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ارچنی شناخ .عاممل مؤث ث کا می م ر سال اای  1362تا 1392
ثا تاوه ثه مناثم و ممکانا ر رسف س م مئه م کنیم
ر می مقاله مز وش ت یل م زی تصارف ( )SFAث می م اسبه کا می
سیاس.اای کااف فقر مسرفدار کر ر میرم نفرایج کرا ث ر وش SFA
میزمن کا می رول .ر کااف فق م  69ر صد نشان م راد مطالبرا
معاق ثانک  ،تا م و ثیکا ی ثه عنامن عاممل مؤث ث ناکا می فن  ،ترأثی
مثب .و معنارم ی ث سطح ناکا می فن رم ند
واژگان کلیدی :فق  ،حرای.ارای موفرراع  ،کرا می  ،ایافر .مر زی
تصارف ()SFA

طبقهبندی I132 ,H53 ,H21 :JEL

 .1مقدمه

ثا نگاا کاتا ثه تا یخ ثش ی مشااد م شار مسرأله فقر ر واممرم ملف رم اررام
کا شناسان مقفصاری ،سیاسر و موفرراع ثرار مسر .مز
یک مز ماضاعا ما ر ث
می و یک مز مادمف مصر تاسرعه مقفصراری ،زرورن فقر مز وامعره عنرامن مر شرار
شکل یی ی رول .فا  ،سیسرفم ترأمی موفرراع  ،سیاسر .ارای حررایف رولر .ارا و
ق م ی فف ث نامه ارای فق زرمیر ر أس رسرفا کرا رولر .ارا ،نرانره می مز ت رات
منجام ی ففه ر مبا ز ثا فق مس .مبا ز ثا فق و م ومیر .موفرراع مز ماردمف مصر
کشا اا ثر می شرد مقفصراری پایردم و ف مییر مسر .ر ثسریا ی مز کشرا اا ثرهویرژ
کشا اای تاسعهیاففه ،حرای.اای مال رول .و سیسفماای تأمی موفرراع ثرا اردف
حرای .مز شه وندمن ر ث مث خط م م ثاط ثه رو من پیر ی ،ثیررا ی ،مشرکال ملف رم
ناتامن  ،ثیکا ی و فق ثه رلیل ش میط خاص مانند زنان س پ سر .خرانام  ،یفیرران و یرا
ثز گ شدن ثُعد خانام اا ثه ووار آمدند (تانزی)2002 ،1
ض و پ رمخف ثه فقر  ،مفرزمیف نراث مث ی ،یسرک و آسریبپریی ی ثره یسرف ش
مجراعهمی مز مثزم اای یسف ر طبقه ثندیشد ثا عنامن حرایر.ارای موفرراع منجر
م شار منظا مز حرای .موفراع  ،مجراعه ث نامهاای مسر .کره پاسرلگای یسرک،
1. Tanzi
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آسیبپیی ی ،ناث مث ی و فق مز ط یق یک سیسفم منفقرال پرال و یرا ماننرد میر ااسر.
حرای.اای موفراع یک مثزم ض و ی ر کااف فقر و شرد ف مییر ر کشرا اای ثرا
ر آمد مفاسط و پایی شناخفه شد مس .حرایر .موفرراع رولر .مر تامنرد ثرهطرا
مسررفقیم ثرره شررد مقفصرراری ،کررااف فق ر و کررا می مقفصرراری کرررک کنررد (اررالم و
ارکا من )2010،1سطح قاث .و فا م رم ا کشا ثهوضاح ثره کرا می سرطح فقر و
شد مقفصاری آن کشا ثسفگ رم ر شد کرا می یکر مز ماردمف مهرم سیاسر.ارای
مقفصاری مس .یک ویک ر مصر ر تجزیره و ت یرل کرا می مقفصراری کره مز سرای
سازمان م ل شناخفه شد مس ،.ث س میزمن ارگ می کشا اای فقیر و منردمز ییر ی
فق و ناث مث ی مس ( .مئا و کائ )1998 ،2
می من نیز ثه عنامن کشا ی ر حال تاسعه م ثایسر .ثرا متلرا مابر ر مشرل کره
ثیشف ی مث ثلش ر زمینه کااف فق م رمشفه ثاشد ،یام ودی ر می مسرفا ثر رم ر
ر می میان ،م زیاث عر ک ر سیاس.اای کااف فق ر ییشفه و شناسای کامیراث یرا
ناکام ث نامهاا مز ماری .ویژ می ث خا رم مس .مفدمولت ی شاخ اای کره تراکنان
ث می سنجف مافقی .ث نامه اای فق زرمی ر می مثطه ثه کرا ففره ،عبرا مسر .مز:
شاخ نسب .ر یافف خانام اای ا راک مز کل پ رمخ.اای ث نامه و شراخ تعردمر
یندعان ا ث نامه ر ا یک مز راکاای ر آمدی
ثه اری منظا ث می رسفیاث ثه مث ثلش ثاتی سیاس .ارای حررایف  ،سیسرفر
ما ر نیاز مس .که ثفامند عر ک ر مقفصاری رول .م م اسبه نرار و ثا شناسرای عاممرل
مؤث ث کامیاث یا ناکرام رولر ،.تاصریهارای سیاسرف تزم م ثر می م تقرای کرا می
سیاس .رول .م مئه نراید م زیاث عر ک ر معراتً ثرا مسرفدار مز وشارای تاکسرانام ،
ت یل مؤلده مص و ت یل عام که مبفن ث شراخ ارای خ وور اسرفند ،منجرام
م شار مز آنجا که می وشاا ث مبنای شاخ ارای سرفار می مسر ،.معیرا مناسرب
ث می سنجف عر ک ر مقفصاری و تبه ثندی نیس.؛ زی م میزمن نهار اای ر مخفیا  ،تأثی
مسفقیم ر سفار اای آن رم ر ثناث می  ،ر سنجف عر ک ر ،شاخ اای نهرار می نیرز
ثاید ما ر تاوه ق م ی ففه و میزمن سفار اا نسب .ثه نهار اای ر مخفیا سنجید شار
و پس مز تعیی ناکا می  ،تزم مس .ثا شناسای عاممل مؤث  ،سیاس.اای تزم ثه منظرا
ث ط ف نرارن شکاف سالاای کا م و ناکا م ،م مئه شار
1. Hulme, et al.
2. Rao & Coelli
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ر می مطالعه ،ثه ث س کا می مقفصاری سیاس .اای رول .مز نظر کرا می فنر و
ث س ث خ عاممل موفراع ناکا می فن م پ رمزیم ر مندمز ییر ی کرا می  ،سرطاح
کا می ثا مسفدار مز ت یل م زی تصارف ( 1)SFAث مساس رمر اای س ی زمران ثر می
رو  1362-1392ث آو ر م شار
 .2مطالعات تجربی انجام شده

