
ارزيابي ماندگاري تورم در ايران

پذيرش: 1393/8/6دريافت: 1393/2/17

چکيده: تورم يکي از مهمترين دغدغه هاي اصلي اقتصاد ايران در دهه هاي اخير بوده است. 
ماندگاري  است.  متغير  اين  بودن  ماندگار  نشان دهنده  ايران  در  تورم  روند  تاريخي  بررسي 
تورم يعني تمايل تورم به همگرايي آهسته به  سوي تورم تعادلي که در پاسخ به شوک هاي 
مختلف اقتصادي ايجاد مي شود. اندازه گيري تاريخي ماندگاري تورم با مدل هاي سري زماني 
مدل  ضرايب  مجموع  عنوان  به   را  ماندگاري  و  مي شود  برآورد  يک متغيره  خودرگرسيوني 
خودرگرسيوني برآورد شده در نظر مي گيرد. در اين مقاله، با استفاده از اين روش و يک معيار 
ناپارامتري، ماندگاري تورم در طول دوره 1390-1338 و چند زيردوره، و با لحاظ شکست 
ساختاري در سال 1357، اندازه گيري شده است. نتايج پژوهش نشان دهنده وجود ماندگاري 
قابل توجهي در تورم در سال هاي بعد از انقالب و به خصوص، تا سال 1374 است. در حالي که 
در سال هاي قبل از شکست ساختاري يعني انقالب، شاهد ماندگاري قابل مالحظه اي نيستيم.

کليدواژه�ها:� تورم، ماندگاري تورم، مدل خودرگرسيون (AR)، شکست ساختاري، اقتصاد 
ايران.
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مقدمه
تلقي  کشورها  اقتصادي  مشکالت  اساسي ترين  حال  عين  در  و  بزرگترين  از  يکي  تورم  امروزه 
مي شود. نرخ تورم باال به  همراه نوسان هاي زياد، اثرات نامطلوبي بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي و نيز 
عدالت اجتماعي دارد )کميجاني، 1379(. کارنامه تورم در ايران در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان 
نشان مي دهد درحالي که متوسط نرخ تورم در کشورهاي صنعتي، در حال توسعه و کشورهاي آسيايي ، 
نزولي بوده و به سطوح تک رقمي نايل شده، در ايران هم از نظر سطح و هم از نظر روند، وضعيت قابل 
قبولي مشاهده نمي شود.  نرخ تورم در ايران همچنان دورقمي و بي ثبات است. صندوق بين المللي پول 
(IMF)1 طي گزارشي با نام نقدينگي و تورم در ايران آورده است که ايران در طول تاريخ همواره با تورم 

باال مواجه بوده است به طوري که با دارا بودن نرخ تورم حدود 18درصدي در سال 1386 چهارمين 
کشور داراي تورم باال بوده و نيز با نرخ تورم حدود 26 درصد در سال 1387، براساس آمار اين نهاد 
بين المللي، باالترين ميزان تورم ايران در سال هاي اخير بوده است. همچنين متوسط نرخ تورم در ايران 
از سال 1358 تاکنون بالغ بر 17درصد برآورد شده است که در سطح خاورميانه باالترين نرخ تورم بوده 
و پنجمين نرخ باالي تورم در سطح جهان است. درحالي که ميانگين نرخ تورم در کشورهاي خاورميانه 
برابر با 3/3 درصد است2. از دهه 90 ميالدي تمايل اغلب کشورها در دستيابي به اهداف تورم پايين 
و يک رقمي )حتي به کمتر از پنج درصد( باعث شد طبقه بندي بين المللي کشورهاي داراي تورم باال 
با تورم در ميان کشورهاي جهان وجود دارد که  تغيير يابد. بنابراين امروزه عزمي جدي در مبارزه 
ايران نيز نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد. آنچه در مورد بحث تورم و اشتغال زايي در ايران وجود 
دارد، اين است که شايد در سال هايي شاهد کاهش تورم بوده ايم، ولي تورم هنوز ريشه کن نشده است.

تورم،�ماندگاري�تورم�و�عوامل�مؤثر�بر�آن
تعاريف بسيار گوناگوني از تورم در ادبيات اقتصادي صورت گرفته است، اما بر اساس يک تعريف 
ساده: »تورم عبارت است از افزايش شديد، نامتناسب، معني دار و غير قابل بازگشت قيمت ها که جنبه 

عمومي و حالت مستمر خودافزا داشته باشد« )تفضلي، 1375(.
از جمله تبعات اقتصادي و اجتماعي تورم، مي توان به كاهش قدرت خريد صاحبان درآمد ثابت و 
نيز منتفع شدن برخي اقشار همچون توزيع كنندگان کاال و رانت جويان اشاره کرد، که موجب افزايش 

1. International Monetary Fund 

2. گزارش صندوق بين المللي پول، 2007
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شکاف طبقاتي مي شود Tobin (1972) در اين رابطه ادعا مي کند که تورم موجب روغن کاري چرخ هاي 
بازار کار مي شود. از طرفي، Friedman (1972)، اظهار مي دارد که تورم باال، معمواًل همراه با نوسان هاي 
بيشتر در تغييرات قيمت است، که با مشکل ساختن شکل دهي انتظارات صحيح توسط کارگران منجر 

به اختالل قيمت و نوسانات دستمزد مي شود.

ماندگاري�تورم
بر اساس تعريف، چنان که متغيري در اثر وارد شدن يک شوک، از روند ميانگين خود منحرف 
يا ماندگار  بادوام  بماند، آن متغير داراي رفتاري  باقي  براي مدت طوالني در وضعيت جديد  شود و 
به طور  بيکاري  اينکه هنگامي که  به دليل  بيکاري متغيري ماندگار است  براي مثال  پايدار است.  يا 
معني داري از نرخ طبيعي خود منحرف مي شود، انتظار نمي رود به  سرعت به نرخ قبلي خود بازگردد. 
بررسي تاريخي روند تورم در ايران نيز نشان دهنده ماندگار بودن اين متغير است. ماندگاري تورم يعني 
تمايل تورم به همگرايي آهسته به  سوي تورم هدف بانک مرکزي که در پاسخ به شوک هاي مختلف 
اقتصادي ايجاد مي شود. ماندگاري تورم مانع از کاهش تورم به سطوح قابل کنترل مي شود. به عبارت 
ديگر »سرعت حرکتي که با آن تورم به سمت مقدار تعادلي بلندمدت خود، بعد از وارد شدن يک شوک 
ميل مي كند« را ماندگاري تورم گويند، که اين مقدار تعادلي بلندمدت بستگي به رژيم هاي سياست 
پولي دارد. اين تعريف بر درجه ماندگاري تورم داللت دارد، و سرعت حرکتي است که با آن تورم به 
يک شوک واکنش نشان مي دهد. هنگامي که درجه ماندگاري تورم باالست، تورم به سرعت به شوک 
واکنش نشان داده و برعکس، اگر اين درجه ماندگاري تورم کم باشد، سرعت تعديل به سمت تعادل 

.(Willis, 2003) نيز پايين بوده و تغييرپذيري کلي تورم کم است
طبق تعريف ديگر، ماندگاري تورم تمايل تورم را براي انحراف از سطح تعادلي خود براي يک دوره 
بنابراين اگر   .(Fuhrer,1995) اندازه گيري مي کند اقتصادي  يافته هنگام بروز يک آشفتگي  گسترش 
فرآيند پوياي تورم کمتر ماندگار شود، با درنظر گرفتن يک شوک معلوم، سطح قيمتي که موجب تورم 
مي شود االن اثر امتدادي کمتري در نرخ تورم رو به باال خواهد داشت. بنابراين ماندگاري تورم پايين 
مستلزم تالش کمتري از سوي مقامات پولي است، در حالي که ماندگاري تورم باال تالش هاي فراواني 

را براي کاهش تورم الزم دارد که البته اگر تورم در اقتصاد مستولي شود بسيار مشکل خواهد شد.
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عوامل�موثر�بر�ماندگاري�تورم
از نظر اقتصاددانان بعد ـ کينزين، در کشورهاي صنعتي که دستمزد بخش بزرگي از درآمد ملي 
را تشکيل مي دهد، تغييرات سطح دستمزدهاست که سبب تغييرات سطح عمومي قيمت ها مي شود. 
اقتصاددانان بعد ـ کينزين، اين ديدگاه کالسيک ها و پوليون را که دستمزد حقيقي در تعادل عمومي 
تعيين مي شود طوري که بازار کار را در اشتغال کامل به تعادل برساند و دستمزد اسمي يا پولي نيز 
ـ  اقتصاددانان پسا  قرار دادند.  انتقاد  تعيين مي شود، مورد  همانند ساير قيمت ها توسط عرضه پول 
 کينزين دستمزدها را به عنوان بخش بسيار مهم هزينه هاي توليد درنظر مي گيرند که افزايش آن منجر 
به افزايش هزينه هاي توليد مي شود. همچنين، بخش قابل توجهي از درآمد مصرف کنندگان و از آن 
طريق افزايش تقاضاي کل مي گردد. بنابراين افزايش دستمزدها همزمان يک فشار هزينه و يک فشار 

تقاضا ايجاد مي کند که منجر به افزايش قيمت ها مي شود )رحماني، 1379(.
ماندگاري  اين  رفع  براي  ضد تورمي  سياست هاي  گرفتن  پيش  در  هزينه هاي  و  تورم  ماندگاري 
و  قيمت  بودن سطوح  کل، چسبنده  تقاضاي  بودن  پايدار  از جمله  متعددي  داليل  به  است  ممکن 
اعتبار  اتخاذشده، عدم  از وجود قراردادهاي رسمي، عدم شفافيت سياست هاي پولي  دستمزد ناشي 
مقامات پولي و در نتيجه عدم واکنش صحيح عامالن اقتصادي به سياست هاي پولي اعمال شده، به 
 وجود آيد. به دليل افزايش درآمدهاي نفتي تقاضاي موثر به شدت افزايش مي يابد. با توجه به اينكه 
ظرفيت اقتصاد کشور توانايي پاسخگويي به اين افزايش تقاضا را ندارد، عدم تعادل بين عرضه و تقاضا 
به شکل فزوني تقاضاي کل موجب افزايش واردات مي شود. فزوني تقاضا، نسبت به توان توليدي کشور 
با روندي پايدار ادامه مي يابد و يکي از داليل اصلي ماندگاري تورم در اقتصاد کشور شناخته مي شود.1 
همچنين نتايج بررسي هاي بانك مركزي از آزمون ماندگاري تورم در ايران نشان مي دهد تورم در دوره 
جاري داراي همبستگي بااليي با رفتار شش فصل قبل آن است. بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقالل 
بانک مرکزي و پايين بودن درجه اعتبار سياست هاي پولي )به لحاظ اختالف فاحش ميان اهداف و 
عملکرد تورم(، وجود انتظارات تورمي گذشته نگر و چسبنده بودن دستمزدهاي اسمي، چرخش هاي 
سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي کنترل هاي قيمتي که مانع از تعديل سريع قيمت هاي نسبي و 
منجر به طوالني تر شدن فرآيند تعديل مي شود، از ديگر عوامل مهم ماندگاري تورم در ايران به شمار 

مي روند.2

1. ماهنامه کارآفرين، شماره 55، دي 1386
2. گزارش بانک مرکزي، ارديبهشت 1387
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همان طور که در بسياري از مدل هاي اقتصاد کالن و از جمله منحني فيليپس نئوکينزيني مشهود 
است، تورم دوره جاري مي تواند ناشي از عوامل تورم زاي دوره هاي گذشته باشد. اما داليل ماندگاري در 
کشور را مي توان در باال بودن سطح تقاضا و پايدار بودن آن، بزرگ بودن اندازه دولت و اتکاي فراوان آن 
به منابع بانکي و پايين بودن درجه اعتبار بانک مرکزي دانست. در ايران يکي از داليل اصلي ماندگاري 
تورم کسري بودجه باالي دولت است که در نهايت منجر به استقراض از بانک مرکزي شده و در نهايت 

منجر به افزايش حجم پول مي شود. 

