها آنو بيشتر گيرد  ميدر بر 

هرچه نظام مالياتي در اين بخش بهبود يابد، تشخيص درآمد براي . درآمد اطالعات داشته باشند
  .و در نتيجه، درآمد مالياتي بيشتر دريافت خواهد شدتر  آسانمميزان مالياتي 

د نوعي تورش در نتايج توان ميو اين اند  هنشددر مدل وارد  ساختاري هاي شكستتخمين باال در 
 توان ميزيووت و اندرس آزموني را طراحي كردند كه با استفاده از آن . به وجود آوردآزمون 

اندرس در  -آزمون زيووت. شكست ساختاري را در هر يك از متغيرها به دست آورد ينتر مهم
 جدول در). 2009، 1پهلواني(دهد  مي مانايي متغيرها را نيز نشانزا  درونحضور شكست ساختاري 

  .گزارش شده است براي متغيرهاي ساختاري مدل زير نتايج اين آزمون
 ياتمال يهپابه جز متغير  شود در حضور شكست ساختاري تمامي متغيرها طور كه مشاهده مي همان

در  هاي ساختاري اند، اين نتيجه گواهي بر اهميت اعمال شكست بر مصرف و فروش مانا شده
جدول فوق خود گواه داليل ايجاد شكست در متغيرهاي مورد  .محاسبات اقتصاد سنجي است

  .بررسي است
به دليل اصلي براي ايجاد شكست در متغيرهاي مالياتي مورد بررسي وجود دارد كه  6در كل 

 شروع جنگ تحميلي؛ اثرات جنگ تحميلي كه در اواخر آن نمايان شد؛ پايان: يب عبارتند ازترت
ثباتي اقتصادي، وقفه در  جنگ تحميلي و شروع بازسازي كشور و اقتصاد؛ تورم باال و بي

                                                 
1. Pahlavani (2009)  
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 سال 2 به خصوصو  74تا  70آوري درآمدهاي مالياتي و عدم كوشش مناسب در اين نظام از  جمع
و فصل جديدي از اصالحات نظام مالياتي از جمله، تشكيل سازمان امور  80آخر؛ و آغاز دهه 

هاي مستقيم و شروع قابليت اجرايي آن و تغييرات بنيادي  ر، اصالح قانون مالياتمالياتي كشو
  . ديگر

  
 شكست در عرض از مبدأ و روند:اندرس-نتايج آزمون زيووت):7(جدول

زمان  نماد  متغير
 شكست

وقفه
  دليل شكست  مانايي  ينهبه

 هاي مالياتو قانون  ياتينظام مال اصالحات  مانا  -TC 1383  0  23/6  ها شركتماليات بر 
  81و  80يممستق

 هاي مالياتو قانون  ياتينظام مال اصالحات  مانا  -TR  1382  0  18/6  ماليات بر درآمد
  81و  80يممستق

به  يبو آس يليجنگ تحم تأثيرات  مانا  -TO  1364  1  22/6  مستقيم يها مالياتساير 
  اقتصاديهاي زيرساخت

  72-74اقتصاد ثباتي بيباال و  تورم  مانا -TD 1378 0 11/6 ماليات بر مصرف و فروش

 يبازسازو شروع تحميلي  جنگ پايان  مانا  -TM  1367  1  18/5  ماليات بر واردات
  كشور

  كشور يبازسازو شروع تحميليپايانجنگ  مانا -XC 1367 0 02/6 هاشركتپايه ماليات بر

 هاي مالياتو قانون  ياتينظام مال اصالحات  مانا  -XR  1382  0  61/7  پايه ماليات بر درآمد
  81و  80يممستق

وپايه ماليات بر مصرف
  72-74اقتصاد ثباتي  بيباال و  تورم  نامانا  -XD  1372  2  32/2 فروش

  كشور يبازسازو شروع تحميليپايانجنگ  مانا -XM 1367 1 16/6 پايه ماليات بر واردات
متغير تغيير در نظام مالياتي

  تحميلي جنگ شروع  مانا  -SC  1359  0  45/5 هاشركتبخش ماليات بر

متغير تغيير در نظام مالياتي
 يبازسازو شروع تحميلي  جنگ پايان  مانا  -SR  1367  0  43/5 بخش ماليات بر درآمد

  كشور
متغير تغيير در نظام مالياتي

 يبازسازو شروع تحميلي  جنگ پايان  مانا  -SO  1368  1  67/5 مستقيميهامالياتسايربخش
  كشور

متغير تغيير در نظام مالياتي
  72-74اقتصاد ثباتي  بيباال و  تورم  مانا  -SD  1378  0  61/6 مصرفوفروشيات بربخش مال

متغير تغيير در نظام مالياتي
به  يبو آس يليجنگ تحم تأثيرات  مانا  -SM  1366  2  12/5 بخش ماليات بر واردات

  اقتصاديهاي زيرساخت
 محاسبات پژوهش :منبع

  
ساختاري وجود دارد اين است كه در اغلب موارد، هاي  شكستقابل توجهي كه در ايجاد ي  نكته

اي  وقفهبه سرعت تأثير خود را نشان نداده و  شكستدر اقتصاد ايران، آن  شكستبا ايجاد يك 
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دليل اين امر شايد تأخير . گاه طوالني براي اثرگذاري بر متغيرهاي مالياتي مورد بررسي وجود دارد
  .درآمدهاي مالياتي و عدم شفافيت نظام مالياتي باشدآوري  جمعدر 

 كهينااول . عمل كرد توان ميبه دو شيوه  ،ساختاري در مدلهاي  شكست براي وارد كردنحال 
اين . گرفته شودهمان متغير مجازي متغير وابسته در نظر  ،عادالت مدلمتغير مجازي هر يك از م

ولي اين نتايج هنوز هم از  ،خواهد شدتر  نزديكروش بسيار ساده بوده و نتايج نيز به واقعيت 
ي گرگوريـ هنسن هم جمعروش دوم اين است كه با استفاده از آزمون . تورش برخوردار است

معادله مدل به دست آورده و از آن به عنوان  9ا در هر يك از ساختاري رهاي  ترين شكست مهم
ولي فقط شده استروش دوم كه كمي طوالني نيز هست انتخاب در اينجا. شودمتغير مجازي استفاده 

هر  شكست ساختاري در ينتر هنسن مهم -آزمون گرگوري. شود مينتايج اين آزمون گزارش 
  :كند ميمدل را به صورت زير تعيين  يك از معادالت

  
معادالت مدلشكست ساختاري در  ينترتعيين زمان مهم:هنسن-گرگورييآزمون هم جمع):8(جدول 

  LTC LTR LTO LTD LTM LXC  LXR  LXD  LXM  معادله
  1367  1372  1367  1359  1367  1378  1360  1382  1383  زمان شكست

  محاسبات پژوهش :منبع
  

در وجود شكست ساختاري دهنده  نشانمجازي كه بارِ ديگر مدل با لحاظ متغيرهاي  حال يك
  : به صورت زير است SUREنتايج تخمين به روش . شود زده مييرهاي مدل هستند تخمين متغ

  
  نتايج برآورد مدل):9(جدول 

LTC = -4.3+0.93*LXC(-1)-0.03*LTC(-1)+0.11*LP-
0.03*LR+0.13*LEXR+19.2*SC+0.13*DUM1 

(-8.38)       (8.68)             (-0.34)        (1.39)      (-0.11)           (1.35)       (6.56)       (0.81) 
R2=0.99   ,   DW=2.29

LTR = -4.61+0.92*LXR+0.02*LTR(-1)+ 
0.03*LP+0.12*LR+0.02*LS+29.13*SR+0.03*DUM2 

(-25.26)     (25.21)    (0.81)       (2.62)        (3.02)        (0.91)          (23.84)      (1.57) 
R2=0.99   ,   DW=1.60

LTO = -7.46+0.99*LGDP+0.002*LTO(-1)+ 
0.05*LP+0.15*LR+527.05*SO+0.19*DUM3 

(-25.29)       (25.11)         (0.05)               (3.41)         (3.07)        (23.28)     (6.93) 
R2=0.99   ,   DW=1.35

LTD = -4.25+0.74*LXD+0.37*LTD(-1)- 0.39*LP-0.49*LR+0.23*LEXR +40.39*SD-
0.63*DUM4 

(-7.13)          (7.24)           (3.59)             (-3.84)        (-1.61)      (1.90)         (8.67)     (-2.58) 
R2=0.99   ,   DW=1.74

LTM = -3.99+1.17*LXM-0.16*LTM(-1)- 0.03*LP+0.07*LR+0.02*LEXR +10.4*SM-
0.1*DUM5

(-19.28)        (28.99)       (-4.20)           (-1.25)       (0.84)   (0.96)            (14.33)        (-1.33) 
R2=0.99   ,   DW=1.99

 محاسبات پژوهش :منبع
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تغييرات قابل توجهي نيز در  قبلي حفظ شده وليهاي  تخمينبا وارد كردن متغيرهاي مجازي اساس 
همچنان ضرايب وقفه مالياتي، نرخ تورم،  ها شركتدر بخش ماليات بر . نتايج به وجود آمده است

نبوده و حاكي از دار  معني، همچنين متغير دامي وارد شده نيز نيستنددار  معنينرخ بهره و نرخ ارز 
نشده  ها شركتمنجر به شكست ساختاري در معادله ماليات بر  80آن است كه تحوالت اوايل دهه 

  .است
و عالمت هيچ كدام از ضرايب داري  معنيدر بخش ماليات بر درآمد با وارد كردن متغير مجازي 

ه و البته ضريب متغير مجازيِ شكست ساختاري در بخش ماليات بر درآمد كه ناشي از تغيير نكرد
دار بوده و منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي شده  معنياست،  80تحوالت مالياتي اوايل دهه 

  .است
و عالئم ضرايب حفظ شده و متغير داري  معني هم چنانمستقيم نيز  يها مالياتدر بخش ساير 
بوده و اثر مثبت بر اين دار  معنياز جنگ تحميلي و تأثيرات آن  حاصلت ساختاري، مجازي شكس

  .درآمدهاي مالياتي گذاشته است
ضريب نرخ  همچناندر معادله ماليات بر مصرف و فروش نيز عالئم ضرايب حفظ شده است و 

درصد  5سطح  درتنها تفاوت اين است كه متغير نرخ ارز كه در تخمين اوليه . نيستدار  معنيبهره 
متغير مجازيِ حاصل از تورم . شده استدار  معنيدرصد  10بود در اين تخمين در سطح دار  معني

در معادله ماليات بر .استدار  معنيدرصد  5نيز در سطح  70اقتصاد در اواسط دهه ثباتي  بيباال و 
رد شده كه حاصل از و عالئم متغيرها حفظ شده است ولي متغير مجازي واداري  معنيواردات نيز 

  .يستدار ن معنيدر معادله  استپايان جنگ تحميلي 
معادله قبلي و اضافه كردن معادالت پايه مالياتي، ضرايب مدل  5تا با استفاده از شود  ميحال سعي 

روش . را با استفاده از روش معادالت همزمان برآورد كرده و تفاوت آن را با حالت قبل بيان كرد
 زير استفاده شده روش زمان  هماي برآورد ضرايب ساختاري دستگاه معادالت دستگاهي كه بر

3SLS 3تخمين معادالت همزمان هاي  روشاز نقطه نظر محاسبات بهترين . استSLS  وFIML 
همچنين اين دو روش . استروش براي تخمين دستگاه معادالت ترين  ساده 3SLS؛ روش هستند

تر  حساسنسبت به خطاهاي مربوط به مشخصات مدل  FIMLروش . از كارايي كامل برخوردارند
بسيار مهم  ها آناز اين رو در هنگام برآورد معادالتي كه شكل تصريحي . است 3SLSاز روش 

در جدول زير معادالتي كه ). 1372كمنتا، (خواهد بود تر  مناسب 3SLSاستفاده از روش  است
  از اين  3SLSبراي تخمين به روش . ارائه نموده با كمي تغييرات آورده شده است) 1990(اهدائي 
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  .سيستم معادالت استفاده شده است
  

= هاي رفتاري مدلمعادله):10(جدول + . + . + .= + . + . + .= + . + + .= + . + . + .= + . + . + .= + . + . + . + . + . + . ( )  = + . + . + . + . + .= + . + . + . + . + . + . ( )  = + . + . ( ) + . + . + . + .  
  .لگاريتم درآمد ارزي نفت و گاز هستند لگاريتم درآمد قابل تصرف و 	  

  :در زير ارائه شده است 3SLSنتايج برآورد ضرايب معادالت به روش 
 

  نتايج برآورد مدل):11(جدول
LTC = -6.56+1.61*LXC(-1)-0.57*LTC(-1)+25.49*SC-0.18*DUM1

(-7.19)    (7.28)                (-2.71)           (7.98)        (-0.95)
R2=0.98   ,   DW=1.92

LTR = -4.35+0.93*LXR+0.06*LTR(-1)+26.03*SR-0.01*DUM2
(-15.89)  (15.87)         (1.08)           (14.82)       (-0.38)

R2=0.99   ,   DW=1.37
LTO = -7.68+1.09*LGDP-0.08*LTO(-1)+473.5*SO+0.34*DUM3

(-9.92)    (9.92)        (-0.79)            (11.39)           (5.30)
R2=0.99   ,   DW=1.02

LTD = -1.90+0.32*LXD+0.73*LTD(-1)+29.42*SD-0.17*DUM4
(-1.71)    (1.46)          (2.89)              (2.72)         (-0.44)

R2=0.98   ,   DW=1.45
LTM = -3.95+1.18*LXM-0.16*LTM(-1)+11.5*SM-0.01*DUM5

(-24.91)    (27.36)      (-3.99)               (17.42)      (-0.27)
R2=0.99   ,   DW=1.81

LXC = -0.79+1.14*LGDP-9.003*SC-0.04*LP+0.21*LR-0.09*LEXR-0.004*SMD- 
(-1.84)    (21.72)       (-4.14)   (-0.47)       (0.48)        (-0.90)          (0.0006)

0.6*DUM6
(-3.11)

R2=0.99   ,   DW=0.76
LXR = -1.57+1.71*LGDP- 0.51*LP+0.27*LR-0.81*LS -5.42*SR+0.21*DUM7

(-0.74)     (1.82)        (-1.01)       (0.37)    (-0.99)      (-0.33)       (0.59)
R2=0.99   ,   DW=2.02

LXD = 1.91+0.9*LYD- 0.23*LP+0.72*LR-0.24*LEXR -0.009*SMD+0.47*DUM8 
(4.07)    (20.70)    (-2.63)     (2.15)       (-2.88)        (-1.86)            (3.97)

R2=0.99   ,   DW=1.58
LXM = 2.84-1.005*LGDP-1.25*LP+2.5*LR+0.33*LEXR-0.02*SMD+1.4*LOIL+ 

(1.14)      (-1.24)       (-1.63)     (1.09)      (0.54)        (-1.01)        (3.007)
2.03*DUM9

(3.26)
R2=0.92   ,   DW=1.28

 محاسبات پژوهش:منبع
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كه دارد  ميوي بيان . در تصريح معادالت باال از روشي كه اهدائي ارائه نموده استفاده شده است
مالياتي و ساختار مالياتي بر روي اجزاي ي  وقفهمالياتي، ي  پايهتنها متغيرهاي ساختاري از جمله 

تأثير  ها مالياتو عوامل ديگر با واسطه پايه مالياتي بر اين گذارد  مياثر مستقيم  ها ماليات
از اين رو معادالت اجزاي مالياتي از فرمولي كه در فصل قبل ارائه شد استخراج شده و . گذارند مي

  . اند شدهعوامل تأثيرگذارِ مورد نظر، در معادالت پايه مالياتي وارد 
در معادله . دهد ميقبل را مورد تأييد قرار هاي  تخميناساس معادالت تخميني جديد همچنان 

ضرايب حفظ شده ولي عالمت متغير وقفه مالياتي منفي شده و بيان  داري معنيها شركتماليات بر 
و  كند مي نقضاست كه تئوري را تر  پايينهرچه ماليات سال قبل باالتر باشد ماليات امسال كند  مي

نيز عالئم  ها شركتدر معادله پايه مالياتي بخش ماليات بر . اين رابطه مبناي عقاليي خاصي ندارد
 SURE قبلي به روشهاي  تخمينبا تئوري سازگار نيستند و در مقايسه با برخي از متغيرها 

  .گذارند نميرا به نمايش اي  هاي بهينه تخمين
جديد نرخ تورم، نرخ بهره، هاي  تخميندر معادالت مربوط به بخش ماليات بر درآمد، در 

، تغيير در ساختار مالياتي ماليات بر درآمد، متغير مجازي حاصل از پايان جنگ و حتي انداز پس
GDP قبلي نرخ تورم، نرخ بهره و هاي  تخميندر حالي كه در  هستندمعني  بي در معادله پايه مالياتي

در معادالت بخش ماليات بر  3SLSدر تخمين به روش . بودنددار  معنيتغيير در ساختار مالياتي 
درآمد اساس روابط اهدايي نقص شده و حاكي از آن است كه روش وي براي اقتصاد ايران 

  .نيست بهينهروشي 
در بخش . مستقيم نيز همان مشكل متغير وقفه مالياتي پا بر جاست يها مالياتدر تخمين ساير 

متغير پايه ماليات بر مصرف و فروش  ،ماليات بر مصرف و فروش در تخمين معادالت همزمان
معني  بيجديد اغلب متغيرها هاي  تخميندر بخش ماليات بر واردات نيز در . شده استمعني  بي

  .هستند
نتيجه گرفت كه نتايج برآورد معادالت به روش  توان ميبا مقايسه نتايج دو روش فوق 

SURE3بهتري نسبت به روش هاي  تخمينSLS  ارائه شده توسط اهدائي به ارائه كرده و مدل
  .صورت كامل با اقتصاد ايران سازگار نيست

  
  گيري نتيجهو بندي  جمع -6

لزوم بازنگري سريع در امر نظام مالياتي كشور و  ،با توجه به اهميت درآمدهاي مالياتي براي دولت
تسريع در اجرايي كردن طرح جامع اطالعات مالياتي ضروري است تا از اين رهگذر ايران اسالمي 
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از سوي . هاي اسالمي بردارد راستاي ماليات در را بعدي هاي قدمبتواند در يك سيستم شفاف 
بحث ماليات و درآمدهاي مالياتي به مثابه يك طرح تحوالت اقتصادي  يديگر، با توجه به اجرا

كه با اصالح آن يك سري از امور  يا تواند عمل كند به گونه محور اساسي در اين تحوالت مي
يابد كه بهترين نتيجه آن عدالت  شود و تعادل خود را باز مي اقتصادي به شكل خودكار اصالح مي

هاي  ابزار سياست اقتصادي در سمت سياستدرست است كه ماليات به عنوان يك . است قتصاديا
دهد اما با توجه به شرايط و تحوالت اقتصادي كشور الزم  مالي قرار دارد و تأثير خود را نشان مي

پذيرش تحوالت در متغيرهاي . فتدياست كه تغييرات منسجم در ساختار و نظام مالياتي اتفاق ب
چون نظام بانكي و پولي، نظام ورود و خروج كاال، بازارهاي پولي و مالي، توزيع درآمد،  اسياس

خدمات عمومي به مردم، نيازمند تغيير نگرش در ماليات، جدي ه ئاراگذاري و  تشويق سرمايه
  .اصالح نظام مالياتي كشور استگرفتن و حمايت از 

الياتي بر اساس يك مدل اقتصاد سنجي و با تأثير عوامل اثرگذار بر درآمدهاي م پژوهشدر اين 
نتايج حاكي از آن است كه در . بررسي شد 3SLSبه ظاهر نامرتبط و برآورد هاي  رگرسيونروش 

ساختاري، كشش درآمدي اجزاي اصلي ماليات مستقيم هاي  شكستتخمين اوليه و بدون احتساب 
از يك و تر  كوچكمستقيم،  يها اتمالي، ماليات بر درآمد و ساير ها شركتاز جمله ماليات بر 

غير مستقيم شامل ماليات بر مصرف و فروش و ماليات  يها مالياتكشش درآمدي اجزاي اصلي 
و يكي بيشتر از يك است؛ به عبارتي يك درصد افزايش در پايه تر  كمبر واردات، به ترتيب يكي 

از تر  كممربوطه را  درآمدهاي مالياتيمستقيم،  يها مالياتمالياتي ماليات بر مصرف و فروش مانند 
عمل كرده و يك  ها ماليات، ولي ماليات بر واردات متفاوت از ديگر دهد مييك درصد افزايش 

با احتساب . دهد ميدرصد افزايش در پايه مالياتي بيش از يك درصد ماليات مربوطه را افزايش 
ـ هنسن، ـ اندرس و گرگوريزيووتهاي  آزمونبا  ها آنساختاري در مدل و محاسبه هاي  شكست
درآمدي اجزاي ماليات تغيير چنداني نكرده است ولي قدرت برآورد و توضيح هاي  كشش

هاي  شكستبا در نظر گرفتن ها  تخميناين امر اهميت انجام . دهندگي مدل بهتر شده است
  .رساند ميساختاري را 

 يها مالياتماليات بر مصرف و فروش و ساير هاي  بخشدر ضمن بهبود در نظام مالياتي در 
از اين رو توجه به ساختار نظام . هاست بخشمستقيم، در افزايش درآمدهاي مالياتي مؤثرتر از بقيه 

همچنين . برساند افزايش درآمد مالياتي به هدفتر  سريعرا  دولتد توان ميها  بخشمالياتي در اين 
د نكته مهمي در توان مييك است و اين  مستقيم بسيار نزديك به يها مالياتكشش 
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و با زمان  همبا استفاده از معادالت همچنين  .باشدها  گذاري سياستمالياتي و هاي  گيري تصميم
طراحي نموده و عوامل را آنبه تخمين معادالتي پرداخته شده كه اهدائي اساس 3SLS روش 

هاي  پايهتأثيرگذار بر درآمدهاي مالياتي را به دو بخش عوامل ساختاري و عوامل تأثيرگذار بر 
 خان قمي يعلو  پور يتقاين معادالت كه قبالً زمان  همدر بررسي . مالياتي تقسيم نموده است

ا روش نامناسبي معادالت مدل براي اقتصاد ايران مناسب ارزيابي كرده و البته بآنرا اساسِ  )1378(
درست است كه معادالت . ييد قرار نگرفتتأمورد  ها آنرا تصريح و برآورد كرده بودند، نتايج 

ولي به وضوح كند  ميجديد، ساختار كليِ تئوري را براي برآورد ضرايب مدل حفظ زمانِ  هم
تخمين زده شد، برآورد و قدرت  SUREكه به روش  پژوهشمعادالت تصريحيِ قبلي در اين 

  .كنند ميارائه  ها آنتوضيح دهندگي بهتري را در مورد متغيرها و ضرايب 
 رانيدر ا ياتيمال يدرآمدها شيافزا يرا برا ريز شنهاداتيپ توان ميبه صورت خالصه در پايان 
  :ارائه كرد

 رهاوساي بنگاهاز  اتياخذ مال يساختار در چگونگ رييتغ قياز طر ياتيمال يدرآمدها شيافزا -
  .ي به دليل اهميت بسيار باالي متغير ساختار مالياتي در اقتصاد ايراناقتصاد هاي بخش

بر مصرف و  اتيو مال ميمستق يها مالياتريبخش سا ياتيتوجه خاص به اصالح ساختار مال -
  .ياتيساختار مالرتغيي به نسبت ها بخش نيا يباال يريكشش پذ ليفروش به دل

 و از قلم افتاده ديجد ياتيمال هاي هيپا يو سامانده ييدر شناسا يو سع ياتيمال هاي هيپا ياياح -
  .با توجه به پتانسيل ساير ماليات در ايران

