
 

در  کشورها  پیشین  حقوقی  منازعات  اثرگذاری 
سازمان تجارت جهانی بر منازعات فعلی آنها1

پذيرش: 1396/11/01دريافت: 1396/05/07

چکيده: سازوکار رسیدگی به منازعات سازمان تجارت جهانی ابزاری برای امتیازگیری در 
تعامالت سیاسی و تجاری بین المللی است. میزان تجربه کشورها و دانش حقوقی آنها بر آغاز 
و پیشبرد این منازعه ها اثرگذار است. پژوهش حاضر، اثر تجربیات گذشته بر نرخ مخاطره 
شرکت در منازعه ها در میان اعضای سازمان تجارت جهانی را به روش تحلیل بقا بررسی 
می نماید. داده های مورد استفاده شامل ۴۲۷ منازعه آن سازمان در حدفاصل سال های 1995 
الی ۲011 است. نتایج نشان می دهد که 1% افزایش در تعداد منازعه های قبلی برای هر 
مخاطره  نرخ  باالی  کشش  است.  همراه  مخاطره  نرخ  در  درصدی   ۲/۴ افزایش  با  کشور، 
تایید می شود. همچنین، کشورهای  برای هر دو گروه خواهان و خوانده  قبلی  به تجارب 
در حال توسعه و طرفین سابق پیمان تجاری گات با نرخ مخاطره  باالتری به منازعه های جدید 

وارد می شوند. نتایج نسبت به تغییر در مدل و افزودن متغیرهای کنترلی مستحکم است.

کليدواژه�ها:� سازمان تجارت جهانی، منازعه تجاری، یادگیری، تحلیل بقا، نرخ مخاطره.
.F17, F13, C41 :JELطبقه�بندي�

1. مقالۀ حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده در موسسه  عالی آموزش و پژوهش 
در برنامه ریزی و مدیریت است. از مشاور و ممتحن این پایان نامه، جناب آقایان دکتر مصطفوی و 
دکتر ضیا بیگدلی و همچنین از نظرات مشورتی دکتر مصطفی بشکار قدردانی می شود. اشکاالت 

احتمالی بر عهده ی نویسندگان است.
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مقدمه
سازمان تجارت جهانی )WTO(1 نهادی بین المللی است که برای تنظیم قوانین تجارت در عرصه 
بین الملل تاسیس شده  است. پیش از آن، پیمان تجاری گات2 که در سال 1948 منعقد شده  بود، 
در سال  تجارت جهانی  بکارشدن سازمان  آغاز  با  به شمار می آمد.  این حوزه  در  قانون گذاری  مرجع 
1995، کشورها به تدریج به عضویت آن درآمده اند. امروزه، 164 کشور در عضویت این سازمان بوده 
و 23 کشور دیگر به  صورت عضو ناظر همکاری دارند. عضویت در سازمان تجارت جهانی گامی مهم 
در پیوستن به جامعه جهانی است. نقش این سازمان در سازوکار تجارت بین الملل از اهمیت باالیی 
برخوردار است و تا سال 2007، 96/4٪ از کل تجارت جهان و 96/7٪ از کل تولید ناخالص داخلی 
با  که  مقداری  انجام گرفته  است3.  تجارت جهانی  در سازمان  کشورهای جهان، در کشورهای عضو 

اضافه شدن 13 کشور جدید در فاصلۀ سال های 2008 تاکنون، افزایش نیز داشته  است.
سهمی که در پژوهش حاضر به آن توجه شد، آن بود که با وجود عضویت 164 کشور در این سازمان، 
میزان تعامل همه با آن به یک میزان نبوده و تحت تاثیر عوامل گوناگونی از کشوری تا کشور دیگر و 
حتی برای یک کشور خاص در طول زمان، تغییر یافته  است. نتایج مطالعه های صورت گرفته بر الگوی 
تعامل کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی )WTO( با آن سازمان، حاکی از آن است که شکلی 
از عدم توازن در شیوه ارجاع شکایت به سازمان وجود دارد. این بررسی نشان داده  است که کشورهای 
توسعه یافته در مقابل در حال توسعه  ها، تعداد بیشتری پرونده به دادگاه حل وفصل اختالفات4 ارجاع دادند 
)Busch & Reinhardt, 2007; Bown, 2005 ;Horn et al., 1999 and Shaffer, 2003(. این در حالی 

است که روند حضور کشورهای در حال توسعه در منازعه ها5رو به افزایش بوده )Bown, 2008( و با افزایش 
از کل  این کشورها  تجارت جهانی، سهم  فعالیت کشورهای در حال توسعه در سازمان  و سطح  تعداد 
کشورهای آغازکننده  شکایت در این سازمان، تقریباً به نصف رسیده  است. توانایی تعدادی از کشورهای 
درحال توسعه برای تبدیل  شدن به کاربران پیشتاز در سیستم رسیدگی به منازعه ها در سازمان تجارت 
جهانی6 نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشورهای عضو به تنهایی نمی تواند توجیه کنندۀ تفاوت بین 

1. World Trade Organization
2. General Agreement on Trade and Tariffs

goo.gl/yj5WE2 :3. نقشه عضویت، سازمان تجارت جهانی، تاریخ بازدید 4 فروردین 1397. پیوند
4. Dispute Settlement Body

5. در این گزارش، واژه dispute به دو معادل منازعه و مناقشه برگردانده می شود.
6. Dispute Settlement System )DS(
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رویکردشان در قبال تصمیم برای شروع یا عدم شروع منازعه باشد. پرسش این است که به این ترتیب، چه 
عامل )یا عوامل دیگری( می تواند کاربران فعال و منفعل سازمان را از هم تفکیک نماید؟

تاکید مطالعه حاضر این است که عامل این تفاوت، وجود هزینه هایی ثابت1 برای آماده سازی ظرفیت های 
نهادی2 و کسب دانش حقوقی الزم برای ارتباط با سازمان تجارت جهانی است؛ هزینه ای که در صورت تحمل 
کشورها برای قبول آن، تنها در طوالنی مدت و با گذشت چند سال، می تواند توجیه اقتصادی داشته  باشد. 
یادگیری نحوه پیشبرد اولین منازعه، نیازمند منابع باالی انسانی، زمانی و مادی است ولی تجربه حاصل از 
این سرمایه گذاری می تواند برای پیشبرد پرونده های آتی مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه این پژوهش آن 
است که کشورها با شرکت در منازعه، ضمن آگاهی از روند پیشبرد منازعه ها، به یک مرتبه حضور در شکایت 
قناعت نکرده و به بازیکنان تکراری آن تبدیل می شوند. تصمیمی که برآمده از کاهش هزینه های شروع 
منازعه برای این کشورها برای شرکت در منازعات بعدی است. در این مقاله، به  علت احتمال وجود متغیری 
مشاهده نشده3 برای شروع و ادامه  منازعه های کشورها، شرکت در منازعه ها به تفکیک نقش )خواهان4 یا 
خوانده5( صورت گرفته  است. همان طور که شرکت در منازعه »به عنوان خوانده« یک شوک برون زا6 است7، 
با بررسی جداگانه اثر تجربیات قبلی بر احتمال خوانده شدن به شکایت جدید، می توان هر خطای احتمالی 

ناشی از وجود متغیری »به اشتباه جاافتاده« را کنار گذاشت. 
این پژوهش با بررسی الگوی تاریخی شکایات ارجاعی به سازمان تجارت جهانی، در پی پاسخ به دو 
پرسش است: الف. آیا تجربیات پیشین، به  صورت معناداری می تواند نرخ مخاطره وقوع منازعه  جدید را 
پیش بینی کند؟ ب. آیا نرخ مخاطره )احتمال ورود به منازعه  جدید، مشروط به بقا از منازعه  قبلی تا زمان 
t( برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؟ به این ترتیب، با تمرکز بر تحلیل 
فاصله  زمانی بین منازعه ها، تالش شده  است که احتمال متهم شدن کشور های عضو سازمان تجارت 
جهانی به تخطی از قواعد آن سازمان، به صورت تابعی از وضعیت توسعه یافتگی کشور، تاریخچۀ عضویت 
در نهاد های تجاری بین المللی )گات و سازمان تجارت جهانی(، تعداد دفعات شرکت در شکایات به عنوان 
خواهان یا خوانده، نوع کاالی موضوع دعوا و مانند آن، برآورد شود. نتایج تحلیل های صورت گرفته ضمن 

1. Fixed Cost
2. Institutional Capacity
3. Unobserved Variable
4. Complainant
5. Defendant
6. Exogenous

7. به این معنا که مورد شکایت واقع شدن، از اختیار کشورها خارج است.
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تایید تاثیر معنادار وضعیت توسعه یافتگی کشور بر احتمال فراخوانده شدن به منازعه جدید، موفق به 
شناسایی ارتباطی بین تاریخچه  عضویت در نهاد های تجاری بین المللی و این احتمال شده  است.

با وجود عضونبودن ایران در سازمان تجارت جهانی، این پرسش مطرح می شود که آیا نتیجه  پژوهش، 
می تواند به سیاست گذاری در ایران کمک نماید یا خیر. پاسخ به این پرسش مثبت است. نتیجه این 
پژوهش نشان می دهد سیاست گذاران باید در کنار پیشبرد فرآیند الحاق، آمادگی حقوقی خود را افزایش 
دهند؛ در غیر این صورت، حتی درصورت پذیرفته شدن در این سازمان، به دلیل بی تجربگی کشور در 
دعاوی حقوقی، ممکن است کشورمان به هدف باج گیری سایر کشورها تبدیل شود. پس الزم است ایران 
با هدف یادگیری و افزایش حضور، روش های مختلف را برای حضور در عرصۀ برخی منازعه ها پیگیری 
نماید. اگرچه به دلیل عدم عضویت ایران، امکان حضور به عنوان مدعی یا کشور ثالث وجود ندارد، ولی 
ممکن است برخی کشورها )مانند چین و هند( اجازۀ حضور کارشناسان ایرانی را در منازعه های خود به 
عنوان مشاور یا حتی کارآموز بدهند. این امر می تواند در تفاهم نامه های تجاری ذکر شود. بدیهی است این 
امر نه تنها به ارتقا و به روزرسانی دانش کارشناسان ایرانی کمک شایانی می نماید و امکان شانس موفقیت 
ایران را در فرآیند الحاق افزایش دهد. این مقاله ابتدا ادبیات نظری موضوع را بررسی کرده و سپس 
داده های مورد استفاده برای انجام مطالعه را معرفی می نماید. قسمت بعدی به معرفی متغیرهای توصیفی 
مدل و پشتوانه نظری انتخاب هر یک، اختصاص دارد. در فصل های جداگانه ای، مبانی نظری پژوهش و 
سپس مدل تجربی برای پیاده سازی آن معرفی شده  است. این مقاله پس از ارائه نتایج تحلیل آماری و 

بررسی حساسیت نتایج، با جمع بندی نتایج و ارائه تحلیل سیاستی، به پایان می رسد.  