مطالعا زیاری ر خصاص ماضاع مطالعه حاض منجام شد مس .که ر مرممه ثه ث خر
مز آنها مشا م کنیم
سا ی ر مقاله می ثه ث س مندمز رول .و کا می پ رمخفره مسر .ر میر مطالعره،
مثطرره رولرر .و کررا می ر سررالاررای  1345-1380ثررا وش ت یررل پاششر رمر اررا
( 2)DEAث س شد مس .یاففه اای وی نشان م راد که شاخ کا می مقفصار می من
تا پیف مز منقالب ر حال مفزمیف ثار  ،سپس ،ثه رلیل وقاع منقالب ر سال  1357و ثه
رنبال آن ونگ ت ری  ،شاخ کا می کااف یاففه ،ممرا پرس مز آن ثرا یرک ونرد ثره
نسب .مالیم ش وع ثه مفزمیف نررار مسر .ثری شراخ کرا می و منردمز رولر .کره
ثه صا سهم ملا ج مص ف رول .مز تالید ناخال رمخ و سرهم کا کنران رولر .مز
کل شاغالن تع یم م شار ،مثطهمی مند و کامالً معنارم ی ووار رم ر
زم ع ( )1388ثه م زیاث عر ک ر مقفصار منطقهمی ر رو  1381تا 1385پ رمخفه
مس .وی مز رو وش  DEAو  SFAث می م اسبه کا می فن مسفدار ک ر مس .نفرایج
حاصل مز کا ث ر  DEAنشان م راد ،ر صا کا م عرلک رن مسفان اا ممکان مفرزمیف
 GDPثه میزمن  87ر صد و نفایج حاصل مز کا ث ر وش  SFAنشان م راد ،ر صرا
کا م عرلک رن مسفان اا ممکان مفرزمیف  GDPثره میرزمن  76ر صرد وورار رم ر نفرایج
ث س عاممل مؤث ث کا می مسفان اا ر رو وش مفداو مس.؛ مز آنجا کره وش SFA
عالو ث وزء ناکا می  ،وزء مخالل م ام ر ث م یی ر ،نفرایج رو وش یکسران نلامارد
ثار
3
ر مطالعهمی که تاسط تاکرات یگا و میکرا ر آنکرا م ر سرالارای 2000-2004
منجام شد مس ،.مث م سیاس.ارای کرااف فقر ر کشرا اای ر حرال یریم م وپرای
3

4

1. Stochastic Frontier Analysis
2. Data Envelopment Analysis
3 .Tokatlioglu & Aykac
3

4
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ش ق  ،ث س شد مس .ر می مطالعه مز وش ت یل پاشش رمر اا ( )DEAثا فر
ثازر ثاث .نسب .ثه مقیاس مسفدار شرد مسر .ازینرهارای منفقرال موفرراع و تالیرد
ناخال رمخ ثهعنامن عاممل مؤث ث فق ر نظ ی ففهشد مند ضر یب وینر و خطر
مثفال ثه فق ثه عنامن سفاند و مز ط فر ازینره ارای حرایر .موفرراع (شرامل ازینره
م مقبرر.اررای ثهدمشررف  ،ثیرررا ی ،ثازمانرردیان ،پی ر ی ،ثیرررا ی ،مسررک و م ومیرر.
موفراع ) ،ر آمد س منه و ن خ شد تالید ناخال رمخ ثهعنامن نهرار ر نظر ی ففره
شد مس .ف ضیه می پژواف می مس .که ثا مفزمیف ازینهاای موفراع  ،ن خ خط مثفال
ثه فق ثه اران نسب .کااف م یاثد
مماناتان )2006( 1ثه م زیاث عر ک ر مقایسهمی کشا اای خاو میانه و شرال آف یقا
( )MENAثا ویک ر  DEAپ رمخفه مس .ر می مدل ،نی وی کا (نسب .نی وی کا ثره
کل ورعی ،).ممید ثه زندی ر ثدو تالد ،ت صریال مثفردمی  GNP ،سر منه ثره قیرر.
وا ی و رت  ،میزمن ث سامری ثز یساتن ،ن خ م گومی نازمرمن ثه مزمی ا  1000تالد
مفغی اای مدل اسفند ر سال  ،1999ثا وش  DEAمز ثی  18کشا ما ر مطالعه4 ،
کشا ث ی  ،م رن ،کای .و مما م مف د ع ثر کره ارره ر خاو میانره قر م رم نرد،
ثهعنامن کا آمدت ی کشا اا مع ف ک ر و یر ثه عنامن ناکا آمدت ی کشرا شرناخفه
شد مس.
2
حبیبا و فان ( )2009ر پژواش ثه ث س کا می ث نامهاای فراا کرااف فقر
ر  10مسفان کشا کانارم ر سالارای  2001-2005پ رمخفرهمنرد آنهرا ثر می مقایسره
کا می کااف فقر مز ت یرل پاششر رمر ارا ( )DEAمسرفدار کر ر منرد نهرار ارای
قاثلکنف ل شامل ازینه کرک اای موفرراع  ،ثلشراری مالیرات مسرفانارا و وبر من
خسا مزکا مففاری کا ی من ثار و نهار غی قاثلکنف ل ر آمرد ثرازم مسر .کرل میر
نهار اا مز مثزم اای مص کااف فق مسفان ر کانرارم م سراب مر شراند نر خ فقر و
شکاف فق ثهعنامن سفاند ر نظ ی ففهشد مند
یاویا و ارکا من )2013( 3ر پژواش  ،ثره ث سر کرا می سیاسر.ارای حرایر.
موفراع ث می کااف فق ر مت اریه م وپا و نقف ووا ساخفا ی پ رمخفرهمنرد آنهرا ثرا
مسفدار مز تجزیه و ت یل م زی تصارف ثه ث س تغیی م ن خ فقر ر مت اریره م وپرا
1. Ramanthan
2. Habibov & Fan
3. Gouveia, et al.
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( EU-15 ،EU-27و  )PIIGSر رو  2003-2010پ رمخفررهمنررد تغییرر م نرر خ فقرر
ثهعنامن مفغی ومثسفه و ازینهاای حرای .موفراع  ،ورعی .ثا ت صریال رثی سرفان ،
تجا آزمر ،ورعی .ثاتی  65سال ،ر آمد س منه و ووا ساخفا ی ثهعنامن مفغی ارای
مسفقل ر نظ ی ففه شد مند شدافی .مقفصاری (آزمری مز فسار) ثهعنامن عامل مؤث ثر
کا می ر نظ ی ففه شد مس .ر وه آزمری مز فسار تأثی مندر معنرارم آمرا ی رم ر،
می وزء ثه طا مسفقیم ناکا می فن م مندمز م یی ر ،ثهطرا یکره مفرزمیف ر سرطح
فسارناپیی ی یک مث مثب .وی کا می م زی تصارف رم ر
نفایج نشران مر رارد کره ازینرهارای حرایر .موفرراع  ،ورعیر .ثرا ت صریال
رثی سفان و تجا آزمر ثاع مفزمیف کرا می منفقرات موفرراع کرااف فقر شرد و
ورعی .ثاتی  65سال یک مث مند ر مفغی ومثسفه رمشرفه مسر .ارچنری  ،ر آمرد
س منه ثا تغیی م فق مثطه معنارم مند رم ر ،یعن ا چه ث و ثیشف ثاشد ،فق کرف
مس.؛ ثهطا یکه ث وترندت ی کشا اا سطح فق کرف ی رم ند
ث س مرثیا ماضراع ر زمینره عر کر ر مقفصراری رولر .ر کرااف فقر  ،نشران
م راد مطالعا منجام شد ث می مقایسه ثی چنردی کشرا و ثیشرف ثره وسری ه یرک
وش صا ی ففه ،مما کربار آن ر سطح کشا و ر سالاای ملف م ث می رول.اای
ملف م مشااد م شار ر مطالعا رمخ نیز ثه م زیاث عر ک ر رولر .و نیرز عاممرل
مؤث ث کا می عر ک ر تاوه نشد  ،مز می و تاوه ثه ممکانا رول .ر ا سال ر کنا
سفار آنها ماری .م یاثد تا عر ک ر رول.اا ث مساس میزمن کا می تبهثندی شاند
 .3مبانی نظری