  .ياسالم يـرانيو فرهنگ ا يقواعد اسالم يبه سو ياتيساختار نظام مال تيهدا -
هاي  جنبهترين به عنوان يكي از اساسي جامعه ياتيفرهنگ مال يارتقا يجامع برا اي برنامهارائه  -

  .ساختار مالياتي
  .ياتيمال يدر وصول درآمدها ليو تسه عيبه منظور تسر ياتيمال يندهاياصالح فرا -
در  ياتيمال تيدر عدم موفق ليعوامل دخ نياز مؤثرتر يكيبه عنوان  ياتيمال نياصالح قوان -

 .كشور
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  و مĤخذ منابع

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

در درآمدهاي  يبخش تنوع"). 1391(و نصيراالسالمي، ابراهيم . رحماني، تيمور. ابريشمي، حميد .1
مطالعات . "يمالياتي دولت در ايران با هدف ثبات درآمدي با استفاده از رويكرد تئوري پرتفو

   .26-1): 3(1 اقتصادي كاربردي
  .ني نشر تهران، شاكري؛ عباس. كالن اقتصاد). 1374. (اچ ويليام برانسون، .2

 مؤثر عوامل بررسي").1384( معصومه ،نعمت پور و. سينح مير موسوي،. وادج سيد مقيم، پور .3
-188): 17(6 اقتصادي پژوهشنامه. "ايران مالياتي سيستم در مالياتي درآمدهاي وصول سطح بر

161.   
و بر تراز بودجه  ها مالياتوصول  يزانبر م ياقتصاد كالن هاي سياست تأثير"). 1375. (و تانزي، .4

  .22-29): 18(5 ماليات مجله زاده، يزديمحمدرضا . "در حال توسعه يدر كشورها

 ياتيكشور در ارتباط با نظام مال بازرگاني هاي فعاليتبخش خدمات  شناخت). 1375. (و تانزي، .5
  .ييو دارا يانتشارات وزارت امور اقتصاد تهران، طاليي؛ محسن و كردبچه محمد. موجود

 يفرهنگ موسسهتهران، . Microfitبه كمك  يكاربرد اقتصادسنجي). 1384( احمد تشكيني، .6
  .گران يباد يهنر

 بيني پيشو  ياتعوامل مؤثر بر مال تحليل").1378( روزبه قمي، خان يعل و .انوشيروان ،پور يتق .7
  .61-89): 41و  40(4 بودجه و برنامه مجله. ")1352-1378( ايران مطالعه مورد آن،

آن بر  يرفرايند جهاني شدن و تأث"). 1391(و پور غفار دستجردي، جواد . تقي سلطاني، مهدي .8
  .169-143): 62(20 اقتصادي هاي ياستها و س پژوهش. "درآمدهاي مالياتي در ايران

   . انتشارات سمت تهران، ،ياقتصاد بخش عموم). 1387( احمد يمي،صم يجعفر .9
 از استفاده با مالياتي درآمدهاي بر اقتصادي كالن متغيرهاي اثر تحليل").1380( احمد خداويري، .10

 . 149-180): 1(2 اقتصادي پژوهشنامه. "انباشتگيهم تكنيك

 .انتشارات برادران ن،، تهرا1، جلد اقتصاد كالن). 1388(تيمور  ي،رحمان .11

بررسي رابطه بين امنيت اقتصادي و درآمدهاي "). 1391(و فرزين وش، اسداله . رسولي، كريم .12
 .152-123): 9(3 اقتصاد كاربردي. ")شواهدي از كشورهاي منا(مالياتي 

ارزيابي "). 1390(و پور حسن اميري، مائده . حميدي علمداري، سعيده. عبدي، محمدرضا .13
. "درآمدهاي مالياتي بيني يشبي بهينه در خصوص پو ارائه مدل تركي بيني يشپ يها روش

   .119-85)): 59مسلسل ( 11(19 -دوره جديد  پژوهشنامه ماليات



  
 115                                                                                                ايراندرآمدهاي مالياتي در  بررسي عوامل مؤثر برميزان

و نقاط  ياقتصاد يتاهم يم،مفاه: انباشتگي هم"). 1377( تيمور محمدي، و. منوچهر عسگري، .14
 .27-57): 3(3 اقتصادي هاي پژوهش نامه فصل. "قوت و ضعف

مجله برنامه و  .")قسمت دوم( رانيدر ا ياتيمال يدرآمدها يبررس"). 1375( حمدكردبچه، م .15
 .31-71: )6(1 بودجه

اثر فساد مالي "). 1391(و رضايي روشن، اختر . جعفري صميمي، احمد. كريمي پتانالر، سعيد .16
اقتصادي  هاي ياستس. "مطالعه موردي كشورهاي منتخب در حال توسعه: بر درآمدهاي مالياتي

  .172-151)): 90(1) (18( 8 )نامه مفيد(
 .دانشگاهي نشر مركز تهران، ياني؛هژبر ك يزكامب.سنجي اقتصاد مباني). 1372. (ي كمنتا، .17

 فرهنگ ارتقاء بر موثر عوامل برخي شناسايي").1390( حمدعزيزي، م و. ميمر لشكريزاده، .18
  .82-91):22(8 )تيريمد( پژوهشگر. "ايران در مالياتي

 ."ايران اجتماعي رفاه بر دولت مالياتي درآمدهاي اثر").1386( اعظم ان،ياحمد و. احمد مجتهد، .19
 .45-71): 1(7 )اتيمال نامه ژهيو( ياقتصاد پژوهشنامه

  .1386، )5( 2 ،رانيا ياقتصاد يها فصلنامه حساب ،ياقتصاد يها حساب ياساس مي، مفاه___ .20
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  روان سالمت شاخص بر مؤثر اقتصادي هاي ياستس عوامل بررسي
  

 1مهرگان نادر
 2رشيد خسرو
  3فرقاسمي ثمينه
  4وفاسهرابي حسين

  

  چكيده

 مقالـه  نايـ  در .هسـتند  اقتصـادي  كـالن  متغيرهـاي  از أثرمت ملي يها شاخص جمله از روان سالمت و سالمت
 روش بـه  روان سـالمت  شـاخص  و اقتصـادي  كـالن  متغيرهـاي  ميـان  رابطـة  نظـري،  مباحث بر مروري ضمن

 بـا  و فـازي  اسـتنتاج  سيستم كمك به ابتدا منظور بدين .شد برآورد مقطعي يها مدل براساس و اقتصادسنجي
 پرداختـه  روان سـالمت  شاخص ردبرآو به كشور مختلف يها نااست در روانشناس خبرگان نظر از يريگ بهره
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  تحقيق نتايج .گرفت قرار بررسي مورد آن بر اقتصادي كالن متغيرهاي ثيرأت سپس و شد

 سـرانه  توليد متغير و دارند روان سالمت با داري يمعن و معكوس ي رابطه تورم و جيني ضريب بيكاري، متغير
 از لمسـتق  روان سـالمت  شـاخص  ديگـر  بيـان  بـه  .دارد روان سـالمت  شـاخص  بـا  داري يمعنـ  و مثبت رابطه

 شـاخص  بـر  داري يمعنـ  تـأثير  كشـور  استان 30 در متغيرها اين از كدام هر و نيست اقتصادي كالن متغيرهاي
 يهـا  بخـش  در ويـژه  به گذاران ياستس توجه و دقت ضرورتامر اين .اند داشته 1387 سال در روان سالمت
  .كند يم گوشزد را بهداشت و اقتصادي

  
  .جيني ضريب تورم، بيكاري، روان، سالمت شاخص :دييكل واژگان

Keywords: Mental Health Index, Unemployment, Inflation, Gini 
Coefficient.  
JEL Classification: C21, C31, I18, P25, C45. 
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  مقدمه -1

 اثر بررسي آن هدف كه است يا رشته ميان يا مطالعه روان سالمت بر اقتصادي عوامل تأثير
 و شناسانه انسان ديدگاه اساس بر اقتصادي يها نظام .است روان سالمت بر اقتصادي كالن متغيرهاي
 هايفعاليت و نمايند فراهم انانس زندگي براي مناسب بستري تا هستند درصدد خود هاي يتوانمند
 كاهش را رواني هايبيماري اقتصادي بار و گرفته كار به آنان رفاه راستاي در را خدماتي ،علمي
 و است شيافزا حال در اي يندهفزا طور به يروان هاي يماريب امروز يصنعت يايدن در متأسفانه .دهند
 اجتماعي و اقتصادي رفاه شغلي، عملكرد فرد، يور بهره بر و پرهزينه رواني هاي يماريب درمان

 از روان سالمت مشكالت امروزه همچنين .)360 :1386 ،همكاران و 1تاسيك( است تأثيرگذار
 در رواني اختالالت شيوع و روند يم شمار به ها يماريب ترين يچيدهپ و برانگيزترين چالش جمله

 سازمان( است بوده مواجه افزوني روز رشد با ،)LAMICs( متوسط و پايين درآمد با كشورهايي
 شيوع با اخير هاي سال در نيز ايران در دهد مي نشان مطالعات كه گونه آن .)2011 ،بهداشت جهاني
 شده انجام مطالعات اولين ساسا بر كه، چنان .هستيم مواجه رفتاري و رواني اختالالت افزون  روز
 درصد 6/18 تا 9/11 بين رواني اختالالت شيوع ميزان ،1340 دهة طول در روان سالمت ةحوز در

 اين شيوع گرفته، صورت 1370 دهة در كه مطالعاتي در .)1353 ،داويديان( است شده برآورد
 از توجهي قابل درصد كه چنان داشته، افزوني   روز رشد و متغير درصد 2/30 تا5/12 بين اختالالت

 نور( است شده برابر 7/1 ،1378 سال به مقدارنسبت اين و گيرد مي  بر در را بيشتر و ساله 15 افراد
 10 زماني برهة در داد نشان خود تحقيقات در )1390( باال نور همچنين .)1380 يزدي، باقري و باال
 به اكنون و است يافته افزايش درصد 63 ايران در رواني بيماري شيوع ميزان ،1390 تا 1380 ساله

 رواني سالمت و سالمت بهبود به منجر مناسب درآمد سطح .است رسيده درصد 38 حدود
 .دارند فقير كشورهاي مردم به نسبت بيشتري سالمتي و عمر ثروتمند كشورهاي در مردم شود، يم

 از درآمد مجدد توزيع بنابرين داد خواهد افزايش را فقرا عمر طول و سالمت درآمد افزايش
 از .)1975 ،2پرستون ساموئل( بخشيد خواهد بهبود را جمعيت سالمت ميزان فقرا به ثروتمندان

 اشتغال مشكالت و روان سالمت هاي يماريب بين يا دوطرفه و چندگانه متعدد، ارتباطات طرفي
 بيست ةده طي يا نوجواني يها سال در زياد احتمال به اسكيزوفرني ويژه به جنون .دارد وجود
 كليدي گذاري سرمايه خود انساني هاي يهسرما روي مردم كه يا دوره يعني شود يم پديدار سالگي

                                                           
1. Tasik 
2. Preston (1975)  
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 ديده كه طور همان .دارند العمر مادام اقتصادي پيامدهاي ها يماريب اين دليل همين به و كنند مي
 درآمد براي آن تر گسترده عواقب اما دارد بسياري فرصت هاي ينههز رفته، دست از يور بهره شده،

 درآمد با كشورهاي در طرفي از .)1،2014نپ و مياي( است ملي اقتصاد رشد و جامعه رفاه خانوار،
 مطالعه چندين .است همراه رواني اختالالت با معمول صورت به مالي فشارهاي و بيكاري و فقر باال

 و الكل مصرف و سو يك از نامناسب اقتصادي اجتماعي وضعيت بين مثبت ارتباط اپيدميولوژيك
 خودآزاري و خودكشي .اند داده نشان را ديگر طرف از افسردگي و اسكيزوفرني نرخ و مخدر مواد
 يها خانواده در كودكان همچنين ،است همراه اقتصادي و اجتماعي هاي يتمحروم با شدت به هم

 در زندگي به اميد .)2010 ،2همكاران و پاتل( برند يم رنج رفتاري اختالالت از شدت به فقير بسيار
 نشان اكولوژيك مطالعات از يتوجه قابل شمار .است گرا يتساو جوامع از تر كوتاه ابرابرن جوامع

 كه اين از بعد حتي دارد ارتباط درآمد نابرابري با يمنف صورت به كشورها زندگي به اميد دهد يم
 به توجه با مطالعه اين در .)2005 ،3يگلو يد( شدند كنترل كشورها در سرانه درآمد سطوح

 و درآمد نابرابري و اقتصادي رشد مانند عواملي كه شد بررسي مسئله اين موضوع، ضرورت
 در دارند؟ روان سالمت شاخص بر تأثيري چه 1387 سال طي كشور استان 30 در تورم و بيكاري

 شده شناخته روان سالمت بر تأثيرگذار اساسي عامل يك عنوان به اقتصادي رشد پژوهش، اين
 اثر كه اين ضمن .شود يم مطرح روان سالمت در تفاوت اساسي و اي ينهزم علت عنوان به كه ؛است

 شاخص بر تأثيرگذار مهم عامل سه عنوان به تورم و بيكاري و درآمد نابرابري مانند عواملي
 سالمت جامعه در درآمد نابرابري -1 :از عبارتند پژوهش هاي يهفرض .شود يم بررسي روان سالمت
 تورم و بيكاري -3 .بخشد يم بهبود را روان سالمت اقتصادي رشد -2 .كند يم تضعيف را روان
   .دارند روان سالمت شاخص با منفي رابطة

  

  نظري چارچوب -2

 حـائز  بسـيار  ،افـراد  روان سـالمت  رد اقتصـاد  نقـش  روان، سـالمت  بـر  مـؤثر  محيطي عوامل ميان از
 اقتصـادي  -اجتمـاعي  پايگـاه  تـأثير  تحـت  روانـي  سالمت .است نظران صاحب توجه مورد و اهميت

                                                           
1. Knapp & Iemmi (2014)  
2. Patel (2010)  
3. De Vogli (2005)  
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)SES(1 است )عوامـل  رابطـة  بيـان  بـراي  متفـاوتي  نظريـات  رو ايـن  از ).1386 ،همكاران و كتاسي 
 عليـت  فرضـيه  طبق بر :است مطرح زمينه اين در فرضيه دو .اند شده مطرح روان سالمت و ياقتصاد

 مـالي،  فشارهاي( دهد يم افزايش را رواني هاي يماريب به ابتال خطر درآمد نابرابري و فقر اجتماعي،
 افـراد  اسـت  معتقـد  رانش يا اجتماعي انتخاب فرضيه حال اين با .)تغذيه ءسو و اجتماعي محروميت

 دادن دسـت  از و درمـان  هـاي  ينـه هز زيـرا  .هستند مواجه شديد فقر خطر با رواني اختالالت به مبتال
 اخـتالالت  بـه  مربـوط  بيشـتر  اجتماعي عليت نظريه .يابد يم كاهش درآمد نتيجه در و افزايش شغل
 روانـي  شديد اختالالت به مربوط بيشتر رانش نظريه و است اضطراب و افسردگي مانند رواني شايع
 ،ياقتصـاد  ثبـاتي  يب بيكاري، جمله از اقتصادي عوامل .)2014 ونپ، مياي( است اسكيزوفرني مانند
 عوامــل نيتــر مهــم جامعــه در درآمــدها ناعادالنــه عيــتوز و ،ياقتصــاد ركــود ،ختهيافسارگســ تــورم
   .هستند روان برسالمت مؤثر ياقتصاد

  

  روان سالمت و بيكاري هاي يهنظر -2-1

 كـاهش  و اضطراب افسردگي، منفي اتاثر كه اند داده نشان 2وينوكر و يكسه مولر، 1993 سال در
 بـا  اشـتغال  عـدم  اسـت  داده نشـان  همچنين تحقيقات .آيد يم پديد افراد بيكاري دليل به نفس عزت

 و ميكـانن ( است مرتبط خودكشي باالي نرخ و اضطراب افسردگي، مثل رواني و جسمي مشكالت
 نـرخ  در افـزايش  كـه  اسـت  داده نشـان  )2003( 4روهـم  پژوهشي هاي يافته همچنين ).2010 ،3رافيل

 بـر  بيكـاري  منفـي  اثـر  مطالعـات  از زيـادي  شـمار  و دارد رواني هاي يماريب با مثبتي ارتباط بيكاري
 كـاركردي  نظريـه  .كننـد  يمـ  تأييـد  را مـواد  مصـرف  سوء و مانيجس شرايط افسردگي، خودكشي،

 نظريـة  روانـي،  سـالمت  بر بيكاري منفي تأثير توجيه در 1982 تا 1979 سال در جاهودا، :»5جاهودا«
 عملكـرد  اسـت؛  عملكرد دو داراي اشتغال نظر، اين با مطابق .نمايد يم مطرح را »مكنون محروميت«

 ابتـدا  افـراد  .دارنـد  ارتبـاط  يشناسـ  روان نيازهاي با كه مكنون عملكرد و درآمد داشتن با آشكاركه

                                                           
ــه مرتبــه . اســت كــه فــرد در ميــان يــك گــروه دارد  يتيمــوقع socioeconomic status: اقتصــادي -اجتمــاعي پايگــاه 1. ــا ب   ي

به بيان ديگر، موقعيتي كه يك فرد يا خانواده با ارجاع بـه  . شود هاي ديگر گفته مي يك گروه در مقايسه با گروه ياقتصاد -اجتماعي
ــاره ويژگــي   ــج درب ــانگين راي ــتانداردهاي مي ــي   اس ــؤثر، داراي ــد م ــاي فرهنگــي، درآم ــاركت  ه ــادي و مش ــاي م ــت ه ــاي در فعالي    ه

  .آورد ـ اجتماعي به دست مي گروهي
2. Muller & Hicks & Winocur (1993) 
3. Mikkonen & Raphael (2011) 
4. Ruhm (2003)  
5. Jahoda (1982)  
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 نيـز  آن مكنـون  عملكـرد  مزايـاي  از كـار  حـين  امـا  ،دهند يم انجام آن آشكار عملكرد براي را كار
 از هـم  هـا  آن كـه  شـود  يمـ  سـبب  حرفـه  و تحصـيل  و كـار  از محروميت بنابراين .شوند يم مند بهره

 سـالمت  بر دو هر از محروميت نتيجة و بمانند بهره يب كار، مكنون عملكرد از هم و آشكار عملكرد
 در كـه  ديگـري  نظريـة  :فرايـر  عمـل  محدوديت نظريه ).1982 جاهودا،( دارد منفي تأثير افراد روان
 .)1986 ، 1فرايـر ( است عمل محدوديت نظريه شده، ارائه افراد تحصيل ترك و بيكاري تأثير توجيه

 ايـن  بـه  آن پيامـد  كـه  شـود  يم فردي منابع شدن محدود سبب كار دادن دست از نظر اين مطابق اما
 تقليـل  هـا  آن روانـي  سـالمت  بنابراين .نكند ترسيم خود براي داريامعن آيندة فرد كه است صورت

   .يابد يم
  

  روان سالمت و 2 تورم -2-2

 از تــورم روانــي هــاي ينــههز اســت، كشــوري هــر اقتصــادي معضــالت تــرين ياساســ از يكــي تــورم
 ناشـي  رواني خاطر رضايت احساس عدم و دارد حكايتارزش پول ملي  به نسبت مردم اعتمادي بي
 روانـي  هـاي  ينـه هز از ديگـر  يكـي  .دهـد  يم هدر را ها آن كار حاصل تورم، كه است ذهنيت اين از

   .)1384 كريمي،( است جامعه در بالتكليفي و نااطميناني حالت يك ايجاد تورم
  

  روان سالمت و اقتصادي رشد -2-3

 اقتصـادي  ركـود  دوران در و افـزايش  اقتصـادي  رونق دوران در كه است مواردي جمله از سالمتي
 اقتصـادي  كـالن  شرايط با پزشكي خدمات از مندي بهره و رواني ي،انجسم سالمت .يابد مي كاهش

 نـرخ  بـر  اقتصـادي  متغيرهـاي  تأثير بار اولين براي .كند مي تغيير )ركود و رونق( تجاري هاي دوره و
 سـالمت  كاهش به منجر اقتصادي ركود كه داد نشان يو .نمود بررسي 3برنر هاروي را مير و مرگ
 روانـي  سـالمت  كـه  جـا آن از .بـالعكس  و شـود  مي جامعه در مير و مرگ افزايش و رواني و جسمي
 بـراي  سـالمت  بخـش  نظـري  مباني از بخش اين در شود مي محسوب سالمت اصلي اجزاي از يكي
 و اقتصـادي  رشـد  عنـوان  بـا  خـود  هاي مقاله از يكي در كوزنتس، .است شده استفاده موضوع تبيين

 درآمد نابرابري كشور، هر اقتصادي توسعة مسير در كه نمود مطرح را فرضيه اين درآمدي نابرابري
 بعداً  الگو، اين .يابد مي كاهش تدريج به معيني، سطح در ماندن ثابت از پس و يافته افزايش نخست

                                                           
1. Fryer (1986) 
2. Inflation 
3. Bernner  
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 اي رابطـه  گـر  بيـان  كوزنتس فرضية نموداري لحاظ از .شد معروف 1كوزنتس وارون Uمنحني نام به
 1 شـكل  صـورت  بـه  تـوان  مي را آن كه است درآمد توزيع و اقتصادي رشد بين وارون U شكل به

 صـورت  بـه  يستز يطمح كيفيت و اقتصادي رشد ميان رابطه .)1387 ديگران، و مهرگان( داد نشان
U ،اوليـه  يهـا  سـال  در كـه  شـكل  بدين .است معروف كوزنتس يستيز يطمح منحني به نيز وارون 

 بـه  رسـيدن  از پـس  و زمـان  مرور به اما يابد يم افزايش يستز يطمح تخريب مقدار اقتصادي، رشد
 رشـد،  بـاالي  مراحـل  در ديگـر  عبارت به .يابد يم بهبود يستز يطمح كيفيت رشد، از معيني سطح
 بـه  زمينـه،  ايـن  در شـده  انجـام  يهـا  پژوهش اكثر .كند يم پيدا كاهش يستز يطمح تخريب مقدار
 پردازنـد  مـي  ،شـود  يمـ  منتهـي  كوزنتس ييستز يطمح فرضيه به كه درآمد از غير به عواملي بررسي

 اقتصـادي  رشـد  اثرات بررسي براي نخست كه كوزنتس منحني بنابرين ).2014 ،2زرواس و كايكا(
 سـاير  بـه  تعمـيم  قابـل  ،شـد  داده بسـط  كـوزنتس  ييسـت ز يطمح اثرات به سپس و درآمد نابرابري بر

 نـام  بـه  منحنـي  كـه  داد نشـان  فونت -كوستا مطالعات .هست نيز اقتصادي رشد منفي و مثبت اثرات
 وارون U رابطـة  توسـعه  حال در كشورهاي در آن طبق بر كه دارد وجود 3سالمت كوزنتس منحني

 همچنـين  ).2013 ديگران، و 4فونت -كوستا( دارد وجود سالمت يها شاخص و اقتصادي رشد بين
 محـيط  تخريـب  و سالمت دستاوردهاي اقتصادي رشد اوليه مرحل در توسعه درحال كشورهاي در

 و رشـد  بـا  جمعيـت  سالمت كه است اين اصلي فرض و كنند خنثي را يكديگر است ممكن زيست
 جملـه  از زنـدگي  اسـتانداردهاي  افـزايش  توسـط  اصالحات اين .كند يم پيدا بهبود اقتصادي توسعه
ــود ــه دسترســي بهب ــا فرصــت ب ــاني و بهداشــتي خــدمات و آموزشــي يه ــ صــورت درم ــرد يم  گي