مباني�نظري�پژوهش

مروري بر پيشينه پژوهش 

Levin & Piger (2003)، در مقاله اي با عنوان »آيا ماندگاري تورم در اقتصادهاي صنعتي ذاتي 

است؟« هر دو روش اقتصادسنجي بيزيني و کالسيکي را به کار مي گيرند تا رفتار پوياي تورم را براي 
دوازده کشور صنعتي شده در طول دوره 2003-1984 مشخص کنند. آنها يک مدل خودرگرسيوني 
يک متغيره را براي هر سري برآورد کرده، و به اين نتيجه رسيدند که در اين کشورها ماندگاري تورم 

نسبتًا پاييني است.
Marquez, (2004) در مقاله خود با عنوان »ماندگاري تورم« با يک روش جديد براي تورم آمريکا 

و اتحاديه اروپا، کار خود را آغاز و بحث مي کند که ميانگين تورم نقش مهمي در تعريف و اندازه گيري 
از  ناپارامتري  معيار  يک  بازگشت،  ميانگين  و  ماندگاري  بين  رابطه  براساس  دارد.  تورم  ماندگاري 
نتايج  ندارد.  تورمي  فرآيند  براي  مدلي  برآورد  و  تشخيص  به  نيازي  که  مي کند  پيشنهاد  ماندگاري 
نشان مي دهند شواهدي وجود دارد که ماندگاري تورم بطور چشمگيري با تغيير ميانگين تورم تغيير 
مي يابد. به  خصوص، با اين نظريه که تورم در دهه هاي 60 و 70 نسبت به بيست سال گذشته در اين 
کشورها بسيار ماندگارتر بوده است. برآوردهاي ماندگاري تورم براي آمريکا و کشورهاي اتحاديه اروپا 
حاکي از اين است که: 1( تورم در آمريکا و کشورهاي اتحاديه اروپا در دهه هاي 60 و 70 نسبت به دو 
دهه گذشته در حد بااليي قرار داشته است. 2( ماندگاري تورم در آمريکا در طول بيست سال گذشته 
کاهش يافته و 3( شواهد و داليل قوي براي اينکه ماندگاري تورم در کشورهاي اتحاديه اروپا در طول 

دو دهه گذشته کاهش يافته وجود ندارد.
Nicoletta Batini (2002)، در مقاله خود با عنوان »ماندگاري تورم ناحيه يورو«، درجه همبستگي 
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سريالي تورم و وجود وقفه در واکنش تورم به شوک هاي سياست پولي را در منطقه يورو با استفاده از 
مدل هاي VAR نشان مي دهد، و درمي يابد تورم ناحيه يورو طبق تمام تعاريف موجود ماندگار است. 
وي بر اساس داده هاي تورم، نرخ بهره و حجم پول تمام کشورهاي يورو نشان مي دهد که بيش از 
يک سال طول مي کشد اقدامات سياست پولي حداکثر اثر خود را بر تورم بگذارد. عالوه بر اين اشاره 
مي کند که ماندگاري تورم يورو به رغم تغييرات متعدد در نظام هاي سياست پولي رخ داده در اروپا، 

بعد از فروپاشي سيستم نرخ ارز برتون وودز، در طول 30 سال گذشته تغيير چنداني نداشته است.
در  روند  با  همراه  تورم  »ماندگاري  مقاله  در   ،Meredith Beechey & Pär Österholm (2008)

منطقه اروپا«، در پي ارزيابي اين موضوع هستند که چطور ماندگاري تورم در اروپا بين 1991-2006 
پارامتر خودرگرسيوني  يک  با  و   ،ARMA (1,11) مدل  يک  به کارگيري  با  آنها  است.  استنتاج شده 
روندي، شواهدي پيدا کردند که نشان مي دهد ماندگاري تورم در ناحيه اروپا، به طور محسوسي کاهش 
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1كه  1, , ..., kb b  ،تابع ، در فواصل آتي دور. استرين آنهتبزرگ هاي خودرگرسيون بوده و  ريشه

العمل آني عكس
5

يك متغير كليدي  بنابراين اندازه . شود ميتورم نسبت به يك شوك با بزرگترين ريشه تعيين  
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عملگر وقفه باشد، و 
نوشته شود:
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 بزرگترين آنهاست. در فواصل آتي دور، تابع عکس العمل 
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که، ريشه هاي خودرگرسيون بوده و 
 يک متغير کليدي 
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آني1 تورم نسبت به يک شوک با بزرگترين ريشه تعيين مي شود. بنابراين اندازه 
 است، فرآيند کاماًل ماندگار 
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براي اين است که اثر شوک ها چقدر ماندگار خواهد بود؟ وقتي که 1= 
است، و بعد از وارد شدن شوک تورم هرگز به سمت مقدار اوليه خود برنمي گردد )يعني ريشه واحد 
 است، شوک ها فورًا اثرشان از بين مي رود و تورم به صورت سريالي 
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وجود دارد(. و هنگامي که 0=
، يعني مدت زماني طول خواهد کشيد 
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 بين صفر و يک باشد، مقدار باالتر 
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ناهمبسته است. و اگر 
تا تورم به سطح اصلي خود بعد از وارد شدن شوک برگردد، بنابراين ماندگاري تورم بزرگتر است. اما 

مهمترين مشکل اين اندازه گيري اين است که اثر ريشه هاي ديگر را ناديده مي گيرد.
به  که  است   (SUM) خودرگرسيون  فرآيند  ضرايب  مجموع  ماندگاري،  اندازه گيري  دوم  معيار 
 داللت 
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و بعد ، ماندگار است كامالً نديفرآ، است = 1ها چقدر ماندگار خواهد بود؟ وقتي كه  براي اين است كه اثر شوك

و هنگامي ). يعني ريشه واحد وجود دارد( گردد مينهرگز به سمت مقدار اوليه خود بر از وارد شدن شوك تورم

بين صفر و  و اگر . رود و تورم به صورت سريالي ناهمبسته است اثرشان از بين مي ها فوراً شوك، است  0=كه 

تورم به سطح اصلي خود بعد از وارد شدن  تااني طول خواهد كشيد يعني مدت زم، مقدار باالتر ، يك باشد

اين است كه اثر  گيري اندازهاما مهمترين مشكل اين . بنابراين ماندگاري تورم بزرگتر است، برگردد شوك

  .گيرد ي ديگر را ناديده ميها هريش

ست كه به صورت ا) SUM(خودرگرسيون  نديفرآمجموع ضرايب ، ماندگاري گيري اندازهمعيار دوم 

1

k

i
i

 


∑ ، و

اثر تجمعي يك شوك روي تورم به صورت 
1

1 
و . داللت بر ماندگاري بيشتر تورم دارد مقدار بيشتر . است 

)مقدار  1,1)   است.  

يي كه در آن تورم به دنبال يك شوك واحد باالي ها هو به عنوان تعداد دور. ستا) HL(عمر  معيار نيمه، معيار سوم

 :شود ميماند و به صورت زير تعريف  باقي مي 5/0

)4(    1 0 1 0{ [0,40]: [ 1] 0/5, [ 1] 0/5}t t t tt E E                

نامانايي دهنده  نشان معموالً 40نيمه عمر باالي . كنند نهايت تفسير مي را به عنوان ماندگاري بي 40نيمه عمر 

 Rogoff (1996) كاراي در  طور گستردهه ماندگاري ب گيري اندازهاين . استنهايت  ت بنابراين يك نيمه عمر بياس

  :د داردبحث در اين زمينه وجو ينچند البته بكار رفته است كه PPPانحرافات از  گيري اندازه درباره

را به شدت كمتر برآورد خواهد  نديفرآ نيمه عمر ماندگاري، نوساني باشد العمل آني بع عكستااگر ، اول اينكه

  .كرد

حتي اگر . تر خواهد بود نيمه عمر پايين، يابد يكنواخت تنزلالعمل آني به طور  بع عكستاحتي اگر ، دوم اينكه

اي نسبت به  به طور قابل مالحظه، العمل آني هنگامي كه اين تحدب ارتباط كمي با ماندگاري دارد بع عكستا

  .تر باشد محدب أمبد

تشخيص تغيير ، نيمه عمرهايي كه خيلي نزديك به نامحدود هستند، هاي خيلي ماندگارنديفرآبراي ، سوم اينكه

  .در ماندگاري در طول زمان مشكل خواهد بود

 است. مقدار بيشتر 
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معمواًل   40 باالي  عمر  نيمه  مي کنند.  تفسير  بي نهايت  ماندگاري  عنوان  به  را   40 عمر  نيمه 
نشان دهنده نامانايي است بنابراين يک نيمه عمر بي نهايت است. اين اندازه گيري ماندگاري به طور 
گسترده اي در کار Rogoff (1996) درباره اندازه گيري انحرافات از PPP بکار رفته است که البته چندين 

بحث در اين زمينه وجود دارد:

1. Impulse Response
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اول اينکه، اگر تابع عکس العمل آني نوساني باشد، نيمه عمر ماندگاري فرآيند را به شدت کمتر 
برآورد خواهد کرد.

دوم اينکه، حتي اگر تابع عکس العمل آني به طور يکنواخت تنزل يابد، نيمه عمر پايين تر خواهد 
بود. حتي اگر تابع عکس العمل آني هنگامي که اين تحدب ارتباط کمي با ماندگاري دارد، به طور قابل 

مالحظه اي نسبت به مبدأ محدب تر باشد.
سوم اينکه، براي فرآيندهاي خيلي ماندگار، نيمه عمرهايي که خيلي نزديک به نامحدود هستند، 

تشخيص تغيير در ماندگاري در طول زمان مشکل خواهد بود.
آنها همچنين اشاره مي کنند که معيار آماري دقيقي براي انتخاب K به عنوان مرتبه خودرگرسيوني 

وجود ندارد، و با استفاده از معيار اطالعات بيزيني K=3 ،(BIC) قرار مي دهند.
تنها تغيير ممکن در ماندگاري به يک دوره خيلي کوتاه در بين سال هاي 1983-1981 برمي گردد که 
يک دوره تاريخي مورد انتظار در سياست هاي پولي بود که نبايد به عنوان يک متغير ساختاري در اقتصاد 
نگريسته شود. آنها ارزيابي شان را با برآورد يک مدل غيرخطي بيزيني از پويايي هاي تورم و با استفاده از يک 
سري زماني معتبر براي ماندگاري تورم در آمريکا انجام مي دهند. Cogley and Sargent (2002) پي برده 
بودند که ماندگاري تورم در آمريکا در اوايل دهه 1970 افزايش يافته و در طول اين دهه در حد بااليي تا قبل 
از شروع يک کاهش تدريجي از اوايل دهه 1980 تاکنون، باقي مانده است. با اين چارچوب بيزيني، اگر مدلي 
که دقيقًا توسط کاگلي و سارجنت )2002( استفاده شده است، اجرا شود، فرضيه ها مطمئنًا رد خواهند شد و 
مدل به فضاي پارامتر محدود مي شود و داللت بر اين دارد که تورم هميشه ثابت است. بدون اين محدوديت 

پارامتري، داليلي براي اثبات رد شدن آزمون ريشه واحد در تورم وجود نخواهد داشت.
در ايران مطالعات کمي در اين زمينه انجام شده است ولي مي توان به سه مورد از مطالعات نزديک 

اشاره کرد.
حسن درگاهي و رويا شربت اوغلي )1389( در مقاله اي با عنوان »تعيين قاعده سياست پولي در 
شرايط تورم پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش کنترل بهينه«، به بررسي فرضيه وجود پايداري 
ايران  از تئوري کنترل بهينه براي  با استفاده  يا ماندگاري تورم و طراحي يک قاعده سياست پولي 
با دو شاخص قيمتي  از برآورد ضرايب معادالت نرخ تورم، که  با استفاده  مي پردازند. نتايج کار آنها 
مصرف کننده و شاخص ضمني قيمت توليد محاسبه شده، و شکاف توليد در دوره 1385-1368 نشان 
مي دهد که تورم در اقتصاد ايران ماندگار است. آنها همچنين نشان مي دهند در اجراي سياست پولي 
اگرچه ممکن  پولي  زيرا بي انضباطي هاي  نظر گرفته شود،  بلندمدت آن در  و  اثرات کوتاه مدت  بايد 
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است در کوتاه مدت اثر کمتري داشته باشد، ولي اثرات بلندمدت آن تعيين کننده است. از سوي ديگر 
اثربخشي سياست پولي در کنترل تورم اگرچه در کوتاه مدت کم است، ولي در بلندمدت و در يک 