حرای .موفراع رم می سه ک مساس  ،ثیرهارای موفرراع  ،کررکارای موفرراع و
حدظ حدمقل مسفاندم راا ر م یط کرا ثرار کره ثیررهارای موفرراع یکر مز م کران
حرای.اای موفراع مس .منشأ شرکلییر ی نظرام ترأمی موفرراع تشردید فشرا و
مشکال طاق.ف سای مال طبقه کا ی و موج یی ی منامع ناممن اای مقفصراری و شریاع
فق ثار مس .ثیره اای موفراع و کرک اای موفراع یرا ثره طرا مسرفقیم مز ط یرق
وب من ر آمد و یا ثهطا غی مسفقیم مز ط یق تأمی پاشا  ،غیم ،مسرک و رم و ممنیر.
میجار ک ر و ر کااف فق و حیف فق مؤث ومقم م شاند (معاون .مما مقفصاری رففر
پژواف و سیاس.اای مقفصار)1381،
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منفقات موفراع رومی ک می مجراعه م پاشف مر رارد منفقرات موفرراع
مبفن ث ووه نقد ،مز نظ عر پ رمخ .اای پال منظم و غی مؤث ی مس .کره تاسرط
رول .یا سازماناای غی رولف ثه مف مر و خرانامر ارا پ رمخر .مر شرار اردف مز میر
پ رمخ.اا کااف فق مزم  ،مقاث ه ثا خط م موفراع و کااف آسیبپیی ی مس .کره
م تامند ثدون قید و ش ط و یا مش وط ثاشد ،مش وط ث مینکه خانام اا آنهرا م ر منجرام
مما تاسعه منسان (مانند آمازش و پ و ش ،ثهدمش .و تغییه) صر ف کننرد و یرا مینکره
ر یاف.کنندیان ،ر قبال ر یاف .ووه نقد کا م مئه راند منفقرات مر تامنرد ارگران
ثاشد و یا مف مر فقی و آسریب پریی م شناسرای و مرا ر اردف قر م رارد (سامسران و
ارکا من)2006، 1
ر ترام کشا اای وهان ،ص فنظ مز حیطه حاکریف و تصدیی ی ،رول.اا ناچرا
ثه مدمخ ه ر ث خ مز مما اسفند تا ثا سیاس.ارای خراص و مسرفدار مز مثرزم مناسرب
وه.یی یاای مقفصاری ،موفراع یا ف انگ وامعه م تعیی کنند می مدمخ ه رولر.
یاا ر مسفای پیشب ر سیاس.اای مقفصاری مانند تشایق تالید و مص ف م صرات
رمخ یا صار م ثار و یاا ر حاز سیاس.اای موفراع معرال م شار که معراتً
ثا ادف فا عرام ثهطا ک و حرای .مز ی و اای آسیبپریی ثرهطرا ویرژ ث قر م
م شار مدمخال رول .ر ثیشرف مرام ر ثره شرکل حرایر .و ثرا پ رمخر .یا منره ثره
ثلف اای ملف م منجام شد و ی و اای مز م رم و یاا ترام آحار ورعیر .م شرامل
م شار؛ مما رول.اای ندف و رول.اای مفک ثه مناثم طبیع  ،آسانت ی وش م ث می
رسفیاث ثه مادمف پیفیدفه رنبال ک ر و آن ام پ رمخ .یا منه عام مس.
یا منه ارچان ن خ مالیا و ازینه ارای رولر ،.مثرزم ی قاثرل منعطراف مسر .کره ثرا
تغیی رمرن آن رول .م تامند ر وهر .ماردمف مقفصراری خرار یعنر کرا می مط راب
مقفصاری یام ث رم ر (کالنف ی و حیر  )1385 ،مادمف مقفصراری -موفرراع پ رمخر.
یا منه اا ،حرای .مز مقشا م ر وم ،کرااف فاصر ه طبقرات  ،ثهبرار ر تازیرم ر آمرداا،
مفزمیف فا عرام  ،کرک ثه تلصی ثهینه مناثم کریراب و کررک ثره میجرار شر میط
ثبررا مقفصرراری مز ط یررق تثبیرر .قیررر.ااسرر .ارردف رولرر .مز پ رمخرر .یا منرره و
سهریهثندی مقالم مساس  ،تضری یک سطح حدمقل فا ثر می قشر اای مسر .کره ر
صا نبار چنی حرایف  ،قار ثه رسف س ثه می سطح فا نلاماند ثار
1. Samson, et al.
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عالو ث عاممل حرایف رول .مز م رم ر کااف فق  ،عاممرل مرؤث ریگر ی نیرز ر
کااف فق ووار رم ند مز ور ه عاممل کااف فق  ،شد مقفصاری و مشفغال نیر وی کرا
مس .شد مقفصاری مز مهمت ی عاممل مؤث ث فق و تازیم ر آمد مس .کااف فقر ثره
رو عامل ثسفگ رم ر :عامل مول ،مندمز ن خ شد مقفصراری و عامرل ریگر  ،تازیرم شرد
مقفصاری می منافم شد ث می فق م ثیف مز مغنیا ثاشد ،آنگا م تامن منفظرا رمشر .فقر
ثیشف کااف یاثد ثه ثیان ریگ  ،می ناث مث ی نیز کااف یاثد ،شد مقفصاری ثره کرااف
ثیشف ی ر فق منج م شار می پیفثین تاسرط ث ونرا و ارکرا من )1998( 1تأییرد
شد مس .ثه ا حال ،ثا ووار مثطه قای ثی شد تالید ناخال رمخ و کااف فقر ،
کشا اای رچا ناث مث ی مولیه شدید ،مرک مس .مافقی .کرف ی ر زمینه کااف فقر
ثه رس .آو ند (پی مئ و قناعفیان)1385 ،
کاکامن و پ نیا )2000( 2شد فق زرمی م ناع شد م رمننرد کره ثره فقر م ممکران
م راد تا فعاتنه ر فعالی .مقفصاری سهیم شاند و سهم ثیشرف ی مز مفرزمیف ر آمرد م
رمشفه ثاشند می تع یم ثا قامنی ثانک تاسرعه آسریا ر خصراص مابر ر کرااف فقر
سازیا مس.
ث مساس آنچه ک شد ،لزوم تاوه ثه سیاس.اای رولر .و ترأثی آن ثر فقر و نیرز
شناخ .عاممل مؤث ث عر ک ر سیاس .اای رول .ض و ی مسر .سرطح قاثر .و فرا
م رم ا کشا ثهوضاح ثه کا می شد مقفصاری و سرطح فقر آن کشرا ثسرفگ رم ر
ثهیقی ثدون شد مقفصاری ث ندمد  ،کااف فق ی ارم وورار نردم ر شرد کرا می مز
مادمف مهم سیاس.اای مقفصاری مس .مث م ناکا می فنر ثرهعنرامن تراثع مز عاممرل
موفراع و مقفصاری خاص کشا اا مردلسرازی مر شرار ر طرال زمران مقفصرار ار
کشا ی مرک مس .کا آمدت و یا مینکه مز میزمن کا می آن کاسفه شد ثاشد ،ر ومقرم،
ر طال زمان ثا تغیی م تکنالاژی میزمن کا می نیز تغیی م کنرد ثره ارری منظرا ،
لزوم سنجف میزمن مافقی .مو می منامع سیاس.اای حرایف ر کرااف فقر ضر و ی
مس.