  ).2001 ،5ولنزوئال و گانگادهاران(
  
  نابرابري درآمد -2-4

تـرين   بايد به توزيع درآمدها در جامعه توجه داشت چرا كـه يكـي از مهـم   حفظ سالمت روان  براي
توزيع ناعادالنه درآمدها  به ويژه هاي اقتصادي كننده فقر، نابرابري عوامل به وجود آورنده و تشديد

: فرضيه نابرابري درآمد به دو شكل بيـان شـده اسـت   ). 2014ايمي و نپ، ( جامعه است بين افراد در
در شكل پيچيدة آن نابرابري در توزيع درآمد، سالمتي همة اعضاي جامعه را صرف نظر از سـطوح  

                                                           
1.  Kuznets Curve 
2. Kaika & Zervas (2014) 
3  . Health Kuznets Curve 
4. Costa-Font (2013) 
5. Gangadharan & Valenzuel (2001) 
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تـرين افـراد در    يرفقآن نابرابري، سالمتي  تر ساده دهد و در شكل يمير قرار تحت تأثها  درآمدي آن
يـا  (براساس فرضية درآمـد نسـبي    :فرضية درآمد نسبي). 2006، 1لي و زو(دهد  يمرا كاهش جامعه 

خود بيشـتر محروميـت    شأنان همافرادي در يك گروه كه نسبت به ) فرضيه ضعيف نابرابري درآمد
درآمـد نسـبي پـايين ممكـن اسـت بـه فشـار و        . اقتصادي دارند بيشـتر محتمـل فقـر سـالمتي هسـتند     

كـه   انـد  كـرده درآمـد ادعـا    بعضي فراتر رفته و بر اساس فرضيه قوي نابرابري. افسردگي منجر شود
طريـق  الً از فقـرا، احتمـا   نابرابري درآمد ممكن است بر سالمت هـر دو گـروه هـم ثروتمنـدان هـم     

منفي بر سالمت عمومي، فرسايش سـرمايه انسـاني و سـرمايه اجتمـاعي اثـر بگـذارد        گذاري يهسرما
  ).1388پژويان و واعظي، (
  

 

  2معكوس مربوط به فرضيه كوزنتس U): 1(شكل 
  

                                                           
1. Li & Zhu (2006) 

 1387مهرگان، . 2

دي
رآم

ي د
رابر
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  1منحني كوزنتس سالمت): 2(شكل 
  

  پيشينه -3

 2004-1979 سال از پنل يها داده ثابت اثرات تحليل و تجزيه از استفاده با )2013( چراغلو محسني
 در داد نشان نتايج .كرد بررسي را متحده اياالت در خودكشي نرخ و كار بازارهاي بين رابطة
 همراه خودكشي باالتر نرخ با سال 35-65 سني گروه براي بيكاري باالتر يها نرخ متحده اياالت
 2تف .دارد قرار كاري شرايط يرتأث تحت بيشتر گروه اين افراد رواني سالمت ديگر عبارت به .است

 متحده اياالت در روان سالمت و تجاري يها چرخه رابطة بررسي به خود مقالة در )2011(
 بيمة بين رابطة 2004-2010 سال از موجود فرد به منحصر يها داده از استفاده با وا .پرداخت
 اثرات مدل نتايج .زد تخمين اضطراب و افسردگي يها شاخص با را بيكاري نرخ و هفتگي بيكاري
 رابطة طرفي از دارد وجود افسردگي شاخص و بيكاري نرخ بين مثبتي رابطة كه داد نشان ثابت
 و 3گانگادهاران .دارد وجود اضطراب و افسردگي شاخص و بيكاري بيمة دارندگان بين منفي

 زيست محيط متغيرهاي و سالمت هايشاخص ارتباط بررسي به خود پژوهش در )2001( همكاران
 توزيع در نابرابري شهرنشيني، سطح جمعيت، تراكم ،سرانه درآمد كه داد نشان نتايج .پرداختند
 و دارد زيستي محيط هاي تنش در يتوجه قابل ثيرأت پرورش و آموزش سطح همچنين و درآمد

 ناخالصتوليد  همچنين .دارند سالمت بر داري يمعن منفي اثر محيطي فشار آفرين ينگران متغيرهاي
 براي )2014( همكاران و 4ليندستروم .دارد سالمت وضعيت بر داري يمعن و مثبت اثر داخلي

                                                           
 2014مقاله كوستا و فونت، . 1

2. Teff (2011) 
3. Gangadharan (2011) 
4. Lindström (2014) 
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 با را روان سالمت ضعف و بزرگسالي و كودكي دوران اقتصادي فشارهاي رابطة بار نخستين
 قرار بررسي مورد زندگي در اجتماعي تحرك و بحراني دوره انباشتگي، هاي يهفرض به رجوع
 1اسكين در GHQ12 يا پرسشنامه روش با 2008 سال در رواني سالمت بررسي اين در .دادند
 و انباشتگي فرضيه هستند، پيوسته هم به فرضيه سه اين كه داد نشان نتايج .گرفت قرار بررسي مورد

 نامطلوب وضعيت با بزرگسالي و كودكي دوران اقتصادي هايفشار ةرابط اجتماعي تحرك
 همكاران و 2آلبو .نكرد تأييد را رابطه اين بحراني ي دوره فرضيه ولي كرد تأييد روان سالمت

 بررسي به است، بدتر سالمت وضع فقيرنشين محالت در معمول طور به كه اين به توجه با )2014(
 كه .پرداختند انگليس مختلف محالت در سالمت يها شاخص و اقتصادي اجتماعي هاي يژگيو

 با مادراني داد نشان نتايج .بود سال 15-53 سني گروه در مادر 4871 شامل ها آن پژوهش نمونه
 فاقد ،كنند يم زندگي پايين سطح ييها محله در كه زماني پايين اجتماعي و اقتصادي هاي يتموقع

 اجتماعي همگني مزاياي هرگونه عالوه¬به .هستند روان سالمت و نفس عزت اجتماعي، حمايت
 پژوهش در ؛ديگران و فونت كوستا.شود خنثي ها محله در محروميت سطح با است ممكن اقتصادي

 در كوزنتس يستيز يطمح منحني قالب در را اقتصادي رشد با سالمت شاخص دو رابطة خود
 تعيين شاخص براي را وارون U رابطة نتايج .دادند قرار بررسي مورد توسعه حال در كشورهاي
 غفاري احمدي، .نشد تأييد رابطه اين 3بدني توده شاخص براي ولي كرد تأييد فردي سالمت
 "ايران در سالمت با اقتصادي كالن متغيرهاي رابطة"عنوان تحت پژوهشي در )1388( وعمادي

 .ستني اقتصادي كالن يرهايمتغ از مستقل روان سالمت جزئي طور به و سالمت كه كردند ادعا
 مطابق زندگي به اميد شاخص بر داخلي ناخالص توليد تأثيرگذاري كه داد نشان ها آن آزمون نتايج

 تورم نرخ بين روابط تخمين اين در ،ندارند سو هم اي رابطه متغير دو اين و نيست نظري انتظارات با
 دار معني و نظري انتظارات با مطابق ،درمان و بهداشت بخش در دولت هزينة و بيكاري نرخ و

 طور به كشور، در نابرابري سطح معرف هاي شاخص از يكي عنوان به جيني ضريب .است
 در )1388( واعظي و پژويان .است سالمت بخش بر خود منفي تأثير دهندة نشان داري معني

 با را سالمت-درآمد نابرابري يعني اجتماعي -اقتصادي مهم مقولة دو متقابل اثرات پژوهشي
 .ندداد قرار بررسي مورد 1361- 1385 دورة طي كشور استان 30 در سالمت از شاخص دو تعريف
 در و است مثبت مرگ علل و نوزادان مير و مرگ با درآمد نابرابري رابطة داد نشان نتايج

                                                           
1. Skin 
2. Albo (2014)  
3. Body Mass Index  
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 فرضية ديگر بيان به .رددا وجود سالمت و درآمد نابرابري بين قوي ي رابطه باال درآمد با يها نااست
 سالمت سطح بر درآمد ميانگين اثرات مورد در همچنين .شد تأييد ها نااست اين در مطلق درآمد
 با ييها Ĥناست در اما .يابد يم كاهش مير و مرگ ميزان درآمد ميانگين افزايش با كه شد مشاهده
 درآمد فرضية ديگر بيان به و شد يافت سالمت و درآمد ميانگين بين ضعيفي رابطة باال، درآمد
  .شدن تأييد ها Ĥناست اين در مطلق

 وجـود  منفـي  ي رابطـه  زنـدگي  بـه  اميد و درآمد نابرابري ميان كه داد نشان 1975 سال در 1پرستون
 بيشـتري  ميـزان  بـه  فقـرا  سـالمتي  سـطح  فقرا، به ثروتمندان از درآمد مجدد توزيع اعمال با كه دارد

  .يافت خواهد افزايش
 

  تحقيق الگوي -4

 آن بـر  مـؤثر  متغيرهـاي  از تـابعي  صـورت  به روان سالمت مطالعه، اين تحليل مورد رياضي مدل در
  :است شده بيان

  

 , , , ,Mh f GDP UN INF Gini POP
 )1(                                                                       

  

 نـرخ  Un داخلي، ناخالص توليد GDP از تابعي كه است روان سالمت شاخص Mh باال معادله در
 تـدوين  در .اسـت  شده گرفته نظر در جمعيت POP و جيني ضريب Gini تورم، نرخ inf بيكاري،
 در شده گرفته كار به يها مدل همچنين و نظري مباني از استفاده با بررسي اين برآورد مورد الگوي

 نيومـار  مـدل  و كوزنتس يستيز يطمح بحث به توجه با كه است شده سعي پيشين، تجربي مطالعات
 بـه  مقطعـي  مـدل  برآورد در لذا .كند توصيف خوبي به را متغيرها بين روابط كه شود اتخاذ الگويي
   :داريم OLS روش

  

   
2

1 2 3 4 5ln(Mh) ln( ) ln ln ln(Inf) ln
GDP GDP

Un Gini
POP POP

            
         

 )2(  
 

: Mh روان سالمت شاخص، Un بيكاري نرخ، inf تورم نرخ، Gini جيني ضريب.  

  .1383 پايه سال قيمت به )ريال ميليارد( سرانه داخلي ناخالص توليد :
  

                                                           
1. Preston Curve (1975) 
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  تجربي نتايج و الگو تخمين -4-1

   .است شده پرداخته الگو تخمين نتايج تشريح به ادامه در
  

  فازي استنتاج سيستم -4-1-1

 يا فهرست با گاه هيچ چراكه رود يم شمار هب مبهم و پيچيده ،1فازي مفاهيم از يكي رواني سالمت
 ومحيطي فردي عوامل و شرايط دنبال به و نشده تعريف معين هاي يژگيو يا ثابت خصوصيات

 به دسترسي نيز و تحقيق ابزار ،اهداف روان سالمت بر مؤثر عوامل گزينش در .كند يم پيدا تغيير
 نيز و مطالعه اين هدف به توجه با رو اين از .بود نخواهد تأثير يب عوامل اين انتخاب در اطالعات

 داراي كه عواملي تنها فازي استنتاج سيستم يك ايجاد جهت اطالعات و آمار به دسترسي لزوم
 به مربوط آمار اساس اين بر .گيرند يم قرار استفاده مورد باشند استاني سطح در آماري يها داده

 ايجاد يندفرآ در عوامل اين از و بوده دسترس در طالق و ازدواج خودكشي، تحصيالت، سرقت،
 استنتاج سيستم كمك به روان سالمت شاخص پژوهش اين در .است شده استفاده فازي شاخص
 مفاهيم مبناي بر فازي منطق .شد برآورد 1387 سال در كشور استان 30 يها داده اساس بر فازي

 نامشخص مرزهاي با مجموعه يك ،فازي مجموعه يك .است گرفته شكل فازي يها مجموعه
 در استدالل .باشند داشته عضويت آن در جزئي صورت به توانند يم آن اعضاي واقع در .است
 نادرست ي گزاره به و يك مقدار درست ي گزاره به اگر .است بولي منطق از تعميمي فازي منطق
 يها مجموعه .نمود استفاده 1 و 0 بين مقادير از توان يم فازي منطق در ،شود داده نسبت صفر مقدار
  .شوند يم بيان زير صورت هب مرتب يها زوج از يا مجموعه عنوان به فازي

  
)3(  

AA x x x X {( , ( )) | }  
  
  .است Aمجموعه در x متغير عضويت تابع xA)( كه يا گونه به

 ناميده 2عضويت تابع 1 و 0 بين عضويت مقدار يك به ورودي فضاي از نقطه هر نگاشت نحوه
 1 و 0 بين بايد آن خروجي كه است اين كند تأمين بايد عضويت تابع كه شرطي تنها .شود يم

 و مثلثي عضويت توابع بين اين در كه است شده ارائه عضويت توابع از مختلفي عاانو تاكنون .باشد
 اعمال و دانش پايگاه ايجاد جهت مطالعه اين در .روند يم شمار هب آنان پركاربردترين از وسياگ

                                                           
1. Fuzzy 
2. Membership Function (MF) 
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  و c پارامتر دو با كه است شده استفاده گاوسي عضويت تابع از سيستم در خبرگان نظر
  :شود مي تعريف

  

)4(   2

2
exp

2
i

i

A
i

c x




 
  

 
 

 

  
 قواعد اين .شود يم استفاده "آنگاه -اگر" قواعد از فازي منطق شرطي دستورات كردن فرموله در

 عوامل شده فازي مختلف مقادير حاضر مطالعه در .است نتيجه يك و فرض چند يا يك شامل
 عنوان به روان سالمت شاخص و فرض قسمت متغيرهاي عنوان به روان سالمت شاخص بر موثر
 يك هر براي اول مرحله در متغيرها سازي فازي منظور به .شود يم گرفته نظر در نتيجه قسمت متغير
 عبارت روان سالمت شاخص براي نيز و )H( زياد و )L( كم زباني يها عبارت ورودي متغيرهاي از

 خيلي و )VH( زياد خيلي ،)H( زياد ،)M( متوسط ،)VL( كم خيلي ،)VVL( كم خيلي خيلي زباني
 از يكي ها پرسشنامه نتايج يآور جمع از پس مثال براي .است شده استفاده )VVH( زياد خيلي
  :شد لحاص زير صورت هب خبرگان غالب نظرات

  

 )5(  1 2 3

4 5

if x is H and x is H and x is L

and x is L and x is L then y is VVH
 

  

 و خودكشي طالق، عاليه، تحصيالت ازدواج، متغيرهاي نماد ترتيب به 5x تا 1x فوق رابطه در
 در استفاده مورد فازي سيستم .است جامعه روان سالمت شاخص دهنده نشان y و بوده سرقت

 براي فازي عضويت توابع تعيين از پس آن در كه است ممداني فازي استنتاج سيستم پژوهش، اين
 بر مبتني قواعد پايگاه خروجي، متغير و ورودي متغيرهاي به مربوط زباني يها عبارت از يك هر

 خبرگان از نظرسنجي و پرسشنامه كمك به مطالعه اين در خبره دانش .شود يم ايجاد خبره دانش
 بخش در استفاده مورد فازي استنتاج سيستم در .است شده ساخته كشور مختلف مناطق روانشناسي

 و است شده استفاده )max( تجميع عملگر از نتيجه بخش در و )AND )min عملگر از فرض
 زير رابطه اساس بر سطح مركز سازي فازي غير روش از غيرفازي شاخص يك به دستيابي جهت
  ):1993 ،1جانگ( است شده استفاده

                                                           
1. Jang (1993) 
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  آماري هاي داده و اطالعات -4-1-2

 منبـع  يـك  از ممكـن  حـد  تـا  ها داده گردآوري تا است شده سعي تخمين، يها داده يآور جمع در
 اطالعـات  .شـود  حـداقل  تخمـين،  در اشـتباه  و هـا  داده در تفاوت احتمال تا آيد، دست به اطالعاتي

 بـراي  اسـتفاده  مورد اصلي منبع .است كشور استان 30 براي 1387 سال در مقطعي صورت به مزبور
 ارقـام  و اطالعـات  روان، سـالمت  شـاخص  بـرآورد  بـه  مربـوط  يها داده و اقتصادي كالن يها داده
  .است ايران آمار مركز نشريات پايگاه سوي از شده منتشر

  

  مدل تخمين -4-1-3

 استفاده است، مقطعي صورت به نظر مورد متغيرهاي براي استفاده مورد اطالعات كه اين به توجه با 
 تخمـين  منظـور  بـه  .بـود  خواهد اشكال از خالي مدل برآورد براي معمولي مربعات حداقل روش از

 متغيرهـاي  اثـر  تعيـين  جهـت  در معمـولي  مربعـات  حـداقل  الگوي و سنجي اقتصاد روش از ،ها مدل
 مـورد  Eviews افزار نرم منظور بدين و است شده استفاده روان سالمت شاخص بر اقتصادي كالن

  .است شده منعكس )1( جدول در الگو برآورد نتايج .است گرفته قرار استفاده
  

  نتايج برآورد الگوي رگرسيون خطي):1(جدول
  احتمال tآماره ضرايب متغيرها

C 4/13- 64/3- 0018/0  
)GDP(LOG 03/214/3 0056/0  

2^))GDP(LOG( 08/0- 029/0 0094/0  
)UN(LOG 21/0- 059/0 0022/0  

)GINI(LOG 39/1- 25/0 0000  
)INF(LOG 39/0- 13/0 01/0  

  

 روان سالمت شاخص بر جيني ضريب و اقتصادي رشد بيكاري، نرخ تورم، نرخ تأثير مدل اين در
 نظري انتظارات با مطابق متغيرها تأثيرگذاري كه دهد يم نشان آزمون نتايج .است شده بررسي
 مطابق همچنين .است دار يمعن و مثبت روان سالمت شاخص بر اقتصادي رشد متغير تأثير .است
 است وارون U صورت به روان سالمت و اقتصادي رشد بين رابطة كوزنتس يستيز يطمح فرضيه

 .شود يم تأييد شده، دار يمعن و منفي اقتصادي رشد دوم توان كه اين به توجه با هم فرضيه اين كه
 يك افزايش با كه يا گونه به دارد، روان سالمت شاخص بر مثبتي اثر اقتصادي رشد متغير ضرايب
 رابطة .يابد يم افزايش درصد 03/2 ميزان به روان سالمت شاخص ،اقتصادي رشد در درصدي
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 تورم رابطه .است شده دار معني و منفي جاهودا كاركردي نظرية طبق بر هم روان سالمت و بيكاري
 نسبي درآمد نظريات مطابق هم جيني ضريب نهايت در .است شده معنادار و منفي روان سالمت و
 وضعيت كند پيدا افزايش نابرابري چنانچه .دارد روان سالمت شاخص بر دار يمعن و منفي اثر

 لك داري يمعن نمايانگر صفر احتمال و 26/11 عدد با F آماره .شود مي تر وخيم روان سالمت
 برخوردار بااليي اعتبار درجه از مدل درصد 84 حدود ،٢R مقدار به توجه با .است رگرسيون

 درون توضيحي متغيرهاي توسط روان سالمت شاخص تغييرات از صددر 84 از بيش يعني ،است
  .است بستگيمخوده وجود عدم بر دال نيز واتسون دوربين ضريب .است شده داده توضيح مدل،

  

  گيري نتيجه و بحث -5

 بـر  داري يمعنـ  تـأثير  اقتصـادي  كالن متغيرهاي از بسياري كه رود يم انتظار نظري مباحث اساس بر
 نيـز  فرضـيات  اين آزمون جهت شده انجام تجربي مطالعات .باشند داشته روان سالمت يها شاخص
 از يا مجموعـه  رابطـة  كـه  يا مطالعـه  فقـدان  بـه  توجـه  بـا  .انـد  كـرده  تأييـد  را مذكور نظري مباحث

 بـر  مـروري  بـا  حاضـر،  مطالعـه  در باشـد،  كرده بررسي روان سالمت بر را اقتصادي كالن متغيرهاي
 اولـين  .گرفـت  قـرار  آزمـون  مـورد  روان، سالمت با اقتصادي كالن متغيرهاي ارتباط نظري مباحث
 روان سـالمت  بـر  مطلـوبي  تـأثير  اقتصادي رشد ،توسعه اوليه مراحل در است اين پژوهش اين نتيجه
 كه اين به هجتو با نتيجه اين و شد مشاهده روان سالمت و اقتصادي رشد بين وارون U رابطة و دارد
 و تـورم  متغيرهـاي  .است سازگار نظري مباني و قبلي نتايج اب است توسعه حال در كشور يك ايران

 نتـايج  .دارد وانر سـالمت  بخـش  برونـداد  بـر  نـامطلوبي  تأثير رود مي انتظار كه همچنان نيز بيكاري
 هسـتند  العاتيمط نتايج با همسو نتايج اين .ندبرخوردار كافي استحكام از شده برآورد روابط آماري

 تخريـب  بـه  منجـر  بيكـاري  واقـع  در .كنند مي تأييد را ها آن و اند گرفته انجام ايران اقتصاد براي كه
 لحـاظ  بـه  بلكه اقتصادي نظر از فقط نه كار دادن دست از با فقير افراد .شود مي رواني سالمت بيشتر
 دچـار  را افـراد  توانـد  يمـ  آن از يناشـ  فقـر  و تـورم  بـار  ينيسـنگ  .شـوند  يمـ  آسيب دچار نيز رواني

 در مشــكالت نيــا كــه ييجــا تــا نمايــد يانطبــاق مشــكالت و اضــطراب ،يپرخاشــگر ،يافســردگ
 بـه  نسـبت  يپرخاشـگر  و يگركشـ يد افكـار  يحتـ  و يخودكش افكار بروز باعث حالت نيدتريشد
 معـرف  يهـا  شـاخص  از يكـي  عنـوان  بـه  جينـي  ضريب .)1391اصل، موسوي( شد خواهد گرانيد

 مؤيـد  و اسـت  يروان سالمت بر منفي تأثير دهنده نشان ،داري معني طور به كشور، در نابرابري سطح
 مسـتقل  يروان سالمت گفت توان مي شده بيان مطالب به توجه با .است زمينه اين در مطالعات نتايج
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 مشـكالت  كـه  اسـت  حقيقـت  ايـن  گوياي بسياري شواهد .نيست اقتصادي كالن متغيرهاي ديگر از
 اخـتالالت  بـه  ابـتال  خطـر  همچنـين  و دهد مي افزايش را رواني هاي بيماري به ابتال ريسك اقتصادي
 بـراي  ماندن بيكار و شدن بيكار .است رشد به رو مدت طوالني ركود تجربه با كشوري براي رواني
 ءسو  روان، سالمت كاهش به منجر همه مسكن مشكالت و درآمد افت تجربه طوالني، زمان مدت

  .)2014 نپ، و مياي(شود  يم بدتر جسماني سالمت و بيشتر اجتماعي انزواي مخدر، مواد مصرف
  

  پيشنهادات

 ديگـر  متغيـر  4 بـين  در درآمـد  نـابرابري  و اقتصـادي  رشد كه داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج
 هـاي  ياسـت س و اقـدامات  بايـد  نخسـت  بنـابرين  .دارنـد  روان سـالمت  شـاخص  بـر  را تـأثير  بيشترين
 گـذاران  ياسـت س بـه  سـپس  .گيـرد  صـورت  كشـور  در اقتصـادي  رشد ثبات و بهبود جهت ضروري
 معطـوف  درآمـد  نـابرابري  بـاالترين  با كشور از مناطقي به را خود تالش و توجه كه شود يم توصيه
 ها يزير برنامه با بايد دولت روان سالمت بر بيكاري و تورم منفي اثرات به توجه با نهايت در .نمايند

 بهبـود  بـراي  زمينـه  تـا  بـردارد  گـام  تـورم  و بيكـاري  كـاهش  جهـت  در همواره خود هاي ياستس و
  .شود ياهم جامعه در روان سالمت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  133                                                                         هاي اقتصادي مؤثر بر شاخص سالمت روان  ياستسبررسي عوامل 

  منابع و مĤخذ

  منابع و مĤخذ فارسي ) الف

 يرهايمتغ ةرابط"). 1388( جواد يدس ي،و عماد. حسن ي،محمد غفار. محمد علي احمدي، .1
  .25-7): 39(10 يرفاه اجتماع يپژوهش – يعلم فصلنامه. "يرانبا سالمت در ا يكالن اقتصاد

شاخص سالمت  ارتباط بين شاخص توزيع درآمد و"). 1390(و واعظي، ويدا . پژويان، جمشيد .2
 .137-158): 2(11 اقتصادي ژوهشنامهپ. "در ايران

 احمد .رواني هاي بيماري شناسي جامعه ).1386. (س سوبدي،و . ج ميكلو، .م تاسيك، .3

   .سمت عبداللهي؛ تهران، نشر
 بررسي"). 1353(منصور  معتبر، و. وارتكس نهاپتيان،. سيروس ايزدي،. هاراطون داويديان، .4

- 145: )4(2 ايران بهداشت نشريه ."خزر منطقه در هاي رواني بيماري شيوع دربارة مقدماتي
156.  