فرآيند تدريجي مي تواند موثر باشد.
اسالملوئيان )1387( در مقاله اي تحت عنوان »ماندگاري تورم، اعتبار سياست گذار و لنگر نرخ 
ارز« به بررسي سياست »لنگر نرخ ارز« به عنوان يك قاعده براي كاهش »ماندگاري تورم« مي پردازد. 
در اين مقاله، ضمن بررسي »ماندگاري تورم« و چگونگي تنظيم و اجراي سياست »لنگر نرخ ارز«، 
به  عنوان اهرمي براي کاهش اين ماندگاري، بر اهميت »اعتبار سياست گذار« و نقش »انتظارات« بر 
الگوي ساخته شده، براي ارزيابي ميزان تأثيرپذيري تورم از سياست گذاري و اعتماد مردم نسبت به آن 
تکيه شده است. در اين تحليل، عنصر »اعتبار سياست گذار« از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين 
مقاله بر نقش تأثير انتظارات بر نتايج الگو تأكيد مي كند. از الگوي ساخته شده براي تجزيه و تحليل 
ميزان تأثيرپذيري تورم از سياست گذاري ارزي و »اعتماد مردم« نسبت به آن در اقتصاد ايران در دهه 
70 هجري شمسي استفاده شده و نقش سياست هاي نرخ تثبيت شده خزنده و شناور ارز بر پويايي 
تورم در ايران، به طور مشخص مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد بعد از يك دوره كوتاه 
به كارگيري سياست شبه شناور )كه رسمًا از ارديبهشت 1372 آغاز شد(، اعمال سياست تثبيت نرخ ارز 
در اوايل سال 1374 موفقيت نسبي در كاهش ماندگاري تورم داشته است. ضمنًا نتايج اوليه الگو نشان 

مي دهد كه عنصر اعتبار سياست گذار و اعتماد عمومي نقشي مثبت در اين كاهش ايفا كرده است.
حسيني و محتشمي )1387( در مقاله اي با عنوان »رابطه تورم و رشد نقدينگي در اقتصاد ايران؛ 
گسست يا پايداري؟« به بررسي پايداري ارتباط ميان رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران با استفاده 
از اطالعات سال هاي 1384- 1338 مي پردازند. آنها براي تبيين ارتباط ميان تورم و رشد پول، الگويي 
را که ريشه در نظريه مقداري پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبناي منحني فيليپس و تورم انتظاري 
است، در نظر مي گيرند. نتايج به دست آمده از اين الگو، وجود رابطه پايدار ميان تورم و رشد نقدينگي 
را تاييد مي کند و به طور کلي شواهد حاصل تأثير زياد رشد پول در اقتصاد بر تورم را مورد تأکيد قرار 
مي دهد. ازاين رو کاهش نرخ تورم طي سال هاي اخير، باوجود رشد قابل توجه نقدينگي، به معني تغيير 
رابطه تورم و نقدينگي نبوده بلکه فاصله ميان رشد نقدينگي و تورم در نتيجه آثار ساير متغيرهاي 
اثرگذار بر تورم بوده است. همچنين نتايج بيانگر اين است که در بلندمدت يک درصد افزايش در رشد 

نقدينگي به افزايش 0/89 درصدي تورم منجر مي شود.
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روش�پژوهش

بررسي ماندگاري تورم در ايران

امروزه تورم در بسياري از کشورها، از جمله مهمترين مشکالت و مسائل اقتصادي تلقي مي شود 
که توجه زياد مقامات و سياست گذاران اقتصادي را به خود معطوف ساخته است. با توجه به پيامدها و 
تبعات تورم، کنترل و مهار آن در اولويت سياست گذاري هاي اقتصادي قرار دارد )کميجاني، 1379(. 
يکي از مهمترين مباحث درباره تورم، صرف نظر از آثار و پيامدهاي آن، بحث ماندگاري تورم است. 
نظريه مقداري پول، همبستگي بلندمدت قوي را ميان رشد پول )نقدينگي( و تورم پيش بيني مي کند، 
به اين معنا که رشد پيوسته و زياد حجم پول در اقتصاد، موجب ايجاد تورم باال مي شود. بر مبناي 
همين نگرش نيز کنترل حجم پول به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي سياست هاي پولي بانک مرکزي 

به منظور مهار تورم شناخته مي شود )حسيني، 1387(.
براي اندازه گيري پايداري تورم، ضريب خود همبستگي با وقفه jام به صورت زير محاسبه مي شود:

9 

 

نسبت به  »اعتماد مردم« و يارز يگذاراستيتورم از س يريرپذيثأتزان يل ميه و تحليتجز يشده برا ساخته يالگو

شده خزنده و شناور  تينرخ تثب يها استياستفاده شده و نقش س يشمس يهجر 70ران در دهه يآن در اقتصاد ا

ك دوره يدهد بعد از  يج نشان ميتان. قرار گرفته است يابيطور مشخص مورد ارز به، رانيتورم در ا ييايارز بر پو

ت نرخ ارز در ياست تثبياعمال س، )آغاز شد 1372بهشت يكه رسماً از ارد( شناور است شبهيس يريكارگ به هتاكو

دهد كه  يشان مه الگو نيج اوليتاضمناً ن. تورم داشته است يدر كاهش ماندگار يت نسبيموفق 1374ل سال ياوا

 .ده استكرفا ين كاهش ايمثبت در ا ينقش يگذار و اعتماد عموماستيعنصر اعتبار س

گسست يا  رابطه تورم و رشد نقدينگي در اقتصاد ايران؛« اي با عنوان در مقاله) 1387( حسيني و محتشمي

ي ها سالرسي پايداري ارتباط ميان رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران با استفاده از اطالعات به بر »پايداري؟

كه ريشه در نظريه مقداري را الگويي ، آنها براي تبيين ارتباط ميان تورم و رشد پول. پردازند مي 1338 -1384

دست  به يجتان. گيرند در نظر مي �و اساس كاركرد آن بر مبناي منحني فيليپس و تورم انتظاري است ردپول دا

ثير أتطور كلي شواهد حاصل  به و كند ميييد تاوجود رابطه پايدار ميان تورم و رشد نقدينگي را ، آمده از اين الگو

باوجود ، ي اخيرها سالرو كاهش نرخ تورم طي  ازاين. دهد كيد قرار ميأتزياد رشد پول در اقتصاد بر تورم را مورد 

معني تغيير رابطه تورم و نقدينگي نبوده بلكه فاصله ميان رشد نقدينگي و تورم در  به، نقدينگي رشد قابل توجه

يج بيانگر اين است كه در بلندمدت يك درصد تاهمچنين ن. نتيجه آثار ساير متغيرهاي اثرگذار بر تورم بوده است

  .شود مي درصدي تورم منجر 89/0افزايش در رشد نقدينگي به افزايش 

  

  پژوهشروش 

  ررسي ماندگاري تورم در ايرانب

كه توجه زياد  شود مي از جمله مهمترين مشكالت و مسائل اقتصادي تلقي، امروزه تورم در بسياري از كشورها

كنترل و مهار ، تورمبا توجه به پيامدها و تبعات . خود معطوف ساخته است مقامات و سياستگذاران اقتصادي را به

، يكي از مهمترين مباحث درباره تورم. )1379، كميجاني( هاي اقتصادي قرار دارد يآن در اولويت سياستگذار

همبستگي بلندمدت قوي را ، نظريه مقداري پول. است تورمبحث ماندگاري ، نظر از آثار و پيامدهاي آن صرف

، ل در اقتصادبه اين معنا كه رشد پيوسته و زياد حجم پو، كند ميبيني  و تورم پيش) نقدينگي(ميان رشد پول 

عنوان يكي از ابزارهاي اصلي  به بر مبناي همين نگرش نيز كنترل حجم پول. شود ميموجب ايجاد تورم باال 

  .)1387، حسيني( شود ميمنظور مهار تورم شناخته  به هاي پولي بانك مركزي سياست

  :شود ميحاسبه ام به صورت زير مjضريب خود همبستگي با وقفه ، پايداري تورم گيري اندازهبراي 
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���كه در آن �انگين خود زماني كه تورم از مي .نيز طول وقفه است jو ، tو  t-j هاي به ترتيب تورم در دوره ��و  

دور بودن از روند (چنانچه اين نرخ تمايل به باقي ماندن در وضعيت جديد ، شود ميين منحرف يبه سمت باال يا پا

بع خود همبستگي مقادير مثبتي را اختيار كند كه در اين شرايط تارود  انتظار مي، را داشته باشد) ميانگين خود

بع خود تامقدار ، گرددرخ به سرعت به روند عادي خود بازين ناما چنانچه ا، تورم حالتي پايدار خواهد داشت

  .)1389، اوغلي درگاهي و شربت(همبستگي نزديك به صفر خواهد شد 

مقادير ضريب خود همبستگي تورم در مقاطع ، ايران در گزارشي در مورد تورمانك مركزي جمهوري اسالمي ب

را محاسبه ) دوم و سوم توسعه، ي مربوط به برنامه اولها الس، دوران جنگ، دوران قبل از انقالب(مختلف زماني 

  .ده استكرمنتشر  )1(صورت جدول   به يج راتاو ن

  مقاطع مختلف زمانيايران در همبستگي تورم در  :1جدول 

طول وقفه 

 )فصل(



 94/0 81/0 94/0 83/0 92/0 84/0 يك

 80/0 53/0 80/0 53/0 78/0 50/0 دو

 60/0 21/0 60/0 19/0 61/0 11/0 سه

 40/0 -  38/0 -  41/0 -  چهار

 20/0 -  17/0 -  23/0 -  پنج

 10/0 -  -  -  06/0 -  شش

متوسط ضريب 

  همبستگي

48/0 50/0 52/0 58/0 51/0 51/0 

  1387ارديبهشت ، رمتو، گزارش بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :منبع

  

، گيرد مي اري متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم مورد استفاده قرارگدنام گيري اندازهبراي  معياري كه معموالً

تغييرات تورم در دوره مورد بررسي از روند ، طور كه مشخص است همان. است ضريب خود همبستگي سريالي

عبارت   به .كند ميرا ايجاد  ييجزي همانند روش تعديل و كار ثير پذيرفته است و سازتافصل گذشته خود  شش

طول دوره اثرگذاري ، دشوديگر چنانچه در زمان جاري يك شوك تورمي باعث انحراف تورم از مسير عادي آن 

دهد كه تورم  يج نشان ميتااين ن. فصل خواهد بود ششطور متوسط حدود  به، ي آتيها هاين شوك بر تورم دور

  .است 1373-78مربوط به دوره ، ماندگار بوده و ماندگارترين دوره تورمي از نظر سطح تاًدر ايران نسب

 
  برآورد آنو ماندگاري تورم  گيري اندازه ه مدلئارا

 و 
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، گيرد مي اري متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم مورد استفاده قرارگدنام گيري اندازهبراي  معياري كه معموالً

تغييرات تورم در دوره مورد بررسي از روند ، طور كه مشخص است همان. است ضريب خود همبستگي سريالي

عبارت   به .كند ميرا ايجاد  ييجزي همانند روش تعديل و كار ثير پذيرفته است و سازتافصل گذشته خود  شش

طول دوره اثرگذاري ، دشوديگر چنانچه در زمان جاري يك شوك تورمي باعث انحراف تورم از مسير عادي آن 

دهد كه تورم  يج نشان ميتااين ن. فصل خواهد بود ششطور متوسط حدود  به، ي آتيها هاين شوك بر تورم دور

  .است 1373-78مربوط به دوره ، ماندگار بوده و ماندگارترين دوره تورمي از نظر سطح تاًدر ايران نسب

 
  برآورد آنو ماندگاري تورم  گيري اندازه ه مدلئارا

که در آن 
تورم از ميانگين خود به سمت باال يا پايين منحرف مي شود، چنانچه اين نرخ تمايل به باقي ماندن در 
وضعيت جديد )دور بودن از روند ميانگين خود( را داشته باشد، انتظار مي رود تابع خود همبستگي 
مقادير مثبتي را اختيار کند که در اين شرايط تورم حالتي پايدار خواهد داشت، اما چنانچه اين نرخ 
به سرعت به روند عادي خود بازگردد، مقدار تابع خود همبستگي نزديک به صفر خواهد شد )درگاهي 

و شربت اوغلي، 1389(.
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در گزارشي در مورد تورم، مقادير ضريب خود همبستگي 
تورم در مقاطع مختلف زماني )دوران قبل از انقالب، دوران جنگ، سال هاي مربوط به برنامه اول، دوم 

و سوم توسعه( را محاسبه و نتايج را به  صورت جدول )1( منتشر كرده است.
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جدول 1: همبستگي تورم در ايران در مقاطع مختلف زماني

طول�وقفه�
1354:1-1379:183:4-1373:183:4-1368:178:4-1360:172:4-1354:167:4-59:4)فصل(

0/840/920/830/940/810/94يک
0/500/780/530/800/530/80دو
0/110/610/190/600/210/60سه

0/40-0/38-0/41-چهار
0/20-0/17-0/23-پنج
0/10---0/06-شش

متوسط 
ضريب 

همبستگي
0/480/500/520/580/510/51

منبع: گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، تورم، ارديبهشت 1387

معياري که معمواًل براي اندازه گيري ماندگاري متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم مورد استفاده 
قرار مي گيرد، ضريب خود همبستگي سريالي است. همان طور که مشخص است، تغييرات تورم در 
دوره مورد بررسي از روند شش فصل گذشته خود تاثير پذيرفته است و سازوکاري همانند روش تعديل 
جزيي را ايجاد مي کند. به  عبارت ديگر چنانچه در زمان جاري يک شوک تورمي باعث انحراف تورم 
از مسير عادي آن شود، طول دوره اثرگذاري اين شوک بر تورم دوره هاي آتي، به طور متوسط حدود 
شش فصل خواهد بود. اين نتايج نشان مي دهد که تورم در ايران نسبتًا ماندگار بوده و ماندگارترين 

دوره تورمي از نظر سطح، مربوط به دوره 78-1373 است.