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تجارت  سازمان  در  دعوا1  اعالم  برای  کشورها  تصمیم  بر  موثر  عوامل  مورد  در  موجود  پیشینۀ 
جهانی، حاکی از آن است که ِصرف آسیب دیدن  از جانب شرکای تجاری، منجر به طرح شکایت از 
ایشان در سازمان تجارت جهانی نشده و عوامل دیگری، مانند میزان ضرر وارده، ظرفیت حقوقی2 و 
 .)Bowen, 2005a( نحوه  پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی در این تصمیم تاثیرگذار بوده  است
بالقوه کشورها برای اتخاذ اقدامات  این یافته در مطالعات دیگر نیز با نشان دادن تاثیر تخمین توان 
قرار  تایید  مورد   ،)Wilckens, 2009( سازمان  این  نزد  منازعه جدید  یک  شروع  برای  تالفی جویانه3 

1. Litigation
2. Legal Capacity
3. Retaliatory Capacity
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گرفته  است. از سویی دیگر، بررسی علت استقبال بیش تر کشورهای توسعه یافته از امکان ارجاع منازعه 
ـ اعم از محصوالت  به سازمان تجارت جهانی، نشان می دهد که تنوع محصوالت تجارتی این کشورها 
صادراتی و وارداتی ـ در تواتر ارجاع شکایات به این سازمان موثر  است )Horn et al., 1999(. افزون 
بر این عوامل، وجود پیمان های تجاری یا دریافت کمک مالی از کشور آسیب رسان، احتمال شرکت 
در منازعه جدید را کاهش می دهد )Bowen, 2005(. این نتیجه برای هر دو گروه کشورهای خواهان 
اصلی و ناظر1 مشاهده شده  است. نتایج مطالعه های ساتلر2و برناور )2011( نیز از وجود نوعی رابطه ای 
گرانشی3 در آغاز منازعه های تجاری خبر می دهد، از این رو، احتمال شرکت در منازعه برای اقتصاد های 
بزرگ،  بیش تر است. به این معنا که تنوع تولیدات اقتصاد و بازار بزرگ مصرف، این کشورها را به هدفی 

جذاب تر برای فراخوانی به دادگاه سازمان تجارت جهانی تبدیل کرده  است.
بررسی�تواتر. در مورد صنایع موضوع منازعه، اصحاب صنایعی را که تجربه  قبلی برای متهم شدن به 
ارزان فروشی4 در کشوری داشته اند، با احتمال بیش تری، خود منازعه ای با همین موضوع اعالم شکایت کرده اند. 
سه دلیل احتمالی برای این پدیده دیده شده  است: نخست آنکه تصمیم گیرندگان در این صنایع طی روند 
پژوهش های نمایندگان سازمان تجارت جهانی در مورد صحت شکایات، خود با فرآیند شرکت در منازعه آشنا 
شده و هزینه اولیه الزم برای یادگیری طرح شکایت نزد سازمان تجارت جهانی برای آنها کاهش می یابد. دوم 
آنکه ممکن است با هدف اقدام متقابل برای منازعه قبلی، منازعه جدیدی در موضوع همان کاال به سازمان ارجاع 

.)Bowen, 2008( دهند. سومین علت احتمالی، تهدید سایر کشورها به احتمال شکایت از آنها است
پیشتر،  تأثیرداشتن تجربه قبلی به عنوان "خوانده" در شکایات بر آغاز شکایت جدید،  در مورد 
برومئه  بلودگت  و  دیویس   .)Davis & Bermeo, 2009( بود  شده  بررسی  درحال توسعه  کشورهای 
)2009( نشان دادند که هر چند هزینه اولیه5 شرکت در منازعه های سازمان تجارت جهانی باال است، 
ولی با تکرار تجربه شرکت در شکایات، با یادگیری فرآیند آن، عملکرد کشورها در این چارچوب بهبود 
یافته و با هزینه ای بسیار کمتر، موفق به پیشبرد منازعه می شوند. در واقع، نداشتن تجربه  قبلی، خود 

1. Third-party Complainant
2. Sattler

3. دلیل »گرانشی« نامیدن رابطۀ کشف شده، شباهت رابطه  بین احتمال ارجاع منازعه بین کشورها، به رابطه  نیروی 
گرانش بین اجرام در فیزیک کالسیک بوده  است: به این معنا که، مشابه رابطه نیروی گرانش نیوتون که در آن 
نیروی جاذبه  بین هر دو جسم، با حاصل ضرب اجرام آن  دو نسبت مستقیم و با فاصله  آنها نسبت عکس دارد، احتمال 
وقوع منازعه بین دو کشور با حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی آنها، رابطه مستقیم و با فاصله آنها رابطه عکس دارد. 
4. Dumping
5. Startup Cost
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را به  صورت هزینه باالی اعالم منازعه ظاهر می کند. نکته مهم در این پژوهش، تاکید بر اهمیت کسب 
تجربه در منازعه های این سازمان است؛ مستقل از آنکه این حضور به  عنوان خوانده یا خواهان باشد.

مطالعۀ کیم1 )2016( نیز با تمرکز بر فاصله زمانی شکایاتی که طی سال ها چندین بار میان کشورهای 
ثابت تکرار شده  است، مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی را در شروع مجدد منازعه های پیشین در 
سازمان تجارت جهانی، شناسایی کرده  است. دستاورد مطالعه  حاضر، تعیین اثر تجربیات پیشین بر نرخ 
مخاطره  شرکت در منازعه های جدید است. در اینجا از مدل های بقا برای تحلیل داده ها استفاده شده  و 
تجربیات پیشین به   صورت یک متغیر »تاریخچه« در محاسبات منظور گشته است. این متغیر، شمارشی 
از تعداد منازعه های پیشین هر کشور است. در میان کلیه مطالعه ها، نزدیک ترین مقاله ها به مطالعه  حاضر، 
متعلق به باون )2005a(، دیویس  و بلودگت برمئو )2009( و کیم )2016( است. این مقاله همچون مقاله 
دیویس  و بلودگت برمئو )2009( به بررسی یادگیری از تجارب قبلی به  عنوان خوانده و خواهان در شروع 
ـ یعنی انجام  منازعه می پردازد. وجه تمایز این پژوهش از دیگر پژوهش ها ابتدا، در روش انجام تحلیل 
تحلیل بقا، به جای مدل پروبیت ـ و دوم، محدودنکردن عمر ماندگاری تجربه  قبلی بر یادگیری است. چرا 
که در آن مقاله، با فرض اینکه اثر این یادگیری حداکثر تا یک دهه پس از کسب تجربه باقی می ماند، یک 

سقف زمانی 10 ساله برای مدت ماندگاری تجارب قبلی در نظر گرفته شده  است.

معرفی داده ها
بانک داده حاصل  این بین،  بانک داده استفاده شده  است )جدول 1(. در  از 8  در این پژوهش 
از مطالعه  باون و رینولدز )2014( به  عنوان بستر اصلی انتخاب شده و 7 بانک داده دیگر با تعریف 

متغیرهای مستقل جدید، آن را تکمیل کرده اند2. 

1. Kim

2. در مراحل آماده سازی بانک داده برای اجرای تحلیل، این گام ها برداشته  شده  است: 
- از آن جا که موضوع بررسی، مطالعه فاصلۀ زمانی بین شکایات متواتر هر کشور است، کشورهایی که تنها در یک 
 WTO منازعه حضور داشته اند، از تحلیل بقا حذف شده  و تنها در تعیین متوسط فاصله زمانی بین عضویت در

و شرکت در منازعه، محسوب شده اند.
- تمامی تجارب کشورهای عضو در اتحادیه اروپا، پیش از عضویت در آن سازمان، از تحلیل کنار گذاشته  شده اند 

)به این ترتیب، 54 مشاهده حذف شد(.
- تمام تاریخچه شرکت در منازعه های کشور تایوان تحت نام کشور چین مورد بررسی قرار گرفته  است. دلیل این تصمیم، 

عدم اعالم مستقل اطالعات مربوط به این کشور در سامانه برخط بانک های داده در سازمان ملل متحد بوده است.
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جدول 1: بانک های داده مورد استفاده در پژوهش123

بازه�زمانی�مورد�پوششنام�متغير�مستقل�مورد�استفادهمرجع
2011-1995نقش در منازعهبانک داده باون و رینولدز )2014(

وب سایت سازمان تجارت جهانی، لیست 
-عضویت در گاتکشورهای امضاکننده پیمان تجاری گات1

گزارش سازمان ملل متحد از وضعیت 
سال 2011وضعیت توسعه یافتگیاقتصادی کشورها2

نحوه عضویت در گات/ مقاله عالی3 و اسکالرا )2012(
2008-1946سازمان تجارت جهانی

2011-1995جمعیت کشورهاوب سایت بانک جهانی

2011-1995تولید ناخالص داخلی سرانهوب سایت بانک جهانی

2011-1995سهم تجارت از کل تولید ناخالص داخلیوب سایت بانک جهانی

بانک داده شامل 427 منازعه  ثبت شده در سازمان تجارت جهانی )DSB(4 طی سال های 2011 
تا 1995 است. از این رو، تنها کشورهایی در این بانک داده حضور یافته اند که دست کم در یک منازعه 
این سازمان، حضور داشته اند. اولین منازعه ثبت شده در این بانک داده، در تاریخ 10 ژانویه 1995 و 
آخرین آن، در 20 سپتامبر 2011 صورت گرفته  است. در مجموع 427 منازعه، 100 کشور حضور 
داشته اند که از این بین، 48 کشور به  عنوان خوانده و 89 کشور به  عنوان خواهان، نقش ایفا کرده اند. 
واحد تحلیل در این پژوهش، منازعه-کشور است. به این معنا که هر یک از منازعه های ثبت شده 
در بانک داده فوق در سابقه  تمامی کشورهای حاضر، اعم از خواهان اصلی، خواهان ثالث و خوانده، قرار 

- بانک داده مربوط به نحوه عضویت در پیمان تجاری گات و سازمان تجارت جهانی، فاقد اطالعات مربوط به 
کشورهای بلغارستان، اکوادور، چین، کرواسی، پاناما، عربستان، اوکراین و ویتنام بوده  است. بنابراین نگارنده، با 
مراجعه به تاریخچه عضویت این کشورها در گات و سازمان تجارت جهانی، مقادیر متغیرهای مربوطه را تعیین و 

اصالحیه مربوطه را در تحلیل ها وارد کرده  است.
1. Allee
2. https://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm
3. World Economic Situation and Prospects
4. Dispute Settlement Body
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گرفته  است. در این پژوهش، احتمال شرکت در منازعه مورد بررسی قرار گرفته، و نه احتمال شرکت 
در »یک منازعه خاص«. به همین دلیل، متغیرهای تحلیل همگی توصیف کننده  جنبه های مختلف 

»کشورها« هستند و نه »منازعه ها«ی که کشورها در آن حضور داشته اند.
از آنجا که تعداد کشورهای خواهان در منازعه ها لزوماً به یک کشور محدود نیست، با احتساب 
عدد   2544 به  منازعه ـ کشورها  تعداد  ناظر،  و  اصلی  خواهانان  به  عنوان  خواهان  کشورهای  تمامی 

افزایش یافته  است.
در پژوهش حاضر، بانک داده به نحوی طبق الگوی اندرسن-گیل1 تنظیم شده  است که در آن هر 
مشاهده کشور/ محصول، در فاصله زمانی بین »شرکت در منازعه قبلی« و »رخداد منازعه جدید« رخ 
دهد. این نحوۀ چینش تجربه  کشورها، با مقالۀ »تحلیل داده های بقای دارای چند رخداد شکست2« 

سازگار  است3. جدول )2( حاوی یک نمونه داده از بانک داده مرجع پژوهش است. 