  .نشر گپ ،، جلد دوم، تهراناقتصاد سالمت ).1384(ايرج  كريمي، .5
  .35-72: 2 يشناس روان: يهنشر ."روانشناسي و دين" ).1378( سيد مهدي موسوي اصل، .6
 درآمد توزيع و اقتصاديرشد "). 1387(رضا  حكمت، كيهاني و. ميثم موسايي،. نادر مهرگان، .7

  .57-76 ):28(7 اجتماعي رفاه پژوهشي علمي فصلنامه. "ايران در

مجله  ."بهبود آن يو راهكارها ياجتماع-روانيسالمت "). 1390( نورباال، احمدعلي .8
  .156-151 ):2(17 يرانا ينيبال يو روانشناس يروانپزشك

 روانپزشكي هاي اختالل شيوع بررسي"). 1380( عباس سيد يزدي، باقري .احمدعلي نورباال، .9

  .223-212): 2(4 حكيم مجله ."تهران شهر در

  

 منابع و مĤخذ التين ) ب

1. Albo, C., Uphoff, E.P., Stafford, M., Ballas, D., Wilkinson, R.G., 
Pickett, K.E. (2014). "The Effects of Socioeconomic Incongruity in 
the Neighbourhood on Social Support, Self-Esteem and Mental 
Health in England". Social Science & Medicine 111: 1-9.  

2. Costa-Font, J., Hernandez-Quevedo, C., Sato, A. (2013). "Health 
Kuznets Curve? Cross-Country and Longitudinal Evidence". 
CESIFO WORKING PAPER NO. 4446.  

3. De Vogli, R., Mistry, R., Gtnesotto, R., & Cornia, G. A. (2005). 
"Has the Relationship between Income Inequality and Life 
Expectancy Disappeared? Evidence from Italy and Top 



 
  1395 بهار و تابستان ،پانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                                  134

Industrialised Countries". Journal of Epidemiology and Community 
Health 59: 158–162.  

4. Deaton, Angus (2001). "Inequalities in Income and Inequalities in 
Health. in The Causes and Consequences of Increasing Inequality". 
Journal of Economic Literature 2: 113-158.  

5. Fryer, D. M (1986). "Employment Deprivation and Personal Agency 
during Unemployment: A Critiacal Discussion of Jahoda's 
Explanation of the Psychological Effects of Unemployment". Social 
Behavior 1: 3-23.  

6. Gangadharan, Lata, Valenzuela M, Rebecca (2001). 
"Interrelationships between Income, Health and the Environment: 
Extending the Environmental Kuznets Curve". Ecological 
Economics 36: 513–531.  

7. Harpham, T, Grant, E & C, R. (2003). "Mental Health and Social 
Capital in cali Colombia". Journal of Social Science and Medicine 
58: 2267-2277. 

8. Jahoda, M. (1992). "Reflections on Marietta and after". Journal of 
Occupational and Organizational Psychology 65: 355-358. 

9. Jang J. S. R (1993). "ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy 
Inference System". IEEE Transactions on Systems, Man and 
Cybernetics 23(3): 665nsact  

10. Kaika D, Zervas E (2014). "The Environmental Kuznets Curve 
(EKC) Theory. Part B: Critical Issues". Energy Policy 37(1): 225-
236.  

11. Knapp, M., Iemmi, V. (2014). "Noncommunicable Disease: The 
Case of Mental Health". Macroeconomic Effect of, Encyclopedia of 
Health Economics 2: 366-369. 

12. Li H, Zhu Y. (2006). "Income, Income Inequality, and Health: 
Evidence from China". World Institute for Development Economics 
Research, Discussion Paper 7. 

13. Lindström, Martin, MariaFridh, MariaRosvall (2014). "Economic 
Stress in Childhood and Adulthood, and Poor Psychological Health: 
Three Life Course Hypotheses". Psychiatry Research 215: 386–393. 

14. Mikkonen, J., Raphael, D. (2010). "Social Determinants of Health: 
the Canadian Facts". Library and Archives Canada Cataloguing in 
Publication. 

15. Mohseni-Cheraghlou, A. (2013). "Labor Markets and Mental 
Wellbeing: Labor Market Conditions and Suicides in the United 
States (1979–2004)". The Journal of Socio-Economics 45: 175–186. 

16. Muller, J. Hicks. Winocur, S. (1993). "The Effects of Employment 
and Unemployment on Psychological Well-being in Australian 
Clerical Workers: Gender Differences". Australian Journal of 
psychology 45: 103-108. 



  
  135                                                                         هاي اقتصادي مؤثر بر شاخص سالمت روان  ياستسبررسي عوامل 

17. Patel, V., Lund, C., Hatherill, S. (2010). "Mental Disorders: Equity 
and Social Determinants". In: Blas E, Sivasankara Kurup A, eds. 
Equity, social determinants and public health programmes. Geneva: 
World Health Organization 34–115. 

18. Preston, S. H. (1975). "The Changing Relation between Mortality 
and Level of Economic Development". Population Studies 29: 231–
248.  

19. Ruhm, C.J. (2003). "Good Times Make You Sick". Journal of Health 
Economics 22: 637–658. 

20. Teff, Nathan (2011). "Insights on Unemployment, Unemployment 
Insurance and Mental Health". Journal of Health Economics 3: 258-
26. 

21. WHO Regional Office for Europe (2011). "Impact of Economic 
Crises on Mental Health". Copenhagen, Denmark: WHO Regional 
Office for Europe.  

22. Wilkinson, R. G. (1992). "Income Distribution and Life 
Expectancy". British Medical Journal 304: 165–168. 

23. World Health Organization (2008). "Mental Health Gap Action 
Programme: Scaling up Neurological, and Substance Use Disorders. 
Geneva, Switzerland". World Health Organization.  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  1395 بهار و تابستان ،پانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                                  136

   1388-1378 طي كشور يها نااست شده برآورد روان سالمت شاخص :)1( ستپيو
13 استان

78

13
79

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

  
 511/0 609/0 562/0 541/0 566/0 407/0 428/0 380/0 499/0 584/0 424/0 شرقيآذربايجان

 453/0 618/0 566/0 563/0 569/0 545/0 413/0 410/0 372/0 408/0 493/0 غربيآذربايجان

 437/0 568/0 555/0 393/0 403/0 371/0 447/0 460/0 508/0 523/0 500/0 اردبيل

 347/0 496/0 463/0 452/0 464/0 360/0 465/0 420/0 404/0 443/0 420/0 اصفهان

 449/0 540/0 623/0 479/0 362/0 347/0 475/0 490/0 475/0 481/0 482/0 ايالم

 393/0 531/0 568/0 539/0 481/0 436/0 424/0 390/0 463/0 498/0 502/0 بوشهر

 430/0 541/0 459/0 410/0 382/0 384/0 426/0 540/0 570/0 517/0 499/0 تهران

 458/0 628/0 581/0 522/0 434/0 413/0 380/0 420/0 452/0 347/0 416/0 بختياري و چهارمحال

 293/0 397/0 430/0 544/0 484/0 616/0 579/0 560/0 577/0 677/0 674/0 جنوبي خراسان

 582/0 589/0 581/0 491/0 539/0 336/0 335/0 310/0 343/0 421/0 533/0 رضوي خراسان

 473/0 572/0 555/0 479/0 389/0 418/0 524/0 530/0 551/0 650/0 628/0 شمالي خراسان

 464/0 561/0 617/0 467/0 395/0 335/0 499/0 350/0 383/0 459/0 334/0 خوزستان

 498/0 489/0 572/0 485/0 528/0 335/0 561/0 390/0 302/0 487/0 416/0 زنجان

 469/0 574/0 575/0 533/0 422/0 463/0 537/0 570/0 644/0 662/0 438/0 سمنان

 342/0 431/0 422/0 383/0 404/0 421/0 403/0 390/0 476/0 500/0 336/0 بلوچستان و سيستان

 511/0 592/0 545/0 405/0 420/0 395/0 476/0 438/0 410/0 501/0 401/0 فارس

 478/0 440/0 481/0 576/0 484/0 472/0 478/0 390/0 396/0 402/0 401/0 قزوين

 444/0 559/0 491/0 481/0 425/0 443/0 403/0 421/0 462/0 434/0 418/0 قم

 482/0 599/0 394/0 568/0 597/0 487/0 619/0 593/0 496/0 475/0 460/0 كردستان

 508/0 546/0 591/0 551/0 509/0 469/0 413/0 364/0 307/0 364/0 417/0 كرمان

 501/0 569/0 559/0 551/0 573/0 507/0 532/0 477/0 .515/0 474/0 475/0 كرمانشاه

 550/0 581/0 561/0 395/0 408/0 415/0 530/0 503/0 479/0 417/0 437/0 بويراحمد و كهگيلويه

 381/0 547/0 548/0 462/0 468/0 351/0 379/0 444/0 396/0 501/0 500/0 گلستان

 336/0 574/0 485/0 561/0 613/0 495/0 645/0 595/0 547/0 621/0 622/0 گيالن

 431/0 480/0 491/0 507/0 512/0 426/0 396/0 419/0 332/0 414/0 498/0 لرستان

 462/0 600/0 575/0 460/0 455/0 417/0 535/0 499/0 491/0 547/0 459/0 مازندران

 494/0 606/0 579/0 473/0 403/0 404/0 466/0 456/0 367/0 580/0 456/0 مركزي

 381/0 496/0 486/0 392/0 320/0 334/0 338/0 357/0 399/0 492/0 504/0 هرمزگان

 511/0 627/0 590/0 481/0 469/0 354/0 397/0 429/0 343/0 450/0 485/0 همدان

 511/0 484/0 578/0 623/0 499/0 413/0 483/0 413/0 414/0 508/0 419/0 يزد
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 مقايسه اثرات تورم و بيكاري بر شادماني

 

 1اسمعيل ابونوري

  2جمال اسكندري
  

 چكيده

 متغيرهـاي  تـاثير  تحـت  شـادماني  كـه اسـت،  ) مطلوبيت(به شادماني  دستيابيهر جامعه  اصلي اهداف از يكي
هدف اين مقاله مقايسـه اثـرات تـورم و بيكـاري بـر شـادماني در        .دارد قراربيكاري و تورم  جمله از مختلفي

 2001 هاي سال يبرا) يبيترك( پانل هاي دادهبراي اين منظور از . استكشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ايران 
 يرهـا متغ يـن ا اني،شـادم  بـر  بيكـاري  و تـورم  اثرگـذاري  ميـزان  مقايسـه  منظور به. استفاده شده است 2011تا 

 و بيكـاري  اثرات كه دهد مينتايج حاصل نشان  ثابت اثرات و پانل روش به مدل برآورد اب .انداستاندارد شده
 يـار انحـراف مع  يـك بـه انـدازه    يكهر  يكارينرخ تورم و نرخ ب اگر. است معنادار و منفي شادماني بر تورم
. يابـد  مـي كـاهش   يـار انحـراف مع  181/0و  يـار انحـراف مع  044/0به انـدازه   يببه ترت يشادمان يابد، يشافزا
 قابـل  بطـور  شادماني بر بيكاريكه اثر  دهد مي نشان يبر شادمان يكاريتورم و ب ياثرگذار يزانم يانم يسهمقا

 يشافزا يارانحراف مع يكسرانه  يناخالص داخل يداگر تول اين، عالوه بر .)الدآزمون و(است  يشترب توجهي
   .شود مي يارانحراف مع 140/0به اندازه  يشادمان يشباعث افزا يابد،

  
  . هاي پانل شادماني، تورم، بيكاري، توليد ناخالص داخلي، داده :كليدي واژگان

Keywords: Happiness, Inflation, Unemployment, GDP, Panel Data.  
JEL Classification: E310, E240, I31, D60.  
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      مقدمه -1
مطالعه . فعاليت اقتصادي هدف نهايي بشر نيست بلكه ابزاري است براي زندگي شاد و سعادتمند

روانشناسان از  گرچه. است اقتصاد علم در هدفشادماني با روشي علمي مسيري نو در راستاي اين 
 اند، كردهاستفاده  يطوالن يها سال يمطالعات شادمان يبرا يشادمان يها گزارشآمارها و 

و فالسفه از ارسطو گرفته  هياقتصاددانان اول. اند دهيورزمبادرت  يبه مطالعه شادمان راياقتصاددانان اخ
از دو قرن  شيب. اندنموده اشاره يشادمان به يا گونههر كدام به  تيو اسم يسيانگل لسوفيتا بنتام ف

 ديعمل نبا كي يستگياو اشاره دارد كه شا. كرد شنهاديرا پ يديجد ياخالق تيريبنتام مد ش،يپ
 مورد او يشادمان زانيم بر آن ريتأث با ديبا بلكه شود، قضاوت فرد هدف و قصد سنجش ي لهيبوس
آرزوها و  از يا مجموعه صورت به يدرون احساس كي عنوان به را يشادمان او. رديگ قرار يداور
 تيبر مطلوب رايز. مشهور است انيگرا تيمطلوب فلسفه به فلسفه نيا. است كرده فيتعر ها يخوش
كنند، بهتر  روي شادماني تمركز مي ها آنچون  1نهوونيو ي دهيعقبه . دارد ديتأك يرفتار جينتا

 از يتابعمطلوبيت  ها آنهر چند در تحقيقات . ميبنام 2گرايان شادي راطرفداران اين فلسفه  است
 نظر ازحتي است در نظر گرفته شده ) ستها آندرآمد  زانيبه م ديافراد مق حاتيترج( درآمد
 يجز اصل يشادمان كه شود ميباعث از دست دادن رفاه  درآمد بر صرف ديتاك زين كاران محافظه
 حاتيافراد ترج كه اند افتهيدست  قتيحق نياز اقتصاددانان در طول زمان به ا ياريبس. آن است

ممكن است شغل كم درآمدتر را  ها آنمثال  يبرا. دارند يو معنو يماد يكاالها يبرا يمختلف
خود را ارضاء  يبه شادمان ليم قيطر نيدهند و از ا حيباالتر ترج يبه زرق و برق شغل دنيرس يبرا
 ديق به تيمطلوب بودنمحدود ( متعارف اقتصاد مفروضاتاز  يبخش توانديم يشادمان مطالعه. ندينما

تواند بر انديشه روندي جديد در علم اقتصاد مي طرحاقتصاد شادماني با . را به چالش بكشد) بودجه
تعامل  يبرا ييمبناو  شدهو رفاه استوار  تيمطلوب حداكثر و سودبا حداكثر  سهيدر مقا تريواقع يا

 3گراهام مطالعه به توجه با. باشد يرفتار اقتصاد يريگمادي در تصميم بين اثرات مادي و غير
   :نوشت توان يم

  
it it itW X      

  
جمله اخالل  it و يحيتوضبرداري از متغيرهاي  t، itXدر زمان  iشادماني فرد  itW كه در آن

                                                 
1. Veenhoven (1988)   
2. Tendency to Happiness 
3. Graham (2005)  
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 رايز دارد، ياقتصاد گريد يهاكمتري نسبت به رگرسيون Rاين رگرسيون معموال . است
احساسات و اجزاي ديگر شادماني و نشاط، با احتمال خطاي بيشتر در سنجش همراه  يريگ اندازه

 . شوندبوده و در جمله اخالل خالصه مي

. ابدي دست تيمطلوب حداكثر به تا دارد كوشش همواره انسان خرد، اقتصاد ياساس اصول اساس بر
در اواخر ). 1999، 1يكيد( شود يمو نشاط مربوط  يبه مفهوم شادمان يبه نوع تيمطلوب نيا امديپ

قرن بيستم موضوع شادماني و نشاط بشر به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث در ميان 
 ت،يرضا شيافزا زيدر اقتصاد ن ييهدف نها. روانشناسان و اقتصاددانان مطرح شد شناسان، جامعه

به  يصرف نظر از چگونگ ،ينشان داده است كه شادمان قاتيتحق. است يو شادمان يرفاه اجتماع
 تيكه شاد هستند احساس امن يافراد. را بهبود بخشد يجسمان يسالمت تواند يمدست آوردن آن 

 يكسان به نسبت و هستند يشتريب يمشاركت هيروح يدارا رند،يگيم ميتصم تر ، آسانداشته يشتريب
  ). 55 :2000، 2رزيما( دارند تيرضا احساس شتريب كننديم يزندگ آنان با كه

 بر كه ياعمده راتيتأث ليدل به بشر، يروان يازهاين نيتر مهم از يكي عنوان به نشاط و 3يشادمان
 را انسان ذهن شهيهم دارد، انسان يزندگ مجموعه كالم كي در و يآدم تيشخص يريگ شكل

 شده توجه يشادمان جمله از انسان مثبت احساسات به باستان عهد از .است كرده مشغول خود به
 يعاد مردم سطح، نيتر نييپا در دارد؛ وجود يشادمان نوع دو كم دست ارسطو، تصور به .است
 نظر مورد يشادمان آن، از باالتر سطوح در و دانند يم يابيكام و تيموفق معادل را يشادمان
 چون). 12: 1378 يفارس ةترجم زنك،يآ( رديگ يم قرار تيمعنو از يناش يشادمان اي ارسطو
 دينمايم تجربه را آن خود فراخور به هركس پس است، بشر ياساس جاناتيه از يكي يشادمان

  .ستين آن تجربه يسادگ به يشادمان فيتعر يول
 شادمان .شود يم جاديا يانسان اليام شدن برآورده از پس كه است يروان حالت كي يشادمان
 يجمهور كتاب در افالطون. شود يم زهيانگ و يكيزيف يروين ،يروان يانرژ شيافزا موجب بودن
 افالطون .اليام و احساسات، استدالل، اي عقل قوه كند؛ يم اشاره انسان وجود در عنصر سه به

 ،يكيد( آورد يمبوجود  يهماهنگ و تعادل عنصر سه نيا نيب كه داند يم انسان از يحالت را يشاد
باور ) 2001( 4ليآرگ گريد يسو از. داند مي معنوي زندگي از عبارت را شادماني ارسطو). 1999

                                                 
1. Dickey (1999) 
 

2. Myers (2000) 
 

3. Happiness 
4. Argyle (2001)  
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 او، تصور به .است جامعه كي ياعضا هيروح بر موثر عوامل نيتر مهم جمله از نشاط كه دارد
 ،يشاد احساس داشتن ،يجانيه بعد از منظور .است يشناخت و يجانيه بعد دو يدارا نشاط
 يابيارزش بر داللت زين يشناخت بعد از منظور و است مثبت جاناتيه ريسا و يخشنود شعف،
  ).16: 1383و همكاران،  يجعفر( است ياجتماع و يفرد يزندگ مختلف يهامولفه زيآمتيرضا

 نيب رابطه). 1985 همكاران، و 1نريدا( ستين ساده كند يم كمك يشادمان به كه يعوامل شناخت
 روابط ،يفرهنگ ،يطيمح عوامل وراثت، ،يتيشخص يهايژگيو شامل عوامل يبعض با يشادمان

 تيوضع ،يشاونديخو عامل ،يمذهب اعتقادات نفس، عزت ،ياجتماع هيسرما ازدواج، ،يفرد انيم
  . است قرارگرفته يبررس مورد فراغت اوقات و حيتفر ،يشغل تيرضا ،ياقتصاد
به . اشاره دارد يبا اهداف آرمان افتهيدست  اهداف ي سهيمقاحاصل از  جيبه نتا ياز زندگ تيرضا

در اين تعريف، رضايت از زندگي . است يشامل گستره و ابعاد زندگ ياز زندگ تيرضا يطور كل
به معناي رضايت از يك موقعيت خاص نيست بلكه به معناي رضايت از تمامي تجارب زندگي 

 ،ياخالق ،ياجتماع( يزندگ يها جنبهدر واقع رضايت از زندگي به بهزيستي در تمام . است
رضايت از زندگي در دو منظر ذهني و ). 2010و همكاران،  2ارسالن( دارد اشاره) رهيغ و ياقتصاد

رضايت از زندگي از منظر عيني بر شرايط بيروني مانند سطح درآمد، . عيني قابل تصور است
 سالمت خدمات به يدسترس و يزندگ تيفيك ،ينوجوان بلوغ مسائل دوستان، با يارتباط يها شبكه

 كه شود يم مربوط يزندگ مختلف جوانب تيفيك در قضاوت به يدرون منظر از و است متمركز
 يها گزارش و، )يزندگ طيمح و خانواده دوستان، از تيرضا( تيرضا از شخص ادراك شامل
  ).2004، 3هايبنر( است يدر باره سالمت جسم يشخص

و  ينيع يها اسيمق صورت به ،يزندگ از تيرضا و يشادمان يها شاخص) 2009( 4لي و لو نظر از
 ابعاد با سهيمقا در يعيطب صورته ابعاد ذهني شادماني ب. استوابسته به طرز تفكر اشخاص  يذهن
 قابل يخارج و ثابت نيقوان با تنها نبودن شاد اي بودن شاد. است برخوردار يكمتر دقت از ينيع

  . كنند يم، زيرا افراد احساسات خود را در فضاهاي اجتماعي خاص تعديل ستين يابيارز
 ريتاث تحت رايز است، سنجش قابل يحدود تا زمان طول در افراد يكل يشادمان سطح حال، هر به

در  جيدر طول زمان هر چند به تدر التيو تحص يازدواج، سالمت تيمانند درآمد، وضع يعوامل
در باره قابل اعتماد بودن  يهر چند جزئ ييها وجود، پژوهشگران به نگرانيبا اين . هستند رييحال تغ

                                                 
1. Diener (1985) 
2. Arslan (2010)  
 3. Huebner (2004)  

  

4. Li and Lu (2009)  
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 دارند اشاره بشر، احساسات در يآن و زودگذر نوسانات وجود علت به ،يشادمان يذهن يها داده
  ).  30: 1389زاده،  يعسگر(
  :از عبارتند پژوهش نيا در مطرح يهاپرسش فوق، موارد به توجه با

  شود؟يم يشادمان كاهش موجب تورم ايآ
  شود؟ يم يباعث كاهش شادمان يكاريب ايآ

  است؟آيا اثر تورم بر شادماني با اثر بيكاري بر شادماني متفاوت 

 : كردمطرح  ريز يها هيفرض صورت به توانيم را هااين پرسش

  .شوديمنرخ تورم موجب كاهش شادماني 
  .نرخ بيكاري بر شادماني اثر منفي دارد

  .است يشادمان بر تورم اثر از شتريب يشادمان بر يكاريب اثر
در  يكاريمانند تورم و ب يو عوامل طرف كي از) يزندگ در تيرضا( يشادمان تياهم به توجه با