ارائه�مدل�اندازه�گيري�ماندگاري�تورم�و�برآورد�آن
انجام   (AR) اتورگرسيون يک متغيره  زماني  برآورد مدل هاي سري  با  تورم  ماندگاري  اندازه گيري 
 .(Pivetta & Reis, 2004) برآورد شده درنظر مي گيرد AR مي شود و ماندگاري را به عنوان مجموع ضرايب
در بسياري از اين مطالعات، که تورم باال بوده و نشان دهنده ماندگاري بااليي است، عمومًا در دوره بعد از 

جنگ جهاني دوم بوده است. 
روش  و  پارامتري  روش  دارد:  وجود  تورم  ماندگاري  برآورد  براي  آماري  روش  دو  به طورکلي 

غيرپارامتري:
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روش�اول�)روش�پارامتري(
Clark؛   (2006) Ceccetti & Debell؛   (2006) مطالعات  در  گسترده اي  به طور  پارامتري   روش 
Levin and Piger (2004)) به کار رفته است. از نظر آنها بهترين مقياس اندازه گيري ماندگاري تورم، 

مجموع ضرايب خودرگرسيوني در معادله پوياي تورم است که ماندگاري تورم با نگاه به نمايش سري 
فرآيند  يک  به دنبال  تورم  مي شود  فرض  همين،  خاطر  به  مي شود.  ارزيابي  تورم  متغيره  يک  زماني 

ايستاي خودرگرسيوني از مرتبه (P (AR)P) است که به صورت معادله )6( نوشته مي شود:

11 

 

و  شود ميانجام ) AR(متغيره  يك ني سري زماني اتورگرسيوها مدلبا برآورد  ماندگاري تورم گيري اندازه

در بسياري از اين ). Pivetta & Reis, 2004(گيرد  برآورد شده درنظر مي ARعنوان مجموع ضرايب  را بهماندگاري 

در دوره بعد از جنگ جهاني دوم بوده  عموماً، استبااليي ماندگاري دهنده  كه تورم باال بوده و نشان، مطالعات

  . است

  :غيرپارامتريروش پارامتري و روش : طوركلي دو روش آماري براي برآورد ماندگاري تورم وجود دارد به

 )روش پارامتري( روش اول
) Levin and Piger (2004) ؛Clark (2006)؛Ceccetti & Debell (2006)( اي در مطالعات طور گسترده روش پارامتري به

مجموع ضرايب خودرگرسيوني در ، ماندگاري تورم گيري اندازهاز نظر آنها بهترين مقياس . كار رفته است به

. شود ميماندگاري تورم با نگاه به نمايش سري زماني يك متغيره تورم ارزيابي كه  ستا معادله پوياي تورم

 است ))P )P)ARي خودرگرسيوني از مرتبه تاايس نديفرآدنبال يك  به تورم شود ميفرض ، به خاطر همين

  :شود مينوشته ) 6(معادله صورت ه كه ب
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اما بحث كلي اين . شود تعريف ، همگرا شود، سمت مقدار تعادلي بعد از وارد شدن يك شوك به جمله اختالل به
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حالي که ديگري يک IRF نوساني بين مقادير مثبت و منفي باشد. به طور کلي IRF و در نتيجه ρ، به 
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بزرگ و سپس متعاقب آن کاهش سريع در IRF بوده، در حالي که ديگري افزايش اوليه نسبتًا کوچک 

به دنبال کاهش آهسته پس از آن در IRF باشند، قادر به تشخيص نخواهند بود.
براي غلبه بر اين مشکل، چندين آماره عددي در ادبيات اقتصادي پيشنهاد شده است که ماندگاري 
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تورم را اندازه گيري مي کنند، مثل »مجموع ضرايب خودرگرسيوني«، »بزرگترين ريشه خودرگرسيون« 
و »معيار نيمه عمر«.

Andrews & chen (1994) در مورد اين سه معيار بحث هاي مفيدي را ارائه کرده اند، آنها معتقدند 

که تابع عکس العمل تجمعي (CIRF) اصواًل روش خوبي براي خالصه کردن اطالعات موجود در تابع 
 AR(P) بوده و معيار عددي خوبي براي اندازه گيري ماندگاري است. در يک فرآيند (IRF) عکس العمل
 همان مجموع ضرايب 
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وقفه بهينه با استفاده از  سهشده شامل  در نهايت مدل انتخاب .نرخ تورم سال مورد نظر به درصد است 

  .است ARدر ضرايب معيار آمار و اطالعات آكائيك 

  

داده مي شود که  نشان   ،CIRF=
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 (cpi) مصرف کننده  قيمت  شاخص  از  سال  هر  به  مربوط  تورم  داده هاي  آوردن  دست  به  براي 
استفاده شده، و دوره مورد بررسي از سال 1338 تا 1390 بوده و داده  ها به صورت ساالنه هستند و 

نرخ تورم به صورت زير محاسبه مي شود:
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 ماندگاري تورم درنظر گرفت گيري اندازهعنوان يك معيار خوب براي  به را توان  مي، و  CIRFمجانبي بين 

  .)2004، ماركوئز(

و دوره ، استفاده شده) cpi(كننده  هاي تورم مربوط به هر سال از شاخص قيمت مصرف براي به دست آوردن داده

ها به صورت ساالنه هستند و نرخ تورم به صورت زير محاسبه  بوده و داده  1390 تا 1338مورد بررسي از سال 
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وقفه بهينه با استفاده از  سهشده شامل  در نهايت مدل انتخاب .نرخ تورم سال مورد نظر به درصد است 

  .است ARدر ضرايب معيار آمار و اطالعات آكائيك 

  

       )8(
که  نرخ تورم سال مورد نظر به درصد است. در نهايت مدل انتخاب شده شامل سه وقفه بهينه با 

استفاده از معيار آمار و اطالعات آکائيک در ضرايب AR است.
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  1338- 1390هاي  روند تورم طي سال: 1نمودار 

  ايرانجمهوري اسالمي بانك مركزي : منبع

  
به لحاظ مانايي مورد آزمون ) يعني تورم(پژوهش برآورد الزم است متغير مورد استفاده در قبل از انجام هرگونه 

توان از روش  در اين حالت مي .استري تانياز به وارد كردن شكست ساختورم،  ناييماارزيابي اما  .قرار گيرد

 تا 1338با مشاهده روند تورم ايران از سال  .انايي متغيرها استفاده كردبراي م) 1989( آزمون ريشه واحد پرون

عرض  ري همتامشهود است كه شكست ساخ، ريتاعنوان سال تغيير ساخ به 1357و در نظر گرفتن سال  1390

 .دهد شده اين رگرسيون را نشان مي يج برآوردتان 2 جدول. بع روند زماني را تغيير داده استتااز مبدا و هم شيب 

  .دهد تفاضل مرتبه اول آن را نشان مي، dP1نرخ تورم با يك وقفه و ، P(-1)در اين جدول 

  

  ريتاريشه واحد با لحاظ شكست ساخيج آزمون تان :2جدول 

Prob. t-Statistic Coefficient Variable  
3412/0  104554/2-649807/3-C 
0134/0  653873/2365432/0P(-1) 
0071/0  743213/2-375046/0-dP1 
0062/0  738976/2-887645/0-DT57 
0081/0  787675/2856/1120DU57 
0073/0  902453/1-81432/12-D57 
0121/0  634534/2784531/0T 

  هاي سري زماني با استفاده از داده پژوهشمحاسبات  :منبع

  

فاصله  =1است كه با  563/0است معادل   آوردي ازدهد ضريب تورم با يك وقفه زماني كه بر مي برآورد نشان

 كميت آماره آزمون .زيادي دارد
ˆt 

با . است )563/0 -1( /321/0= -81/4 مربوط به ضريب اين متغير برابر با 
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نمودار 1: روند تورم طي سال هاي 1338-1390
منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
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قبل از انجام هرگونه برآورد الزم است متغير مورد استفاده در پژوهش )يعني تورم( به لحاظ مانايي 
مورد آزمون قرار گيرد. اما ارزيابي مانايي تورم، نياز به وارد کردن شکست ساختاري است. در اين حالت 
مي توان از روش آزمون ريشه واحد پرون )1989( براي مانايي متغيرها استفاده کرد. با مشاهده روند 
تورم ايران از سال 1338 تا 1390 و در نظر گرفتن سال 1357 به عنوان سال تغيير ساختاري، مشهود 
است که شکست ساختاري هم عرض از مبدا و هم شيب تابع روند زماني را تغيير داده است. جدول 
)2( نتايج برآورد شده اين رگرسيون را نشان مي دهد. در اين جدول P (-1)، نرخ تورم با يک وقفه و 

dP1، تفاضل مرتبه اول آن را نشان مي دهد.

جدول 2: نتايج آزمون ريشه واحد با لحاظ شکست ساختاري
Prob.t-StatisticCoefficientVariable
0/3412-2/104554-3/649807C

0/01342/6538730/365432P(-1)

0/0071-2/743213-0/375046dP1

0/0062-2/738976-0/887645DT57

0/00812/7876751120/856DU57

0/0073-1/902453-12/81432D57

0/01212/6345340/784531T

منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از داده هاي سري زماني

 است معادل 0/365 است 
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يكسان داشته اما يكي از آنها ) CIRF(العمل آني  واكنش عكس، تواند زماني باشد كه دو سري اين مورد مي، مثال

به طور . نوساني بين مقادير مثبت و منفي باشد IRFمثبت نشان دهد در حالي كه ديگري يك  IRFدر همه جا 

بين دو سري كه يكي از آنها ، ماندگاري تورم گيري اندازهبه عنوان معيارهاي ، ρو در نتيجه  IRFكلي 

ري افزايش اوليه در حالي كه ديگ، بوده IRFدهنده افزايش اوليه بزرگ و سپس متعاقب آن كاهش سريع در  نشان

 .قادر به تشخيص نخواهند بود، باشند IRFكوچك به دنبال كاهش آهسته پس از آن در  تاًنسب

 چندين آماره عددي در ادبيات اقتصادي پيشنهاد شده است كه ماندگاري تورم را، براي غلبه بر اين مشكل

معيار نيمه «و  »يشه خودرگرسيونترين ر بزرگ«، »مجموع ضرايب خودرگرسيوني«مثل ، كنند مي گيري اندازه

  .»عمر

Andrews & chen (1994) بع تاآنها معتقدند كه ، اند هاي مفيدي را ارائه كرده در مورد اين سه معيار بحث

) IRF( العمل بع عكستا روش خوبي براي خالصه كردن اطالعات موجود در اصوالً) CIRF( ل تجمعيمالع عكس

العمل  بع عكستا، ساده )P)AR نديفرآدر يك . ماندگاري است گيري ندازهابوده و معيار عددي خوبي براي 
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وقفه بهينه با استفاده از  سهشده شامل  در نهايت مدل انتخاب .نرخ تورم سال مورد نظر به درصد است 

  .است ARدر ضرايب معيار آمار و اطالعات آكائيك 

  