1. Andersen–Gill approach
2. Analysis of Multiple Failure-time Survival Data 
3. Accessible from: https://www.stata.com/support/faqs/statistics/multiple-failure-time-data
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جدول 2: تعدادی از مشاهده ها از بانک داده

2712141821شماره�شکایت�
استرالیااسترالیااسترالیااسترالیااسترالیااسترالیانام کشور

نقش کشور در 
خواندهخواندهخواهانخواهانخواهانخواهانشکایت

شرکت در شکایت 
به عنوان خواهان سوم

)1=بله/ 0=خیر(
111100

1995/1/241995/5/191995/7/181995/7/241995/5/101995/11/20تاریخ شکایت
--2333نتیجه شکایت

000000نوع سیاست تبعیضی
131313131414موضوع

تعداد دفعات تجربه 
123456شرکت در شکایت

تعداد دفعات تجربه 
شرکت در شکایت به 

 عنوان خواهان
123400

تعداد دفعات تجربه 
شرکت در شکایت به 

عنوان خوانده
000012

تعداد دفعات تجربه 
شرکت در شکایت به 
عنوان خواهان اصلی

000000

تعداد دفعات تجربه 
شرکت در شکایت به 
عنوان خواهان سوم

1234--

سابقه عضویت در گات 
)1= عضو سابق گات و 
0= غیرعضو در گات(

111111

101010101010سطح دموکراسی
عضویت در گات/

WTO پس از طی 
مراحل قانونی

000000
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ادامه جدول 2: تعدادی از مشاهده ها از بانک داده

2712141821شماره�شکایت�
عضویت در گات پس از 
000000انحالل کشور عضو سابق

عضویت در گات در 
111111سال های ابتدایی تاسیس

38078/938078/938078/938078/938078/938078/9تولید ناخالص داخلی سرانه
180720001807200018072000180720001807200018072000جمعیت

سهم تجارت از کل تولید 
37/6855837/6855837/6855837/6855837/6855837/68558ناخالص داخلی

1/461/461/461/461/461/46آزادی بیان1
1/331/331/331/331/331/33ثبات سیاسی2

کیفیت خدمات 
بخش های عمومی و 

مدنی دولت3
1/661/661/661/661/661/66

قوانین تسهیل کننده 
1/231/231/231/231/231/23فعالیت بخش خصوصی4

1/671/671/671/671/671/67حاکمیت قانون5
1/891/891/891/891/891/89کنترل فساد6

کل تعداد دفعات شرکت 
در شکایات

878787878787

فاصله )تعداد روز( تا 
231156067346شکایت قبلی

وضعیت توسعه یافتگی 
)1= توسعه یافته و 0= 

درحال توسعه(
111111

)Bown & Reynolds, 2014( توضیحات: داده های نهایی مطالعه ی حاضر؛ برگرفته از بانک داده

1. Voice and Accountability
2. Political Stability and Absence of Violence
3. Government Effectiveness
4. Regulatory Quality
5. Rule of Law
6. Control of Corruption
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متغیرها

منازعه ها،  طرفین  مورد  در  اطالعاتی  حاوی   )2014( رینولدز  و  باون  داده  بانک  که  چند  هر 
کاال)های( موضوع منازعه، علت وقوع شکایت، تاریخ اعالم شکایت، نقش کشورهای خواهان در منازعه 
)اعم از خواهان اصلی و ناظر(، نتیجه شکایت و نحوه تخطی از قوانین از سوی کشور خوانده )اعم از 
انجام اقدام جانب گیرانه علیه برخی از طرفین تجاری یا همه آنها( است، ولی بیشتر به  دلیل داشتن 
ماهیت درون زا1، نمی توانند به  عنوان متغیر توصیفی برای تحلیل رفتاری شکایات، مورد استفاده قرار 
گیرند2. به همین منظور، در مطالعه  حاضر، دو دسته از متغیرهای توصیفی مورد استفاده قرار گرفته 
است: متغیر ساخته شده در این پژوهش )متغیر تجربه( و متغیرهای اضافه  شده از سایر منابع داده ای 

.)3WDI مانند(
تجربه�)متغير�ساخته�شده�در�مطالعه�حاضر(. فرضیه اول این پژوهش آن است که داشتن 
تجربۀ قبلی در منازعه های سازمان تجارت جهانی، احتمال آغاز منازعه جدید به  عنوان خواهان را 
افزایش می دهد. متغیر اصلی در اندازه گیری اثر یادگیری از تجارب قبلی، متغیر تجمیعی »شماره دفعه 
شرکت در منازعه« بوده  است. با توجه به ادبیات، یادگیری به وسیلۀ انجام دادن4 در دیگر شاخه های 
علم، که تاثیر یادگیری از تجربه به  صورت لگاریتمی مدل می شود، در این پژوهش نیز لگاریتم تجربه 

قبلی در محاسبات در نظر گرفته شده  است. 
وضعيت�توسعه�یافتگی. مطالعه قبلی دیویس و بلودگت برمئو )2009( نشان دادند که تاثیر 
توسعه یافته  با کشورهای  معناداری  به شکل  برای کشورهای درحال توسعه  قبلی  تجربه  از  یادگیری 
متفاوت است. متغیر مصنوعی5 »وضعیت توسعه یافتگی« کشورها که آنها را بر اساس توسعه یافتگی به 
دو دسته تقسیم می کند، در پژوهش حاضر تعریف شده  است. مرجع این داده، گزارش سازمان ملل 
متحد از وضعیت اقتصادی کشورها6 در سال 2011 بوده  است. این متغیر پیرو مطالعات مون7 )2006( 

و سابرامانیان8 و وی )2007(، به  صورت متغیر مصنوعی در مطالعه وارد شده  است. 

1. Endogenous

2. به این معنا که موارد یادشده خود تحت تاثیر دیگر عوامل تعیین می شوند.
3. World Development Indicators
4. Learning by Doing
5. Dummy Variable
6. World Economic Situation and Prospects
7. Moon
8. Subramanian
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گات،  در  سابقه عضویت  متغیر مصنوعی  بين�المللی.  سابقه�قبلی�عضویت�در�سازمان�های�
برای تمایز بین دو گروه کشور تعریف شده  است: نخست، کشورهایی که عضو پیمان عمومی تجارت و 
تعرفه ها )گات( بوده و جملگی پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی به آن پیوستند و دوم، کشورهایی 

که سابقه  امضای این پیمان را نداشته اند. 
برای بررسی اثر نحوه عضویت در پیمان گات و سازمان تجارت جهانی بر میزان مشارکت کشورها 
از هم  این متغیرها سه حالت کلی عضویت را  در منازعه ها، سه متغیر مصنوعی تعریف شده  است. 
تفکیک می کنند: ابتدا، عضویت پس از طی کامل مراحل قانونی، دوم، عضویت خودکار پس از استقالل 
از کشور استعمارگر عضِو سازمان گات و سوم، پیوستن به گات در سال های اولیه عقد آن. مرجع این 

داده، مقاله عالی و اسکالرا )2012(  بوده  است1. 
با  تجاری،  منازعه  در  شرکت  احتمال  بر  کشورها  شهروندان  رفاه  تاثیر  کشور.  رفاه� وضعيت�
تعریف متغیر »تولید ناخالص داخلی سرانه2« در محاسبات منظور شده  است. مرجع این داده بانک 
شاخص های توسعه جهانی بوده است3. لگاریتم این متغیر به  عنوان متغیر توصیفی استفاده شده  است. 
بازار کشور، جمعیت آن در محاسبه ها وارد  از بزرگی  به  عنوان نماینده ای  اندازه�بازار�کشور. 
شده  است. محل استخراج آمار مربوطه، بانک داده شاخص های توسعه جهانی است4. در این مورد نیز، 

لگاریتم متغیراستفاده شده  است.
اهميت�تجارت�خارجی�در�اقتصاد. به  عنوان شاخصی از میزان اهمیت بخش تجارت خارجی 
از کل تولید کشور، سهم ارزش افزوده تجارت خارجی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، به  عنوان یک 

1. ذکر دو نکته در مورد این بانک داده ضروری است: 1- بانک داده فوق تنها حاوی اطالعات کشورها است و اتحادیه 
اروپا را به  عنوان یک عضو مستقل در نظر نمی گیرد. به همین دلیل، از آنجا که عمده  کشورهای عضو در اتحادیه اروپا 
از اعضای اولیه گات بوده اند، فرض شده  است که کل اتحادیه به  صورت یکی از اعضای اولیه، در پیمان گات شرکت 
داشته  است. 2- این بانک داده حاوی اطالعات نحوه عضویت کشورهای بلغارستان، اکوادور، چین، کرواسی، پاناما، 
عربستان، اوکراین و ویتنام نیست. بنابراین نگارنده، با مراجعه به تاریخچه عضویت این کشورها در گات و سازمان 

تجارت جهانی، مقادیر متغیرهای مربوطه را تعیین و اصالحیه مربوطه را در تحلیل ها وارد کرده  است.
- با توجه به آنکه برای معرفی n حالت گسسته، n-1 متغیر مصنوعی کفایت می کند، متغیر »عضویت اولیه در 

گات« به  دلیل همخطی از تحلیل رگرسیون نهایی به  صورت خودکار حذف شده  است.
2. تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال 2010 در محاسبات منظور شده  است.

3. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD
4. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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متغیر توصیفی در نظر گرفته  شده  است. مرجع این داده نیز، بانک شاخص های توسعه جهانی است1.

جدول 3: مشخصات آماری متغیرها در تحلیل تاریخچه منازعه های کشورها

تعداد�توضيحاتمتغير
انحراف�متوسطمشاهده�ها

بيشينهکمينهمعيار

فاصله زمانی بین دو 
منازعه متوالی

)برحسب تعداد روز(
-2487124/14362/9305422

248871/0473/351317-تعداد دفعه تجربه
تولید ناخالص داخلی 

248825177/9922382/24352/0391594/18-سرانه

2488285000000393000000466411340000000-جمعیت
سهم تجارت از کل 
248877/1571/9815/64441/60-تولید ناخالص داخلی

درحال توسعه=1وضعیت توسعه یافتگی
24880/560/5001توسعه یافته=0

سابقه عضویت در 
گات

عضو در گات=1
غیر عضو در 

گات=0
24880/890/3101

پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی/ گات 
پس از طی مراحل 

قانونی

بله=1
24880/360/401خیر=0

پیوستن به گات پس 
از استقالل کشور

بله=1
24880/050/2201خیر=0

پیوستن به گات در 
ابتدای تاسیس

بله=1
24880/580/4901خیر=0

)Bown & Reynolds, 2014( توضیحات: داده های نهایی مطالعه ی حاضر؛ برگرفته از بانک داده 

1. http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
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مبانی نظری

برای مدل سازی رفتار کشورها در منازعه های تجاری به شکل توزیع  از آنجا که مبنایی نظری 
آماری نرمال وجود ندارد، استفاده از روش های تحلیل مبتنی بر حداقل مربعات معمولیOLS( 1( در 
این پژوهش مجاز نیست. پیش از این، پژوهشگران از روش های رگرسیون دوجمله ای منفی2 )دیویس 
و و بلودگت برمئو، 2009(، پروبیت )باون، a2005 و گومزمرا3 و مولیناری، 2014 و کنکنی4 و دیگران، 

2017(  فاصله زمانی بین منازعات را بررسی کرده  بودند.
روش بقای5 شبه پارامتری کاکس6 نیز پیشتر در دست کم دو مورد برای مطالعه فاصله زمانی بین 
شکایات نزد سازمان تجارت جهانی استفاده شده  است: اول، چائودوین7 )2014( فاصله زمانی بین 
تخطی از قوانین و اعالم شکایت از سوی کشور خسران دیده به سازمان تجارت جهانی و دوم، کیم 
)2016( فاصله زمانی بین وقوع مجدد منازعه های یکسان بین کشورها را به این شیوه مطالعه کرده 
 است. وجه تشابه این دو مقاله، تمرکز بر محاسبه »احتمال شرکت در منازعه جدید« است. در این 
پژوهش نیز که موضوع اثر، یادگیری از تجارب بر احتمال شرکت در منازعه جدید است، به پیروی 
از مطالعات چائودوین )2014( و کیم )2016(، از مدل های تحلیل بقا استفاده شده  است. وجه تمایز 
این پژوهش از مقاله های یادشده، برازش8 مدل های پارامتری9 بقا در کنار برازش مدل شبه پارامتری10 

برای تخمین ضرایب است.
هسته  اصلی روش تحلیل بقا، مدل سازی مدت زمان الزم برای وقوع یک »رخداد« است. رخدادی 
که در این بستر، شرکت در منازعه به  عنوان خواهان )اصلی یا ثالث( یا خوانده در نظر گرفته  شده  است. 
متغیر وابسته، رخداد شرکت در منازعه بوده و به  صورت احتمال مشروط شرکت در شکایت جدید 
تعریف می شود. این احتمال مشروط به آنکه کشور مورد نظر تا لحظه آغاز شکایت جدید، در هیچ 

شکایتی شرکت نکرده  باشد، محاسبه شده  است. 