 نيا يبرا. شده است سهيبرآورد و مقا يبر شادمان يكاريمقاله اثرات تورم و ب نيدر ا گر،يطرف د
تا  2001 يدر دوره زمان رانياروپا و ا هيعضو اتحاد يدر دسترس در كشورها يها دادهمنظور از 

 قيتحق نهيشيدر بخش دوم، پ. شده است نيمقاله در پنج بخش تدو نيا. استفاده شده است 2011
مدل  حيتصر و ها داده فيتوص و يآور جمعشامل  قيبخش سوم به روش تحق. ارائه شده است

و تورم بر  يكاريبرآورد و سپس اثر ب يهارم، نخست تابع شادماندر بخش چ. است افتهياختصاص 
   .است افتهي اختصاص شنهاداتيو پ يريگجهينت بخش پنجم به. است شده سهيبرآورد و مقا يشادمان

  
  قيتحق نهيشيپ -2

شادماني براي مطالعات اقتصادي بهره برده هاي  دادهاولين اقتصادداني است كه از ) 1974( 1استرلين
استفاده كرده مربوط به اياالت متحده آمريكا است كه اش  اوليهكه وي در مطالعه هايي  داده. است

در اين پژوهش استرلين . دهد مينشان  1957- 1946اطالعات رشد اقتصادي و شادماني را در دوره 
او نشان داد، شادماني در كشورهاي . شود نميي موجب شادمان نشان داده است درآمد باال لزوماً

به عبارت ديگر، افزايش رشد اقتصادي به افزايش شادماني . ندارداي  رابطهمختلف با رشد اقتصادي 
استرلين معتقد . استرلين مطرح شد) معماي( اين بحث تحت عنوان پارادوكس. شود نميافراد منجر 

، خود را در مقام قياس با كنند مييك جامعه زندگي افرادي كه در : است كه شادماني نسبي است

                                                 
1. Easterlin (1974) 
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كنند بر شادماني  اي كه در آن زندگي مي ، پس سطح رشد اقتصادي جامعهدهند ميديگران قرار 
 ).8: 1389عسگري زاده، (افراد آن جامعه اثري نخواهد گذاشت 

ر آن توليد ناخالص اي كه د دهد كه ارتباط بين شادماني و درآمد از نقطه نشان مي) 1988( 1موري
پژوهش در اين زمينه در قاره اروپا براي اولين . شود مي، قطع گذرد ميدالر  5000ملي سرانه از مرز 

 9مندي از زندگي در  رضايتهاي  دادهدر اين پژوهش . انجام شد) 1990( 2بار توسط اينگلهارت
نشان داد كه شواهد بسيار  وي. مورد استفاده قرار گرفته است 1990-1973كشور اروپايي در دوره 

  .ناچيزي براي اثبات رابطه بين رشد اقتصادي و شادماني كشورها وجود دارد
 نيب يخاص يآمار اثر ا،يتانيبر در 1991 سال يها دهدابا استفاده از  )1994( 3اسوالد و كالرك
 ديشد اريبس يشادمان بر يكاريب اثر كه افتنديدر يول نكردند دايپ اروپا در افراد يشادمان و درآمد
و بر درجه  بودهدو برابر افراد شاغل  كارانياضطراب موجود در ب كه ياگونه هب است، بوده

   .اثر گذار است ها آنشادماني 
وجود دارد، و  مثبت ارتباط شادماني و درآمد بين مطرح نموده است كه) 1999( 4آرگيل
 تا درآمد يعني است؛ بيشتر رآمدد كم بين اقشار در ارتباط اين كه داد نشان وي هاي پژوهش

 حد از درآمد بيش ولي دارد، شادماني اثر بر سازد طرفرا بر افراد نيازهاي مادي كه اي اندازه

  .دهد ينم شيافزا را شادماني نياز، مورد
اي تحت عنوان شادماني در  مطالعهدر ) 1999( 5اسوالد. مكوالچ و اندرو جي. دي تال، رابرت جي

 و متحده االتيا در نفر 26،668 يرو بر يشادمان يها دادهاز  ينمونه تصادف كي كالن،اقتصاد 
 تا 1970 دوره طول در يياروپا كشور دوازده در نفر 270،105 بر يزندگ از تيرضا و يشادمان
 است، كالن اقتصاد يرهايمتغ از يتابع يزندگ از تيرضا كه كردند فرض ها آن. گرفتند 1990
سرانه و نرخ تورم معرفي  GDP ،يكاريچون نرخ ب ييرهاياز متغ يرا تابع ياز زندگ تيرضا

سپس، با استفاده . اقتصاد خرد معادله را برآورد كردند يهامدلهمچنين با استفاده از  ها آن. كردند
فرض را كه رفاه  نيا يبررس نتايج. از اين اطالعات، تجزيه و تحليل پانل كشورها را انجام دادند

 كه يافراد دهد يمهمچنين شواهد نشان  .كرد دييتا ،است يكارياز تورم و ب يتابع كاهش ياجتماع
هستند  يباالتر يكه در سطوح درآمد يبرخوردارند و افراد يترنييپا رفاه از هستند كاريب

                                                 
1. Murray (1988)  
 

2. Inglehart (1990)  
 

3. Clark & Oswald (1994) 
4. Argyle (1994)  
 

5. DiTella, Rafael; MacCulloch, Robert; Oswald, Andrew J. (1999) 
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كه ازدواج  يكه طالق گرفته، كسان يكسان وه،يمردان، زنان ب ،يبه طور كل نيهمچن. شادترند
   .از شادماني هستند يترنييپا سطوح يدارا كم، آموزش با يكسان و اند نكرده

 از كشور 12 براي بررسي همگرايي اقتصادي و رضايت از زندگي، در) 2006( 1هاينز و اود
كننده شادماني با استفاده  تعيين ياقتصادعوامل  ييبه شناسا ،2003 تا 1991 دوره يط اروپا هياتحاد

 يحيتوض يرهايمتغ از ،يزندگ از تيرضا معادله برآورد يبرا ها آن. پرداختند يآمار يها روشاز 
 يهاشاخص انيم در كه دهد يمنشان  جينتا. نرخ تورم و درآمد سرانه استفاده نمودند ،يكارينرخ ب

  . است داشته ياز زندگ تيدر رضا ياعمده نقش تورم نرخ كالن، اقتصاد مختلف
تحت عنوان شادماني، رضايت و احساسات اي  مطالعهدر ) 2007( 2رافائل دي تال و رابرت مكوالچ

نفر از  600000هاي رضايت از زندگي بيش از  هاي مركزي نشان دادند كه داده ديگر براي بانك
همچنين نتايج نشان  .اثرات منفي در ارتباط با نرخ بيكاري و نرخ تورم است ها داراي اروپايي

رضايت از زندگي يكي از  .گيرد نوسانات اقتصاد كالن قرار ميكه احساسات تحت تاثير دهد  مي
  . مركزي بايد بر آن تمركز كنندهاي  بانكترين احساساتي است كه  مهم

 از يكي ديبا يشادمان ايكه آ نيا يبررس به يا مطالعهدر ) 2009( 3پاول ليونگاس و آيندر راپرا
. پرداختند 2006تا  1997كشور از آمريكاي التين طي دوره  17، در باشدف بانك مركزي ااهد

كشور  17 يها ينظرسنجمربوط به  يمقطع يها دادهمنبع اصلي اطالعات مورد استفاده در اين مقاله 
 119بنابراين نمونه نهايي مورد استفاده متشكل از  .است 2006تا  1997دوره  يط نيالت يكاياز آمر

 نيدر ا .دهديم پوشش را نفر 120،000 حدود در و باشد يم) كشور 17 يراب سال 7(سال كشور 
مثل ( يتيجمع يرهاينرخ تورم، متغ ،يكاريوابسته و ب ريبه عنوان متغ ياز زندگ تيمطالعه رضا

 يحيتوض يرهاي، اثرات ثابت كشور و اثرات ثابت سال به عنوان متغ)رهيجنس، سن، آموزش و غ
با . اند شده يو تورم باعث كاهش شادمان يكارياز آن است كه ب يبه دست آمده حاك جينتا. بودند

 چه اگر. نسبت به تورم شده است شتريب يباعث ناخشنود يكاريكه ب دهد، يمحال شواهد نشان  نيا
هاي شادماني  اما داده شود، عنوانبه جاي تورم به عنوان هدف بانك مركزي  تواندينمشادماني 

 يبرا ييراهنما توانديم يشادمان يهاداده. باشد ديمف يمركز يهابراي بانكتواند  مي
گذاران در سياست بهينه كاهش تورم و يا حداقل به دست آوردن آگاهي از نارضايتي از  سياست

   .باشداستراتژي كاهش تورم 
                                                 
1. H. Welsch, Udo Bonn (2006) 
 

2. DiTella, Rafael; MacCulloch, Robert (2007) 
 

3. Pavel Luengas, Inder J. Ruprah (2009) 
 



  
 1395 بهار و تابستان ،پانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاريسياستپژوهشي   -مجله علمي                                  144

 17ي در در مطالعه خود به بررسي سياست پولي و شادمان) 2011(پاول ليونگاس و آيندر راپرا 
 يكايدر آمر كه ييها ينظرسنجبا استفاده از  2006تا  1997كشور از آمريكاي التين طي دوره 

مطالعه عبارتند از  نياطالعات مورد استفاده در ا يدو منبع اصل. اند پرداختهانجام گرفته است  نيالت
 و 2006 - 1997در آمريكاي التين براي دوره  اب،يارز يكشور تحت پوشش نهادها 17

رضايت از زندگي به عنوان متغير وابسته و  در اين مطالعه .بانك جهاني 1هاي توسعه جهاني شاخص
، اثرات ثابت كشور و )مثل جنس، سن، آموزش و غيره(بيكاري، نرخ تورم، متغيرهاي جمعيتي 

 كه دنديرس جهينت نيا به ها آن. اند شدهل اثرات ثابت سال به عنوان متغيرهاي توضيحي وارد مد
 يكاريب كه دهد،يم نشان شواهد حال، نيا با. اندشده يشادمان كاهش باعث دو هر يكاريب و تورم
   .است شده تورم به نسبت شتريب يناخشنود باعث
 بهدر مطالعه خود تحت عنوان شادماني و عوامل موثر بر آن، ) 1381(جعفري و همكاران  ميرشاه
 كه يمطالعات دهدميتايج نشان ن .پرداختند نهيزم نيا در شده انجام يها پژوهشاز  برخي يبررس
 بر مؤثر عوامل از برخي ييشناسا به منجر شده، انجام بعد به 1960 سال از كشورها ريسا در

 شده ديتأك شتريب عامل 10 بر گرفته، قرار مطالعه مورد كه يعوامل نيب در .است شده يشادمان
 هاي تيفعال ،ياجتماع هيسرما ،يمذهب اعتقادات نفس، عزت ت،يشخص :از عبارتند كه است
  .تيجنس و تأهل سالمت، ،يشغل تيرضا اقتصادي، فراغت، وضعيت اوقات

ارتباط شادماني و فناوري ارتباطات و  يبررس به يامطالعه در) 1389(زاده  ابونوري و عسگري
هاي تابلويي شادماني، مخارج فناوري  در اين تحقيق از داده .پرداختنداطالعات بر رشد اقتصادي 

در ) با توجه به محدوديت اطالعات(كشور  57 اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادي مربوط به 
 هايدر ابتدا رابطه مثبت و معنادار بين شاخص. استفاده شده است 2008 - 2003دوره زماني 

 مورد توسعه حال در كشورهاي براي اقتصادي رشد و ارتباطات و اطالعات فناوري و شادماني
به عنوان  تييجنس نابرابري متغير معرفي و شادماني مدل تصريح با ادامه در. است گرفته قرار توجه

عاملي مؤثر بر شادماني و به عنوان متغير ابزاري به برازش معادله همزمان شادماني و رشد اقتصادي 
ضرايب مثبت براي همه  گر انينمانتايج . شده است پرداخته اي مرحلهاز روش حداقل مربعات دو 

  .كشورها و سطح معناداري باالتر براي كشورهاي در حال توسعه بوده است
  
  قيروش تحق -3
  .است شده پرداختهمدل  حيتصر و هاداده فيتوص به ادامه در

                                                 
1. World Development Indicators  
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   ها داده فيو توص يسازمانده ،يآور جمع -3-1
كشور تحت پوشش اتحاديه اروپا و  27هاي شادماني مورد استفاده در اين پژوهش مربوط به  داده

تورم . استخراج شده است 1جهاني شادمانيهاي  دادهاز سايت  2011 -2001كشور ايران طي دوره 
و  2گيري و بيكاري نيز از سايت بانك جهاني اندازهكننده  قيمت مصرفهاي  شاخصنيز بر اساس 

  .استخراج شده است 3المللي پول نبيصندوق 
آوري آمار و اطالعات، متغيرهاي مورد استفاده  جمعهاي تحقيق در  با توجه به اهداف و محدوديت

  :شوند در مطالعه به صورت زير معرفي مي
شود و افزايش  نامطلوب با پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي تلقي ميهاي  پديدهبيكاري يكي از 

به كل جمعيت فعال  صورت نسبت جمعيت بيكاره نرخ بيكاري ب. شادماني است آن موجب كاهش
  . بكار رفته است 100ضرب در 

: شود يمقشر پردرآمد  انيو هم در م درآمد ها هم در ميان قشرهاي كم ينگران شيافزا موجب تورم
باال  يدرآمد يها گروه يو نگران ديكاهش قدرت خر علت به نييپا يدرآمد يهاگروه ينگران
اين تحقيق تورم بر اساس تغيير  در. است سكيكم ر ييدارا يسبدها ليتشك ياز تالش برا يناش

  .كننده بدست آمده است شاخص قيمت مصرف
 يداخل ناخالص ديتول شيافزا: است شده يمعرف يكنترل ريمتغ عنوان به سرانه يداخل ناخالص ديتول

  .شود جامعه در تيمطلوب شيافزا باعث توانديم سرانه
 يشادمان فيتعر نيتر ياتيعملحال  نيدر ع وترين  جامع. است يشادمان مطالعه، نيا در وابسته ريمتغ
به نظر او شادماني به قضاوت فرد از درجه يا ميزان مطلوبيت . ارائه داده است) 1988( 4نهوونيو را

در تعريف شادماني منظور از مطلوبيت، ارزشمندي، دوست . شود ميكيفيت كل زندگيش اتالق 
، )1995( 5آرجيل، مارتين و لو .استاز طرف خود فرد  يزندگ يمند تيرضاداشتني بودن و 

  .اند كردهشادماني را تركيبي از وجود عاطفه مثبت، فقدان عاطفه منفي و رضايت از زندگي تعريف 
 دسته دو به يفيك ريمتغ يها صفت. هستند 6يفيك ريمتغ صفت ،يزندگ از تيرضا و يشادمان ريمتغ
صفت متغير كيفي اسمي صفتي است كه ). 15 :1378 ،يابونور(شوند  ميتقسيم  8يا رتبهو  7ياسم

                                                 
1. World Database of Happiness 
 

2. The World Bank 
3. International Monetary Fund 
 

4. Veenhoven (1988) 
5. Argyle, Martin and Lu (1995) 
 

6. Qualitative 
 

7. Nominal  
8. Ordinal  
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صفت متغير . قابل مرتب كردن نباشند) در يك بعد(به صورت افزايشي يا كاهشي بر يك محور 
محور قابل مرتب كردن  كي يبر رو يكاهش اي يشياست كه به صورت افزا يصفت يا رتبهكيفي 
 يفيك يرهايمتغ صورت به يزندگ از تيرضا و يشادمان ريمتغ كه ديآ يبرم حاتياز توض. باشد
 نه و شادمان نه شادمان، شادمان، يليخ صورت به را ها آن توان يم رايهستند، ز مطرح يا رتبه

كشور  27 يبرا يشادمان يها دادهمطالعه،  نيدر ا. كرد يبندرتبه ناراحت يليخ و ناراحت ناراحت،
 يگردآور يشادمان ياز بانك اطالعات 2011 -2001 ي دورهدر  رانياروپا و كشور ا هيعضو اتحاد

 نيا. شده است فيتأل و يآور جمعانتشار پرسشنامه  قيو همكارانش از طر نهوونيشده كه توسط و
 نيساكن يزندگ از تيرضا و يفرد يخوشحال مورد در قضاوت زانيم يآمار يها يبررس با ها داده
از؛ شما  عبارتند نامهپرسش نيا در مطرح يهاپرسش. است آمده بدست كشورها نيا از كي هر

 تانيزندگ از يشادمانو  تياحساس رضا زانيچه م تانيزندگ طيو با توجه به تمام شرا يبه طور كل
   د؟يدار
  :است شده داده ريز صورت به 5 تا 1 ازيامت پرسش نيا به كه
استفاده  4تا  1 اسيمقاله از مق نيدر ا. شده است يابيارز 10تا  1 زيو ن 4تا  1 اسيمق با ها داده نيا

طبق  .است يمنعكس كننده حداكثر شادمان 4و مقدار  يحداقل شادمان يعني 1مقدار : شده است
 مورد يكشورها در يشادمان اريمع انحراف و نيانگيم پژوهش، نيا درمورد استفاده  يها داده
 تفاوت آزمون. است بوده 23/0 و 66/2 بيترت به رانيا در يول 37/0 و 9/2 بيترت به يبررس

 يكشورها يشادمان نيانگيم و رانيا در يشادمان نيانگيم نيب تفاوت كه دهد يمنشان  هانيانگيم
 شدهثبت  62/3يشترين رتبه شادماني براي كشور دانمارك با ميانگين ب. ستين معنادار يبررس مورد
  . است

  

  مدل حيتصر -3-2
 1پانل يها دادهمدل مورد استفاده به منظور مقايسه اثرات تورم و بيكاري بر شادماني با استفاده از 

 رانيا كشور و اروپا هياتحاد عضو كشور 27 يبرا) يزمان يسر يها دادهو  يمقطع يها دادهتلفيق (
  :2است شده حيتصر ريز صورت به
 
)1( = + + + +  

                                                 
1. Panel Data 

 .شود مراجعه) 1384( انواري و نژاد زراء به سنجي اقتصاد در) پانل( تركيبي هاي ي مطالعه كاربرد دادهبرا .2
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 iبه عنوان متغير وابسته و متناظر با كشور ) شادماني( متغير رضايت از زندگي HAPPY كه در آن

درصد تغيير ( يعني نرخ تورم INFيعني نرخ بيكاري و  UNEMP از متغيرهاي. استt در سال 
 ناخالصتوليد ( GDPPC از و يحيتوض يرهايمتغ عنوان به) كنندهساالنه شاخص قيمت مصرف

  . است شده استفاده يكنترل ريمتغ عنوان به) كايآمر دالر حسب بر سرانه يداخل
 

  ها هيفرضبرآورد مدل و آزمون  -4
صورت استاندارد شده استفاده ه متغيرهاي توضيحي بر شادماني از متغيرها ب آثاربراي مقايسه شدت 

پانل از  ايدو مدل پول  نيانتخاب از ب يبرا .هستند) پايا(اين متغيرها در سطح ايستا . شده است
است كه بر اساس مجموع  Fآماره اين آزمون داراي توزيع . ليمر استفاده شده است Fآزمون 

در الگوي مقيد عرض از مبدأ براي : شود وي مقيد و الگوي نامقيد برآورد ميمربعات پسماند الگ
   .شده است ارائه) 1(آزمون در جدول  نيا جينتا. شودتمام مقاطع ثابت و يكسان فرض مي

  
 مريل Fآزمون  جينتا): 1( جدول

Redundant Fixed Effects Tests  
Prob.d. f. StatisticEffects Tests 
0/0000)265، 27(59/218039 Cross-section F 
 . برآورد شده است Eviews با نرم افزار :منبع

 

. شود رد مي) پول(فرضيه صفر مبني بر برآورد مدل بصورت يك كاسه ) 1(بر اساس نتايج جدول 
  .صورت پانل با اثرات ثابت يا اثرات تصادفي برآورد نموده توان مدل را ب بنابراين، مي

فرضيه صفر . هاسمن براي تعيين روش مناسب برآورد پارامترهاي الگو استفاده شده استاز آزمون 
 نيا ياجرا يبرا. است مختلف مقاطع در مبدا از عرض يهادر اين آزمون تصادفي بودن تفاوت

 اجرا برآورد جينتا اساس بر هاسمن آزمون تا شد برآورد يتصادف اثر روش با مدل نخست آزمون
  . شود

 هاسمنآزمونجينتا):2(جدول

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Prob. Chi- Sq. d. f. Chi- Sq. Statistic Test Summary 
0/0000326/121263Cross-section random 

 )Eviewsنرم افزار(محققمحاسبات:منبع

                  

. است 121/26 حدود هاسمن آزمون توسط شده محاسبه دويكا ي آماره) 2(جدول  جينتا اساس بر
 يبرا مناسب روش ن،يبنابرا. رفتيپذ توانينم را صفر هيفرض )Prob( معنا سطح مقدار به توجه با
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 صورت به مختلف مقاطع مبدأ از عرض در هاتفاوت ،يعني. است ثابت اثرات روش الگو، برآورد
   .ستين يتصادف

برآورد در جدول  يوتريكامپ جينتا. پانل اثرات ثابت برآورد شده است صورت هپس، مدل ب
   .شده است ارائه) 3(و خالصه آن در جدول ) 1( وستيپ

  
  ثابتاثراتبرآوردجينتا):3(جدول

 احتمال tآماره بيضر ريمتغ
C - 2/80E-07 - 2/01E-05 1/0000 

INF - 0/044123 - 2/160852 0/0316 

UNEMP - 0/181812 - 8 /160470 0/0000 

GDPPC 0/140026 4/068634 0/0001 

R-squared 0/948362 F-statistics 162/2306 
Adjusted 

R-squared 
0/942517 Prob(F-statistics) 0/00000 

 )1(وستيجدول پ:منبع
  

 يدر كشورها ياز آن است كه تورم بر شادمان يحاصل از برآورد مدل اثرات ثابت حاك جينتا
 اديز اريانحراف مع كياگر نرخ تورم : و معنادار داشته است ياثر منف رانياروپا و ا هيعضو اتحاد
 آن دهنده نشان جينتا ن،يعالوه بر ا. ابدي يمكاهش  اريانحراف مع 044/0به اندازه  يشود، شادمان

 كي يكارياگر نرخ ب هك يطور به. است داشته معنادار و يمنف اثر يشادمان بر يكاريب كه است
نشان  جينتا. ابدي يمكاهش  اريمع انحراف 181/0به اندازه  يشادمان ابد،ي شيافزا اريانحراف مع

 زين والد آزمون با جهينت نيا. است يشادمان بر تورم اثر از شتريب يشادمان بر يكاريب اثر كه دهد يم
 يشادمان بر يمعنادار و مثبت اثر زين سرانه يداخل ناخالص ديتول ن،يا بر عالوه. است شده دييتا

به  زين يشود، شادمان اديز اريانحراف مع كيسرانه  يناخالص داخل ديتول كه يهنگام. است داشته
 برآورد مدل وست،يپ جدول در يوتريكامپ جينتا طبق. ابدي يم شيافزا اريمع انحراف 140/0اندازه 
 ناخالص ديتول و تورم ،يكاريب يرهايمتغ لهيوس به را يشادمان راتييتغ از درصد 95 حدود شده
  .داده است حيسرانه توض يداخل

   

  شنهاداتيپ و يريگ جهينت -5
هدف اساسي در اين تحقيق برآورد و مقايسه اثرات تورم و بيكاري بر شادماني با استفاده از 

 بوده 2011 تا 2001 يزمان دوره در رانيا و اروپا هياتحاد عضو يكشورها يزمان يسر يها داده
 از عرض بودن كساني بر يتنفرضيه صفر مب ليمر، Fآزمون  جينتا اساس بر نكهيا به توجه با. است
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 با بعد مرحله در. پانل استفاده شده است روش از مدل برآورد در شده، رد مختلف مقاطع مبدأ
نتايج آزمون  .است شده مشخص ها دادهاثرات ثابت يا تصادفي بودن  هاسمن آزمون از استفاده

 مقاطع يبرا مبدأ از عرض در تفاوت بودن يتصادف بر ينهاسمن حاكي از رد فرضيه صفر مب
 يشادمان بر يكاريب و تورم اثرات سهيمقا و برآورد يبرا ن،يبنابرا. است ثابت اثرات دييتأ و مختلف

 از باشد سهيمقا قابل هابيضر اثر شدت آنكه يبرا: است شده استفاده ثابت اثرات مدل از
مدل، اثر  نيحاصل از ا جينتا اساس بر. است شده استفاده استاندارد صورت به يحيتوض يرهايمتغ

 كياگر نرخ تورم : آمده است دست به معنادار و يمنف يبررس مورد يكشورها يشادمان بر تورم
 ن،يعالوه بر ا. ابدي يمكاهش  اريانحراف مع 044/0به اندازه  يشادمان ابد،ي شيافزا اريانحراف مع

 يكاريچنانچه نرخ ب: و معنادار داشته است ياثر منف يبر شادمان يكاريآن است كه ب نيمب جينتا
 اساس بر. ابدي يمكاهش  اريمع انحراف 181/0به اندازه  يشود، شادمان اديز اريانحراف مع كي

توليد ناخالص  اثرنين همچ. اثر بيكاري بر شادماني بيشتر از اثر تورم بر شادماني است والدآزمون 
 يناخالص داخل ديتول شيبا افزا كه داخلي سرانه بر شادماني مثبت و معنادار بوده است، به طوري

 بر. ابدي يم شيافزا اريمع انحراف 140/0به اندازه  يشادمان ار،يانحراف مع كيسرانه به اندازه 
 يهااستيس به توجه توان يم ،يشادمان بر يكاريب و تورم ياثرگذار زانيم نيب سهيمقا اساس
  .داد قرار تياولو در را يكاريب كاهش
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  نتايج حاصل از برآورد مدل ):1( جدول :پيوست
Dependent Variable: HAPPY?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/26/13   Time: 11:58

Sample: 2001 2011
Included observations: 11

Cross-sections included: 28
Total pool (unbalanced) observations: 296

Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.