1. Bruno, et al.
2. Kakwani & Pernia
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 .4روش پژوهش و ساختار الگو

 .1-4روش پژوهش

طبق تع یم فا ل )1957( 1کرا می فنر  ،تامنرای ثنگرا ر ثره رسر .آو رن حردمکث
م صال مز مقدم معین نهار مس .ثهطا ک  ،کا می یک مدهام نسب ثار و مقایسره
ثی عر ک ر ومقع و عر ک ر مید آل مس .م تامن ید .که کا می ثه ن ا ثهر ییر ی
مز مناثم تاوه رم ر و میزمن مسفدار مدید مز منراثم م نشران مر رارد (ممرام میبردی،
 )1384کا می ر ومقم ،مبفن ث ثهینهسازی ففا تالیدکنند و یرا ثره عبرا ت ارران
نظ یه تالید ر مقفصار خ ر مس .مدهام کا می و شیا اای م اسبه آن م مز منظ ارای
ملف م نظ یه تالید ،م تامن تجزیه و ت یل و ر نرار
ث آو ر و مندمز یی ی کا می مسف زم م اسبه یا ث آو ر تامثم م زی تالید و یرا ازینره
مس .ث می می منظا وش اا و تکنیک اای ملف د مط ح شد مس .که ثهطا ک ث
حسب ویژی اای که رم ند ،ر قالب رو وش ک و مفرایز طبقهثندی شرد منرد وش
مول ثا عنامن وش ناپا ممف ی و وش روم نیز ثرا عنرامن وش پرا ممف ی مسر .ویژیر
مشف ترام تکنیکاای م ثاط ثه می رو وش ر می مس .که ر ثهکا یی ی آنران،
مطالعا تزم ثر می ثر آو ر مر ز تالیرد و یرا ازینره و م اسربه کرا می  ،مز یرک سر ی
مشاادم م ثاط ثه یک مجراعه رمر اای که تعیی کنند م ز تالید ثهفر ی عر کر ر
اسفند ،مسفل مج م شاند
وش مندمز یی ی ناپا ممف ی ،مبفن ث تکنیک ث نامه یزی یاض ثار و مز آن وه.
یک وش ناپا ممف ی نامید شد که ث می م اسبه م ز تالیرد و منردمز ییر ی کرا می ر
چا چاب آن ،ملزمم ثه ث آو ر ای ناع تاثم خاص نیس .مفدمولت ی شیا و تکنیرک
2
م اسبات که ر چرا چاب میر وش مطر ح مر شرار ،وش ت یرل ف مییر رمر ارا
( )DEAمس .می وش یک وش معی ثار که مبفن ث یک س ی ثهینهسازی مسر.
ر می وش ثا مسفدار مز تکنیک ث نامه یزی خط  ،م ز تالید و یا ازینه (مر ز کرا می )
م اسبهشد و ث مبنای آن عدم کا می ا یک مز ثنگا اای ما ر ث س قر م ی ففره و
ث می مس .که ترام من مفا  ،م ثاط ثره عردم
مندمز یی ی م شار ر می وش ،ف
کا می ثار و تأثی شا اای ریگ و مخفالت تصارف ثی ون ث وی تالید یرا ازینره،
1. Farrel
2. Data Envelopment Analysis
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وش م ر ش میط که مث می عاممل

نارید ی ففه م شار که اری مم مسفدار مز می
قاثل تاوه ثاشد ،ثا شک و ت رید ار م م نراید
ث خالف وش مندمز یی ی ناپا ممف ی ،وش پا ممف ی مسف زم مشرل ثرارن شرکل
تاثم م زی و ف و خاص ر خصاص ن ا تازیم عدم کا می ر مردل مسر .ر ومقرم،
می وش مفک ث تکنیکاای مقفصارسنج مس .که ر وهر .ثر آو ر تامثرم مر زی و
مندمز یی ی عدم کا می (کا می ) ،ثهکا ی ففره مر شراند معررالتر ی مردل کره ر
چا چاب می وش مط ح شد مس ،.مدل تاثم م زی تصارف مس .ر می مدل ،تالش
م شار ر کنا سنجف میزمن عدم کا می  ،تأثی شا اای ریگ و عاممرل ثی ونر نیرز
مدنظ ق م یی ر
مشلصه مص مدل م زی تصارف ر می مس .که ور ره مخرالل آن ت کیبر مز رو
وزء عدم کا می و مخفاللاای آما ی ریگ مس .ثه ثیان ریگ  ،ر میر مردل ثلشر مز
من مف نقاط مشااد شد مز تاثم م زی ناش مز عدم کا می و ثلش ریگ نیرز م ثراط
ثه عاممل تصارف خا ج مز کنف ل ومحد تصریمساز (ثنگا ) مس .ر می مدل ترأثی میر
رو وزء ،ثه تدکیک ما ر م زیاث ق م م یی ر
ویژی مدل م زی تصارف نسب .ثه مدل اای معرال مقفصارسنج ر می مس .که
ر ث مزش تاثم ،نقاط مفاسط م ر نظ نر یی ر ،ث که ثه نقاط مر زی تاوره مر شرار
ثهطا ک  ،شکل عرام تاثم م زی تصارف ث می تالید م م تامن ثهصا زیر نشران
رمر:
() 1

) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝛽𝛽). exp (𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 −

) Vi ~N(0, σ2v
𝑈𝑈𝑖𝑖 ≥ 0
که ر آن 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ،میزمن م صال تالید شد ا ومحرد (ر مینجرا سرال  )iر زمران f (𝑥𝑥) ،t

تاثم تالیدی مناسب و 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥 یک ث رم  K×1مز نهار ااسر 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 .ورزء مفقرا ن مسر .کره
تغیی م تصارف تالید ناش مز عاملاای خا ج مز کنف ل م ر ث م یی ر و ث می تعیی
قسر .معی ) f(xثه منظا تغیی رمرن ترام ومحداا ر نظ ی ففه مر شرار میر ورزء
رم می تازیم ن مال ثا میانگی صد و وم یانس  𝜎𝜎𝑣𝑣2مس 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 .نیز م ثاط ثره کرا می فنر
ثار که رم می تازیم یک رممنه مس .ث می سال اای که مقدم تالید آنهرا ثر وی تراثم
تالید م زی ق م م یی ر ،می مقدم ث مث ثا صد مس ،.مما ث می آنهرای کره تالیرد زیر
من ن تالید م زی ق م م یی ر 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ،ثز یف مز صد مس ،.ثنراث می  𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ،نشرانرانرد
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مازمر تالید مر زی مز تالیرد ومقعر ر سرطح معینر مز مصر ف نهرار مسر( .آیگنر و
ارکا من )1977 ،1ر نهای .کا می فن مز مثطه زی ثهرس .م آید:
()2

) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑈𝑈= exp(−

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑌𝑌

𝑋𝑋(𝑓𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇

) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣(𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝛽𝛽).exp

می شاخ ث می سال که رقیقاً وی تاثم تالید م زی عرل م کند و ثه ل اظ فنر
کامالً کا مس ،.ث مث یک مس .ر غیر میر صرا  ،عردر م اسربات ثری صرد و یرک
ثهرس .م آید ر مدل م زی م تامن ف ضیهاای ملف د م ما ر آزمران قر م رمر ثره
رلیل تق یب ثارن من مف معیا ض میب آزمان  ،tمیر آزمران مطرینران ثلرف نیسر،.
ثناث می  ،ث می آزمان معنارم ثارن تاثم تالید مر زی و منفلراب مردل مناسرب مز آزمران
نسب .حدمکث ر سفنرای تعریمیاففه مسفدار م کنیم:
}]) LR= -2 {ln[𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿0 )] – ln [L (𝐻𝐻1
()3
ر می مثطه LR ،نسب .حدمکث ر سرفنرای تعرریمیاففره و رم می تازیرم کرای رو
مس 𝐻𝐻0 ،.ف ضیه صد ثارن ض میب و  𝐻𝐻1ف ضیه ملالم آن مس.

 .2-4مدل مورد استفاده

ر می پژواف ،کا می فن عر ک ر رول ،.ثا مسفدار مز شکل مدل تاثم م زی تصرارف
ثاتیس و کائ  )1995( 2مندمز یی ی شد که ثه صا زی مس:.
𝑖𝑖𝜀𝜀 𝑦𝑦i = 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝛽𝛽) +

()4
M

𝜀𝜀i = vi − 𝑢𝑢i
|) v𝑖𝑖 ~𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑁𝑁(𝑚𝑚𝑖𝑖 , 𝜎𝜎𝑣𝑣2

𝑚𝑚i = 𝑚𝑚(𝑧𝑧, 𝛿𝛿) = 𝛿𝛿0 + ∑ δk Zk,i
k=1

پژواف سرال  iمم) و 𝑖𝑖𝑋𝑋

که ر آن f)0( ،شکل تاثم مناسب 𝑦𝑦i ،سفاند ومحد  iمم (ر می
ث رم عاممل تالیدی ث می سال  iمم Zk ،اا مفغی ارای تأثی یریم ثر عردم کرا می فنر
ا یک مز ومحداای ما ر ث س مس 𝛿𝛿 .اا ،پا ممف اا یا ضر میب م ثراط ثره مفغی ارای
یارشد و ث رم 𝛽𝛽 ،پا ممف اای مص مدل ثار که ثایسف ث آو ر شاند مفغی ارای  𝑢𝑢iو