برآورد نشان مي دهد ضريب تورم با يک وقفه زماني که برآوردي از 
 مربوط به ضريب اين متغير برابر با 4/81- 
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 فاصله زيادي دارد. کميت آماره آزمون 
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که با 1=
=0/132/ )1- 0/365( است. با مراجعه به کميت هاي بحراني توزيع حدي آماره  استخراج شده توسط 
»پرون« به  هنگام تغيير عرض از مبدأ و شيب تابع روند )پيوست 1(، مشاهده مي شود که براي 0/37 
=TB/n=20/53=λ است. کميت هاي بحراني در سطح 5 درصد، برابر 4/17- است. مقايسه اين مقادير 

بحراني با کميت آماره آزمون 4/81- به اين نتيجه منجر مي شود که فرضيه صفر وجود ريشه واحد 
 در سطح معني دار 5 درصد رد مي شود.
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يعني 1=
با داشتن معادله خودرگرسيون از مرتبه P تورم، در معادله )6(، برآورد آن بدون شکست ساختاري 

و با لحاظ شکست ساختاري سال 57 به صورت جدول )3( است:
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جدول3: نتايج آزمون فرضيه اصلي براي کل دوره بدون شکست ساختاري
Prob.t-StatisticCoefficientVariable
0/06271/9075863/613266C

0/00005/7007880/801431P(-1)

0/0382-2/133560-0/371451P(-2)

0/01532/5190860/346268P(-3)

2/013928D-W stat0/659144R-squared

19/44745F-statistic6/767828S.E. Regression

منبع: محاسبات پژوهش

جدول4: نتايج آزمون فرضيه اصلي براي کل دوره با شکست ساختاري
Prob.t-StatisticCoefficientVariable
0/00033/92539010/56224C

0/065991/9265970/089225P(-1)

0/00024/3375340/326546P(-2)

0/00073/6666530/209402P(-3)

0/0000-14/84051-24/04027D57

0/000015/036300/961223DU57

0/000035/018971/858200MA(1)

0/000017/696110/86555MA(2)

1/992617D-W stat0/930352R-squared

80/14745F-statistic2/815201S.E. Regression

منبع: محاسبات پژوهش

شکست  بدون  حالت  در  است،  تورم  ماندگاري  از  برآوردي  که  خودرگرسيوني  ضرايب  مجموع 
ساختاري برابر با 0/77 و با لحاظ شکست ساختاري برابر با 0/61 است که نشان دهنده وجود ماندگاري 

قابل توجهي در کل دوره مورد بررسي است.
روش دوم: روش غيرپارامتري اخيرًا توسط Marquez (2004) مورد بازبيني قرار گرفت. او عقيده 
نتيجه،  در  مي کند.  حرکت  بلندمدت  تورم  نرخ  ميانگين  شبيه  بسيار  پايين،  تورم  ماندگاري  دارد 
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برابر با  ريتاشكست ساخ حالت بدوندر ، مجموع ضرايب خودرگرسيوني كه برآوردي از ماندگاري تورم است

دهنده وجود ماندگاري قابل توجهي در كل دوره  كه نشان است 61/0ري برابر با تاو با لحاظ شكست ساخ 77/0

  .مورد بررسي است

او عقيده دارد ماندگاري . مورد بازبيني قرار گرفت Marquez (2004)توسط  روش غيرپارامتري اخيراً :روش دوم
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تورم نداشته و هميشه بين  نديفرآهايي است كه نياز به مشخص كردن يا برآورد مدل براي  داراي مزيت  آماره

، باشد 5/0باالي  اگر مقدار  .]E [= 5/0 نوفه سفيد با ميانگين صفر نديفرآبراي يك . صفر و يك قرار دارد

منفي بوده و خودهمبستگي بلندمدت  يعني ، باشد 5/0و اگر زير ، اي است دهنده ماندگاري قابل مالحظه نشان

  : آيد مي دست به نتيجه زير، )ماندگاري صفر(نوفه سفيد متقارن براي تورم  نديفرآبا فرض . منفي است
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اگر فرضيه  .رسيم يج دلخواه ميتاداري آماري ماندگاري برآورد شده به ن انجام چند آزمون ساده براي معني با

  .ماندگاري تورم وجود خواهد داشت، رد شود =  5/0صفر 

مقادير مثبت  tدر نتيجه . استنوفه سفيد با ميانگين صفر  نديفرآ،  tكنيم  مي فرض، براي اثبات معادله حاضر

1txكه  شودگرفته ميدر نظر  عنوان يك متغير تصادفي به txو منفي با احتمال برابر خواهد گرفت و   ، اگر

t>0 موقع آنها ميانگين را قطع كنند  سري t-1  0وtx  0 اگر>t t-1 معيار ما از ماندگاري  پس .است

  : صورت زير نوشته شود به تواند مي

  

  

برابر بوده و  »شكست«با احتمال  »موفقيت«يك متغير تصادفي با توزيع برنولي است كه احتمال  txكه 

1 0.5p p   . پس[ ] 0.5tE x   و[ ] (1 ) 0.5tVar x p p    كه داللت بر اين دارد كه[ ] 0.5E    و
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  .مورد بررسي است
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تورم نداشته و هميشه بين  نديفرآهايي است كه نياز به مشخص كردن يا برآورد مدل براي  داراي مزيت  آماره
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منفي بوده و خودهمبستگي بلندمدت  يعني ، باشد 5/0و اگر زير ، اي است دهنده ماندگاري قابل مالحظه نشان
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براي اثبات معادله حاضر، فرض مي کنيم 
 به عنوان يک متغير تصادفي در نظر گرفته 
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اين است كه فقط براي  گيري اندازهويژگي اين ، با اين حال .يج بهتري داردتانري تاساخهاي  وجود شكست

 .(Marquez, 2004) گيرد مورد ارزيابي قرار مي ماناهاي نديفرآكوواريانس 

تورم نداشته و هميشه بين  نديفرآهايي است كه نياز به مشخص كردن يا برآورد مدل براي  داراي مزيت  آماره

، باشد 5/0باالي  اگر مقدار  .]E [= 5/0 نوفه سفيد با ميانگين صفر نديفرآبراي يك . صفر و يك قرار دارد

منفي بوده و خودهمبستگي بلندمدت  يعني ، باشد 5/0و اگر زير ، اي است دهنده ماندگاري قابل مالحظه نشان

  : آيد مي دست به نتيجه زير، )ماندگاري صفر(نوفه سفيد متقارن براي تورم  نديفرآبا فرض . منفي است
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  .ماندگاري تورم وجود خواهد داشت، رد شود =  5/0صفر 

مقادير مثبت  tدر نتيجه . استنوفه سفيد با ميانگين صفر  نديفرآ،  tكنيم  مي فرض، براي اثبات معادله حاضر
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برابر بوده و  »شكست«با احتمال  »موفقيت«يك متغير تصادفي با توزيع برنولي است كه احتمال  txكه 

1 0.5p p   . پس[ ] 0.5tE x   و[ ] (1 ) 0.5tVar x p p    كه داللت بر اين دارد كه[ ] 0.5E    و

11 1

T

tx
x

T
    

∑

مقادير مثبت و منفي با احتمال برابر خواهد گرفت و 
 

15 

 

  

برابر با  ريتاشكست ساخ حالت بدوندر ، مجموع ضرايب خودرگرسيوني كه برآوردي از ماندگاري تورم است

دهنده وجود ماندگاري قابل توجهي در كل دوره  كه نشان است 61/0ري برابر با تاو با لحاظ شكست ساخ 77/0

  .مورد بررسي است
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برآورد ماندگاري براساس روش غيرپارامتري براي هر . استتعداد مشاهدات  Tو  كند ميتعادلي خود را قطع 
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[ ] (1 ) / 0.25 /Var p p T T    .نوفه سفيد براي تورم نديفرآدنبال فرض  به با توجه به قضيه حد مركزي و 

  : خواهيم داشت، )ماندگاري صفر نديفرآ(

      (0.5;0.25 / )N T   

  : بنابراين

  
  

ن بلندمدت تورم در دو حالت با روند زماني و بدون روند و با توجه به مشاهده ميانگي، اين روشبا استفاده از 

  :توانيم ماندگاري تورم را براي ايران حساب كنيم مي )3(و  )2(در نمودارهاي ، زماني

 نديفرآيك  ytكنيم كه  فرض مي، ارزيابي ماندگاري چقدر اهميت دارد نديفرآ برايبراي نشان دادن اينكه روند 

  : روند باشد ـ تاايس

yt = α0 + α 1t + εt 
  

با اين . كه در اين مورد ماندگاري تورم صفر است، نوفه سفيد باشد نديفرآممكن است يك  εtترين حالت  در ساده

به درستي به اين واقعيت نياز داريم كه ،  گيري اندازهحال براي به دست آوردن مقدار صفر براي ماندگاري در 

به . شود ميداده  1tα0 + α = μt = ]Yt [E صورته كه ب هستندها داراي يك ميانگين زماني متغير  سري

به فكر ماندگاري سري هاي  بايد ،از ماندگاري  گيري اندازهبه منظور رسيدن به مقدار صفر براي ، عبارت ديگر

، تجربيالبته اگر در كاربردهاي . = 1tα -0 α - yt( εt(: يعني ماندگاري انحرافات از ميانگين، باشيم tε نوفه سفيد

خوريم و به اشتباه فرض بها در طول زمان متغير هستند شكست  سري در محاسبه اين حقيقت كه ميانگين اين 

 ها بسيار ماندگار هستند در حالي رسيم كه اين سري به اين نتيجه مي، كنيم كه آنها در طول زمان ثابت هستند

هر ، انستن ساير شرايط براي يك روند ثابت فرض شدهبا برابر د، به طور كلي. كه در واقع هيچ ماندگاري ندارند

براي يك روند متغير در طول ، تغييري در سطح تورم به عنوان ماندگاري باالتر نشان داده خواهد شد و در مقابل

توانيم به  رض روند ثابت ميبا ف، طور خالصهه ب. خواهد بود) بازگشت به ميانگين باالتر(تر  ماندگاري پايين زمان

 بارونديعني اينكه سري را با ميانگين ثابت در نظر گرفته و سري  ،بدون روندپس ، برسيم دگاري صفر تورممان

 .به حساب بياوريم) time varying(يعني آن سري را با ميانگين متغير در طول زمان 

 61/0با روند و  براي ميانگين تورم 65/0ري ماندگاري برابر با تابراي مثال در كل دوره با لحاظ شكست ساخ

  :برآورد شده استبراي بدون روند 

=1-19/53=1- 35/0 = 65/0   

=1-21/53=1- 39/0 = 61/0  
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برابر با  ريتاشكست ساخ حالت بدوندر ، مجموع ضرايب خودرگرسيوني كه برآوردي از ماندگاري تورم است

دهنده وجود ماندگاري قابل توجهي در كل دوره  كه نشان است 61/0ري برابر با تاو با لحاظ شكست ساخ 77/0

  .مورد بررسي است

او عقيده دارد ماندگاري . مورد بازبيني قرار گرفت Marquez (2004)توسط  روش غيرپارامتري اخيراً :روش دوم

به اين صورت  ماندگاري تورم ، در نتيجه. كند ميبسيار شبيه ميانگين نرخ تورم بلندمدت حركت ، ينيتورم پا

كه  شود مي گيري اندازه

1
n
T

  
هايي است كه تورم حول مقدار تعادلي خودش حركت و روند  زمان nكه ، 

برآورد ماندگاري براساس روش غيرپارامتري براي هر . استتعداد مشاهدات  Tو  كند ميتعادلي خود را قطع 

غيرپارامتري در مورد عالوه بر اين معيار  .استكوچكتر ، )1( در مقايسه با معيار پارامتري معادله، اي اندازه نمونه

اين است كه فقط براي  گيري اندازهويژگي اين ، با اين حال .يج بهتري داردتانري تاساخهاي  وجود شكست

 .(Marquez, 2004) گيرد مورد ارزيابي قرار مي ماناهاي نديفرآكوواريانس 

تورم نداشته و هميشه بين  نديفرآهايي است كه نياز به مشخص كردن يا برآورد مدل براي  داراي مزيت  آماره

، باشد 5/0باالي  اگر مقدار  .]E [= 5/0 نوفه سفيد با ميانگين صفر نديفرآبراي يك . صفر و يك قرار دارد

منفي بوده و خودهمبستگي بلندمدت  يعني ، باشد 5/0و اگر زير ، اي است دهنده ماندگاري قابل مالحظه نشان