1. Ordinary Least Square
2. Negative Binomial Regression 
3. Gomez-Mera
4. Conconi
5. Survival Analysis
6. Cox Semiparametric Model
7. Chaudoin
8. Curve Fitting
9. Parametric Survival Models
10. Semi-parametric Survival Models



123

ر...
ا د

ره
شو

ن ک
شی

 پی
قی

قو
 ح

ت
عا

ناز
ی م

ذار
رگ

اث
فی

وس
ر ی

کوث
 و 

ی
هر

طا
ما 

ه

مدل مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب مدل شماره )1( است1:
 

13 

 

 )Bown & Reynolds, 2014)بانک داده ی حاضر؛ برگرفته از  مطالعههای نهایی  دادهتوضیحات:  

 بانی نظریم
استفاده از وجود ندارد،  نرمال آماری توزیع به شکل تجاریهای  منازعهسازی رفتار کشورها در  مدلمبنایی نظری برای جا که از آن

های  روشاز گران پژوهش ،پیش از این. نیستدر این پژوهش مجاز ( OLS) 2های تحلیل مبتنی بر حداقل مربعات معمولی روش
 ۷و کنکنی 212۷، مولیناریو  3مزمراوو گ a2111(، پروبیت )باون، 2119، و بلودگت برمئوو  )دیویس 2ای منفی رگرسیون دوجمله

 .بودند  را بررسی کردهه زمانی بین منازعات لفاص  (212۴و دیگران، 

دو مورد برای مطالعه فاصله زمانی بین شکایات نزد سازمان تجارت  کم دستنیز پیشتر در  ۱شبه پارامتری کاکس 1یروش بقا
دیده  ( فاصله زمانی بین تخطی از قوانین و اعالم شکایت از سوی کشور خسران212۷) ۴دوینئوچااست: اول،   جهانی استفاده شده

را به این شیوه مطالعه  یکسان بین کشورهاهای  منازعهوقوع مجدد ( فاصله زمانی بین 212۱کیم )دوم،  به سازمان تجارت جهانی و
 ،نیز که موضوع اثراین پژوهش است. در  «احتمال شرکت در منازعه جدید»وجه تشابه این دو مقاله، تمرکز بر محاسبه  است.  کرده

های  از مدل(، 212۱کیم ) ( و212۷دوین )ئوچا مطالعاتبه پیروی از ، استیادگیری از تجارب بر احتمال شرکت در منازعه جدید 
بقا در کنار برازش مدل  9های پارامتری مدل ۱یادشده، برازشهای  مقاله ازاست. وجه تمایز این پژوهش   تحلیل بقا استفاده شده

 برای تخمین ضرایب است. 21پارامتری شبه

رخدادی که در این بستر، شرکت در است.  «رخداد»سازی مدت زمان الزم برای وقوع یک  اصلی روش تحلیل بقا، مدل  هسته
  است.  شده  نظر گرفته در خوانده)اصلی یا ثالث( یا  خواهانعنوان   منازعه به

شود. این احتمال  میصورت احتمال مشروط شرکت در شکایت جدید تعریف   متغیر وابسته، رخداد شرکت در منازعه بوده و به
  است.  باشد، محاسبه شده  نظر تا لحظه آغاز شکایت جدید، در هیچ شکایتی شرکت نکرده که کشور موردمشروط به آن

 :22است( 2مدل شماره )مدل مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب 

مخاطره شرکت در منازعه جدید (لگاریتم شماره دفعه تجربه)    (لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه)      

(لگاریتم جمعیت)   (سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی )    (وضعیت توسعه یافتگی)     

                                                 
1 Ordinary Least Square 
2 Negative Binomial Regression  
3 Gomez-Mera 
4 Conconi 
5 Survival Analysis 
6 Cox Semiparametric Model 
7 Chaudoin 
8 Curve Fitting 
9 Parametric Survival Models 
10 Semi-parametric Survival Models 

 link testباشند، از آزمون  مدل مورد استفاده قرار گرفته  یحتوض یمناسب برا یرهایباشد و متغ حذف نشده  یاز بررس یریمتغ یچه ینکهاز ا ینانکسب اطم یبرا 22
 است.  استفاده شده 
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(سابقه عضویت در گات)   (عضویت در گات با طی مراحل)    (عضویت در گات به عنوان مستعمره سابق)       

                                                                             2   

 2مدل تجربی: تابع بقا

شود. هدف نهایی آن است که نرخ مخاطره  حاضر تصریح می شوند و ارتباط آن با مطالعۀ می توابع بقا توضیح داده ،در این بخش
 T (T)در اینجا، کشور( در زمان  شاهدهواحد میک  اگر. شودسازی  ( مدلtجدید به شرط بقا تا زمان  منازعۀ )وقوع به یک خطر/

، شکایت نزد سازمان تجارت جا اینحضور در یک رخداد )در  2مخاطره به پس از ورود مشاهده (یک متغیر تصادفی پیوسته است
. شود میمدل ( 2رابطه ) به شکل تابع احتمال شرطی بسیار کوچک زمانی،  در هر بازه یک رخداد جدید خطر، شودمواجه  جهانی( 

   زمانی بسیار کوچک  رتی، احتمال وقوع رخداد در بازۀاست. به عبا  شده  صورت شرطی نوشته  به تابعتوجه شود که این 
 رخدادی اتفاق نیفتاده باشد.   مشروط به آنکه تا زمان 

                |                                                                                                     2  
 آید.  دست می به   است که از انتگرال               برابر با  tتا زمان  خطر تجمیعی، توزیع در این صورت

هر برای  منازعه  به صورت احتمال عدم این تابعرا نشان دهد.   کنیم که عدم وقوع رخداد تا زمان  را طوری تعریف می تابع بقا
( 2  )رابطه  Tتابع توزیع تجمعی  متممبه صورت  شود. به زبان ریاضی، بقای این مشاهده تعریف می )یعنی هر کشور(مشاهده 

 :بود خواهد

                                                                   3   
، در ۷افزایشیو غیر 3است. مقدار این تابع یکنوا  دچار مخاطره نشده tمورد نظر تا زمان  واحدهمان تابع بقا است. یعنی  S(t) تابع

)که در  f(t)تابع چگالی توان  می دوبارهکند.  میل می «صفر»بوده و با گذر زمان و در حالت حدی آن، به  «2»، برابر با t=0زمان 

 :نمودتعریف  (۷صورت رابطه )به  tبه شرط بقا تا زمان  tیا همان خطر در  را بود(  تعریف شده( 2) رابطۀ

          
    

                                            ۷    

 
؛ 2استای شکست  برابر با نرخ لحظه است و h(t)شرطی  ۱یا نرخ شکست 1تابع مخاطرهنماییم که  اینک تابعی جدید را تعریف می

 بهان ریاضی این تابع رد نظر دچار خطر نشده باشد. به زبمو واحداست اگر تا آن زمان  tاین تابع به معنای نرخ مخاطره در زمان 

 :شود تعریف می( 1رابطه )صورت  

                                                 
 (2121) یج( و وودر211۱همکاران ) ولوز کِ  2

2 Hazard 
3 Monotone 
4 Non-increasing 
5 Hazard Function 
6 Failure Rate 

)1(

مدل تجربی: تابع بقا2

در این بخش، توابع بقا توضیح داده می شوند و ارتباط آن با مطالعۀ حاضر تصریح می شود. هدف 
نهایی آن است که نرخ مخاطره )وقوع به یک خطر/ منازعۀ جدید به شرط بقا تا زمان t( مدل سازی 
شود. اگر یک واحد مشاهده )در اینجا، کشور( در زمان T )T یک متغیر تصادفی پیوسته است( پس از 
ورود مشاهده به مخاطره3 حضور در یک رخداد )در این جا، شکایت نزد سازمان تجارت جهانی(  مواجه 
شود، خطر یک رخداد جدید در هر بازه  بسیار کوچک زمانی، به شکل تابع احتمال شرطی رابطه )2( 
مدل می شود. توجه شود که این تابع به  صورت شرطی نوشته  شده  است. به عبارتی، احتمال وقوع 

 مشروط به آنکه تا زمان t رخدادی اتفاق نیفتاده باشد. 
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، در ۷افزایشیو غیر 3است. مقدار این تابع یکنوا  دچار مخاطره نشده tمورد نظر تا زمان  واحدهمان تابع بقا است. یعنی  S(t) تابع
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؛ 2استای شکست  برابر با نرخ لحظه است و h(t)شرطی  ۱یا نرخ شکست 1تابع مخاطرهنماییم که  اینک تابعی جدید را تعریف می
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 (2121) یج( و وودر211۱همکاران ) ولوز کِ  2

2 Hazard 
3 Monotone 
4 Non-increasing 
5 Hazard Function 
6 Failure Rate 

رخداد در بازۀ زمانی بسیار کوچک 
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در این صورت، توزیع تجمیعی خطر تا زمان t برابر با 
به دست می آید. 

تابع بقا را طوری تعریف می کنیم که عدم وقوع رخداد تا زمان t را نشان دهد. این تابع به صورت 
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1. برای کسب اطمینان از اینکه هیچ متغیری از بررسی حذف نشده  باشد و متغیرهای مناسب برای توضیح مدل 
مورد استفاده قرار گرفته  باشند، از آزمون link test استفاده شده  است. 