1. Aigner, et al.
2. Battese & Coelli
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 viنیز ارچنان که پیشف عنامن شد ،ثه ت تیب ثیانگ میزمن عدم کا می و مخرفاللارای
آما ی ریگ ر مدل اسفند  ،𝑢𝑢iرم می تازیم ن مال و منقطم ر نقطه صد ثا میرانگین
م شار تاثع خط مز مفغی اای  zمس ).مس.
ث مث ثا ( 𝑚𝑚iکه ف
ر مدل  ،4ثه ورای وم یرانسارای  𝜎𝜎v2و  ،𝜎𝜎u2رو پرا ممف وم یرانس  𝜎𝜎 2و  γکره ثره
صا زی تع یم شد مند ،وایگزی و ث آو ر م شاند:

()5

σ2

u
σ2 = σ2v + σ2u γ = σ2 +σ
2

u

v

پا ممف  γر ومقم معنرارم ثرارن ورزء عردم کرا می و مثر آن ر مردل م م زیراث
م کند می پا ممف ر یک ف آیند حدمکث سازی تک م ی ث آو ر شد و مقدم ی ثی صد
و یک م مخفیا م کند ر حالف که مقردم  γث مثر صرد مسر ،.یعنر  𝜎𝜎u2 = 0و یرا
∞ =  𝜎𝜎v2مس ،.ورزء عردم کرا می مز مردل حریف و مثطره  4ثره یرک مردل معررال
مقفصارسنج تبدیل م شار مز سای ریگ  ،چنانچه مقدم  𝜎𝜎u2ثه سر .ثر نهایر .میرل
کند و یا مقدم  𝜎𝜎v2ثه سر .صد میل کند ،آنگا مقدم پا ممف  γنیز ثه سر .یک میل
خاماد ک ر ،ر می حال .مدل یارشد ثه مدل تاثم م زی معی نزریک خاماد شد
ثهطا ک  ،مدل  4چند ویژی قاثل تاوه رم ر ،مول مینکه ر می ملگرا ،مفغیر عردم
کا می ( )𝑢𝑢iثه طا ص یح تاثع مز ث رم مشلصه اای ا یرک مز ومحرداا ( ،)𝑧𝑧iمسر .ر
مطالعات که ر زمینه تع یم و ت یل مث م عدم کرا می منجرام مر شرار ،غالبراً ثر می
ث س عاممل مؤث ث عدم کا می  ،مز رو وش مسفدار م شار یک وش رو م ح رهمی
و ریگ ی وش تک م ح ه می مس .ث مساس وش رو م ح ه می ،مثفدم تاثم تالیرد مر زی
تصارف ث آو ر و میزمن عدم کا می ومحداا مشل م شار ،سرپس ر م ح ره روم ،ثرا
مسفدار مز ث آو راای ثهرس .آمد ث می عدم کا می  ،مثر مفغی ارای ثأثی یریم ثر آن،
مندمز یی ی و آزمان م شاند ا چند که می وش کا ث ر زیراری ر مطالعرا تج ثر
رمشفه مس ،.مما ناقض ث خ مز ف وض مس .که ر مندمز یی ی کا می ر چا چاب مدل
تاثم م زی تصارف  ،معرال م شار؛ چ م که ر م ح ه مول ث آو ر ،وزء عردم کرا می ثره
عنامن یک خطای یکط فه ،مسفقل مز مشاادم ر نظ ی ففه م شار و ر م ح ه روم
نقض م شار و ث آو ری اای مدل ر می م ح ه ،محفراتً کرا م نلامانرد ثرار
می ف
می مسأله تاسط ث خ مز پژواشگ من شناسای و ث می فرم آن وش ترک م ح رهمی م
م مئه ک ر مند (ثاتیس و کائ  )1995 ،ثدی صا که مدل مز تاثم مر زی تصرارف م
پیشنهار رمرند که ث مساس آن عدم کرا می ثره عنرامن یرک تراثم صر یح مز مفغی ارای
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م شار کره ممیرد یاضر و یرا
تاضی تأثی ییم  ،ثیان شد مس .ر می مدل ،ف
وم یانس وزء عدم کا می تاثع مز یک س ی مفغی اای تأثی ییم ث عدم کا می اسفند
 .2-4شکل تابع تولید

ارانطا که پیشف یدفه شد ،ر چا چاب وش م زی تصرارف  ،منردمز ییر ی کرا می
مسف زم مشل نرارن شکل تاثم تالیرد مر زی مسر .ر میر پرژواف ثرا تاوره ثره
آزماناای ف ضیه صا ی ففه که ر مرممه آو ر م شار ،ث می ث آو ر تاثم تالید مر زی
مدل 4مز شکل تاثم تالید ت منس اگ مسفدار شد مس:.
2

1
2

ln 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + ∑4j=1 βj (xji ) + ∑4j=1 βjj (xji ) + ∑4j=1 ∑4𝑗𝑗<𝑘𝑘 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 )(𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 ) +

()6

Ui − Vi

مندیس ،iم ثاط ثره مشرااد سرال  iمم (شرامل  31سرال مز سرال 1362ترا ،)1392
مندیس ،jم ثاط ثه نهار ااس .ر مدل ثات مفغی 𝑖𝑖𝑦𝑦 مقدم ومقع نر خ فقر سرال  iمم و
مفغی اای  xjiنیز نهار اای ما ر مسفدار (شامل یا منه پ رمخف  ،تالید ناخال رمخ ر ،
پاشف تأمی موفراع و ن خ ثیکا ی) ر سال  iمم اسفند وزء عردم کرا می (  ،)Uiر
مدل ثات مشل م سازر که رول .ر ا سال ثه چه میزمن پایی ت مز حد م زی تالید
مر شرار کره رم می تازیرم ن مرال
خار عرل ک ر و ارانطا که ش ح رمر شد ،ف
منقطم ر نقطه صد ثا میانگین ث مث ثا  miو وم یانس  𝜎𝜎𝑢𝑢2مس .ثنرا ثره فر  mi ،ثره
شکل مثطه زی تع یم شد مس:.
𝑚𝑚i = 𝛿𝛿0 + δ1 Z1i + δ2 Z2i + δ3 Z3i + wi
()7
که ر آن:
 =𝑚𝑚iمیزمن عدم کا می ،
 =Z1iمطالبا معاق ثانک ر سال  iمم،
 =Z2iن خ تا م مشااد شد ر سال  iمم،
 =Z3iن خ ثیکا ی مشااد شد ر سال  iمم ،و
رم می تازیم ن مال مس.
 =wiور ه مخفالل که ثنا ثه ف
ر مثطه  ،7مفغی اای  𝑍𝑍1تا  𝑍𝑍3ث حسب تعا یم م مئه شد ثر می آنران ،مفغی ارای
تأثی ییم ث میزمن عدم کا می فن اسفند ثناث می  ،منفظا م ور که ا سه مفغی مثر
مثب .رمشفه ثاشند
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پا ممف اای  βر مدل  6و  δر مدل  7ثه طا مسفقیم و ارزمان ثرا مسرفدار مز
وش حدمکث ر سفنرای  ،ث آو ر م شاند ،سپس ،ثا ث آو ر ورال  εiو  Uiر مردل
 ،6میزمن کا می رول .ر ا سال ث حسب مثطه  2م اسبه م شار
 .5ارائه و تحلیل نتایج