  : آيد مي دست به نتيجه زير، )ماندگاري صفر(نوفه سفيد متقارن براي تورم  نديفرآبا فرض . منفي است
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اگر فرضيه  .رسيم يج دلخواه ميتاداري آماري ماندگاري برآورد شده به ن انجام چند آزمون ساده براي معني با

  .ماندگاري تورم وجود خواهد داشت، رد شود =  5/0صفر 

مقادير مثبت  tدر نتيجه . استنوفه سفيد با ميانگين صفر  نديفرآ،  tكنيم  مي فرض، براي اثبات معادله حاضر

1txكه  شودگرفته ميدر نظر  عنوان يك متغير تصادفي به txو منفي با احتمال برابر خواهد گرفت و   ، اگر

t>0 موقع آنها ميانگين را قطع كنند  سري t-1  0وtx  0 اگر>t t-1 معيار ما از ماندگاري  پس .است

  : صورت زير نوشته شود به تواند مي

  

  

برابر بوده و  »شكست«با احتمال  »موفقيت«يك متغير تصادفي با توزيع برنولي است كه احتمال  txكه 

1 0.5p p   . پس[ ] 0.5tE x   و[ ] (1 ) 0.5tVar x p p    كه داللت بر اين دارد كه[ ] 0.5E    و

11 1

T

tx
x

T
    

∑

که 
فرآيند نوفه سفيد براي تورم )فرآيند ماندگاري صفر(، خواهيم داشت :
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  : خواهيم داشت، )ماندگاري صفر نديفرآ(
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  : بنابراين

  
  

ن بلندمدت تورم در دو حالت با روند زماني و بدون روند و با توجه به مشاهده ميانگي، اين روشبا استفاده از 

  :توانيم ماندگاري تورم را براي ايران حساب كنيم مي )3(و  )2(در نمودارهاي ، زماني

 نديفرآيك  ytكنيم كه  فرض مي، ارزيابي ماندگاري چقدر اهميت دارد نديفرآ برايبراي نشان دادن اينكه روند 

  : روند باشد ـ تاايس

yt = α0 + α 1t + εt 
  

با اين . كه در اين مورد ماندگاري تورم صفر است، نوفه سفيد باشد نديفرآممكن است يك  εtترين حالت  در ساده

به درستي به اين واقعيت نياز داريم كه ،  گيري اندازهحال براي به دست آوردن مقدار صفر براي ماندگاري در 

به . شود ميداده  1tα0 + α = μt = ]Yt [E صورته كه ب هستندها داراي يك ميانگين زماني متغير  سري

به فكر ماندگاري سري هاي  بايد ،از ماندگاري  گيري اندازهبه منظور رسيدن به مقدار صفر براي ، عبارت ديگر

، تجربيالبته اگر در كاربردهاي . = 1tα -0 α - yt( εt(: يعني ماندگاري انحرافات از ميانگين، باشيم tε نوفه سفيد

خوريم و به اشتباه فرض بها در طول زمان متغير هستند شكست  سري در محاسبه اين حقيقت كه ميانگين اين 

 ها بسيار ماندگار هستند در حالي رسيم كه اين سري به اين نتيجه مي، كنيم كه آنها در طول زمان ثابت هستند

هر ، انستن ساير شرايط براي يك روند ثابت فرض شدهبا برابر د، به طور كلي. كه در واقع هيچ ماندگاري ندارند

براي يك روند متغير در طول ، تغييري در سطح تورم به عنوان ماندگاري باالتر نشان داده خواهد شد و در مقابل

توانيم به  رض روند ثابت ميبا ف، طور خالصهه ب. خواهد بود) بازگشت به ميانگين باالتر(تر  ماندگاري پايين زمان

 بارونديعني اينكه سري را با ميانگين ثابت در نظر گرفته و سري  ،بدون روندپس ، برسيم دگاري صفر تورممان

 .به حساب بياوريم) time varying(يعني آن سري را با ميانگين متغير در طول زمان 

 61/0با روند و  براي ميانگين تورم 65/0ري ماندگاري برابر با تابراي مثال در كل دوره با لحاظ شكست ساخ

  :برآورد شده استبراي بدون روند 

=1-19/53=1- 35/0 = 65/0   

=1-21/53=1- 39/0 = 61/0  
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بنابراين :
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ن بلندمدت تورم در دو حالت با روند زماني و بدون روند و با توجه به مشاهده ميانگي، اين روشبا استفاده از 

  :توانيم ماندگاري تورم را براي ايران حساب كنيم مي )3(و  )2(در نمودارهاي ، زماني

 نديفرآيك  ytكنيم كه  فرض مي، ارزيابي ماندگاري چقدر اهميت دارد نديفرآ برايبراي نشان دادن اينكه روند 

  : روند باشد ـ تاايس

yt = α0 + α 1t + εt 
  

با اين . كه در اين مورد ماندگاري تورم صفر است، نوفه سفيد باشد نديفرآممكن است يك  εtترين حالت  در ساده

به درستي به اين واقعيت نياز داريم كه ،  گيري اندازهحال براي به دست آوردن مقدار صفر براي ماندگاري در 

به . شود ميداده  1tα0 + α = μt = ]Yt [E صورته كه ب هستندها داراي يك ميانگين زماني متغير  سري

به فكر ماندگاري سري هاي  بايد ،از ماندگاري  گيري اندازهبه منظور رسيدن به مقدار صفر براي ، عبارت ديگر

، تجربيالبته اگر در كاربردهاي . = 1tα -0 α - yt( εt(: يعني ماندگاري انحرافات از ميانگين، باشيم tε نوفه سفيد

خوريم و به اشتباه فرض بها در طول زمان متغير هستند شكست  سري در محاسبه اين حقيقت كه ميانگين اين 

 ها بسيار ماندگار هستند در حالي رسيم كه اين سري به اين نتيجه مي، كنيم كه آنها در طول زمان ثابت هستند

هر ، انستن ساير شرايط براي يك روند ثابت فرض شدهبا برابر د، به طور كلي. كه در واقع هيچ ماندگاري ندارند

براي يك روند متغير در طول ، تغييري در سطح تورم به عنوان ماندگاري باالتر نشان داده خواهد شد و در مقابل

توانيم به  رض روند ثابت ميبا ف، طور خالصهه ب. خواهد بود) بازگشت به ميانگين باالتر(تر  ماندگاري پايين زمان

 بارونديعني اينكه سري را با ميانگين ثابت در نظر گرفته و سري  ،بدون روندپس ، برسيم دگاري صفر تورممان

 .به حساب بياوريم) time varying(يعني آن سري را با ميانگين متغير در طول زمان 

 61/0با روند و  براي ميانگين تورم 65/0ري ماندگاري برابر با تابراي مثال در كل دوره با لحاظ شكست ساخ

  :برآورد شده استبراي بدون روند 

=1-19/53=1- 35/0 = 65/0   

=1-21/53=1- 39/0 = 61/0  
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با استفاده از اين روش، و با توجه به مشاهده ميانگين بلندمدت تورم در دو حالت با روند زماني 
و بدون روند زماني، در نمودارهاي )2( و )3( مي توانيم ماندگاري تورم را براي ايران حساب کنيم:

براي نشان دادن اينکه روند براي فرآيند ارزيابي ماندگاري چقدر اهميت دارد، فرض مي کنيم که 
yt يک فرآيند ايستا ـ روند باشد: 

yt = α0 + α1t + εt

ماندگاري  مورد  اين  در  که  باشد،  سفيد  نوفه  فرآيند  يک  است  ممکن   εt حالت  ساده ترين  در 
به  اندازه گيري ،  در  ماندگاري  براي  صفر  مقدار  آوردن  دست  به  براي  حال  اين  با  است.  صفر  تورم 
درستي به اين واقعيت نياز داريم که سري ها داراي يک ميانگين زماني متغير هستند که به صورت 
براي  صفر  مقدار  به  رسيدن  منظور  به  ديگر،  عبارت  به  مي شود.  داده   
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خوريم و به اشتباه فرض بها در طول زمان متغير هستند شكست  سري در محاسبه اين حقيقت كه ميانگين اين 

 ها بسيار ماندگار هستند در حالي رسيم كه اين سري به اين نتيجه مي، كنيم كه آنها در طول زمان ثابت هستند

هر ، انستن ساير شرايط براي يك روند ثابت فرض شدهبا برابر د، به طور كلي. كه در واقع هيچ ماندگاري ندارند

براي يك روند متغير در طول ، تغييري در سطح تورم به عنوان ماندگاري باالتر نشان داده خواهد شد و در مقابل
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 61/0با روند و  براي ميانگين تورم 65/0ري ماندگاري برابر با تابراي مثال در كل دوره با لحاظ شكست ساخ

  :برآورد شده استبراي بدون روند 

=1-19/53=1- 35/0 = 65/0   

=1-21/53=1- 39/0 = 61/0  

0.5
(0,1)

0.5 /
N

T

  

ماندگاري  يعني  باشيم،   tε سفيد  نوفه  هاي  سري  ماندگاري  فکر  به  بايد  ماندگاري،  از  اندازه گيري  
 البته اگر در کاربردهاي تجربي، در محاسبه اين حقيقت 
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 بارونديعني اينكه سري را با ميانگين ثابت در نظر گرفته و سري  ،بدون روندپس ، برسيم دگاري صفر تورممان

 .به حساب بياوريم) time varying(يعني آن سري را با ميانگين متغير در طول زمان 

 61/0با روند و  براي ميانگين تورم 65/0ري ماندگاري برابر با تابراي مثال در كل دوره با لحاظ شكست ساخ

  :برآورد شده استبراي بدون روند 

=1-19/53=1- 35/0 = 65/0   

=1-21/53=1- 39/0 = 61/0  

0.5
(0,1)

0.5 /
N

T

  

انحرافات از ميانگين: 
که ميانگين اين  سري ها در طول زمان متغير هستند شکست بخوريم و به اشتباه فرض کنيم که آنها 
در طول زمان ثابت هستند، به اين نتيجه مي رسيم که اين سري ها بسيار ماندگار هستند در حالي که 
در واقع هيچ ماندگاري ندارند. به طور کلي، با برابر دانستن ساير شرايط براي يک روند ثابت فرض 
شده، هر تغييري در سطح تورم به عنوان ماندگاري باالتر نشان داده خواهد شد و در مقابل، براي يک 
روند متغير در طول زمان ماندگاري پايين تر )بازگشت به ميانگين باالتر( خواهد بود. به طور خالصه، 
با فرض روند ثابت مي توانيم به ماندگاري صفر تورم برسيم، پس بدون روند، يعني اينکه سري را با 
 Time) ميانگين ثابت در نظر گرفته و سري باروند يعني آن سري را با ميانگين متغير در طول زمان

Varying) به حساب بياوريم.

براي مثال در کل دوره با لحاظ شکست ساختاري ماندگاري برابر با 0/65 براي ميانگين تورم با 
روند و 0/61 براي بدون روند برآورد شده است:
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خوريم و به اشتباه فرض بها در طول زمان متغير هستند شكست  سري در محاسبه اين حقيقت كه ميانگين اين 

 ها بسيار ماندگار هستند در حالي رسيم كه اين سري به اين نتيجه مي، كنيم كه آنها در طول زمان ثابت هستند

هر ، انستن ساير شرايط براي يك روند ثابت فرض شدهبا برابر د، به طور كلي. كه در واقع هيچ ماندگاري ندارند

براي يك روند متغير در طول ، تغييري در سطح تورم به عنوان ماندگاري باالتر نشان داده خواهد شد و در مقابل

توانيم به  رض روند ثابت ميبا ف، طور خالصهه ب. خواهد بود) بازگشت به ميانگين باالتر(تر  ماندگاري پايين زمان

 بارونديعني اينكه سري را با ميانگين ثابت در نظر گرفته و سري  ،بدون روندپس ، برسيم دگاري صفر تورممان

 .به حساب بياوريم) time varying(يعني آن سري را با ميانگين متغير در طول زمان 

 61/0با روند و  براي ميانگين تورم 65/0ري ماندگاري برابر با تابراي مثال در كل دوره با لحاظ شكست ساخ

  :برآورد شده استبراي بدون روند 

=1-19/53=1- 35/0 = 65/0   

=1-21/53=1- 39/0 = 61/0  

0.5
(0,1)

0.5 /
N

T

  



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
هم

زد
 نو

ال
س

3 
ره

ما
ش

13
93

يز 
پاي

64

17 

 

  

  )همراه با روند(هاي آن  روند زماني تورم و باقيمانده: 2نمودار 

  
  
  

  
  

 
 
 

  ميانگين تورم بدون روند: 3نمودار 

 
 

  مقايسه دو روش

  .پارامتري آورده شده استها از هر دو روش پارامتري و غير يج كل تخمينتان، )4(در جدول 

  

نمودار 2: روند زماني تورم و باقيمانده هاي آن )همراه با روند(

17 

 

  

  )همراه با روند(هاي آن  روند زماني تورم و باقيمانده: 2نمودار 

  
  
  

  
  

 
 
 

  ميانگين تورم بدون روند: 3نمودار 

 
 

  مقايسه دو روش

  .پارامتري آورده شده استها از هر دو روش پارامتري و غير يج كل تخمينتان، )4(در جدول 

  

نمودار 3: ميانگين تورم بدون روند
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مقايسه�دو�روش
در جدول )4(، نتايج کل تخمين ها از هر دو روش پارامتري و غيرپارامتري آورده شده است.