2. ِکلوز و همکاران )2008( و وودریج )2010(
3. Hazard
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تابع )S)t همان تابع بقا است. یعنی واحد مورد نظر تا زمان t دچار مخاطره نشده  است. مقدار 
این تابع یکنوا1 و غیرافزایشی2، در زمان t=0، برابر با »1« بوده و با گذر زمان و در حالت حدی آن، به 
»صفر« میل می کند. دوباره می توان تابع چگالی )t(f )که در رابطۀ )2( تعریف شده  بود( را یا همان 

خطر در t به شرط بقا تا زمان t به صورت رابطه )4( تعریف نمود:
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اینک تابعی جدید را تعریف می نماییم که تابع مخاطره3 یا نرخ شکست4 شرطی )h)t است و برابر 
با نرخ لحظه ای شکست است5؛ این تابع به معنای نرخ مخاطره در زمان t است اگر تا آن زمان واحد 

مورد نظر دچار خطر نشده باشد. به زبان ریاضی این تابع به  صورت رابطه )5( تعریف می شود:
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نرخ مخاطره . بگیرد ـ رخداد قطعی وقوع معنای بهـ   «نهایت بی»تا  ـ ریسک نبود معنای بهـ  «صفر»تواند مقادیری بین  تابع مخاطره می

 شود )مانند مطالعه حاضر(، برابر با احتمال آن است که یک واحد مشاهده نظر گرفته می صورت گسسته در  در حالتی که زمان به

آن را تجربه کند. بنابراین، نرخ مخاطره برای وقوع  وقوع ـ است در شکایت حضوردر معرض ریسک  tکه در زمان  یکشوریعنی ـ 

 تابع .3ها استوع رخدادها و فاصله زمانی بین آنکننده وق تعیین. این متغیر شود تعریف می 2اند رخدادهایی که هنوز مشاهده نشده

 شود: ، تعریف می(۱رابطه ) و به شکل tتا زمان  «صفر»جمع کل ریسک وقوع رخداد از زمان  صورت حاصل  به ۷تجمعی مخاطره

     ∫               
                                             ۱  

 و بقا برقرار است: تجمعی   بین توابع مخاطره (۴)  رابطه

     ∫     
        ∫  

    {
 
      }               

 
 
                                           ۴  

  ای معکوس بین ریسک تجمعی و احتمال بقا است. گر وجود رابطه که بیان
که نرخ  شود فرض میها،  پردازد. در این مدل پارامتری می های بقای پارامتری و شبه به تحلیل بانک داده به کمک مدل پژوهشاین 

ساده   ها این رابطه را در حد یک پارامتر ثابت مانند  آید. در برخی مدل دست می به (8) تابعی مانند رابطۀ ر هر لحظه ازمخاطره د

تابع مخاطره در زمان نمایند. در حالت کلی،  تعریف می واحدرا تابعی از زمان و مشخصات   های دیگر آن نمایند و در برخی مدل می

t  شود فرض می (۱) صورت رابطه  گرفتن جمالت ثابت(، به  نظر  )بدون در    1اصلیای با بردار متغیرهای  برای مشاهده: 

   |                                                                                  ۱   

. است tام، در زمان  i  گر مشخصات مشاهده نمایان وتابع زمان بوده  است. این بردار برداری از متغیرهای اصلی       که در آن، 

 ۱به روش برآوردگر حداکثر احتمالاین ضرایب د. ده ، نشان میtها را در زمان       میزان اثرگذاری   چنین، بردار ضرایب هم

. از جمله توابع خاص استدارای یک توزیع آماری       تابع مخاطره پایه شود که  فرض میدر روش پارامتری،  شوند. میتعیین 

                                                                                                                                                        
 است. t/1تابع مخاطره از جنس  یمانسیوند 1

پژوهش، برابر با  ینواحد )که در ا یکبه طول  یبازه زمان یکانتظار داشت که در  توان یمعنا است که م ین، به ا1/2مثال، داشتن نرخ مخاطره ثابت و برابر با  یبرا 2
واحد  یکو نرخ مشاهده  2/2برابر با  tواحد مشاهده در زمان  یکاگر نرخ مخاطره  ین،نچکشور موضوع مشاهده واقع شود. هم یواحد رخداد برا 1/2روز است(  یک

 واحد اول است. یآن برا یسکواحد دوم، دوبرابر ر یوقوع رخداد برا یسکگفت که ر توان یباشد، م ۷/2برابر با  یگرد
 /https://stats.idre.ucla.edu/stata/seminars/stata-survivalبه آدرس:  UCLAدانشگاه  یتسا در وب یآمار یافزارها  بخش آموزش نرم قابل دسترسی از:3

4 Cumulative Hazard Function 
5 Covariate 
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تابع مخاطره می تواند مقادیری بین »صفر« ـ به معنای نبود ریسکـ  تا »بی نهایت«  ـ به معنای 
وقوع قطعی رخدادـ  بگیرد. نرخ مخاطره در حالتی که زمان به  صورت گسسته در نظر گرفته می شود 
 t ـ یعنی کشوری که در زمان )مانند مطالعه حاضر(، برابر با احتمال آن است که یک واحد مشاهده 
در معرض ریسک حضور در شکایت است ـ وقوع آن را تجربه کند. بنابراین، نرخ مخاطره برای وقوع 
رخدادهایی که هنوز مشاهده نشده اند6 تعریف می شود. این متغیر تعیین کننده وقوع رخدادها و فاصله 

1. Monotone
2. Non-increasing
3. Hazard Function
4. Failure Rate

5. دیمانسیون تابع مخاطره از جنس t/1 است.
6. برای مثال، داشتن نرخ مخاطره ثابت و برابر با 1/5، به این معنا است که می توان انتظار داشت که در یک بازه 
زمانی به طول یک واحد )که در این پژوهش، برابر با یک روز است( 1/5 واحد رخداد برای کشور موضوع مشاهده 
واقع شود. همچنین، اگر نرخ مخاطره یک واحد مشاهده در زمان t برابر با 1/2 و نرخ مشاهده یک واحد دیگر 
برابر با 2/4 باشد، می توان گفت که ریسک وقوع رخداد برای واحد دوم، دوبرابر ریسک آن برای واحد اول است.
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زمانی بین آنها است1. تابع مخاطره تجمعی2 به  صورت حاصل جمع کل ریسک وقوع رخداد از زمان 
»صفر« تا زمان t و به شکل رابطه )6(، تعریف می شود:
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نرخ مخاطره . بگیرد ـ رخداد قطعی وقوع معنای بهـ   «نهایت بی»تا  ـ ریسک نبود معنای بهـ  «صفر»تواند مقادیری بین  تابع مخاطره می

 شود )مانند مطالعه حاضر(، برابر با احتمال آن است که یک واحد مشاهده نظر گرفته می صورت گسسته در  در حالتی که زمان به

آن را تجربه کند. بنابراین، نرخ مخاطره برای وقوع  وقوع ـ است در شکایت حضوردر معرض ریسک  tکه در زمان  یکشوریعنی ـ 

 تابع .3ها استوع رخدادها و فاصله زمانی بین آنکننده وق تعیین. این متغیر شود تعریف می 2اند رخدادهایی که هنوز مشاهده نشده

 شود: ، تعریف می(۱رابطه ) و به شکل tتا زمان  «صفر»جمع کل ریسک وقوع رخداد از زمان  صورت حاصل  به ۷تجمعی مخاطره

     ∫               
                                             ۱  

 و بقا برقرار است: تجمعی   بین توابع مخاطره (۴)  رابطه

     ∫     
        ∫  

    {
 
      }               

 
 
                                           ۴  

  ای معکوس بین ریسک تجمعی و احتمال بقا است. گر وجود رابطه که بیان
که نرخ  شود فرض میها،  پردازد. در این مدل پارامتری می های بقای پارامتری و شبه به تحلیل بانک داده به کمک مدل پژوهشاین 

ساده   ها این رابطه را در حد یک پارامتر ثابت مانند  آید. در برخی مدل دست می به (8) تابعی مانند رابطۀ ر هر لحظه ازمخاطره د

تابع مخاطره در زمان نمایند. در حالت کلی،  تعریف می واحدرا تابعی از زمان و مشخصات   های دیگر آن نمایند و در برخی مدل می

t  شود فرض می (۱) صورت رابطه  گرفتن جمالت ثابت(، به  نظر  )بدون در    1اصلیای با بردار متغیرهای  برای مشاهده: 

   |                                                                                  ۱   

. است tام، در زمان  i  گر مشخصات مشاهده نمایان وتابع زمان بوده  است. این بردار برداری از متغیرهای اصلی       که در آن، 

 ۱به روش برآوردگر حداکثر احتمالاین ضرایب د. ده ، نشان میtها را در زمان       میزان اثرگذاری   چنین، بردار ضرایب هم

. از جمله توابع خاص استدارای یک توزیع آماری       تابع مخاطره پایه شود که  فرض میدر روش پارامتری،  شوند. میتعیین 

                                                                                                                                                        
 است. t/1تابع مخاطره از جنس  یمانسیوند 1

پژوهش، برابر با  ینواحد )که در ا یکبه طول  یبازه زمان یکانتظار داشت که در  توان یمعنا است که م ین، به ا1/2مثال، داشتن نرخ مخاطره ثابت و برابر با  یبرا 2
واحد  یکو نرخ مشاهده  2/2برابر با  tواحد مشاهده در زمان  یکاگر نرخ مخاطره  ین،نچکشور موضوع مشاهده واقع شود. هم یواحد رخداد برا 1/2روز است(  یک

 واحد اول است. یآن برا یسکواحد دوم، دوبرابر ر یوقوع رخداد برا یسکگفت که ر توان یباشد، م ۷/2برابر با  یگرد
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رابطه  )7( بین توابع مخاطره  تجمعی و بقا برقرار است: 
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نرخ مخاطره . بگیرد ـ رخداد قطعی وقوع معنای بهـ   «نهایت بی»تا  ـ ریسک نبود معنای بهـ  «صفر»تواند مقادیری بین  تابع مخاطره می

 شود )مانند مطالعه حاضر(، برابر با احتمال آن است که یک واحد مشاهده نظر گرفته می صورت گسسته در  در حالتی که زمان به

آن را تجربه کند. بنابراین، نرخ مخاطره برای وقوع  وقوع ـ است در شکایت حضوردر معرض ریسک  tکه در زمان  یکشوریعنی ـ 
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                                           ۴  

  ای معکوس بین ریسک تجمعی و احتمال بقا است. گر وجود رابطه که بیان
که نرخ  شود فرض میها،  پردازد. در این مدل پارامتری می های بقای پارامتری و شبه به تحلیل بانک داده به کمک مدل پژوهشاین 

ساده   ها این رابطه را در حد یک پارامتر ثابت مانند  آید. در برخی مدل دست می به (8) تابعی مانند رابطۀ ر هر لحظه ازمخاطره د

تابع مخاطره در زمان نمایند. در حالت کلی،  تعریف می واحدرا تابعی از زمان و مشخصات   های دیگر آن نمایند و در برخی مدل می

t  شود فرض می (۱) صورت رابطه  گرفتن جمالت ثابت(، به  نظر  )بدون در    1اصلیای با بردار متغیرهای  برای مشاهده: 

   |                                                                                  ۱   

. است tام، در زمان  i  گر مشخصات مشاهده نمایان وتابع زمان بوده  است. این بردار برداری از متغیرهای اصلی       که در آن، 

 ۱به روش برآوردگر حداکثر احتمالاین ضرایب د. ده ، نشان میtها را در زمان       میزان اثرگذاری   چنین، بردار ضرایب هم

. از جمله توابع خاص استدارای یک توزیع آماری       تابع مخاطره پایه شود که  فرض میدر روش پارامتری،  شوند. میتعیین 

                                                                                                                                                        
 است. t/1تابع مخاطره از جنس  یمانسیوند 1

پژوهش، برابر با  ینواحد )که در ا یکبه طول  یبازه زمان یکانتظار داشت که در  توان یمعنا است که م ین، به ا1/2مثال، داشتن نرخ مخاطره ثابت و برابر با  یبرا 2
واحد  یکو نرخ مشاهده  2/2برابر با  tواحد مشاهده در زمان  یکاگر نرخ مخاطره  ین،نچکشور موضوع مشاهده واقع شود. هم یواحد رخداد برا 1/2روز است(  یک

 واحد اول است. یآن برا یسکواحد دوم، دوبرابر ر یوقوع رخداد برا یسکگفت که ر توان یباشد، م ۷/2برابر با  یگرد
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که بیان گر وجود رابطه ای معکوس بین ریسک تجمعی و احتمال بقا است. 
این پژوهش به تحلیل بانک داده به کمک مدل های بقای پارامتری و شبه پارامتری می پردازد. در این 
مدل ها، فرض می شود که نرخ مخاطره در هر لحظه از تابعی مانند رابطۀ )8( به دست می آید. در برخی 
مدل ها این رابطه را در حد یک پارامتر ثابت مانند λ ساده می نمایند و در برخی مدل های دیگر آن  را 
تابعی از زمان و مشخصات واحد تعریف می نمایند. در حالت کلی، تابع مخاطره در زمان t  برای مشاهده ای 