مفغی اای که ر می پژواف مز آنها مسفدار ک ر میم ،ن خ فق ( ،)Pساثسرید یرا یا منره
( ،)TRشد مقفصاری ( ،)GDPتعدمر مف مر ت  .پاشف تأمی موفراع ( ،)INSثیکرا ی
( ،)Uتررا م ( )INFو مطالبررا معرراق ثررانک ( )MMاسررفند رمر اررای مررا ر مسررفدار
ثهصا ساتنه و ث می می من ر سالاای  1362تا  1392اسفند رمر ارای م ثراط ثره
تالید ناخال رمخ  ،پاشف تأمی موفراع  ،ثیکا ی مز م کز آما ی رآو ی شد مس.
ن ر خ تررا م و مطالبررا معرراق ثررانک مز ثانررک م کررزی و یا منرره مز سررازمان حرایرر .مز
مص ف کنند و تالیدکنند ی ر آو ی شد و ن خ فقر ثر مسراس م اسربا یرزرمن پنرا
( )1387مس.
ث می مفغی فق مز ن خ س شرا فق مسفدار ک ر میم ث می شد مقفصراری مز لگرا یفم
طبیع تالید ناخال رمخ ثه یال مسفدار ک ر که ثهصا س منه و ثه قیرر .ثاثر.
سال  1390مس .یا منه نیز ثه یال و ثه قیر .ثاث .سرال  1390و سر منه آن م اسربه
شد مس.
ارانطا که یدفه شد ،ث می ث آو ر میزمن کا می سرال ارای مرا ر ث سر تاسرط
ن ممفزم ف منفی  ،مثفدم ثاید شکل تاثع مناسب معی شد  ،سپس ،تاثم کا می ثر مسراس
آن ث آو ر شار ر می مسفا ،مثفدم نفایج م ثاط ثه منفلاب شکل ثهینه تراثم تالیرد م مئره
شد  ،سپس ،ث مساس تاثم م زی حاصل مز آن ثه مندمز یی ی کا می فن م پ رمزیم
 .1-5نتایج برآورد تابع تولید

مز مسائل مهر که ر ث آو ر کا می ما ر تاوه ق م م یی ر ،شکل تاثع مس .کره ثره
عنامن مثطه یاض ثی مفغی اا ما ر مسفدار ق م م یی ر ر ثیشرف مطالعرا منجرام
شد ثی شکلاای مشل تاثع  ،ثا مسفدار مز آزماناای مقفصارسنج  ،ثهف ی مردل
ث می ث مزش ر مثفدم مشل م شار ر می مطالعه نیز ،سه نراع تراثم کراب رمیرالس،
ت منسندنفال و ت منس اگ م ث آو ر ک ر میم
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ث می منفلاب ثهف ی تاثم تالید ،مثفدم ثه مقایسه تامثم کراب رمیرالس و ت منسرندنفال
م پ رمزیم آزمان  Fکه وش عرام ث می آزمان ف ضیهمی ر ثا یک یا چند پرا ممف
مدل ی سیان  Kمفغی مس ،.ر ما ر مقایسه رو تاثم کراب رمیرالس (تراثم مقیرد) و
ت منسندنفال (تاثم غی مقید) ثه صا زی م اسبه م شار:
()8

2 ⁄
𝑗𝑗 )
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑒𝑒 ∑(∑ 𝑒𝑒𝑅𝑅2 −
2
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛(∑ 𝑒𝑒𝑈𝑈𝑈𝑈 ⁄

= ]𝑗𝑗 𝑗 𝑗𝑗 𝑗𝑗𝑗[𝐹𝐹

ر می مثطه ∑ 𝑒𝑒 2 ،مجراع م ثعا خطا و  jتعردمر م ردوری.ارای خطر وم ر ثر
مدل مص ثار که ر مث معرال می م دوری.اا مدل مقید ثه رس .مر آیرد  nتعردمر
کل مشاادم  k ،تعردمر پا ممف ارای مردل غی مقیرد R ،و  URنیرز مردلارای مقیرد و
غی مقید م نشان م راد می مقدم می آما ثا ر وه آزمری م ثاط ر سطح  95ر صد
مطرینان حاصل شار ،ی سیان مقید م م پیی یم مجراع حدمقل م ثعرا ثر می تراثم
ت منسندنفال  0/55و ث می تاثم کاب رمیالس  0/7مس .مقدم آما  Fر ما ر نفایج میر
مطالعه ث مث  1/56ثار که چان مز آمرا  Fوردول ر سرطح  95ر صرد کرفر مسر،.
صد و ر نفیجه ،مدل کاب رمیالس پیی ففه م شار
ثناث می  ،ر مینجا ف
ر ث س و مقایسه مدل ت منس اگ و کاب رمیرالس ،مز آمرا ( LRنسرب .حردمکث
مر کنریم تررام ترامن روم
ر سفنرای تعریمیاففه) مسفدار ک ر میم ثدی منظا ف
مثطره زیر م اسربه
مفغی اای مدل و ض میب مفقاطم صد مس .می آما ثره صرا
م شار:
LR= -2(Ln(𝐿𝐿𝑅𝑅 ) – Ln(𝐿𝐿𝑈𝑈 ))= -2((24/5) - (66/24))= 83/48

که چان مز مقدم آما کای رو ثا ر وه آزمری ث مث ثا تعدمر م دوری .ارا و ر سرطح 5
ر صد ثیشف مس ،.ر نفیجه ،ف ضیه صد ر شد و تاثم ت منس اگ پیی ففه م شار
 .2-5نتایج برآورد تابع مرزی ارزش حداکثر درستنمایی

مز آنجا که وش تاثم م زی تصرارف یرک وش آمرا ی ثرار و مبفنر ثر یرک سر ی
مسفنباطا آما ی مس ،.ثناث می  ،پیف مز ت یرل نفرایج ثر آو ر مردل و میرزمن کرا می
ث آو ر شد  ،تزم مس .ر مثفدم ر خصاص نفایج ثهرس .آمد  ،یک س ی فر و آمرا ی
ر ما ر تازیم مفغی اای تصارف  Vو  Uو نیز آزمان مینکه آیا ثر آو ر مز وش حردمکث
مسفنرای ث  OLSث ت مس .یا خی  ،ر چا چاب مدلاای زی ر نظ ی ففه شار:
مدل  :1ثدون م دوری.
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مدل γ = 𝛿𝛿0 = δ1 = δ2 = δ3 = 0 :2
مدلδ0 = 0:3

مدل𝛿𝛿1 = 𝛿𝛿2 = δ3 = 0 :4

پا ممف اای تاثم تالید ت منس اگ ر چا چاب مدلاای ثات ثه یانهمی ودمیانره و ثره
وش ر سفنرای ثر آو ر شرد و ثر می منفلراب ثهفر ی مردل نیرز مز آزمران حردمکث
ر سفنرای تعریم یاففه ،مسفدار ک ر میم ث مساس آزمان نسب .ر سفنرای ثاید مقردم
حدمکث تاثم ر سفنرای م رو ثا م اسبه ک ر؛ ثدی ت تیب که یک ثرا مقردم حردمکث
می تاثم م ثا تاوه ثه م دوری .اای مد و ثی پا ممف اا و ثا ریگر ثردون تاوره ثره
می م دوری.اا ثه رس .آو ر نفایج می آزمان م ر ودول  ،1م مئه ک ر میم
جدول  .1نفایج آزمان نسب .حدمکث مسفنرای تعریمیاففه
ر وه
آزمری