C -2.80E-07 0.013936 -2.01E-05 1.0000
INF? -0.044123 0.020419 -2.160852 0.0316

UNEMP? -0.181812 0.022280 -8.160470 0.0000
GDP? 0.140026 0.034416 4.068634 0.0001

Fixed Effects (Cross)  
_SWE--C 1.094661
_GBR--C 0.604175
_AUT--C 0.097151
_BEL--C 0.473067
_BGR--C -1.764939
_CYP--C 0.349423
_CZE--C -0.046287
_DNK--C 1.550450
_EST--C -0.368628
_FIN--C 0.779611
_FRA--C 0.068220
_DEU--C 0.178541
_GRC--C -0.760022
_HUN--C -1.055653
_IRL--C 0.554037
_ITA--C -0.355844
_LVA--C -0.550930
_LTU--C -0.711013
_LUX--C 0.563057
_MLT--C 0.286406
_NLD--C 1.015509
_POL--C 0.130000
_PRT--C -1.062506
_ROM--C -1.474108
_SVK--C -0.133163
_SVN--C 0.440093
_ESP--C 0.448668
_IRN--C -0.258614

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.948362 Mean dependent var -2.91E-07
Adjusted R-squared 0.942517 S.D. dependent var 1.000000
S.E. of regression 0.239757 Akaike info criterion 0.080447
Sum squared resid 15.23308 Schwarz criterion 0.466937

Log likelihood 19.09391 Hannan-Quinn criter. 0.235190
F-statistic 162.2306 Durbin-Watson stat 1.367599

Prob(F-statistic) 0.000000
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 ي ايرانا هاندر صنايع كارخ عوامل توليد كل وري بهرهارزيابي 
  

 
  1آباد حاجي رضايوسفي

  

  چكيده
 از استفاده با رانيا يا هانكارخ عيتوليد در صنا عوامل كل وري بهره ارزيابي حاضر، قيتحقهدف اصلي 

 تركيبي هاي داده منظور اين براي. ها است روش تحليل پوششي داده و كوئيست مالم وري بهره شاخص
آوري و  جمع ،)ISIC( صنعتي هاي فعاليت المللي بين استاندارد بندي طبقه اساس بر ايران يا هانكارخ  صنايع
مورد ارزيابي  1380-1389هاي  هاي مختلف صنعتي، طي سال فعاليت  وري كل عوامل توليد در رشته بهره

 يها تيرشته فعال تياكثر يور بهره سطح كهدهد  در مجموع نتايج تحقيق نشان مي .قرار گرفته است
 و يتيريمد ييكارا شكاه آن علت كه است افتهي كاهش يبررس مورد دوره يط رانيا يصنعت مختلف

بيشترين رشد  شده تصفيه نفتي هاي فرآورده توليد نهيزم در فعال عيصنا. است بوده عيصنا نيا اسيمق ييكارا
وري كل عوامل توليد را داشته است كه علت آن تغييرات تكنولوژيكي مثبت در اين رشته فعاليت  بهره

 سطح كاهش نيشتريب زين كشتي انواع تعمير و ديتول يصنعت تيفعال رشتهدر مقابل، . صنعتي بوده است
 مورد دوره يط وري بيشتر صنايع تغييرات بهره. ي تجربه كرده استفن ييبه علت كاهش كارا را يور بهره
 يفن ييكارا نيانگيم. اند وري برخوردار بوده صنعتي از رشد بهره تيفعالرشته  18ي متغير بوده و فقط بررس
و  42/0 بيترت به دوره نيا يط اسيمق به نسبت ثابت بازده و ريمتغ بازده فرض با رانيا يا هانكارخ عيصنا
  .است بوده 79/0 عيصنا اسيمق ييكارا نيانگيم ن،يهمچن. بوده است 34/0
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  مقدمه -1
هاي رشد و توسعه صنعتي تحت تاثير دو عامل رشد و انباشت سرمايه و  هاي اخير استراتژي در دهه

ي عوامل توليد، به كمياب ،در اين زمينه. در بخش صنعت بوده است 2وري بهرهو  1كاراييافزايش 
رشد فرآيند وري در  كشورهاي در حال توسعه باعث شده است كه افزايش بهرهدر  ويژه سرمايه،

ها تا حدود زيادي به  ي  استراتژ اين اي كه اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار باشد، به گونه
ترين  در اين ميان، يكي از متداول. هاي مختلف اقتصادي پرداخته است وري در بخش هارتقاي بهر
هاي  توان به قدرت يك فعاليت صنعتي براي دستيابي به مزيت ي كه از طريق آن مييها شاخص

بدون . و ارتقاي آن است TFP(3( كل عوامل توليد وري هبهربرد،  ي در بين صنايع مختلف پينسب
تواند با كاهش هزينه متوسط توليد كاالها و خدمات،  در يك صنعت مي وري هبهرشك افزايش 

ها در بازار و افزايش ميزان سودآوري محصوالت نهايي واحدهاي  موجب كاهش سطوح قيمت
توليدي صنعت شود، كه پيامد چنين تحولي نيز افزايش توان رقابت محصوالت داخلي دربازارهاي 

 وري بهرهلذا افزايش . هاي جديد صنعتي است گذاري خارجي و در نتيجه رشد حجم سرمايه
ريزان اقتصادي  گذاران و برنامه هاي مختلف صنعتي كشور بايد مورد توجه خاص سياست بخش

صنايع  وري بهرهبا توجه به اهميت موضوع، هدف تحقيق حاضر ارزيابي . كشور قرار گيرد
پژوهش حاضر  ،اين منظور براي. است 4كوئيست وري مالم شاخص بهرهبا استفاده از  يها Ĥنكارخ

  :زير است به سئواالت در صدد پاسخگويي
در ايران طي دوره مورد بررسي چه تغييراتي  يا كارخانهوري كل عوامل توليد در صنايع  بهره

  داشته است؟
  چگونه بوده است؟ايران  يا كارخانهصنايع وري كل عوامل توليد در  بهرهتاثير عوامل موثر بر

 سپس و يور بهره و ييكارا مفهوم ابتدا،. بخش تنظيم شده است چنداين راستا، مقاله حاضر در  در
. است دهيگرد هيارا قيتحق ينظر يمبان و نهيشيپ سپس. است شده انيب ها آن يريگ اندازه يها روش

 يها هيتوص و جينتا و ها داده ليو تحل هيها، تجز داده يآور به نحوه جمع زين قيتحق يانيبخش پا
  . پردازد يم ياستيس

                                                 
1. Efficiency 
2. Productivity  
3. Total Factor Productivity  
4. Malemquist Index  
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  يور و بهره كاراييمفهوم  -2
 .دهد را نشان ميآل  يك مفهوم نسبي است و مقايسه بين عملكرد واقعي و عملكرد ايده كارايي

گيري از منابع توجه دارد و ميزان استفاده مفيد از منابع را  به نحوه بهره كاراييتوان گفت كه  مي
نسبت بازدهي واقعي بدست آمده به بازدهي استاندارد و تعيين  ديگر،به عبارت . دهد نشان مي

 4دياقتصا كاراييو  3تخصيصي كارايي،2فني كاراييسه نوع  1فارل .يا راندمان است كارايي،شده
فني رابطه بين نهاده و محصوالت و چگونگي تبديل  كاراييدر  .دهد را مورد بررسي قرار مي

فني مربوط به ساختار تكنولوژيكي  كاراييديگر، عبارت به. ا به محصوالت مطرح استه نهاده
و نحوه استفاده از  ها در نوع زيرا مقايسه بين بنگاه ،فني يك مفهوم نسبي است كارايي. باشد مي

 كاراييبنگاهي داراي طبق تعريف . شود فني به دو مفهوم توجه مي كاراييدر . تكنولوژي است
ه تكنولوژي يا نحوه ب يعني، هاي مفروض و ثابت داده فني باالتر است كه بتواند با مجموعه

ميزان محصول بيشتري نسبت به ساير  ،كارگيري عامل كار و سرمايه كه قبالً تعيين شده است
بنابراين به آن . توليد استميزان در اين تعريف محور بحث بر روي تغيير . ها توليد نمايد بنگاه
طبق تعريفي ديگر، يك بنگاه زماني كاراست كه با توجه به سطح  .5گويند مي مدار ستاده يياكار

ثابت محصول، از يك يا چند عامل توليد، بدون افزايش در مقادير ساير عوامل، در قياس با ساير 
چارنز و ( گويند مي 6مدار يي، روش نهادهابه اين روش سنجش كار. ها كمتر استفاده كند بنگاه

فني ارتباطي با قيمت عوامل ندارد، و لذا در مواقعي كه نتوان قيمت  كارايي.)436 :71981،همكاران
تخصيصي توانايي  كارايي. تواند مورد استفاده قرارگيرد گذاري كرد، مي عوامل را به درستي ارزش

 كارايي.باشد مي ها آنهاي  يك واحد اقتصادي در استفاده از تركيب بهينه عوامل با توجه به قيمت
ست از توانايي ا آيد، عبارت فني و تخصيصي بدست مي كارايياز حاصلضرب اقتصادي نيز كه 

 .ها دست آوردن حداكثر سود ممكن با توجه به قيمت و سطح نهادهه يك واحد اقتصادي در ب
 روش تحليل مرزي. منوط به تعريف و مقايسه با يك حد استاندارد مشخص است كاراييتشخيص 

هاي  وري بنگاه و بهره كارايياست كه بيشترين كاربرد را در زمينه ارزيابي  هايي روشاز  ييك
هزينه يا سود،  ،با برآورد توابع توليددا واحدهاي اقتصادي ابت در اين روش .اقتصادي داراست
كه در روي اين مرز فعاليت  هايي و سپس بنگاه آورند ه وجود ميرا ب كاراييمرزي به نام مرز 

                                                 
1. Fare 
2.Technical Efficiency 
3. Allocative Efficiency 
4. Economic Efficiency 
5. Output Oriented 
6. Input Oriented  
7. Charens (1981) 
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كه در خارج از آن قرار دارند، به عنوان  ديگر واحدها، و ان واحدهاي كارآمدكنند به عنو مي
  ).24: 1379 ،يبديم يامام( شوند واحدهايي ناكارآمد شناخته مي

براساس مقدار محصول سرانه توليد شده به ازاي هر واحد نهاده نيز وري يك بنگاه  بهره
به مقدار نهاده  ستادهوري نسبت مقدار  در حالت يك ستاده و يك نهاده، بهره. شود گيري مي اندازه
وري  توليد كند، بهره x0 را از نهاده y0 بنگاه محصول گر در دوره صفرا به عبارت ديگر،. باشد مي

  :شود مشخص مي زير آن به صورت
 

)1(  y

x
  0

0
0

 

  
  :وري در اين دوره برابر است با شود، ميزان بهره توليد x1 از نهاده y1محصول ،اگر در دوره يك
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  :آيد  دوره پايه به صورت زير به دست مي ياوري در دوره يك نسبت به دوره صفر  و شاخص بهره
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وري از  نرخ رشد بهره. كند وري بنگاه چگونه نسبت به دوره پايه تغيير مي دهد بهره كه نشان مي

، حالت وجود چندين نهاده يا ستاده در. آيد ستاده و نهاده به دست ميتفاوت نرخ رشد مقادير 
 در اين حالت. گردد ه و ستاده در فرمول فوق ميشاخص مقدار نهاده و ستاده جايگزين مقادير نهاد

  :به صورت زير است MFP(1( عوامل توليدوري  شاخص بهره
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1. Multi-Factor Productivity 
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 دوره به نسبت يك دوره در نگاهبه ترتيب شاخص مقدار ستاده و نهاده ب xQو  yQ،كه در آن
هاي بررسي  ترين روش ريزي خطي از مهم اقتصاد سنجي و برنامه هاي روش امروزه. پايه هستند

كوئيست نيز از جمله  وري مالم بهره  شاخص. است اقتصادي واحدهاي دروري عوامل توليد  بهره
 است توليد عوامل كل وري بهره سنجش براي خطي ريزي برنامه  هاي هاي موجود در روش ابزار

  ).124: 1388 آباد، يحاج يوسفي و نژاد ءزرا(
  
  يور و بهره ييكارا يريگ اندازه يها روش -3

و روش مرز قطعي و روش  SFA(1( هاي پارامتريك اقصادسنجي همانند روش مرز تصادفي روش
در هايي هستند كه بيشترين كاربرد را  از جمله روش ،)DEA( ها ناپارامتريك تحليل پوششي داده
هر واحد  كاراييهاي پارامتريك  در روش .باشند دارا مي كاراييمطالعات مربوط به تحليل مرز 

تعيين  داگالس  -انسلوگ و كابآمده از توابع توليد يا هزينه تر اقتصادي با تابع توليد مرزي بدست
امكان آزمون فرضيه وجود  اقتصادسنجي، هاي مدل استفاده ازبه دليل  ها در اين روش. شود مي
هاي خدماتي بر خالف  هاي پارامتريك، اين است كه در فعاليت ترين ايراد روش مهم .دارد

رو  از اين. مشكل استهاي توليدي، امكان تصريح يك شكل به خصوص براي اغلب توابع  فعاليت
به  كارايينمرات در اين روش  همچنين. كند ها ايجاد مي هاي خاصي را در تخمين محدوديت

، تغيير واحدهاي ديگربه عبارت . باشند ها وابسته مي ها و ستاده گيري نهاده واحدهاي اندازه
ي واحدهاي مورد متفاوتي را برا كاراييگيري و تخمين جديد تابع مرزي تصادفي، نمرات  اندازه

  . خواهد نمودارائه بررسي 
هاي اقتصادي  ريزي خطي براي ارزيابي عملكرد بنگاه ها نيز يك روش برنامه داده  تحليل پوششي

ها، مقادير مربوط به  ها و ستاده در اين روش با استفاده از اطالعات موجود مربوط به نهاده. است
در اين روش واحدها با يك سطح . شود ها محاسبه مي هاي مختلف هر يك از بنگاه كارايي

 ها آنشوند، بلكه مالك ارزيابي  استاندارد از قبل تعيين شده يا تابعي معلوم و مشخص مقايسه نمي
ازآنجا  .دهند هاي مشابهي انجام مي اي است كه در شرايط يكسان، فعاليت واحدهاي تصميم گيرنده

هايي كه باالترين نسبت  بنگاه DEAباشد، در روش ن تابع توليد مرزي در عمل مشكل ميكه تعيي
 ،)1994( همكارانو  2فار. خواهند بود كاراييستاده به نهاده را داشته باشند، تشكيل دهنده مرز 

                                                 
1. Stochastic frontier Approach 
2 . Fare (1994) 
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وري كل عوامل  ها، شاخصي از بهره داده توان با استفاده از روش تحليل پوششي كه مي ندنشان داد
در اين شاخص بر خالف . شود كوئيست گفته مي توليد را به دست آورد؛ كه به آن شاخص مالم

نياز به داشتن قيمت  ،1وري كل عوامل توليد، نظير ترنكويست هاي مهم سنجش بهره ديگر شاخص
وري كل عوامل توليد به تغييرات  همچنين در اين شاخص، تغييرات بهره. ها نيست دهها و نها ستاده

، قابل تفكيك كاراييفني يا رسيدن به مرز  كاراييو تغييرات  كاراييتكنولوژيكي يا انتقال مرز 
ي و سري زماني واحدهاي عهاي مقط كوئيست نيازمند داشتن داده مالماستفاده از شاخص . است

هاي سريزماني  ت، در حالي كه در شاخصي نظير ترنكويست، صرفاً با استفاده از دادهاس 2اقتصادي
  ).11:2004 ،3موهان و ري( پذير است وري عوامل توليد امكان براي يك بنگاه، محاسبه بهره

  

  قيتحق نهيشيپ -4
امروزه مطالعات  ،يعملكرد اقتصاد يابيدر ارز يور بهره يها شاخص فراوانتوجه به كاربرد  با
انجام گرفته است كه به چند مورد  يور بهره يها شاخص ليو تحل يريگ اندازهدر خصوص  ياديز

وري كل عوامل توليد در صنايع خودروسازي آمريكا را طي  بهره ،)2011( 4چن .گردد يماشاره 
. وري مالم كوئيست مورد بررسي قرار داده است ، با استفاده از شاخص بهره2010تا 2007هاي  سال

وري كل عوامل توليد طي زمان افزايش  دهد كه سطح بهره در مجموع نتايج اين تحقيق نشان مي
وري  و تغييرات كارايي مقياس بيشترين نقش را در رشد بهره تغييرات تكنولوژيكي. داشته است

  .عوامل توليد در كارخانجات مورد بررسي داشته است
ي ا هانوري كل عوامل توليد در صنايع كارخ در تحقيقي ديگر به ارزيابي بهره ،)2011( 5ترك سن

. كوئيست پرداخته است مالموري  ، با استفاده از شاخص بهره2010تا  1995هاي  تركيه طي سال
درصد  6/5وري كل عوامل توليد طي اين زمان  نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بهره

وري كمتري نسبت به  شد بهرهرصنايع با درصد مالكيت دولتي باال از نرخ . رشد داشته است
ترين نقش را در يرات تكنولوژيكي نيز بيشيتغ. اند مالكيت خصوصي باال، برخوردار بوده با صنايعي

موثر بر  عوامل يدر پژوهش ،)2013( 6بون .وري عوامل توليد طي اين زمان داشته است رشد بهره
 ستيكوئ مالم شاخص از استفاده با 2010 تا 2001 يها سال يط ا،ياسترالدر  ديعوامل تول يور بهره

                                                 
1. Tronqvist 
2. Panel Data 
3. Mohan and Ray (2004) 
4. Chen (2011) 
5. Senturk (2011) 
6. Boon (2013) 
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 بوده، كشور نيا در ديتول عوامل يور بهره رشد از يحاك جينتا نيا. است داده قرار يبررس مورد را
 گرياز د. اند داشته عوامل يور بهره رشد در را سهم نيشتريب بيبهترت يفن و يكيتكنولوژ عوامل كه

 همكارانو  2كيرودر ،)2003( 1ونليبه مطالعات  توان يم نهيزم نيمطالعات انجام شده درا
  .كرد زاشارهين  )2013(همكاران  و 4وكاچانجا )2005( 3ميو ز وركي، )2004(

، به بررسي )1388( ميبدي و ديگران اما در زمينه تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور، امامي
، 1374-1385وري كل عوامل توليد در بخش صنعت در استان آذربايجان شرقي، طي دوره  بهره

 تقريباًنتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه تغييرات كارايي مديريت با ضريب . اند پرداخته
همچنين . وري عوامل در صنايع مورد بررسي اثرگذار بوده است يكساني با ساير عوامل بر بهره

  .وري كل عوامل توليد طي اين زمان تغيير چنداني نداشته است سطح بهره
وري كل عوامل توليد صنايع بزرگ  بهرهتغييرات  ، در تحقيقي ديگر)1391( پور و ديگران حكيمي

، مورد ارزيابي 1371-1388، طي دوره كوئيست مالمبا استفاده از شاخص  را ايران يها Ĥناستدر 
 عوامل كل وري بهره متوسط، طوردهد كه به  مينتايج حاصل از اين تحقيق نشان  .اند قرار داده

بر . افزايش نسبي داشته است مورد بررسيهاي  سالي كشور طي ها نااستدر صنايع بزرگ در  توليد
وري كل عوامل توليدي صنايع مذكور در كل  بهرهاساس اين نتايج، متوسط ميزان تغييرات 

 8/0درصد بوده و اين در حالي است كه متوسط تغييرات كارايي منفي  5، در اين دوره ها Ĥناست
افزايش در  أمنشت ديگر به عبار. درصد بوده است 8/5درصد و متوسط تغييرات تكنولوژي برابر با 

وري كل عوامل توليدي ناشي از تغييرات تكنولوژي بوده و ضمن اينكه اثري تقويت  سطح بهره
  .ه استنمود خنثي نيز را كارايي تغييرات منفيوري داشته، اثر  كننده بر بهره

 ران،يفوالد ا عيدر صنا ديكل عوامل تول يور سطح بهره يبه بررس يپژوهش در ،)1391( انيصادق
 عوامل يرو بهره كه دهد مي نشان آمده دست به نتايج. پرداخته است 1388تا  1380 يها سال يط
 ييو كارا يفن ييكارا راتييبرخوردار بوده، كه تغ يزمان از روند كاهش يط بخش نيا در ديتول
  .است داشته مورد نيا در را سهم نيترشيب اسيمق
  
  
  

                                                 
1. Unel (2003) 
2. Rodrik (2004) 
3. Yoruk and Zaim (2005) 
4. Gachanja (2013) 



  
 1395 بهار و تابستان، پانزدهم، شماره هشتمگذاري اقتصادي، سال  پژوهشي سياست -مجله علمي                                         160

  قيتحق روش و ينظر يمبان - 5
ها داده يپوشش ليتحل-1- 5 DEA1  

و  2ها، تحت دو فرض بازده ثابت ها در روش تحليل پوششي داده بنگاه و كارايي ارزيابي عملكرد
 بر همين اساس در روش. پذيرد صورت مي 5گرا يا ستاده 4گرا با دو رويكرد نهاده ،3متغير به مقياس