 )بدون در  نظر  گرفتن جمالت ثابت(، به  صورت رابطه )8( فرض می شود:
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  ای معکوس بین ریسک تجمعی و احتمال بقا است. گر وجود رابطه که بیان
که نرخ  شود فرض میها،  پردازد. در این مدل پارامتری می های بقای پارامتری و شبه به تحلیل بانک داده به کمک مدل پژوهشاین 
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 است. t/1تابع مخاطره از جنس  یمانسیوند 1

پژوهش، برابر با  ینواحد )که در ا یکبه طول  یبازه زمان یکانتظار داشت که در  توان یمعنا است که م ین، به ا1/2مثال، داشتن نرخ مخاطره ثابت و برابر با  یبرا 2
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 واحد اول است. یآن برا یسکواحد دوم، دوبرابر ر یوقوع رخداد برا یسکگفت که ر توان یباشد، م ۷/2برابر با  یگرد
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نرخ مخاطره . بگیرد ـ رخداد قطعی وقوع معنای بهـ   «نهایت بی»تا  ـ ریسک نبود معنای بهـ  «صفر»تواند مقادیری بین  تابع مخاطره می

 شود )مانند مطالعه حاضر(، برابر با احتمال آن است که یک واحد مشاهده نظر گرفته می صورت گسسته در  در حالتی که زمان به

آن را تجربه کند. بنابراین، نرخ مخاطره برای وقوع  وقوع ـ است در شکایت حضوردر معرض ریسک  tکه در زمان  یکشوریعنی ـ 

 تابع .3ها استوع رخدادها و فاصله زمانی بین آنکننده وق تعیین. این متغیر شود تعریف می 2اند رخدادهایی که هنوز مشاهده نشده

 شود: ، تعریف می(۱رابطه ) و به شکل tتا زمان  «صفر»جمع کل ریسک وقوع رخداد از زمان  صورت حاصل  به ۷تجمعی مخاطره

     ∫               
                                             ۱  

 و بقا برقرار است: تجمعی   بین توابع مخاطره (۴)  رابطه

     ∫     
        ∫  

    {
 
      }               

 
 
                                           ۴  

  ای معکوس بین ریسک تجمعی و احتمال بقا است. گر وجود رابطه که بیان
که نرخ  شود فرض میها،  پردازد. در این مدل پارامتری می های بقای پارامتری و شبه به تحلیل بانک داده به کمک مدل پژوهشاین 

ساده   ها این رابطه را در حد یک پارامتر ثابت مانند  آید. در برخی مدل دست می به (8) تابعی مانند رابطۀ ر هر لحظه ازمخاطره د

تابع مخاطره در زمان نمایند. در حالت کلی،  تعریف می واحدرا تابعی از زمان و مشخصات   های دیگر آن نمایند و در برخی مدل می

t  شود فرض می (۱) صورت رابطه  گرفتن جمالت ثابت(، به  نظر  )بدون در    1اصلیای با بردار متغیرهای  برای مشاهده: 

   |                                                                                  ۱   

. است tام، در زمان  i  گر مشخصات مشاهده نمایان وتابع زمان بوده  است. این بردار برداری از متغیرهای اصلی       که در آن، 

 ۱به روش برآوردگر حداکثر احتمالاین ضرایب د. ده ، نشان میtها را در زمان       میزان اثرگذاری   چنین، بردار ضرایب هم

. از جمله توابع خاص استدارای یک توزیع آماری       تابع مخاطره پایه شود که  فرض میدر روش پارامتری،  شوند. میتعیین 

                                                                                                                                                        
 است. t/1تابع مخاطره از جنس  یمانسیوند 1

پژوهش، برابر با  ینواحد )که در ا یکبه طول  یبازه زمان یکانتظار داشت که در  توان یمعنا است که م ین، به ا1/2مثال، داشتن نرخ مخاطره ثابت و برابر با  یبرا 2
واحد  یکو نرخ مشاهده  2/2برابر با  tواحد مشاهده در زمان  یکاگر نرخ مخاطره  ین،نچکشور موضوع مشاهده واقع شود. هم یواحد رخداد برا 1/2روز است(  یک

 واحد اول است. یآن برا یسکواحد دوم، دوبرابر ر یوقوع رخداد برا یسکگفت که ر توان یباشد، م ۷/2برابر با  یگرد
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که در آن، 
 میزان اثرگذاری ها را در زمان t، نشان می دهد. 
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مخاطره پایه 
مخاطره پایه، می توان به توابع نمایی5، ویبال6 و گمپرتز7 اشاره کرد. این در حالی است که در مدل های 

 تعیین می شوند. 
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اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

شبه پارامتری، بدون هیچ تاکیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب 

https://stats. :به آدرس UCLA 1. قابل دسترسی از: بخش آموزش نرم  افزارهای آماری در وب سایت دانشگاه
/idre.ucla.edu/stata/seminars/stata-survival

2. Cumulative Hazard Function
3. Covariate
4. Maximum Likelihood Estimator )MLE(
5. Exponential Function
6. Weibull Function
7. Gompertz Function
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1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

عدم امکان تعیین اثر حاشیه ای به  دلیل 

16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

نامشخص بودن تابع مخاطره پایه 

ال
ویب

16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

تز
پر
گم

16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

در رابطه های داخل جدول، متغیرها به این صورت تعریف شده اند:

16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

 = احتمال وقوع رخداد در زمان t به ازای مقادیر مختلف متغیرهای 

16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 

متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه  1ای گذاری حاشیهتاثیرچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، مقادیر . هماست  شدهبررسی 

مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر مورد  در این محاسبه،است.   جدید، محاسبه شده

                                                 
1 Exponential Function 
2 Weibull Function 
3 Gompertz Function 
4 Data Clustering 
5 Marginal Effect 

 = فرم تابع پایه بقا

16 

 

اشاره کرد. این در حالی است که در  3و گمپرتز 2، ویبال2توان به توابع نمایی عنوان تابع مخاطره پایه، می  متداول برای کاربرد به

 شوند.  تعیین می (t)کیدی بر داشتن شکل خاص تابع پایه، تنها ضرایب اهای شبه پارامتری، بدون هیچ ت مدل

 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   

 فرم تابع پایه بقا      = 
 در رگرسیون   ضریب متغیر     = 

 مقدار متوسط متغیر مستقل  ̅   =

p = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -متغیر کمکی تابع ویبال 

 = شود. می  زدهها تخمین  اساس داده مقدار آن بر -تابع گمپرتز یمتغیر کمک 

 t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی 

اساس کشورها  بر ۷ها بندی داده گروه و با پارامتری در قیاس با هم داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه ، میزان معناپژوهشدر این 
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 بقا و اثرات حاشیه هر یک از متغیرها توابع :۵جدول 

 بقا
ابع

ت
 

 ای متغیرها حاشیه تاثیر فرم تابع 

س
کاک

 

   |            (     ) 
          

بودن تابع  دلیل نامشخص  ای به عدم امکان تعیین اثر حاشیه
      مخاطره پایه 

بال
وی

 

   |            (   ∑     ) 
          

  
   

             (   ∑  ̅   ) 

رتز
گمپ

 

   |              (   ∑     ) 
          

  
   

                (   ∑  ̅   ) 

 اند: ، متغیرها به این صورت تعریف شدههای داخل جدول رابطهدر 

   به ازای مقادیر مختلف متغیرهای  tاحتمال وقوع رخداد در زمان  =    |   
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t = متوسط فاصله زمانی بین دو منازعه متوالی
در این پژوهش، میزان معنا داری ضرایب در توابع پارامتری و شبه پارامتری در قیاس با هم و با 
گروه بندی داده ها1 بر اساس کشورها بررسی شده  است. همچنین، عالوه بر تعیین ضرایب رگرسیون، 
مقادیر تاثیرگذاری حاشیه ای2 متغیرها بر احتمال شرکت در منازعه جدید، محاسبه شده  است. در 
این محاسبه، مقدار متوسط سایر متغیرها در رابطه مشتق مرتبه اول تابع مخاطره نسبت به متغیر 
مورد  در  این حوزه  نظری  پیشینه  که  آنجا  از  مخاطره جایگذاری شده  است.  تابع  در  مطالعه  مورد 
فرم تبعی توابع مخاطره شکاف مطالعه های وجود دارد، شناسایی فرم تابع توصیفی این بانک داده، 
تا  تابع، اجازه داده شد  انجام شد: نخست، بدون در نظر گرفتن محدودیتی بر فرم کلی  در دو گام 

1. Data Clustering
2. Marginal Effect
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داده ها نشان دهنده  الگوی رفتاری خود باشند )Cleves, 2008(. به این منظور، از روش شبه پارامتری 
رگرسیون کاکس استفاده شد1. سپس، برای شناسایی بهترین فرم تابع پارامتری برای توصیف مدل، 
شاخص اطالعات آکایکه )AIC(2 مورد استفاده قرار گرفت. حاصل این فرآیند، انتخاب فرم تابع گمپرتز 

به  عنوان بهترین شکل تابع در تحلیل داده است.

نتایج

بر احتمال شرکت در شکایات سازمان  تاثیرگذار  نتایج تحلیل آماری عوامل  ارائه  به  این بخش 
تجارت جهانی، اختصاص دارد. در بخش نخست، نتایج رگرسیون شرکت کشورها در شکایات، و بخش 
دوم، نتایج تحلیل شرکت کشورها در موضوع کاالهای خاص در شکایات این سازمان ارائه شده  است. 
هر یک از جدول های نتایج رگرسیون، شامل دو تصریح متفاوت از مدل های بقا است: در مورد 
تحلیل تجربه کشورها در حضور در شکایات سازمان تجارت جهانی، از مدل پارامتری گمپرتز استفاده 
شده  است. انحراف معیار ضرایب تخمین زده شده در پرانتز و اثرات حاشیه ای در دو پرانتز نمایش داده 

شده اند.

نتيجه�بررسی�منازعه�ها�برای�کشورها
در جدول )6(، متغیر وابسته، مخاطره  شرکت در منازعه  جدید است. در منازعه  جدید، کشور 
می تواند به عنوان خواهان یا خوانده حضور داشته  باشد. در بخشی از جدول، میان حضور خواهانان و 
خوانده شدگان تفکیک شده  و مخاطره  شرکت کشور در منازعه  جدید به عنوان خواهان و خوانده، به 

 صورت جداگانه لحاظ شده اند. 

به چند گروه  یا گسسته(،  پیوسته  از  )اعم  تعریف »زمان«  نحوه  به  بسته  1. رگرسیون شبه پارامتری کاکس، 
exactm ،exactp ،Breslow و Efron تقسیم می شوند )استتا، دستورالعمل استفاده از stcox(. در پژوهش 

حاضر، با توجه به تعریف گسسته زمان و دقت محاسباتی موردنظر، نسخۀ Efron این رگرسیون مورد استفاده 
قرار گرفته  است.  