تغیی م معرال شد ث وی مدل مص
𝛾𝛾=δ0 =δ1 =𝛿𝛿2 = δ3 = 0
δ0 = 0

δ1 =𝛿𝛿2 = δ3 = 0

]) Ln [L(𝐻𝐻0

آما
ودول

نفیجه

13/84

9/48

ر

3/84

ر

7/81

ر

LR

5

59/326971

1

60/050518

12/38

3

59/326972

13/84

مأخی :یاففهاای می پژواف

ف ضیه  γ = 𝛿𝛿0 = 𝛿𝛿1 = 𝛿𝛿2 = 𝛿𝛿3 =0ثه رلیل ثز یف شدن  𝜒𝜒 2م اسبات مز  𝜒𝜒 2وردول
ثره معنرای
ر سطح  95ر صد ثا  5ر وه آزمری ر شد مس .پیی ففه شدن می ف
صد ثارن وم یانس ور ه مخالل  Uو مشااد ناپیی ثارن کرا می فنر مسر .ثره ثیران
پیی ففه م شد ،ث می تعیی کا می کااف فق سال ارای مرا ر
ریگ  ،چنانچه می ف
ث س وش حردمقل م ثعرا معررال ( )OLSثر وش حردمکث ر سرفنرای ()MLE
ت ویح رمر م شد آما نسب .ر سفنرای رم می تازیم ثا  Kر وه آزمری ثار کره ،K
تعدمر م دوری.اا ر مدل مس.
ف ضیه  δ0 = 0پیی ففه نر شار (  𝜒𝜒 2م اسبات مز  𝜒𝜒 2ودول ر سطح  95ر صرد ثرا
پیی ففه م شد ،مدل ما ثه مدل ن مرال نراق
 1ر وه آزمری) ر صا ت که می ف
ارانند مدل مسفانسان ( )1980تبدیل م شد
ف ضیه  𝛿𝛿1 = 𝛿𝛿2 = 𝛿𝛿3 = 0ثه رلیل ثز یف ثارن  𝜒𝜒 2م اسبات مز  𝜒𝜒 2ودول ر سطح  95ر صد
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ثا  3ر وه آزمری ر م شار چنانچه می ف ضیه پیی ففه م شد ،ثره معنر ثر ترأثی ی
مفغی اای تاضی ث کا می فن مشااد شد ثار و ثر می تعیری کرا می فنر وش
حدمکث ر سفنرای ت ویح رمر مر شرد ،ممرا مر ثایسر .مز مردل  1ثراتیس و کرائ
( )1992ث می تعیی کا می فن مسفدار م شد
ثا تاوه ثه نفایج مند ج ر ودول  ،1ترام مدلارای رم می م ردوری .ر مر شرار
ثناث می  ،تنها مدل پیی ففه شد ر میر پرژواف ،مردل  1ثرار کره ر آن اری یانره
م دوریف رخال .رمر نشد مس .پیی ش می مدل ثه مدهام مسفدار مز وش حردمکث
ر سفنرای ثه منظرا تعیری کرا می فنر ومحرداا و ارچنری مؤث ثرارن مفغی ارای
تاضی ث کا می اای فن مشااد شد مسر .ثره ثیران ریگر  ،پریی ش مردل ثردون
م دوری .ثه مدهام پیی ش مدل  2ثاتیس و کائ ( )1995ث می ثر آو ر کرا می فنر
ومحدااس .نفایج ث آو ر تاثم ثه وش  MLEم ر ودول  2آو ر میم
جدول  .2نفایج ث آو ر تاثم ت منس اگ ثه وش MLE

خطای مسفاندم ر
آما t
0/98
23/19
0/15
-0/27
0/26
-7/8
0/9
-8/1
0/76
5/5
0/0038
-2/5
0/0093
-9/8
0/29
0/79
0/063
0/35
0/011
-1/8
0/048
2/2
0/055
1/8
0/102
8/2
0/072
1/5
0/46
-5/5
0/102
-8/5
0/056
5/01
0/0205
4/7
0/0062
1/4
0/00032
5/3
0/0000009
1002355/8
66/248235

ض میب
22/92
-0/04
-2/07
-7/3
4/2
-0/0097
-0/0092
0/23
0/022
-0/021
0/107
0/103
0/84
0/11
-2/5
-0/87
0/28
0/096
0/0089
0/0017
0/99

پا ممف
𝛽𝛽0
𝛽𝛽1

𝛽𝛽2
𝛽𝛽3
𝛽𝛽4

𝛽𝛽5
𝛽𝛽6
𝛽𝛽7
𝛽𝛽8
𝛽𝛽9

𝛽𝛽10
𝛽𝛽11
𝛽𝛽12
𝛽𝛽13
𝛽𝛽14
𝛿𝛿0
𝛿𝛿1

𝛿𝛿2
𝛿𝛿3

𝜎𝜎 2

γ

Log Likelihood Function

مأخی :یاففهاای می پژواف
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ضرایب  𝛽𝛽3 ، 𝛽𝛽2و  𝛽𝛽4که به ترتیبب یعنب تولیب ناخبال ااخ ب  ،پوشب تب ین
اجتماع و بیکاری ،ار سطح  95ارص عنبااار ستبتن و ضبریب ( 𝛽𝛽1یارانبه) عنبااار
نیتت .ق ار  γبین صفر تا یک است ،سرچه این ق ار به یک نزایکتبر باشب  ،یعنب
جزء ناکارای فن  ،سهم بزرگتری از کل انحرافات از رز را به خوا اختصبا ااا و اگبر
به صفر نزایک باش  ،یعن جزء اخالل عمول سهم بیشتری را ار کل انحرافات از برز
به عه خواس ااشت .با توجه به ق ار باالی )0/99( γو عناااری آن ،ع م کارای ار
هم اارا .ار ناکارای عم کرا اولبت عوا بل تعب ای ب تواننب تب یر
ل  6نق
ااشته باشن که ار این پژوس با توجبه ببه حب وایت آ باری ،تنهبا ا بر عبوا کبه
ااا سای ربوط به آنان ار استرس بوا  ،ارزیاب کرا ایم .ار جبزء ناکبارای  δ1،و δ2
یعن طالبات عوق و تورم ،ار سطح  95ارص عنااار و بیکباری ( )δ3ار سبطح 90
ارص عنااار است.
 .3-5بررسی مقادیر کارایی فنی سالها

برای سر یک از سالسای ورا بررس  ،ق ار شاخ
فرانتیر بهاست آورا ایم (ج ول .)3
رایف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سال
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377

کبارای را ببا اسبتفاا از نبرمافبزار

جدول  .3قاایر کارای فن به روش SFA

کارای فن
0.625
0.692
0.757
0.578
0.583
0.579
0.611
0.750
0.639
0.607
0.636
0.557
0.543
0.600
0.658
0.695

رایف
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

خذ :یافتهسای این پژوس .