جدول 4: نتايج برآورد تخمين ها براي دوره هاي مختلف از هر دو روش

1338-1390 1338-1374 1338-1367 1338-1357 ماندگاري�تورم

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

*=0/77
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محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

=0/65

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

*=0/82

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

=0/57
)6/25(
 )1 وقفه(

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

=0/54

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

*=0/71

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

=0/53
)5/12(
)1 وقفه(

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

=0/52

 )بي معني(

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

*=0

18 

 

  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

=0
)4/33(
)3 وقفه(
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  ي مختلف از هر دو روشها هها براي دور يج برآورد تخمينتان :4جدول 

  ماندگاري تورم  1357-1338 1367-1338 1374-1338 1390-1338

*

�
�


)وقفه 3(


*

�
�  

  

)وقفه 1(


*

�  

�


  )وقفه 1(

� 

)بي معني(  *

� 
�


)وقفه 3( 
�

 ريتابدون شكست ساخ

  با وجود شكست

  )خطاي معيار(

  )وقفه بهينه(

 برآورد غيرپارامتري
  

كه در  دهنده اين است و نشان دار نبوده ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون تورم معني، 1338 -1357براي دوره 

، ريتاهم با وجود شكست و هم بدون شكست ساخ، ها هاما براي باقي دور. اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد

هاي  شكستكارگيري  به .طور قابل توجهي باالست به مقدار ماندگاري، مشهود است كه در حالت بدون شكست

آزموني يكساني وجود  نديفرآري زماني يك دهد كه در ارتباط با هر س ري در آزمون به ما اطمينان ميتاساخ

ري تورش تابا لحاظ شكست ساخ، پس در نتيجه .دهد يج را ميتابخشي از ن و در نتيجه اجازه مقايسه بين اردد

توان اثر حوادث غيرطبيعي  مي زيرا به اين ترتيب .يابد حدودي كاهش مي تاموجود در زمينه وجود ماندگاري 

حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند  تامجزا ساخته يا ) جمالت اختالل(فه سفيد تورم بع نوتامثل انقالب را از 

ما . شده است  براي هر سطحي طبق معيار اطالع آكائيك تعيين ذكرشدههاي  در آزمون ها هتعداد وقف .حذف كرد

 .ايم ك انجام دادهي كوچها هيج را با برآورد ماندگاري ابتدا براي كل نمونه و سپس براي نمونتاحساسيت ن

طور  همان. شود ميديده  1374 تاي بعد از شكست ها سالو نيز  1338-1374بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 

. و ماندگاري آن باالست ردنيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دا )3(و  )2(كه از نمودارهاي 

در مجموع براي كل . اند ثير خود را روي تورم گذاشتهتاو  اند ادهچون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ د

 تاًبرآورد شده كه نسب 61/0و با لحاظ آن  77/0 ريتاساخ دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شكست

هاي  استفاده از داده باو با همين روش پارامتري ، )1389(اوغلي  در مقاله درگاهي و شربتكه  در حاليباالست 

)cpi( كننده اخص قيمت مصرفش
6

محاسبه و با روش  73/0ميزان ماندگاري ، 1368-1385در دوره  فصلي 

شاخص قيمت ضمني توليد
7

محاسبه شده است كه نشان از ماندگاري باالي  51/0براي تورم ميزان ماندگاري  

 تا 1984ي آمريكا طي دوره ي فصلي براها هماندگاري با داد با همين روش ميزانمحاسبه تورم اما در . استتورم 

براي پارامتري نيز نامعيار  ماندگاري با. است 80/0، و براي كشورهاي اتحاديه اروپا در همين دوره 66/0، 2002

 1338 - 1390ي ها سالدر بين  قابل توجهيدهنده وجود ماندگاري  نشان كه تقريباً دست آمده به 65/0ايران 

از داليل  .بوده است 74/0و  64/0ترتيب  به در دوره گفته شده ديه اروپابراي آمريكا و كشورهاي اتحا ده ووب

هاي قيمتي است  هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي كنترل چرخشدر ايران عمده اين ماندگاري تورم 

ن همچني. شد 1374سال  تا تعديل نديفرآتر شدن  هاي نسبي و منجر به طوالني كه مانع از تعديل سريع قيمت

                                                           

6 - Consumer Price Inbex 
7 - GDP deflator 

=0/51

بدون شکست ساختاري
با وجود شکست
)خطاي معيار(
)وقفه بهينه(

برآورد غيرپارامتري

نشان دهنده  و  نبوده  تورم معني دار  براي دوره 1357- 1338، ضرايب متغيرهاي خودرگرسيون 
اين است که در اين دوره ماندگاري تورم وجود ندارد. اما براي باقي دوره ها، هم با وجود شکست و 
هم بدون شکست ساختاري، مشهود است که در حالت بدون شکست، مقدار ماندگاري به طور قابل 
توجهي باالست. به کارگيري شکست هاي ساختاري در آزمون به ما اطمينان مي دهد که در ارتباط با 
هر سري زماني يک فرآيند آزموني يکساني وجود دارد و در نتيجه اجازه مقايسه بين بخشي از نتايج را 
مي دهد. پس در نتيجه، با لحاظ شکست ساختاري تورش موجود در زمينه وجود ماندگاري تا حدودي 
کاهش مي يابد. زيرا به اين ترتيب مي توان اثر حوادث غيرطبيعي مثل انقالب را از تابع نوفه سفيد تورم 
)جمالت اختالل( مجزا ساخته يا تا حدودي اثر آنها را از جمالت پسماند حذف کرد. تعداد وقفه ها در 
آزمون هاي ذكرشده براي هر سطحي طبق معيار اطالع آکائيک تعيين  شده است. ما حساسيت نتايج را 
با برآورد ماندگاري ابتدا براي کل نمونه و سپس براي نمونه هاي کوچک انجام داده ايم. بيشترين مقدار 
ماندگاري در دوره 1374-1338 و نيز سال هاي بعد از شکست تا 1374 ديده مي شود. همان طور که 
از نمودارهاي )2( و )3( نيز مشهود است در اين دوره تورم با روند خود فاصله دارد و ماندگاري آن 
باالست. چون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ داده اند و تاثير خود را روي تورم گذاشته اند. در 
مجموع براي کل دوره مورد بررسي ميزان ماندگاري بدون شکست ساختاري 0/77 و با لحاظ آن 0/61 
برآورد شده که نسبتًا باالست در حالي که در مقاله درگاهي و شربت اوغلي )1389(، با همين روش 
پارامتري و با استفاده از داده هاي شاخص قيمت مصرف کننده (cpi)1 فصلي در دوره 1368-1385، 

1. Consumer Price Inbex
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ميزان ماندگاري 0/73 و با روش محاسبه شاخص قيمت ضمني توليد1 براي تورم ميزان ماندگاري 
0/51 محاسبه شده است که نشان از ماندگاري باالي تورم است. اما در محاسبه تورم با همين روش 
ميزان ماندگاري با داده هاي فصلي براي آمريکا طي دوره 1984 تا 2002، 0/66 و براي کشورهاي 
اتحاديه اروپا در همين دوره، 0/80 است. ماندگاري با معيار ناپارامتري نيز براي ايران 0/65 به دست 
آمده که تقريبًا نشان دهنده وجود ماندگاري قابل توجهي در بين سال هاي 1390- 1338 بوده و براي 
آمريکا و کشورهاي اتحاديه اروپا در دوره گفته شده به ترتيب 0/64 و 0/74 بوده است. از داليل عمده 
اين ماندگاري تورم در ايران چرخش هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي کنترل هاي قيمتي 
است که مانع از تعديل سريع قيمت هاي نسبي و منجر به طوالني تر شدن فرآيند تعديل تا سال 1374 
شد. همچنين مشخص است ماندگاري تورم از سال 1379 به بعد هم از نظر سطح و به لحاظ طول 

دوره در مراتب پايين تري نسبت به دو برنامه اول و دوم توسعه قرار گرفته است.

نتيجه�گيري
تورم يکي از مهمترين دغدغه هاي اصلي اقتصاد کشور است. بررسي تاريخي روند تورم در ايران، 
نشان دهنده ماندگار بودن اين متغير است. در اين مقاله، با استفاده از مدل هاي سري زماني اتورگرسيو 
و يک معيار ديگر ناپارامتري، ماندگاري تورم در طول دوره 1390-1338 و چند زيردوره، و با لحاظ 
شکست ساختاري در سال 1357، اندازه گيري شده است. با برآورد ماندگاري ابتدا براي کل دوره و 
سپس براي زيردوره ها، بيشترين مقدار ماندگاري در دوره 1374-1338 و نيز سال هاي بعد از شکست 
تا 1374 ديده مي شود. نتايج پژوهش همچنين نشان دهنده وجود ماندگاري قابل توجهي در تورم در 
سال هاي بعد از انقالب و به خصوص تا سال 1374 است. در اين دوره تورم با روند خود فاصله دارد 
و ماندگاري آن باالست. چون در اين دوره هم انقالب و هم جنگ رخ داده اند و تأثير خود را روي 
تورم گذاشته اند. از داليل عمده ماندگاري تورم، چرخش هاي سياستي تثبيت نرخ ارز و اعمال برخي 
کنترل هاي قيمتي است که مانع از تعديل سريع قيمت هاي نسبي و منجر به طوالني تر شدن فرآيند 
تعديل تا سال 1374 شد. در حالي که در سال هاي قبل از شکست ساختاري يعني انقالب، شاهد 
ماندگاري قابل مالحظه اي نيستيم. همچنين مشخص است که ماندگاري تورم از سال 1379 به بعد 
هم از نظر سطح و به لحاظ طول دوره در مراتب پايين تري نسبت به دو برنامه اول و دوم توسعه قرار 

گرفته است.