2. Akaike Information Criterion
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جدول 6: تحلیل بقای کشورها

متغيرها
شرکت�در�منازعه�به��
عنوان�خوانده�یا�خواهان

شرکت�در�منازعه�به�
�عنوان�خواهان

شرکت�در�منازعه�به��
عنوان�خوانده

کاکسپارامتریکاکسپارامتریکاکسپارامتری
لگاریتم تعداد منازعه های 

***0/6480***0/4700***0/9390***0/6920***0/8860***0/6430قبلی

)0/1190()0/1610()0/0651()0/0823()0/0560()0/0847()انحراف معیار(
))0/0146(())0/0258(())0/0235(())اثر حاشیه ای((

لگاریتم جمعیت
0/1700***0/1300***0/1460***0/1050***0/2830***0/3030***

)0/0372()0/0276()0/0353()0/0292()0/0845()0/0792(
))0/0062(())0/0054(())0/0088((

لگاریتم تولید ناخالص 
داخلی سرانه

0/2090***0/1820***0/1960***0/1740***0/2730**0/3350***

)0/0543()0/0474()0/0566()0/0496()0/1270()0/1210(
))0/0076(())0/0073(())0/0085((

سهم تجارت از کل تولید 
ناخالص داخلی

-0/00010/0002-0/00010/0000-0/0003-0/0006
)0/0002()0/0002()0/0003()0/0003()0/0006()0/0010(

))0/0000(())0/0000(())0/0000((
 وضعیت توسعه یافتگی
)1= درحال توسعه/0= 

توسعه یافته(

0/20200/1910*0/2450*0/2270**-0/0232-0/0006
)0/1250()0/1130()0/1280()0/1090()0/3190()0/2360(

))0/0074(())0/0091(())0/0007((

سابقه عضویت در گات
0/1630**0/4160***0/08500/3010***0/4360**0/3040
)0/0811()0/1120()0/0853()0/1060()0/2110()0/2680(

))0/0059(())0/0032(())0/0136((
عضویت در گات/wto  با 

 طی مراحل قانونی
1= بله/0= خیر

0/07800/10300/08490/07830/08010/0602
)0/0715()0/0654()0/0759()0/0654()0/2080()0/2090(

))0/0028(())0/0032(())0/0025((

عضویت در گات پس از 
استقالل

-0/6450***-0/5550***-0/7320***-0/6270***0/35800/5980***

)0/1260()0/1010()0/1440()0/1180()0/2710()0/2160(
))-0/0235(())-0/0273(())0/0112((

ثابت
-10/8700***-10/4100***-13/2400***

)0/9290()0/9560()2/1060(
1955195516121612343343تعداد مشاهده ها

   p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01*
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جدول )6( ارزیابی میزان توضیح دهندگی توابع بقای پارامتری در قیاس با مدل شبه پارامتری در 
حالت بررسی احتمال شرکت کشور در منازعه جدید به  عنوان خوانده، خواهان و هر دو. مقادیر آماره 

t در )0( و مقادیر اثرگذاری حاشیه ای هر متغیر در ))0(( اعالم شده  است. 
در جدول )6( مشاهده می شود که ضریب متغیر مورد نظر »تجربه قبلی« و اثر حاشیه ای آن مثبت 
برآورد شده  است. این بدان معناست که نرخ مخاطره با افزایش زمان، افزایش می یابد. به عبارت دیگر، 
در صورتی که، کشوری تجربیات بیشتری از منازعه های قبلی داشته باشد، با گذشت زمان، با احتمال 
فزاینده ای وارد منازعه  جدید می شود. مثبت بودن اثر حاشیه ای این متغیر هنگامی که حضور کشور به 
تفکیک خواهان یا خوانده تفکیک می شود نیز، تایید می شوند. به طور کلی، متغیر تجربیات پیشین 

نسبت به تغییر در تصریح یا حتی میان کشورهای خواهان و خوانده/ مستحکم1 گزارش می شود.

تحلیل نتایج شرکت در منازعه 

نتایج حاصل از تحلیل بقا، به  صورت »نسبت نرخ رخداد2« به ازای هر یک واحد تغییر در مقدار 
متغیرهای توصیفی مدل، ارائه شده  است. اتخاذ این رویه ناشی از محدودیت ذاتی توابع شبه پارامتری 
 در این توابع، امکان تعیین مقادیر مطلق 
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 ریینسبت به تغ نیشیپ اتیتجرب ریمتغ ،ی. به طور کلشوند یم تایید ،زین شود یم کیتفک خوانده ای خواهان کیحضور کشور به تفک
 .شود یگزارش م 2/ مستحکمکشورهای خواهان و خوانده انیم یحت ای حیدر تصر

 شرکت در منازعه تحلیل نتایج 

  شدهارائه به ازای هر یک واحد تغییر در مقدار متغیرهای توصیفی مدل، « 2نسبت نرخ رخداد»صورت   بهنتایج حاصل از تحلیل بقا، 
      با توجه به عدم تعریف تابع مخاطره پایه است: پارامتری )کاکس(  ی توابع شبهمحدودیت ذاتناشی از است. اتخاذ این رویه 

به ازای « ها  نسبت بین مخاطره»توان به  تنها می به همین منظور،امکان تعیین مقادیر مطلق نرخ مخاطره وجود ندارد.  ،توابعاین در 
، به همین شیوه تحلیل برای رعایت اصل وحدت رویه در مورد توابع پارامتری نیزمقادیر گوناگون متغیرهای توصیفی اکتفا کرد. 

، به این ترتیب خواندهیا  خواهانعنوان   س، مخاطره تخمینی برای شرکت در منازعه بهپارامتری کاک تحت مدل شبه. است  شده
 بود:  خواهد

   |            (1 ۱۱۱1 (لگاریتم تعداد تجارب) ( لگاریتم جمعیت) 23 1 
(لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه) 2۱2 1  (سهم تجارت از کل تولید اقتصاد) 1112 1 
(وضعیت توسعه یافتگی 2921 1  (داشتن سابقه عضویت در گات) ۷2۱1 1 
(عضویت در گات یا     با طی مراحل قانونی) 213 1 
   عضویت  در گات پس از انحالل یک کشور عضو  1111 1 

 

 ٪2یعنی، با . شود می ریتفس «کشش»صورت   به ریمتغاین  بیضر ،یاز تجارب قبل یریادگی ریمتغ یتمیلگار فیبا توجه به تعر
(۱۱۱1 1)   افزایش در مقدار لگاریتم تعداد تجارب، نرخ رخداد شرکت در منازعه جدید به میزان  افزایش   ۷21۷19 2 

 ریدر مقدار متغ رتغیی ٪2پرکشش است؛ چرا که با  ریمتغ کی د،یمنازعه جد کیمخاطره شرکت در دهد که  یابد. مطالعه نشان می می
 .  ابدی یم شافزای ٪2از  شیب یزانیتجربه، مقدار مخاطره به م

 بود:  ، به این ترتیب خواهدخواندهیا  خواهانعنوان   تحت مدل پارامتری گمپرتز، مخاطره تخمینی برای شرکت در منازعه به
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19۴3
)   ( 21 ۱۴   1 ۱۷3 (لگاریتم تعداد تجارب)

( لگاریتم جمعیت) 2۴ 1  (لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه) 219 1 
(سهم تجارت از کل تولید اقتصاد) 1112 1  (وضعیت توسعه یافتگی  212 1   1
(داشتن سابقه عضویت در گات) 2۱3  (عضویت در گات یا     با طی مراحل قانونی) 1۴۱ 1 
   عضویت  در گات پس از انحالل یک کشور عضو  ۱۷1 1 

 

                                                 
1 Robust 
2 Failure Rate Ratio 

)کاکس( است: با توجه به عدم تعریف تابع مخاطره پایه 
نرخ مخاطره وجود ندارد. به همین منظور، تنها می توان به »نسبت بین مخاطره  ها« به ازای مقادیر 
گوناگون متغیرهای توصیفی اکتفا کرد. در مورد توابع پارامتری نیز برای رعایت اصل وحدت رویه، 
به همین شیوه تحلیل شده  است. تحت مدل شبه پارامتری کاکس، مخاطره تخمینی برای شرکت در 

منازعه به  عنوان خواهان یا خوانده، به این ترتیب خواهد  بود:
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با توجه به تعریف لگاریتمی متغیر یادگیری از تجارب قبلی، ضریب این متغیر به  صورت »کشش« 
تفسیر می شود. یعنی، با 1٪ افزایش در مقدار لگاریتم تعداد تجارب، نرخ رخداد شرکت در منازعه جدید 
1. Robust
2. Failure Rate Ratio
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به میزان exp )0/8860(=2/425409 افزایش می یابد. مطالعه نشان می دهد که مخاطره شرکت در یک 
منازعه جدید، یک متغیر پرکشش است؛ چرا که با 1٪ تغییر در مقدار متغیر تجربه، مقدار مخاطره به میزانی 

بیش از 1٪ افزایش می یابد.
تحت مدل پارامتری گمپرتز، مخاطره تخمینی برای شرکت در منازعه به  عنوان خواهان یا خوانده، 

به این ترتیب خواهد  بود:
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تحت این مدل هم با 1٪ افزایش در مقدار لگاریتم تعداد تجارب، نرخ رخداد شرکت در منازعه 
افزایش می یابد. در این حالت مخاطره شرکت در یک   exp )0/643(=1/902179 جدید به میزان

منازعه جدید، یک متغیر پرکشش شناخته شده  است.

تحلیل حساسیت  

تا 1995  تاریخ سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که در حد فاصل سال های 1997  مطالعه 
بسیاری از کشورها به  سرعت و طی فرایندی آسان، در آن سازمان عضو شده اند. این در حالی است که 
با پایان یافتن این بازه زمانی، عضویت در سازمان، به سمت هر چه »سخت تر شدن« پیش رفته  است؛ 
چرا که عضویت هر متقاضی جدید، تنها مشروط به جلب رضایت تمامی دیگر اعضا شده  است. این جلب 
رضایت، در یک روند مذاکره پیرامون ارائه شروط قانونی و اقتصادی اعضای فعلی سازمان تجارت جهانی 
و قبول یا رد آن از سوی کشور متقاضی، صورت می گیرد. طی این سازوکار، مذاکرات چندجانبه که از 
حدود سال 1998 به این سو آغاز شده، تاکنون 32 کشور به عضویت سازمان درآمده اند. روند ورود به 
سازمان این کشورهای متاخر، بین 2 سال و 10 ماه )در مورد قرقیزستان( تا 19 سال و 2 ماه )در مورد 
کشور روسیه( به طول انجامیده  است1. به  دلیل وجود این تغییر در دشواری عضویت در سازمان، یکی از 
آزمون های حساسیت برای بررسی میزان استواری2 نتایج، مشاهده های اولیه از بانک آزمون بوده  است. به 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_World_Trade_Organization
2. Robustness
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این ترتیب، »نقطه صفر زمانی« به بعد از ورود بخش اعظیمی از کشورهای موجود در بانک داده، یعنی 
سال 2003 جابجا می شود1.

جدول 7: آزمون حساسیت نسبت به تغییر مبدا زمانی از 1995 به 2003

متغيرها
شرکت�در�منازعه�به��عنوان�

خوانده�یا�خواهان
شرکت�در�منازعه�به��

عنوان�خواهان
شرکت�در�منازعه�به��

عنوان�خوانده
کاکسپارامتریکاکسپارامتریکاکسپارامتری

لگاریتم تعداد 
***0/6750***0/5220***0/8540***0/8110***0/8220***0/7790دفعه تجربه

)0/1710()1410/()0/1330()0/1320()0/1120()0/1060()انحراف معیار(
))0/0053(())0/0134(())0/0123(())اثر حاشیه ای((

لگاریتم جمعیت
0/0887*0/0913*0/07170/06580/3350**0/4370**

)0/0501()0/0531()0/0611()0/0609()0/1640()0/1710(
))0/0014(())0/0012(())0/0034((

لگاریتم تولید 
ناخالص داخلی 

سرانه

0/1660*0/15900/1830*0/16200/11600/1900
)0/0923()0/0981()0/1030()0/1050()0/1930()0/2260(

))0/0026(())0/0030(())0/0012((
سهم تجارت 
از کل تولید 
ناخالص داخلی

0/00040/00060/00040/00040/0001-0/0012
)0/0004()0/0004()0/0005()0/0005()0/0008()0/0013(

))0/0000(())0/0000(())0/0000((
وضعیت 

 توسعه یافتگی
 =1(

درحال توسعه/ 
0= توسعه یافته(

0/3110**0/2970*0/4340***0/3670**-0/5310-0/0047
)0/1560()0/1610()0/1670()0/1660()0/5080()0/6250(

))0/0049(())0/0072(())-0/0054((

سابقه عضویت 
در گات

-0/3660**-0/4670***-0/5270***-0/6210***0/2590-0/6530**

)0/1500()0/1570()0/1840()0/1940()0/3420()0/3110(
))-0/0058(())-0/0087(())0/0026((

1. از بین کشورهای موجود در بانک داده، تنها 7 کشور نپال، کامبوج، عربستان سعودی، ویتنام، تونگا، اوکراین 
وکیپ ورد، پس از سال 2003 در سازمان تجارت جهانی عضو شده اند.