DEA دو مدلCCR6 وBCC7 شود؛ كه اصوالً ارزيابي عملكرد واحدهاي اقتصادي  مطرح مي
رشته فعاليت صنعتي با استفاده از Nاگر فرض شود كه هر يك از . گيرد ميانجام  ها آناز طريق 

K نهاده مقدارM فني واحد تصميم گيرنده باتوجه به مدل كاراييكند  ستاده را توليد مي
CCRشود اي به صورت زير محاسبه مي گيري نهاده ، با جهت:  

 
  
  
)5(  
 
 
  

  
فني تحت فرض بازدهي ثابت به مقياس  كارايييك عدد اسكالر و بيان كننده  جايي كه 

نسبت بهينه نهاده مورد نياز براي تحصيل مقدار معيني محصول به ميزان مورد  در واقع.باشد مي
بين صفر و يك قرار دارد و هرچه به يك نزديكتر  مقدار عددي. دهد استفاده آن را نشان مي

1Nيك بردار .باالتري است كاراييباشد نشان دهنده سطح   كه نشان  است از اعداد ثابت
شود  به عنوان مجهول در نظر گرفته مي باشد و ميهاي مرجع براي شعب ناكارا  وزن مجموعه دهنده

M يك ماتريس Y.آيد كه با حل الگو مقادير بهينه آن بدست مي Nهاست ستاده.X  يك
Kماتريس N هاست ازنهاده.jy  وjx 1نيز بردارهاييM   وK 1ها و  ازستاده
بار و هربار براي يك رشته فعاليت صنعتي  Nبايد مذكورمدل .باشد ام ميJهاي صنعت نهاده

كنند، فرض بازدهي  از آنجا كه همه صنايع مورد بررسي در مقياس بهينه عمل نمي .محاسبه شود

                                                 
1. Data Envelopment Analysis 
2. Constant Return to Scale 
3. Variable Return to Scale 
4. Input Oriented 
5. Output Oriented 
6. Charnes, Cooper, Rhodes 
7. Banker, Charnes, Cooper 

CRS
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11تواند هميشه مناسب باشد، لذا با افزودن قيد تحدب  ثابت به مقياس نمي   ل باال در مد
،كه شامل فرض بازدهي متغير به مقياس BCCرا بسط داد، تا به مدل CCRتوان مدل مي

بنگاه در حالت فرض  كارايينمره  كاراييمقياس نيز از تقسيم  كاراييميزان . باشد، تبديل شود مي 
. آيد بدست آمده در حالت بازده متغير به مقياس بدست مي كاراييبازده ثابت به مقياس بر نمره 

ي ي، اشاره به مزايا يا توانايي يك صنعت براي قرارگرفتن در مقياس بهينه اقتصادي ،1مقياس كارايي
وجود . آورد اش بدست تواند با تغيير اندازه دارد كه يك بنگاه در حالت بازده متغير به مقياس مي

 صنعت  كاراييصنايع، به آن معناست كه ميزان  كاراييگيري  س در اندازهفرض بازده ثابت به مقيا
 .با تغيير مقياس عملكرد آن تغيير نخواهد كرد

اما فرض بازده متغير به مقياس تنها بيانگر اين حقيقت است كه بنگاه در محدوده بازدهي ثابت 
به مقياس فزاينده يا كاهنده بايد نمايد، به منظور تعيين نوع بازدهي نسبت  نسبت به مقياس عمل نمي

11( قيد سوم را به صورت بازده نزولي نسبت به مقياس  ( تعيين  ،به عبارت ديگر. تغيير داد
فني  كاراييتوليد براي يك بنگاه خاص، با مقايسه مقدار فرآيند نوع بازده به مقياس حاكم بر 

ت به فني متغير نسب كاراييبا مقدار  سبت به مقياست بازده غير صعودي نواحد مزبور در حال
صورت كه اگر اين دو با هم برابر باشند، آنگاه واحد مورد نظر در  ه اينشود، ب تعيين مي مقياس

و در غير اين صورت شرط بازدهي  نمايد به مقياس توليد فعاليت مي شرايط بازدهي نزولي نسبت
هريك از  كاراييها،  در روش تحليل پوششي داده. باشد صعودي نسبت به مقياس برقرار مي

  ). 52 :1379امامي ميبدي، (شود  ها تعيين مي هاي مورد بررسي در مقايسه با عملكرد ساير بنگاه بنگاه
  
 وري مالم كوئيست بهره شاخص -2- 5

موعه اطالعات وري كل عوامل توليد را با استفاده از دو مج تغييرات بهرهكوئيست،  شاخص مالم
ا تكنولوژي مشترك ها در مقايسه ب وعه از دادهممحاسبه نسبت مسافت هر مج براساس داده شده

شاخص شود،  استفاده مي به عنوان تكنولوژي مرجع tاگر تكنولوژي دوره  .كند گيري مي اندازه
، tو دوره  sوري كل عوامل توليد بين دوره  بهرهمدار، در محاسبه  ي نهادهگير جهتكوئيست با  مالم

  :به صورت زير است
  

                                                 
1. Scale Efficiency 
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)6(     
 

t
i t tt

i s s t t s
i s s

d y ,x
M y ,x , y ,x

d y ,x
  

  
استفاده شود، اين شاخص به صورت  به عنوان تكنولوژي پايهsاز طرف ديگر، اگر تكنولوژي دوره 

  :زير خواهد بود
  

)7(     
 

s
i t ts

i s s t t s
i s s

d y ,x
M y ,x , y ,x

d y ,x
  

  
كه در آن نماد  s

i t td y ,x  دوره مسافت مشاهدات تابع اشاره بهt  تا تكنولوژي دورهs دارد. 
tاگر sمقادير . فني گفته شده در بخش قبل خواهد بود كارايي، اين مسافت معادل با ميزان باشد

 tتا دوره  sوري عوامل توليد از دوره  نشان دهنده وجود رشد بهره iMر از يك برايت بزرگ
الول، ( وري كل عوامل توليد است دهنده كاهش بهره در حالي كه مقادير كمتر از يك نشان ،است

به صورت  نشان دادند كه اگر تكنولوژي ، )1998( 1فار، گروسكاپ و رومز ).114: 1998
 ،2كولي و والدينگ( هستند معادل فوقكوئيست  ي هيكسي باشد، دوشاخص مالماتكنولوژي خنث

توان به صورت  در اين صورت تابع مسافت را مي ).17: 2005     t
i id x, y A t d x, y 

جهت اجتناب از تحميل ديگر قيود الزم براي كاربرد هريك از دو فرمول فوق، اغلب . نوشت
  : شود، يعني حسب ميانگين هندسي اين دو عبارت بيان مي ربمل توليد اوري كل عو شاخص بهره

  

)8(     
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1. Fare, Grooskap, Rooms (1998) 
2. Coelli and Walding (2005) 
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آنكه در  
 

t
i t t

s
i s s

d y ,x
d y ,x

را براساس معيار  ،EFCH(1( فني كاراييتغيير در ميزان ، 

 كاراييبرابر با نسبت  كاراييتغيير در  ،عبارت ديگربه . كند گيري مي ، اندازهtتا   sدر زمان فارل
قسمت باقيمانده اين عبارت نيز مقياسي  .استs دوره فني فارل در  كاراييبه  tفني فارل در دوره 

، چهار مقياس مسافت با حل چهار 8معادله در . دهد را نشان مي TCH(2( تكنولوژيكياز تغييرات 
اين چهار مدل . شود محاسبه مي، ها تحليل پوششي داده مدل همانند ،)LP(ريزي خطي برنامهمدل 
فرآيند در حالتي كه در . بار و هر بار براي يك بنگاه نمونه حل شوند nريزي خطي بايد  برنامه

و  كاراييوري، يعني تغييرات  توليد بازده نسبت به مقياس ثابت برقرار باشد، فقط دو منبع رشد بهره
  .دارد وجود تغييرات تكنولوژيكي

  
 يور بهره مسئله حليبرايخطيزيربرنامهيهامدل):1(جدول
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 اثراتنسبت به مقياس برقرار باشد، عالوه بر دو منبع فوق،  متغير بازده توليد فرايند در چنانچه اما
نيز به عنوان  SECH(4( مقياس كاراييو  3)PTECH( خالص يفن ييكارا اي يتيريمد كارايي

). 4 :2007 5وسايفوداسكاالكيس،پاسيوراس ( شوند وري در نظر گرفته مي ديگر منابع رشد بهره
  :شود به صورت زير مشخص مي يتيريمد ييكارا تغييرات

                                                 
1. Technical Efficiency Change 
2. Technological Change 
3. Pure Technical Efficiency 
4. Scale Efficiency Change 
5. Pasiouras and Sifodaskalakis (2007) 
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)14(   
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و زمان tبا توجه به تكنولوژي زمان  كاراييمقياس در واقع ميانگين هندسي دو مقياس  اثركارايي

s مقياس نيز به صورت زير است كاراييتغييرات . است:  
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 راتييتغ. دارد ثابت و متغير مقياس به نسبت  به ترتيب اشاره به بازده cو vانديس آن در كه
 ضرب  حاصل نيهمچن. است يفن ييكارا راتييتغ كننده نييتع اسيمق ييو كارا يتيريمد ييكارا
 رقم را ديتول عوامل يور بهره راتييتغ اس،يمق ييكارا و يكيتكنولوژ ييكارا ،يتيريمد ييكارا

  ).87: 1388 ،يبديم يامام( زند يم
  

  ها آن يآور جمع نحوه و ها داده منابع -6
هاي  ي ايران، دادهها Ĥنصنايع كارخ يفن كاراييو  يور بهره يابياين تحقيق به منظور ارز در

در سطح  ISIC(1( صنايع بندي طبقه المللي بينرشته فعاليت صنعتي بر اساس استاندارد  130تركيبي
 يور و با استفاده از شاخص بهره 2آوري جمع 1380-1389هاي  رقمي، طي سال 4كدهاي

 عوامل كل يور بهره راتييتغعوامل موثر بر  ريها، تاث داده يپوشش ليو روش تحل ستيكوئ مالم
ها و  با توجه به اهداف تحقيق، نهاده .3است گرفته قرار يبررس مود رانيا صنعت بخش در ديتول

با توجه به ميزان تاثير و اهميت  ،يمختلف صنعت يها تياز رشته فعال كيمورد استفاده هر يها ستاده

                                                 
1.International Standard Industrial Classification 

 صورت 1383 سال ثابت هاي قيمت مبناي بر ،CPI كننده مصرف قيمتي شاخص اساس بر بررسي مورد متغيرهاي سازي واقعي .2
  .است پذيرفته

 توجه با اما. شوند مي تقسيم صنعتي ليتافع رشته 140 به ايران اي كارخانه صنايع رقمي، 4كدهاي اساس بر، )ISIC( بندي طبقه در .3
 نفر ده داراي صنعتي هاي كارگاه اطالعات و آمار انتشار عدم و صنعتي فعاليت رشته 10 الزم اطالعات و آمار نبودن دسترس در به

  .است گرفته قرار ارزيابي مورد 1380-1389 دوره طي فعاليت، رشته 130 عملكرد نهايت در، 1389 سال از پس بيشتر و كاركن
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 حجم ن،ياغلش تعدادتعريف و در نهايت  ع،ياز صنا كيهر يك از عوامل موثر در عملكرد هر 
سطح ارزش  .1اند شده گرفته نظر در نهاده عنوان به عيصنا نيا يمصرف يانرژ ارزش و هيسرما

  .به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است زين يا كارخانه عياز صنا كيافزوده هر 
  

  ها دادهتجزيه و تحليل  -7
 ميزان ابتدامدار،  نهاده يريگ اي و جهت مورد نياز، با روش چندمرحله اطالعات آوري جمعاز  پس

 ،1380-1389 هاي سال از يك هر براي ،يصنعت مختلف يها تيفعال رشتهاز  كي هر كارايي
دهد كه  مي نشانمدار،  گرايش نهاده بافني  كاراييدر مجموع، نتايج ارزيابي  .2است شده محاسبه
هاي مورد بررسي به  در هر يك از سال VRSمورد بررسي در حالت  عيصنا كارايي ميانگين
 عبارت به. بوده است 49/0 و 57/0، 51/0، 36/0، 31/0، 58/0 ،48/0 ،32/0، 35/0 ،25/0ترتيب 
 به بررسي مورد هاي سال از يك هر در ع،يصنا نيافزوده ا ارزشكنوني  سطح به توجه با ديگر،
و  43/0، 49/0، 64/0، 69/0، 42/0، 52/0، 68/0، 65/0، 75/0امكان كاهش  نيانگيبه طور م ترتيب

  .وجود دارد عيصنااستفاده  موردهاي  نهاده سطح در 51/0
  

  1380-1389هاي  طي سال يصنعتمختلفيهاتيفعالرشتهييكاراميانگين:)2(جدول
 اسيمق به نسبت ثابتبازده سال

(CRS)
 اسيمقبهنسبتريمتغبازده  

(VRS)
 اسيمقييكارا

(SC)
1380  15/0 25/0 72/0
1381  3/0 35/0 9/0
1382  25/0 32/0 84/0
1383  41/0 48/0 89/0
1384  5/0 58/0 88/0
1385  24/0 31/0 31/0
1386  3/0 36/0 85/0
1387 44/0 51/0 88/0
1388 46/0 57/0 83/0
1389  41/0 49/0 86/0
42/0 34/0 دوره ميانگين 79/0

 قيتحقيهاافتهي:ماخذ
  

، 20، 11، 9، 8، 7 تعداد بررسي مورد هاي سال از يك هر در مقياس به نسبت متغير بازدهي فرض با
با  ،همچنين. اند صد درصد برخوردار بوده كاراييصنعت از  تيرشته فعال 13و، 16، 14، 11، 6

                                                 
  .محاسبه شده است انگيموجودي سرمايه استفاده شده در اين تحقيق با استفاده از روش  .1
  .است رفتهيصورت پذ DEAPها با استفاده از نرم افزار  داده ليو تحل هيتجز .2
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، 15/0مختلف طي زمان مورد بررسي عيصنا كاراييفرض بازده نسبت به مقياس ثابت، ميانگين 
به دست  كاراييسطوح . بوده است 41/0و  46/0، 44/0، 30/0، 24/0، 50/0، 41/0، 25/0، 3/0

درصد در  51بايد به طور ميانگين،  عياين صنا 1389در سال  ؛دهد كه به عنوان مثال آمده نشان مي
هايشان  درصد در نهاده 59ند، و قريب به فني نهاده برس كاراييكنند تا به  جويي صرفههايشان  نهاده
  .فني نهاده برسند و هم به مقياس بهينه دست يابند كاراييجويي نمايند تا هم به  صرفه

، 85/0، 31/0، 88/0، 89/0، 84/0، 9/0، 72/0در اين زمان به ترتيب عيمقياس صنا كارايي ميانگين
 عيصنا رد ديبه سمت مقياس بهينه تول دهنده لزوم حركت بوده است كه نشان 86/0و  83/0، 88/0

نسبت به مقياس فزاينده فعاليت  هي بازد محدوده در عيصنا اكثريت. است رانيااي  هانكارخ
 كارايي بودن باالتر رغم عليدهد كه  فني نشان مي كاراييدر مجموع، نتايج ارزيابي . كنند مي

 . مديريتي در وضعيت مناسبي قرار ندارند كارايياز لحاظ  عيمقياس، اكثريت اين صنا

دهد  نشان مي 3جدول در ،1380پايه،  سال به نسبت مالمكوئيست، شاخص ساالنه ميانگين بررسي
 برخوردار يدرصد 7 كاهش ميانگيناز  1389تا  1380هاي  وري كل عوامل توليد طي سال كه بهره

  .1بوده است
  

  1380 -1389  هايسال طي رانيا اي كارخانهعيصناكوئيستمالموريبهرهساالنه شاخصميانگين):3( جدول

 سال
 تغييرات
  فني كارايي

 EFCH 

 تغييرات
  يكيتكنولوژ

 TCH 

 كارايي تغييرات
  تيريمد

 PECH 

 كارايي تغييرات
  مقياس

 SECH 

 تغييرات
 كل وري بهره

  توليد عوامل
 TFPCH 

1381  267/2 467/0 630/1 391/1 058/1
1382  806/0 521/1 884/0 912/0 226/1
1383  715/1 528/0 576/1 089/1 906/0
1384  293/1 854/0 294/1 999/0 104/1
1385  437/0 413/2 480/0 909/0 053/1
1386  260/1 849/0 206/0 045/1 069/1
1387 539/1 715/0 466/1 050/1 100/1
1388 041/1 094/1 110/1 939/0 139/1
1389  885/0 181/1 867/0 021/1 045/1
 ميانگين
 دوره

136/1 946/0 102/1 031/1 075/1 

 قيتحق يها افتهي :ماخذ

                                                 
در . باشد، بر بهبود عملكرد داللت دارد كيكمتر از  ديعوامل تول يحداقل ساز يبر مبنا ستيكوئ شاخص مالم راتييچنانچه تغ .1

 يبر مبنا ستيكوئ شاخص مالم راتييكه تغ يزمان اشاره دارد و در حالت يباشد به كاهش عملكرد ط كيكه بزرگتر از  يحالت
  ). 18: 1998 گران،يو د يكول( باشد، بر بهبود عملكرد داللت دارد كيبزرگتر از  ديعوامل تول يحداكثرساز
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 درصدي 5حدوداً  كاهشپس از  ،)TFPCH( وري كل عوامل توليد شاخص بهره ،در اين زمينه
روند  از ،)EFCH( فني كارايياين زمان،  در. داشته است زكاهشين بعد سال در ،1381 سال در

 ييكارا كاهش از يناشداشته است، كه  ينوسان يروندبعد  هاي سالبرخوردار بوده و در  كاهنده
  .بوده است اسيمق ييو كارا يتيريمد

درصد  10 حدود ميانگينطور  به ،)PECH(ي صنعت مختلف يها تيفعال رشتهمديريتي  كارايي
 يروند ازبه سال پايه  نسبت اگرچه نيز ،)TCH( تغييرات تكنولوژيكي. دهد مي نشان را كاهش
 كارايي. داشته است يدرصد 6 رشد نيانگيم سال نيا به نسبت كل در اما بوده، برخوردار ينوسان

  .دهد درصد را نشان مي 3 كاهش ميانگين نوساني، روند رغم يعل زين عيصنا )SECH( مقياس
 رغم يعلو  افتهي شيافزا ها آن يتيريمد ييكارا شيبه علت افزا عيصنا يفن يي، كارا1389سال  در
. رشد داشته است هينسبت به سال پا عيصنا ييكارا اس،يمق ييكارا راتييو تغ يكيتكنولوژ راتييتغ

 به كوئيست مالموري  ساالنه شاخص بهره نيميانگ ق،يتحق وستيدر پ 4همچنين، در جدول شماره 
به عنوان مثال در اين . است شده هئارا يمختلف صنعت يها تياز رشته فعال هريك براي تفكيك

 14سازي و ريسندگي الياف منسوج داراي ميانگين حدوداً  آماده نهيفعال در زم عيجدول، صنا
. بوده است تكنولوژيكي راتييتغ يدرصد 2حدوداً  شيفني و افزا كاراييدرصدي كاهش در 

. دهد درصدي را نشان مي 7ميانگين كاهش  يصنعت تيفعال رشتهمقياس اين  كارايي راتييتغ
درصد كاهش داشته  6اين صنعت به طور ميانگين  يتيريمد ييكارا ايخالص فني  ن،كارايييهمچن
شاخص مالم  اساسبر يصنعت تيوري كل عوامل توليد در اين رشته فعال در مجموع، بهره. است

  . درصد برخوردار بوده است 11كاهش  نيكوئيست از ميانگ
 -55 و 15بندي با نرخ رشد  توليد محصوالت چوبي و سيم و كابل عايق نهيفعال در زم يها بنگاه

  رشته. اند فني را دارا بوده كارايي راتييتغ نيانگيم نيتر نييو پا نيباالتر بيدرصد، به ترت
ساير محصوالت چوبي به  توليدو  ،توليد پوشاك، توليد وسايل نقليه موتوري يصنعت يها تيفعال
و  يتيريمد كاراييتكنولوژيكي، تغييرات  راتييرشد تغ نيشتريدرصد ب 15و  20، 19با  بيترت
هاي  اند و در مقابل، گروه محصوالت اساسي مسي، توليد ورقه مقياس را دارا بوده كارايي راتييتغ

  .اند داشته را عملكرد نيبدتر دستباف جاجيم و زيلو و گليم توليد شده و تخته چندالئي و روكش
 ديتول ملكل عوا يور رشد بهره نيشتريب شده تصفيه نفتي هاي فرآورده توليد نهيزم در فعال عيصنا

در . بوده است يصنعت تيرشته فعال نيمثبت در ا يكيتكنولوژ راتييرا داشته است كه علت آن تغ
 عوامل يور بهره نيانگيم كاهش با زين كشتي انواع تعمير و ديتول يصنعت يها تيفعال رشتهمقابل، 
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 يور بهره راتييتغ. است كرده تجربه را يور بهره سطح كاهش نيشتريب درصد 32 زانيم به ديتول
 يور بهره رشد از يصنعت تيالعف رشته 18 فقط و بوده ريمتغ درصد 15 تا 10 نيب عيصنا شتريب

 كه است افتهي كاهش زمان يط رانيا يا كارخانه عيصنا بيشتر يور سطح بهره. اند برخوردار بوده
  .است بوده عيصنا نيا در اسيمق ييكارا و يتيريمد ييكارا كاهش آن علت

  

  ياستيس يها هيتوص و جينتا - 8
وري مالم كوئيست و همچنين روش تحليل پوششي  بهره  شاخصاين پژوهش، با استفاده از  در
 صنعتي، فعاليت رشته 130 كارايي وضعيتوري كل عوامل توليد و  بهره تغييراتها به بررسي  داده
وري  روند تغييرات بهرهاز نتايج تحقيق، تشخيص . است شده پرداخته 1380-1389 هاي سال طي

نحوه رسيدن به سطح  و تغييرات اين در مديريتي فني، عوامل از يك عوامل توليد و نقش هر
به  يموردبررسهاي  طي سال ،با توجه به نتايج بدست آمده. است كاراييوري و  مطلوب بهره

هردوحالتدر  يمختلف صنعت يها تيدرصد از رشته فعال 7، و 6، 9، 6، 5، 10، 5، 3، 9، 4ترتيب 
CRS  وVRS  فني و مقياس  كارايياند هر دو  توانسته عيصنابه عبارتي فقط همين . باشند ميكارا

درصد از  10و 12، 10، 8، 4، 15، 8و  7، 6، 5در نقطه مقابل، در طي اين زمان، . را به دست آورند
 CRSحالت  در عيصنا اين. ،كاراهستندVRSوجود دارد كه در حالت  رانيا يا هانكارخ عيصنا

  .باشند مقياس مي كاراييخالص فني دارند و فاقد  كاراييكارا نبوده و لذا فقط 
دهد كه ميانگين  نشان مي ،1380كوئيست، نسبت به سال  مالم وري بهرهساالنه شاخص  ميانگين

. برخوردار بوده است يدرصد 7 كاهشوري كل عوامل توليد طي دوره مورد بررسي از  بهره
رغم  بوده، كه اين امر باعث شده است علي مثبت تكنولوژيكي تغييرات داراي عيصنا كثريتا