سال
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

کارای فن
0.648
0.842
0.768
0.749
0.729
0.762
0.841
0.817
0.777
0.736
0.893
0.839
0.728
0.755
0.683
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با توجه به نمرات کارای  ،یانگین کارای برای کل  31سال برابر  0/6997698است.
ار این یان سال  1388باالترین قب ار کبارای و سبال سبای  1373و  1374کمتبرین
ق ار کارای را اارن .
رش اقتصاای ار سالسای ابت ای  1368-1372چشمگیر ببوا  ،ا با ار سبالسبای
پایان رون رش اقتصاا ،نزول ش است .رش اقتصاای که ار سال  1370ح وا 10/1
ارص بوا ،ار سال  1372به  4/9ارص رسی  .توسط رش  GDPسرانه اور پنجسباله
برنا ه اول توسعه کشور نتبت به اسه اول انقالب ح وا  8ارص افزای  ،یارانبه سبرانه
 5/4برابر افزای  ،پوش ت ین اجتماع  30ارص افزای و نرخ فقر  7ارص افبزای
را نشان اس  .نرخ بیکاری نتبت به اور پی  8ارصب کباس را نشبان ب اسب .
یزان کارای عم کرا اولت ار کاس فقبر  2ارصب نتببت ببه اور پیشبین افبزای
ااشته است.
توسط رش  GDPسرانه اور پنج ساله برنا به اوم توسبعه کشبور ()1374-1378
نتبت به برنا ه اول توسعه ح وا  22ارص افبزای  ،یارانبه سبرانه  5/6براببر افبزای ،
پوش ت ین اجتماع  29ارصب افبزای و نبرخ فقبر کباس  13ارصب ی را نشبان
اس  .سمچنین ،توسط عم کرا نرخ تورم ار طبول برنا به اوم حب وا  25/6ارصب
بوا است.
حاصل تالشسای انجام ش ار طبول برنا به سبوم توسبعه کشبور (،)1379-1383
استیاب به توسط رش اقتصاای ساالنه 6/1ارص ی ببوا اسبت .ببه طبور ک ب  ،ایبن
برنا ه نتبت به برنا هسای ایگر وفقتر عمل کرا و به بهبوا شبرایط عمبو کتبب و
کار نجر ش  .توسط رش ساالنه تورم ار برنا ه سوم 15/9 ،ارص س فگبذاری شب
بوا که با توجه به عم کرا  14/1ارص ی آن ،توان گفت که این برنا به ار اسبتیاب
به این س ف وفق بوا است .افزون بر این ،توان به افزای پوش ت ین اجتماع و
توسط رش  GDPسرانه نیز اشار کرا .برنا ه سوم توسعه کشور ار برخ اس اف خبوا
ناکام بوا که توان به رون کُن خصوص سازی ،ااا ه پرااخت یارانهسبای سبنگین ببه
بخ انرژی و تولی کشور (سرچن که یزان پرااخت یارانه نتبت به اور پیشین یعن
برنا ه اوم توسعه کاس چشمگیری را نشان اس ) ،اشار کرا .بنبابراین ،ببا افبزای
 23ارص ی کارای عم کرا اولت ار اجرای برنا ه سوم توسعه کشور نتببت ببه برنا به
اوم توسعه  -ار طول برنا ه سوم توسعه ،توسط رش کارای به یزان  74ارصب و ار
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سمین راستا وجب کاس  9ارص ی فقر ار قایته با سالسبای برنا به پیشبین شب
بوا -عم کرا ط وبتر برنا ه سوم توسعه را نشان اس .
ار سال سای  ،1384-1388شاخ سای توسبط رشب  GDPسبرانه ببا  41ارصب
افزای نتبت به برنا ه سوم توسعه کشور ،یارانه سرانه با افزای  1/1ارص ی و پوش
ت ین اجتماع با افزای  12ارص ی خوا باعث افزای کارای سیاستسای اولبت ببه
یزان  5ارص و ار راستای آن ،کاس  4ارص ی فقر نتبت ببه عم کبرا برنا به سبوم
توسعه ش است .قایته عم کرا و اس اف پبی بینب شب ار برنا به چهبارم توسبعه
کشور نشان اس شاخ سای نرخ بیکاری و نرخ تورم که طبق سب ف برنا به چهبارم
یافت ،ار صورت که عم کرا
توسعه ،نرخ بیکاری بای ار پایان به  10/1ارص کاس
آن  11/12ارص ش است .نرخ تورم از توسط 14/1ارص ار طول برنا ه سوم توسعه
به توسط 15/4ارص ار طول برنا ه چهارم توسعه افزای یافته که توان گفت یک
از عوا که وجب ناکارای کاس فقر ش است ،افزای ار نرخ تورم بوا است.
قایته عم کرا سه سال نختت برنا ه پنجم توسبعه کشبور ( )1390-1392نشبان
اس که  GDPسرانه برنا ه پنجم توسعه نتبت به یانگین سالسبای برنا به چهبارم
توسعه رون ی نزول ااشته است ،بهطوری که یزان  GDPسرانه سال سوم برنا ه ،نتبت
به یانگین سالسای برنا ه چهارم  8ارص کاس را نشان اس  .سمچنبین ،شباخ
بیکاری ار سال سای  1391-1390با افزای  10ارص نتبت به یانگین برنا ه پیشین
از  11/1به  12/3ارص رسی است .توسط رش ساالنه تورم ار سبه سبال اول برنا به
واجه بوا است .بنابراین ،ار این اور سه ساله فقط توان
پنجم با  88ارص افزای
به افزای پوش ت ین اجتماع به یزان  17ارص نتببت ببه برنا به چهبارم اشبار
نموا که آن سم تحت شعاع نابتا ان سای وجوا ار اقتصاا این اور قرار گرفتبه اسبت.
بنابراین ،سمانطور که ار ج ول پی گفته شخ اسبت ،چبال سبای وجبوا ،باعبث
کاس  11ارص کارای سیاستسای اولت و ار راستای آن ،افزای  15ارصب ی فقبر
نتبت به عم کرا برنا ه چهارم توسعه ش است .ار نتیجه ،توان گفت کبه اولبت ار
کاس فقر ضعیفترین عم کرا را ااشته است .این یزان ناکارای ناش از وارای انن
تحریمسای سمه جانبه ،افزای چشمگیر تورم ،افزای نرخ ارز و کتری بواجه بوا کبه
ار این اور اتفاق افتاا است.
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ار این قاله تالش نموایم کارای عم کرا اولت ار سالسبای خت بف را ببا اسبتفاا از
روش تابع رزی تصبااف انب از گیبری و بورا تجزیبه و تح یبل قبرار اسبیم .یکب از
اص ترین اس اف نظام جمهوری اسال ایران که ار اصول سوم و بیتبت و نهبم قبانون
اساس و ار برنا هسای توسعه پنج ساله نیز به آنها پرااخته ش  ،کاس فقر است ،چبرا
که این تغیر عالو بر ت یر بهسزای که بر سطح رفا اارن  ،از کانبال سبای غیر تبتقیم
نیز بر تغیرسای ایگر اقتصاای ت یر گذارن  .حمایت سای اجتماع یک ابزار ضبروری
ار کاس فقر و رش فراگیر ار کشورسای با ارآ توسط و پایین شناخته ش اسبت.
حمایت اجتماع اولت توان به طور تتقیم به رش  ،کاس فقر و کبارای اقتصباای
کمک کن .
با توجه به نمرات کارای شاس
شوا که طبق روش  SFAرون شخصب ببرای
نمرات کارای وجوا ن ارا .ار سالسای جنگ کارای سیاستسای حمایت اولبت کمتبر
بوا است که یک الیل توان بهخاطر وقوع جنگ تحمی ار این سالسا باشب  ،پب
از آن ار چن اور کارای بهبوا یافته و سبس ار سبال سبای  1373و  1374کمتبرین
ق ار کارای را ااشته و بارایگر به ت ریج کارای بهتر ش و تا سبال  1389ایبن رونب
ااا ه ااشته است .از سال  1389تا  1392این یزان کارای کاس یافته است ،ار واقع،
توان گفت که عم کرا اولت ار کاس فقر کمتر بوا اسبت .از ع بل ناکبارای  ،تبورم
ش ی ار این سالسا ،تش ی تحریمسا و تع ق گرفتن یارانهسای نق ی به کل افراا جا عه
به جای پرااخت به افراا حروم است .یانگین کارای  0/69بیانگر ا کان بهببوا ببالقو
قابل توجه ار عم کرا اولت از اقشار آسیبپبذیر جا عبه باشب  .ببه بیبان ایگبر ،اولبت
توانتت با  69ارص از نابع خوا ،سمین سطح جاری خروج را ااشته باش .
طبق نتایج ل کوئ ( ،)1995کارای با تبورم ،بیکباری و طالببات عبوق ببانک
رابطه عکوس اارا .این نتیجه بیانکنن این است که این سه تغیر از عوا ستبتن
که باعث ناکارای اولت ار کاس فقر شون  .سمچنین ،یزان کارای سیاسبت سبا ببا
توجه به روش  SFAبرابر  0/69است .نتیجه ایگر ایبن اسبت کبه کبارای ار سبالسبای
پایان کمتر از سال سای پی از آن است ،یعنب ار سبال سبای کبه یارانبه سبای نقب ی
پرااخت ش است ،کارای اولت ار کاس فقر کمتر ش است.
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نتایج این پژوس نشان ب اسب کبه کبارای سیاسبت اولبت ار کباس فقبر ،ار
سالسای که یارانه نق ی پرااخت ش به ش ت کاس پی ا کرا است کبه یبک عا بل
توان افزای نرخ تورم و نرخ ارز ار این سالسا باش  .سمچنین ،یارانهسا بهعنوان یبک
سیاست حمایت از اقشار آسیبپذیر بای به گونهای باش کبه بتبوان گبرو سبای سب ف و
حروم را شناسای کرا.
ار این پژوس نرخ بیکاری ،نرخ تورم و طالبات عوق ببانک از جم به تغیرسبای
بوان که بر ناکارای اولتسا ار کاس فقر ؤ ر بوا ان  .بنابراین ،اولبت ببرای عم کبرا
بهتر ار کاس فقر بای سیاستسای ایجاا اشتغال و بارز ببا فتباا ببانک را ار پبی
بگیرا.
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