با انتقال مبدا زمان، 1292 مشاهده از تاریخچه شرکت در شکایات مجموع بانک داده حذف شده  است.
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ادامه جدول 7: آزمون حساسیت نسبت به تغییر مبدا زمانی از 1995 به 2003

متغيرها
شرکت�در�منازعه�به��

عنوان�خوانده�یا�خواهان
شرکت�در�منازعه�به��

عنوان�خواهان
شرکت�در�منازعه�به��

عنوان�خوانده
کاکسپارامتریکاکسپارامتریکاکسپارامتری

عضویت در گات/
wto با طی 
 مراحل قانونی

1= بله/ 0= خیر

0/1930**0/2080**0/1980*0/1860*0/28000/4760
)0/0942()0/1000()0/1080()0/1070()0/2790()0/3440(

))0/0031(())0/0033(())0/0029((

عضویت در گات 
پس از استقالل

ثابت

-0/6490**-0/6200***-0/7890***-0/7550***1/0900***1/4770***

)0/2130()0/1970()0/2150()0/2130()0/3510()0/3720(
))-0/0103(())-0/0130(())0/0111((
-10/5300***-10/4000***-14/0400***

)1/4600()1/7080()4/5150(
899899778778121121تعداد مشاهده ها

*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

با مدل شبه پارامتری  قیاس  پارامتری در  بقای  توابع  ارزیابی میزان توضیح دهندگی  جدول )7( 
در حالت بررسی احتمال شرکت کشور در منازعه جدید به  عنوان خوانده، خواهان و هر دو. سابقه  
منازعه های آغازشده قبل از سال 2003 از این تحلیل حذف شده   است. مقادیر آماره t در )0( و مقادیر 

اثرگذاری حاشیه ای هر متغیر در ))0(( اعالم شده  است.
دیگر  معیار  به  عنوان   )LDC( توسعه نیافته  کشورهای  حذف  حالت  در  تحلیل  نتایج  همچنین، 
بررسی استواری، بررسی شده اند. این انتخاب که سازگار با مقاله دیویس و بلودگت برمئو )2009( 
صورت گرفته، به  دلیل شرایط ویژه ای است که کشورهای توسعه نیافته در سازمان تجارت جهانی دارند. 
تدابیر ویژه ای که برای این کشورها در نظر گرفته شده، دسترسی به بازارهای بقیه کشورها را بسیار 
آسان تر کرده  است. به همین منظور، این کشورها نیاز کمتری به آغاز یک شکایت نزد سازمان تجارت 
جهانی دارند. از طرفی دیگر، به  دلیل استثناهایی که در توافق نامه های سازمان تجارت جهانی برای این 
کشورها در نظر گرفته شده )برای تخطی از قوانین(، این کشورها با احتمال کمتری به  عنوان خوانده 

به یک دادگاه فراخوانده می شوند.
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جدول 8: آزمون حساسیت نسبت به حذف 29 منازعه از کشورها توسعه نیافته

متغيرها
شرکت�در�منازعه�به�

�عنوان�خوانده�یا�خواهان
شرکت�در�منازعه�به��

عنوان�خواهان
شرکت�در�منازعه�به�

عنوان�خوانده
کاکسپارامتریکاکسپارامتریکاکسپارامتری

***0/6490***0/4800***0/9440***0/6900***0/8840***0/6380لگاریتم تعداد دفعه تجربه

)0/1140()0/1640()0/0672()0/0845()0/0576()0/0858()انحراف معیار(
))0/0162(())0/0266(())0/0234(())اثر حاشیه ای((

لگاریتم جمعیت
0/1720***0/1320***0/1480***0/1040***0/2690***0/2960***

)0/0376()0/0280()0/0362()0/0299()0/0858()0/0789(
))0/0063(())0/0057(())0/0091((

لگاریتم تولید ناخالص 
داخلی سرانه

0/1950***0/1720***0/1920***0/1730***0/1930*0/2600**

)0/0528()0/0464()0/0565()0/0495()0/1040()0/1090(
))0/0072(())0/0074(())0/0065((

سهم تجارت از کل 
تولید ناخالص داخلی

0/00000/0003-0/00010/00000/0001-0/0002
)0/0002()0/0002()0/0003()0/0003()0/0006()0/0009(

))0/0000(())0/0000(())0/0000((
 وضعیت توسعه یافتگی

 )1= درحال توسعه/ 0= 
توسعه یافته(

0/17300/17200/2350*0/2290**-0/1680 -0/1130
)0/1290()0/1150()0/1300()0/1100()0/3220()0/2370(

))0/0064(())0/0091(())-0/0057((

سابقه عضویت در گات
0/1920**0/4360***0/09100/3020***0/5750***0/5170**

)0/0790()0/1100()0/0877()0/1060()0/2070()0/2320(
))0/0071(())0/0035(())0/0194((

عضویت در گات/wto با 
طی مراحل قانونی 1= 

بله/0= خیر

0/09530/1180*0/08840/08010/17300/2030
)0/0705()0/0639()0/0769()0/0665()0/1910()0/1860(

))0/0035(())0/0034(())0/0058((

عضویت در گات پس از 
استقالل

-0/3610***-0/5540***-0/7170***-0/6220***0/30900/5610***

)0/1270()0/1040()0/1480()0/1210()0/2640()0/2130(
))-0/232(())-0/0277(())0/0104((

ثابت
-10/7900***-10/3900***-12/3000***

)0/9170()0/9560()1/9780(
1932193215961596336336تعداد مشاهده ها

   p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01*
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با مدل شبه پارامتری  قیاس  پارامتری در  بقای  توابع  ارزیابی میزان توضیح دهندگی  جدول )8( 
در حالت بررسی احتمال شرکت کشور در منازعه جدید به  عنوان خوانده، خواهان و هر دو. سابقه  
منازعه های کشورهای توسعه نیافته در این تحلیل حذف شده   است. با حذف کشورهای توسعه نیافته، 
29 مشاهده از تاریخچه شرکت در شکایات مجموع بانک داده حذف شده  است. مقادیر آماره t در ) ( 

و مقادیر اثرگذاری حاشیه ای هر متغیر در )) (( اعالم شده  است.

نتیجه گیری

مطالعۀ حاضر رابطه بین تجارت قبلی و مخاطرۀ شرکت را در منازعه جدید آزمون نموده  است. 
مبنای نظری این آزمون، وجود یادگیری از منازعه های پیشین است. داده های مورد استفاده از بانِک 
داده بون و رینولدز )2008( اخذ شده  و از روش سنجی تحلیل بقا استفاده شده  است. نتایج نشان 
می دهد که رابطۀ مستقیمی بین تعداد تجارب قبلی شرکت در منازعه ها و احتمال شرکت در منازعه ی 
جدید به  عنوان خوانده یا خواهان وجود دارد. این نتیجه تصدیق کننده  فرضیه اولیه مبنی بر یادگیری 
کشورها از تجربه های قبلی خود است. به این ترتیب که اگر تعداد تجارب حقوقی قبلی 1درصد افزایش 
یابد، نرخ مخاطره برای آغاز یک منازعه جدید بیش از 2/4 درصد افزایش می یابد. البته این مقدار برای 
منازعاتی که توسط خود همان کشور آغاز می شود بزرگتر و برابر با 2/6 درصد است. عالوه بر نتایج 
فوق، وضعیت توسعه یافتگی کشورها نیز به  شکل معنا داری بر احتمال شرکت در منازعه اثرگذار است. 
کشورهای درحال توسعه با نرخ فزاینده ای در هر دو نقش خواهان و خوانده، در شکایات ارجاعی به این 
سازمان، حاضر می شوند. همچنین کشورهای با ثروت بیشتر، جمعیت بیشتر و اعضای سابق GATT با 
نرخ باالتری در منازعه ها حضور دارند. این نتایج با ادبیات یادگیری که در حوزه های مختلفی از اقتصاد 
)مصرف کاالی خصوصی، دعاوی حقوقی با شاکی خصوصی و مانند آنها( آزمون شده است سازگار است. 
در این مطالعه نیز نشان داده  شده است که یادگیری و یا تجربه، نقشی تعیین کننده در حضور کشور 

در منازعه های حقوقی و دفاع از ذی نفعان داخلی می گذارد. 
با توجه به احراز تاثیر یادگیری از تجربه های پیشین بر شرکت در شکایات بعدی، توصیه می شود 
که کارشناسان کشور تمام تالش خود را نمایند تا به عنوان کارآموز یا هر شکل دیگری، در منازعه های 
سازمان تجارت شرکت نمایند. بدیهی است که تا پیش از عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی 
امکان حضور قانونی وجود ندارد. به این ترتیب، می توان در عین دفاع از منافع تجاری کشور در عرصه 
بین الملل، با حضور در این مجامع، با طی مراحل یادگیری، ظرفیت حقوقی و نیروی انسانی متخصص 
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این حوزه را تقویت کرد. اهمیت اتخاذ این راهکار از آن جهت است که در حد فاصل سال های 2011 
تا 1995 در حدود ۶0٪ از پرونده های ارجاعی به سازمان تجارت جهانی، دست کم یک کشور به  عنوان 
خواهان سوم در منازعه ها حضور داشته  است. تنها کشورهایی می توانند از صنایع خود در مقابل موارد 
تجارت غیرمنصفانه دفاع نمایند که از ظرفیت مناسبی در حقوق بین الملل برخوردار باشند. درصورتی 
این  حقوقی  ظرفیت  دهد،  ادامه  بین المللی  مناسبت های  از  گوشه گیری  روند  به  همچنان  ایران  که 
با صرف هزینه های  تنها  آن  امکان جبران  یافت که  با سایر کشورها خواهد  فاحشی  اختالف  کشور 

گزاف ممکن است. 
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The Impact of Countries’ Previous Legal 
Disputes in WTO on Their Current Cases

Abstract        The dispute resolution mechanism in the World Trade  
Organization is a way of leveraging in the political and economic relationships. 
Countries’ legal knowledge plays a substantial role on disputes’ initiation and 
continuation. This study assesses the effect of previous WTO disputes on the 
hazard rate of attendance in a new one, using survival analysis. Our dataset  
encompasses 427 disputes from 1995 to 2011. Results indicate that 1%  
increase in a country’s number of previous disputes is associated with a 2.40% 
higher hazard rate of attendance in a new dispute. The highly elastic behavior of 
hazard rate with regard to past experiences is confirmed for both respondents  
and complainants. Moreover, we find that developing countries and GATT 
members are more likely to enter a dispute. Results are robust with respect to 
variation in model and control variables.

Keywords:  World Trade Organization, Trade Dispute, Learning, Survival 
Analysis, Hazard Rate.
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