 رانيا يا هانكارخ عيصناوري عوامل توليد در  بهره خالص، فني كاراييفني و  كاراييدر  كاهش
 طي عيصنا از برخيمقياس  كاراييدر اين ميان، با وجود ثابت ماندن ميانگين . نيابد كاهش چندان
 طي توليد عوامل كل وري بهره وفني خالص  كاراييتكنولوژيكي و  كارايي ،فني كاراييزمان، 
  .است كرده تغيير زمان

 توانايي يصنعت يها تيفرض بر آن بوده است كه رشته فعال مدار، نهاده مدل ماهيت به توجه با
فني و  كاراييناكارا بايد براي رسيدن به  عيصنااز اين رو . دارد را استفاده مورد هاي نهاده كنترل

در اين . كنند جويي صرفه را ها نهاده خاصي مقاديرهاي خود،  استفاده از نهاده يزانمقياس در م
كند مطالعات  ايجاب مي كوئيست مالموري  هاي بهره و شاخص كاراييمورد، روند تغييرات نمرات 
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هايي نظير  همچنين الزم است كه بررسي. انجام شود تغييراتجانبي بيشتري در مورد علل اين 
عملكرد  ع،يصناوري  بهره و كاراييگيري  سودآوري، انجام شود، تا در كنار اندازه كاراييارزيابي 

كه همگي مكمل يكديگر بوده مشخص شود تا با اطمينان بيشتري  -هاي ديگري واحدها از جنبه
 استفاده همچون؛ مواردي اين،عالوه بر . كرد هئارابتوان پيشنهادات سياستي را در مورد اين شعب 

ه مناسب براي همانند نيروي كار و سرمايه، ايجاد زمين عيصنا استفاده مورد هاي نهاده از بهينه
 مديريتي كارايي سطح ايقارتاستفاده از ابزارهاي الزم جهت  د،يتولحركت به سمت مقياس بهينه 

. باشد مي ضروري يصنعت مختلف يها تيفعال رشتهبهبود عملكرد  جهت ع،يصنا) خالص كارايي(
توان پيشنهادات زير را در جهت بهبود  هاي تحقيق مي عالوه بر موارد ذكر شده، با استفاده از يافته

  :ي ايران بيان نمودا هناصنايع كارخ كارايي
ساختار صنايع  تجديدلزوم  رانيا يا هانكارخ عيصنا اسيمق ييكارا رشد عدم به توجه با .1

 هاي مورد استفاده و ايجاد  هاي توليدي و ساير نهاده ي، به منظور استفاده بهينه از ظرفيتها Ĥنكارخ

 .شود يم انينما شياز پ شيب توليد يندآفرهاي ناشي از مقياس در  زمينه مناسب براي بروز صرفه

 رشتهدر عملكرد  دار يمعن يها نشان دهنده وجود تفاوت قيتحق جينتا نكهيتوجه به ا با .2
 يصنعت يها تيعملكرد رشته فعال يبررس است، گريكدي با ايران صنعتي مختلف هاي تفعالي

وري صنايع طي زمان، به منظور در  و بهره كاراييهايي همچون ميزان  استفاده از شاخص بامختلف 
 .رسد يم نظر به الزم دولت حمايتي هاي سياست در كارا عقرار دادن صناي  اولويت

سطح  ارتقاي مسئلهاست  الزم ،يبررس مورد عيصنا يفن ييبودن سطوح كارا نييتوجه به پا با .3
 زيتهاي توسعه اقتصادي جهت افزايش سطح م و استفاده از منافع حاصل از آن در برنامه كارايي
 يريپذ رقابت توان شيافزا و ديتول رشد ها، نهيهز كاهش جهت در ايران يا هناكارخ صنايع نسبي
 .رديگ قرار توجه مورد ها آن
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ايه اي ايران طي سال كوئيست  به تفكيك صنايع كارخانهوري مالمميانگين ساالنه شاخص بهره):4(جدول   
1389-1380  

 رشته فعالت كد
تغييرات 

 كارايي فني
(EFCH) 

 تغييرات
 تكنولوژيكي

(TCH) 

تغييرات
 كارايي 
 مديريتي
(PECH)

تغييرات
كارايي 
 مقياس

(SECH)

تغييرات 
وري كل  بهره

 عوامل توليد
(TFPCH) 

آوري و حفاظت ماهي و  عمل 1512
 هاي ماهي فراورده

1.145 0.918 1.142 1.003 1.052 

توليد روغن و چربي حيواني و  1514
 نباتي خوراكي

1.104 0.983 1.088 1.015 1.085 

1.148 كشتار دام و طيور 1515 0.971 1.141 1.006 1.115 

آوري و حفاظت گوشت و  عمل 1516
 هاي گوشتي از فساد فرآورده

1.158 0.984 1.137 1.018 1.140 

بندي و  كردن و درجه پاك 1517
 بندي خرما  بسته

1.130 0.843 1.020 1.108 0.952 

بندي و  كردن و درجه پاك 1518
 بندي پسته بسته

1.110 0.902 1.082 1.027 1.002 

1.140 ها  آوري و حفاظت ميوه عمل 1519 0.982 1.085 1.026 1.093 
1.107 هاي لبني توليد فراورده 1520 1.001 1.115 0.990 1.108 

كردن غالت سازي و آرد آماده 1531
 و حبوبات

1.147 1.011 1.145 1.001 1.159 

هاي  توليد نشاسته و فرآورده 1532
 اي نشاسته

1.075 0.980 1.069 1.006 1.054 

1.176 توليد خوراك دام و حيوانات 1533 1.008 1.157 1.016 1.184 
توليد قند و شكر 1542 1.067 0.962 1.049 1.017 1.026 

توليد آب نبات و شكالت و  1543
 نقل 

1.102 0.984 1.090 1.012 1.085 

توليد رشته و ماكاروني و  1544
 ورميشل 

1.168 0.969 1.160 1.007 1.131 

1.154 نانوائي 1545 0.941 1.089 1.060 1.086 
1.128 توليد نان و شيريني و بيسكويت  1546 0.949 1.088 1.037 1.070 
1.215 چاي سازي 1547 0.985 1.198 1.014 1.197 

توليد ساير محصوالت غذايي  1548
 بندي نشده طبقه

1.103 1.003 1.098 1.005 1.107 

مواد  توليد الكل اتيليك از 1551
 تخمير شده

1.072 0.981 1.052 1.019 1.052 

1.233 توليد مالتا و ماءالشعير 1553 0.913 1.160 1.063 1.125 

هاي غيرالكلي  توليد نوشابه 1555
 گازدار

1.106 0.961 1.066 1.038 1.63 

1.130 معدنيتوليد دوغ و آب 1556 0.973 0.975 1.159 1.099 

توتون و توليد محصوالت از  1600
 سيگار -تنباكو

1.120 0.852 1.051 1.066 0.955 

انتشار روزنامه و مجله و نشريات  2212
 ادواري

1.133 0.905 1.129 1.003 1.025 



  
  171                                                                          اي ايران وري كل عوامل توليد در صنايع كارخانه ارزيابي بهره

 رشته فعالت كد
تغييرات 

 كارايي فني
(EFCH) 

 تغييرات
 تكنولوژيكي

(TCH) 

تغييرات
 كارايي 
 مديريتي
(PECH)

تغييرات
كارايي 
 مقياس

(SECH)

تغييرات 
وري كل  بهره

 عوامل توليد
(TFPCH) 

ساير انتشارات 2219 1.243 0.967 1.051 1.183 1.202 
1.129 چاپ 2221 0.951 1.132 0.998 1.074 

فعاليتهاي خدماتي مربوط به  2222
 چاپ

1.146 0.938 1.038 1.104 1.075 

1.273 هاي كوره كك توليد فرآورده 2310 0.911 1.069 1.191 1.160 

هاي نفتي تصفيه  توليد فرآورده 2320
 شده

1.000 0.795 1.000 1.000 0.795 

توليدمواد شيميائي اساسي بجز  2411
 كود و تركيبات ازت

0.944 1.012 0.942 1.003 0.955 

توليد كود شيميائي و تركيبات  2412
 ازت

1.084 1.015 1.076 1.008 1.100 

توليد مواد پالستيكي به شكل  2413
 اوليه 

0.962 1.004 0.956 1.007 0.967 

توليد سموم دفع آفات و ساير  2421
 هاي فرآورده

1.133 1.005 1.108 1.023 1.138 

1.111 توليد انواع رنگ و روغن جال و 2422 0.925 1.113 0.998 1.027 

توليد دارو و مواد شيميائي مورد  2423
 پزشكي واستفاده در 

1.248 0.907 1.189 1.050 1.132 

1.075 كننده  توليد صابون و مواد پاك 2424 0.999 1.032 1.042 1.074 

توليد ساير محصوالت شيميائي  2429
 بندي نشده طبقه

1.126 1.010 1.129 0.997 1.136 

1.026 توليد الياف مصنوعي 2430 0.981 1.034 0.992 1.007 

روئي و توئي و توليد الستيك 2511
 روكش كردن مجدد

1.157 0.921 1.121 1.031 1.065 

1.122 توليد ساير محصوالت الستيكي 2519 1.006 1.117 1.004 1.129 

توليد محصوالت پالستيكي بجز  2520
 كفش

1.200 0.939 1.153 1.040 1.126 

توليد شيشه جام 2611 1.030 0.976 1.310 0.990 1.005 

اي بجز  محصوالت شيشهتوليد  2612
 شيشه جام

1.132 0.964 1.133 1.000 1.092 

توليد كاالهاي سراميكي غير  2691
 نسوز غيرساختماني

1.139 0.952 1.141 0.998 1.085 

توليد محصوالت سراميكي  2692
 عايق حرارت -نسوز

1.035 1.055 1.039 0.996 1.092 

توليد تجهيزات باالبرنده و  2915
 كنندهجا  به جا

1.136 0.886 1.131 1.005 1.007 

آالت با توليد ساير ماشين 2919
 كاربرد عام

1.160 0.932 1.137 1.020 1.080 

آالت كشاورزي و  توليد ماشين 2921
 جنگلداري

1.249 0.918 1.245 1.004 1.147 

1.093 توليد ماشين ابزار 2922 0.946 1.093 1.000 1.034 
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 رشته فعالت كد
تغييرات 

 كارايي فني
(EFCH) 

 تغييرات
 تكنولوژيكي

(TCH) 

تغييرات
 كارايي 
 مديريتي
(PECH)

تغييرات
كارايي 
 مقياس

(SECH)

تغييرات 
وري كل  بهره

 عوامل توليد
(TFPCH) 

آالت متالوژي  توليد ماشين 2923
 ذوب فلز

0.972 0.998 0.973 0.999 0.971 

آالت معدن و  توليد ماشين 2924
 استخراج 

1.307 1.004 1.296 1.008 1.312 

آوري      آالت عمل توليد ماشين 2925
 موادغذائي 

1.160 0.902 1.136 1.012 1.047 

آالت براي توليد  توليد ماشين 2926
 منسوجات 

1.154 0.940 1.123 1.027 1.084 

آالت با توليد ساير ماشين 2929
 كاربرد خاص

0.922 0.873 0.886 1.041 0.805 

بندي  توليد وسايل خانگي طبقه 2930
 نشده

1.056 0.929 0.927 1.140 0.982 

آالت اداري و  توليد ماشين 3000
 حسابگر و محاسباتي

1.051 0.839 1.049 1.002 0.882 

1.269 توليد موتورهاي برق و ژنراتور  3110 0.954 1.267 1.001 1.211 

دستگاههاي توزيع و توليد  3120
 كنترل نيروي برق

1.218 0.879 1.222 0.997 1.071 

بندي  توليد سيم و كابل عايق 3130
 شده

1.555 0.981 1.135 1.017 1.134 

ها و پيلها و باطريهاي  توليد انباره 3140
 اوليه

1.112 0.990 1.115 0.997 1.101 

توليد المپهاي الكتريكي و  3150
 تجهيزات روشنائي

1.172 0.935 1.163 1.007 1.095 

توليد ساير تجهيزات الكتريكي  3190
 بندي نشده  طبقه

1.249 0.863 1.219 1.025 1.079 

اي  توليد المپها و المپهاي لوله 3210
 الكترونيكي 

1.135 0.912 1.054 1.076 1.035 

هاي تلويزيوني و  توليد فرستنده 3220
 راديويي 

1.337 0.826 1.320 1.013 1.105 

هاي تلويزيون و  توليد گيرنده 3230
 راديو 

1.079 0.909 1.059 1.019 0.890 

1.186 جراحي  و پزشكي توليدتجهيزات 3311 0.940 1.174 1.010 1.115 

توليد ابزارها و وسايل ويژه  3312
 گيري و اندازه

1.160 0.910 1.147 1.011 1.056 

 توليد تجهيزات كنترل عمليات 3313
 صنعتي

1.218 0.879 1.000 1.218 1.071 

توليد ابزارهاي اپتيكي و  3320
 تجهيزات عكاسي

1.238 0.913 1.065 1.163 1.131 

توليد ساعتهاي مچي و انواع  3330
 ديگر ساعت

1.237 0.889 1.064 1.163 1.100 

0.915 توليد وسايل نقليه موتوري 3410 0.988 0.803 1.140 0.904 
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 فعالترشته  كد
تغييرات 

 كارايي فني
(EFCH) 

 تغييرات
 تكنولوژيكي

(TCH) 

تغييرات
 كارايي 
 مديريتي
(PECH)

تغييرات
كارايي 
 مقياس

(SECH)

تغييرات 
وري كل  بهره

 عوامل توليد
(TFPCH) 

براي  -سازياتاق -توليد بدنه 3420
 وسايل نقليه موتوري و

1.287 0.878 1.247 1.032 1.130 

قطعات و ملحقات براي توليد  3430
 وسايل نقليه

0.904 0.962 0.868 1.042 0.870 

1.423 توليد و تعمير انواع كشتي 3511 0.932 1.293 1.100 1.326 

توليد و تعمير انواع قايق و ساير  3512
 شناورها بجز كشتي

1.202 0.886 1.090 1.103 1.064 

1.198 آهن توليد و تعمير تجهيزات راه 3520 0.926 1.181 1.014 1.109 
1.152 توليد انواع موتورسيكلت 3591 0.920 1.151 1.001 1.60 

توليد انواع دوچرخه و صندلي  3592
 دار معلولين چرخ

1.172 0.933 1.162 1.009 1.094 

توليد ساير وسايل حمل و نقل  3599
 بندي نشده طبقه

1.219 0.932 1.121 1.087 1.136 

1.241 توليد مبلمان 3610 0.878 1.230 1.008 1.089 

توليد جواهرات و كاالهاي  3691
 وابسته

1.158 0.960 1.060 1.129 1.112 

1.113 توليد كاالهاي ورزشي 3693 0.884 1.101 1.011 0.984 

توليد وسايل بازي و اسباب  3694
 بازي

1.215 0.911 1.001 1.214 1.107 

بندي  توليد ساير مصنوعات طبقه 3699
 نشده

1.120 0.957 1.103 1.015 1.071 

هاي  ردهخبازيافت ضايعات و  3720
 غيرفلزي

1.223 1.013 1.007 1.214 1.238 
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The Evaluation of the Total Factor Productivity in Iran’s 
Manufacturing Sector 

 
Reza Youssefi Hajeabad1 

 

Abstract    
The aim of this paper is to study the total factor productivity variation and 
measurement of the technical efficiency in Iran's manufacturing sector. For 
this purpose, the productivity of 130 different industrial groups in the 1996-
2007 period was analyzed using the Malmquist index and the data 
envelopment analysis approach on the basis of International Standard 
Industrial Classification (ISIC). The results of the study show that the total 
factor productivity in the manufacturing sector is decreased because the pure 
technical efficiency and the scale efficiency have decreased. Refined 
petroleum products industries have had the greatest growth of the total factor 
productivity through the technological change. Also, shipping industries 
have had the greatest decline of the total factor productivity. The total factor 
productivity in most industries has been variable, and 18 industries have had 
positive total factor productivity changes. The averages of technical 
efficiencies in Iran's manufacturing sector, with the assumption of constant 
return to scale and variable return to scale, are 0.42 and 0.34 respectively. 
Also, the average of scale efficiency in industries is 0.79. 
 
Keywords: Malmquist index, Manufacturing sector, Data envelopment 
analysis, Technical efficiency, Score efficiency. 
JEL Classifications: C61, D70, D24. 
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Comparing the Effects of Unemployment and Inflation on 
Happiness 

 
Esmaiel Abounoori1 
Jamal Eskandari2 

 
Abstract  
In fact, happiness (favorability) may be the ultimate goal of any society. 
Happiness is affected by both unemployment and inflation. The main aim of 
this paper is to compare the effects of unemployment and inflation on 
happiness in EEC and Iran. To do so, we used panel data regarding the 2001-
2011 period. To compare the effects of unemployment and inflation on 
happiness, we estimated the model using standardized variables. After 
conducting the F test and the Hausman test, the parameters were estimated 
using the Fixed Panel approach. The results indicate that both unemployment 
and inflation have negative and significant effects on happiness; if each of 
inflation rate and unemployment rate increases by one standard deviation, 
happiness will be reduced by about 0.044 and 0.181 of standard deviation 
respectively. The comparison of the effects of inflation and unemployment 
on happiness has shown that the effect of unemployment on happiness is 
considerably more than that of inflation (this is found according to the Wald 
test). Moreover, if the per capita GDP increases by one standard deviation, 
happiness will also increase about 0.140 of standard deviation. Thus, in 
order to enhance happiness, reduction of unemployment should be a 
preferred policy. 
 
Keywords: Happiness, Inflation, Unemployment, GDP, Panel data. 
JEL Classification: D60, E310, E240, I31. 
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Investigating the economic factors and policies affecting 
psychological health 

 
Nader Mehregan1 
Khosro Rashid2 

Samineh Ghasemifar3 
Hossein Sohrabivafa4 

 
 
Abstract 
Health, specifically psychological health, is among the national indicators that are 
affected by macroeconomic variables. This paper presents an overview of 
theoretical relationships between macroeconomic variables and psychological 
health using econometric methods. It was estimated on the basis of cross-sectional 
models. To this end, first, a fuzzy logic system and psychology experts’ opinions 
in different provinces were used to estimate the psychological health indicator. 
Then, the effect of macroeconomic variables on this indicator was investigated. 
The results of the study showed that the unemployment variable, Gini coefficient, 
and inflation had a significant negative correlation with psychological health, 
while per capita production was found to have a significant positive correlation 
with it. In other words, this health indicator is not separate from macroeconomic 
variables, and each of these variables had a significant effect in 30 provinces 
during 1387. This emphasizes the need for further attention by policy makers, 
especially in the economic and health sectors. 
 
Keywords: Psychological health index, Unemployment, Inflation, Gini 
coefficient.  
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Studying The Factors Affecting Iran’s Tax Revenues 
 

Mostafa Shamsoddini1 
Javad Shahraki2 

 
 

Abstract 
This research aims at the factors affecting tax revenues in Iran. To study the 
subject, first, a good model is selected according to the structure of Iran's 
economy and, then, a theoretical model as well as the corresponding variables and 
equations are presented. The study makes use of seemingly unrelated regressions 
method (SURE) and 3SLS because there are different and seemingly unrelated 
equations. The model is double estimated, once without virtual variables and 
again with virtual variables. This implies the existence of structural breaks in 
model equations. As a result of both estimates, it is shown that the change in the 
tax structure has had the least effect on import taxes as to increase tax revenues. 
Also, the changes in the tax structure have been the most effective in the other 
direct taxes and taxes on consumption and sale respectively so as to increase tax 
revenues. 
 
Keywords: Tax revenues, Factors affecting tax revenues, Changes in the tax 
structure, SURE & 3SLS, Structural breaks. 
JEL Classification: H20, H71, E62. 
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Assessing the Misalignments of the Real Exchange Rate using the 
BEER Approach 

 
Ahmad J. Samimi1 
Nasrin Ghobadi2 

 
 

Abstract 
The real exchange rate equilibrium path reflects at each moment the value of 
the real exchange rate which is compatible with full employment of 
productive factors and equilibrium in balance of payments. The real 
exchange rate is viewed as a key indicator of external competitiveness. So, 
its misalignments may be rather costly. Both overvalued and undervalued 
currencies have their negative implications.  
In this article, the real exchange rate equilibrium relationships in US dollar 
are investigated according to Johansen Cointegration technique using the 
Behaviorally Equilibrium Exchange Rate (BEER) during 1338-1391 with its 
fundamentals including net foreign assets, openness, terms of trade and 
productivity.  The results correspond to the theory and are in agreement with 
previous studies such as Clark and Macdonald (1998). The error correction 
term is -0.51 and significant. Since 1991, the real effective exchange rate has 
been less than the equilibrium real exchange rate, which shows depreciation. 
Specifically, the gap has been increasing drastically since the 1980s. 
Naturally, this has led to export reduction and import expansion. However, 
the positive point is that since 1991, this two rates have drawn much close 
together; in some years, the real rate has been even upper than the 
equilibrium. 
 
Keywords: Exchange rate, BEER, Equilibrium, Cointegration. 
 JEL Classification: F310, E600, C520. 
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The Effect of Financial Development on the performance of 
Non- Financial Firms in the Iranian Securities and Exchange 

Organization 
 

KazemYavari1 
Amene Shahidi2 

Mohammad Ali DehghanDehnavi3 
Hassan Heydari4 

 
Abstract 
The current study examines the relationship between financial development 
and capital structure of non-financial firms in the Iranian Securities and 
Exchange Organization on the basis of unbalanced panel data. In order to do 
this, Feasible Generalized Least Squares method and data of 200 non-
financial firms in the period from 1999 to 2012 have been used. The results 
show that stock market development has a positive and significant effect on 
the debt ratio of non-financial firms in Iran, and the impact of stock market 
activity index is greater than the effect of size index. Surprisingly, the effect 
of banking sector development on firm's debt ratio is found negative and 
significant. Also, in this case, the impact of stock market activity index is 
greater than the effect of size index. Furthermore, the results show that the 
examined variables related to firm's specifications including profitability, 
liquidity, non-debt tax shield, size, asset structure and growth opportunity 
are significant determinants of the non-financial firm's capital structure. 
 
Keywords: Banking sector development, Stock market development, 
Capital structure, Non-financial firms. 
JEL Classification: G21, G32, O16. 
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Introduction of a Discrete Choice Model: Application for 
Mod Choice in Isfahan City 
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Abstract  
Until now, most studies related to derivation of demands have been 
conducted on the basis of a classical desirability function and in a continued 
choice set while, in many cases, individual choices cannot be made in a 
continued set. In economics, a discrete or quantal choice model is used to 
describe, explain and predict choices between two or more alternatives. 
These choices may occur  in contrast to classical consumer theory that is 
made on the assumption of continued amounts of demanded commodities. In 
the case of classical consumer theory, continued space of alternatives allows 
the use of calculus to derive optimal amount of goods and modeling the 
empirical demand by using regression analysis. However, in a discreet 
choice model that describes the discreet condition, use of the first order 
condition for optimal solutions is impossible. The discreet choice model uses 
theoretical and empirical modeling of individual choices with a deterministic 
choice set and the relationship between each individual choices, 
characteristics of individuals and characteristics of each alternative by 
estimating the probability of choosing each alternative for one individual 
with a logestic and probit model. 
Thus, the first part of this paper is allocated to the introduction and modeling 
of a discreet choice and deriving a travel demand function from it. Then, this 
framework is empirically used for deriving of travel demands for work and 
educational trips in Isfahan city in the morning peak time by  questionnaires 
randomly given to 457 travelers. As the results show, the demand for cars is 
just a function of seeking comfort, while the demand for buses is a function 
of time, cost and comfort. Also, the demand for taxi is a function of time, 
cost, comfort and income. 
 
Keywords: Discrete choice model, Randome utilitty, Travel demand, 
Multiple logite model. 
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