1. GDP Deflator
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بررسي رابطه جرائم اجتماعي و متغيرهاي اقتصادي 
در ايران

پذيرش: 1393/5/13دريافت: 1392/8/8

چکيده: در اين پژوهش با بهره گيري از تحليل اقتصادي جرم، رابطه بين ارتکاب جرائم 
اجتماعي و متغيرهاي اقتصادي، بررسي شده است. محور اصلي مقاله، دو متغير بيکاري و تورم 
است و ديگر متغيرهاي اثرگذار در قالب بردار متغيرهاي کنترل، وارد مدل شده اند. در اين 
مقاله به اين جرائم پرداخته شده است: قتل عمد، قتل غيرعمد، جرائم خشن )ضرب و جرح، 
تظاهر به چاقوكشي، اجبار و اكراه، زورگيري و مسموم كردن عمدي( و سرقت )بدون لحاظ 
کردن سرقت مسلحانه(. نتايج نشان داد رابطه بين بيکاري و تورم با ارتکاب جرائم، مثبت و 
مستقيم؛ و اثر تخريبي بيکاري بسيار شديدتر از تورم است. ديگر متغيرهاي اقتصادي مانند 

نسبت شهرنشيني، روند صنعتي شدن و نرخ باسوادي هم اثرگذار است.
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مقدمه
با پيشرفت ديگر علوم  با عقايد مختلف شروع شده و  جرم شناسي مانند ديگر رشته هاي علمي 
مانند سقراط )399-470 ق.م(،  انديشمنداني  باستان،  يونان  تکاملي تدريجي داشته است. در  سير 
افالطون )347-428 ق.م(، ارسطو )322-484 ق.م( و جالينوس )130-200 ق.م( در تشريح علل 
وقوع جرم مطالبي بيان کرده اند. طي قرون وسطي، پژوهش هاي علمي درباره شناسايي شخصيت و 
علل وقوع جرم متوقف شد و اوهام و جادوگري جاي آن را گرفت. پس از اين دوران، فالسفه اي چون 
وير )1588-1515(، اسکات )1599-1538( و مورس )1535-1478( به مبارزه و مخالفت با اوهام 
و جادوگري پرداختند و زمينه را براي انجام پژوهش هاي علمي در جرم شناسي آماده کردند. اصطالح 
جرم شناسي را اولين بار توپينارد، دانشمند فرانسوي، در کتاب خود در سال 1879 مطرح کرد و فالو، 
قاضي ايتاليايي )1885( براي اولين بار کتابي با عنوان جرم شناسي به رشته تحرير درآورد اما در اين 
کتاب تعريف جامع و کاملي از جرم شناسي ارائه نشده بود )صادقي و همکاران، 1389(. در تعريف 
جرم شناسي مجموعه عواملي که با پديده جرم مربوط مي شود و هرفعلي که جامعه آن را مجازات کند، 
جرم محسوب مي شود. جرم شناسي، دانش پيشگيري از وقوع بزهکاري و مخاطرات اجتماعي است که 
در اين راه با استفاده از علوم تجربي، انساني، بهداشتي و درماني، اجتماعي، اقتصادي و اخالقي براي 
ايجاد محيط سالم تالش مي کند. اين رشته تخصصي با علت و عوامل جرم زا مبارزه مي کند، زيرا فلسفه 
اين علم بر اين حقيقت است که انسان بزهکار پيش از آنکه عامل جرم باشد، خود معلول عوامل ديگري 
است. به طور کلي مي توان جرم شناسي را به سه دسته تفکيک کرد: جرم شناسي عمومي1، جرم شناسي 

اختصاصي2 و جرم شناسي باليني3 )صادقي و همکاران، 1389(.
در جرم شناسي عمومي، با استناد از زيست شناسي کيفري، روانشناسي، روان پزشکي، پزشکي و 

علوم اجتماعي، درباره عوامل موثر در وقوع جرائم بحث مي کنند. 
در جرم شناسي اختصاصي، به بررسي علل ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک مي پردازند که خود 

شامل سه شاخه تخصصي است:
الف( جرم شناسي زيستي: که در آن، درباره عوامل حياتي مؤثر در رشد جسمي و رواني مانند وراثت 
و ژنتيک، تأثير بيماري هاي مختلف جسمي و رواني، آناتومي، فيزيولوژي، پاتولوژي )آسيب شناسي( و 

بيوشيمي، بحث مي شود.

1. General Criminology 
2. Special Criminology 
3. Clinical Criminology 
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ب( جرم شناسي رواني: که در آن ميزان هوش، طرز رفتار اجتماعي و وضع رواني فرد آزمون شونده 
با آزمايش هاي مختلف بررسي مي شود.

نژاد،  قبيل جمعيت،  از  اجتماعي  و شرايط  عوامل  درباره  آن،  در  اجتماعي: که  ج( جرم شناسي 
فرهنگ و مذهب، محيط جغرافيايي، محيط اقتصادي و حتي تأثير قوانين مدني و کيفري در پيشگيري 

يا کاهش يا افزايش جرم، کنکاش مي شود.
در جرم شناسي باليني، با بهره گيري از روانشناسي کيفري، جامعه شناسي و روانشناسي کيفري، 
درباره افراد، در حالت خطرناک، پژوهش و بررسي مي کنند تا علل ارتکاب جرم و حالت خطرناک را 

در وي تشخيص دهند )صادقي و همکاران، 1389(.
جرائم، در سه دسته کلي تقسيم بندي مي شود: الف( جرائم عليه اشخاص، ب( جرائم عليه اموال و 
مالکيت و ج( جرائم عليه مصالح عمومي و امنيت ملي. جرائم بررسي شده در اين پژوهش، يعني قتل 
عمد، قتل غيرعمد و جرائم خشن، جزو جرائم »عليه اشخاص« و سرقت جزو جرائم »عليه اموال و 

مالکيت« طبقه بندي مي شود.
در خصوص کشورمان، بايد اين طور گفت که روند رو به رشد ارتکاب جرائم طي سال هاي گذشته، 
به رغم تشديد اقدامات امنيتي و تجهيز نيروهاي انتظامي به فناوري هاي روز، حاکي از اين حقيقت 
است که در کنار تمام تدابير صورت گرفته، بايد به يکسري از مولفه هاي اثرگذار در حوزه جرم شناسي 
حوزه  از  که  شده  لحاظ  روشن  و  بديهي  آنچنان  شايد  که  مولفه هايي  کرد؛  توجه  جرائم  ارتکاب  و 
و  و جرم شناسي خارج شده  روانشناسي  اقتصاد،  نظير  اجتماعي  علوم  دانشمندان حوزه  بررسي هاي 
مغفول مانده است. اين مولفه ها، همان وضعيت اقتصادي و رفاهي جامعه است و بر اهميت اين دو، هم 
شرع مقدس اسالم و آيات و روايات و احاديث فراوان از جانب معصومين)ع(، و هم نظريه هاي علمي در 
حوزه هاي پيش گفته، تاكيد كرده اند. در اين بين مي توان از تورم، بيکاري، رشد اقتصادي و... نام برد 

که محور اصلي اين پژوهش بر مبناي بررسي تورم است.
تورم، از موضوعاتي است كه ُبعد كالن آن به وسعت كل اقتصاد است و در واقع از دغدغه هاي 
اقتصاد دانان كالن، چه از ُبعد نظري و چه از ُبعد تجربي و سياستي، مساله تورم است. همه مردم از 
از  تورم شكايت مي كنند و اعتقاد دارند تورم پديده اي نامطلوب و زيان بار است. مردم به اين دليل 
تورم نگران هستند كه افزايش قيمت ها، قدرت خريد آنها را پايين مي آورد و آنها را با مشكل مالي 
تامين هزينه هاي جاري روبه رو مي كند و سطح زندگي آنها را كاهش مي دهد. تورم، تقريبًا به همه اين 
احساس را مي دهد كه آنها از همه كس و همه چيز عقب مي مانند؛ از همسايه خود، از كارفرماي خود، 
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از رفاه مورد نظر خود، از قيمت ها و نيز از آنچه او مي خواهد )تفضلي، 1384(.
در خصوص ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي و ارتکاب جرم در ايران، اين طور به نظر مي رسد که 
در سال هاي گذشته، با وجود افزايش بودجه نيروهاي نظامي و انتظامي و افزايش تعداد اين نيروها، 
همچنان روند جرائم و ناهنجاري هاي اجتماعي رو به افزايش بوده و افزايش تعداد نيروهاي امنيتي با 
در نظر گرفتن تمام زحمات آنان منجر به جلوگيري از کشف، ثبت و گزارش بيش از پيش جرائم نشده 

و کمکي به کاهش اين روند شتابان نکرده است.
تورم؛ در  اجتماعي  و  رفاهي، سياسي  آثار  اين شرح است: در قسمت دوم  به  مقاله  سازماندهي 
در  جرم؛  فايده  ـ  هزينه  نظري  مدل  يک  همراه  به  جرم  ارتکاب  اقتصادي  زمينه هاي  سوم،  قسمت 
قسمت چهارم، مروري بر مطالعات تجربي صورت گرفته؛ در قسمت پنجم، داده هاي آماري جرم؛ در 
قسمت ششم، مدل کاربردي و تصريح هاي صورت گرفته، و در قسمت هفتم، نتيجه گيري و توصيه هاي 

سياستي مطرح شده است.

مباني�نظري

آثار رفاهي، سياسي و اجتماعي تورم

تورم، وضعيت نسبي درآمدهاي دهك هاي پايين درآمدي را بدتر و وضعيت دهك هاي درآمدي 
ثابت  درآمد  با  حقوق بگيران  درآمدي،  پايين  دهک هاي  غالبًا  که  دليل  اين  به  مي کند.  بهتر  را  باال 
هستند که توان تعديل دستمزدهاي خود در مقابل تورم را ندارند و به جز قانون حداقل دستمزد ـ 
که همه ساله از جانب دولت بازنگري مي شود ـ تواني براي حفظ قدرت خريد خود ندارند و در نقطه 
مقابل اين دهک ها، ثروتمندان هستند که اغلب به دليل سرمايه گذاري در دارايي هاي غيرقابل مبادله 
يا قدرت قيمت گذاري در کاالها و خدمات، قدرت خريد خود را در مقابل تورم حفظ مي کنند و حتي 
افزايش قدرت خريد خود و جهش به سطوح مطلوبيت  به  قادر  در مقاطعي که شرايط اجازه دهد، 
باالتر نيز هستند. در جلد پنجم مستندات برنامه سوم، با ارائه يك برآورد اقتصاد سنجي نشان داده 
شده است كه تورم وضعيت چهار دهك درآمدي باال را بهتر و وضعيت چهار دهك پاييني را بدتر 
مي كند )شاکري، 1387(. گزارش مرکز آمار ايران در سال 1390، بيانگر اين حقيقت است که چهار 
دهک پايين درآمدي همواره نرخ تورم شديدتري از تورم ميانگين را تحمل مي کنند اما نرخ تورم براي 
دهک هاي باال غالبًا كمتر از متوسط است. همچنين شدت اين تفاوت در سال هايي که تورم به طور 
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عمومي شديدتر است، بيش از بقيه سال ها بوده و از جمله در سال 1387 -که تورم ميانگين 25/5 
درصد اعالم شد ـ دهک اول، تورمي 29 درصدي را تحمل کرده، حال آنکه اين شاخص براي دهک 

دهم، 21/8 بوده است )پورتال مرکز آمار ايران(.

جدول 1: تورم وارد بر دهک هاي مختلف درآمدي

سال
تورم�
ميانگين

تورم�وارد�بر�دهک�ها
دهنههشتهفتششپنجچهارسهدويک

138213/916/115/315/215/114/514/21413/512/110/3
138314/616/415/315/415/614/91514/814/313/311/8
138412/112/312/112/512/512/211/8121211/310/6
138513/715/414/114/313/913/413/312/912/611/49/9
138617/219/717/918/217/917/317/416/516/21513/3
138725/52927/227/526/927/626/825/72523/521/8
13889/510/410/410/410/19/910/310/49/99/38/2
138913/915/816/115/214/815/515/514/614/613/512/4

منبع: گزارش مرکز آمار ايران

در حوزه سياست نيز وجود نرخ هاي تورم باال در يك دولت مي تواند به قيمت از دست دادن قدرت 
توسط دولت و حزب حاكم تمام شود. پيروزي رونالد ريگان بر جيمي كارتر در انتخابات آمريكا در اوايل 
دهه 1980 ميالدي، نمونه اي از اهميت تورم و تأثير آن بر سرنوشت انتخابات است )قاسمي، 1387(.

زبان  به  منتشره  اخبار  بر  صورت گرفته  بررسي هاي  تورم،  اجتماعي  حساس  جايگاه  تبيين  در 
انگليسي، حاكي از آن است كه در بين واژگان مختلف اقتصادي، تورم بيشترين كاربرد را دارد. اين 
بررسي بر پايه جست وجوي رايانه اي NEXIS از آرشيو خبري All News صورت گرفته است. توجه 
ويژه رسانه ها در واقع بازتابي از جايگاه حساس اجتماعي اين متغير است. در جدول )2( ميزان كاربرد 

واژگان مختلف اقتصادي در اخبار مذكور آمده است.
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جدول 2: آثار اجتماعي تورم 

اخبار�منتشره�طي�سال�هاي�1995و�1996کل�اخبار�منتشر�شدهواژه�اقتصادي
872004255987تورم

602885161939بيکاري
316995114190فقر

322888106354رشد اقتصادي
17991150278شاخص قيمت
14788735115افزايش قيمت

منبع: )قاسمي، 1387(
* از آنجا که واژه تورم در زيست شناسي و پزشکي نيز کاربرد دارد، پژوهشگران در اين پژوهش، با 

نمونه گيري هاي تصادفي از صحت اين نتايج اطمينان حاصل کرده اند.

جدول 3: وضعيت تورمي ايران در دهه هاي مختلف

13501360137013801390دهه
131724/414/7326متوسط نرخ تورم

منبع: بانک مرکزي

جدول 4: مقايسه وضعيت تورم در ايران و جهان

200720082009201020112012
5/068/962/853/554/98ميانگين نرخ تورم جهاني )درصد(

منتشر نشده 
است.

302864تعداد كشورهاي با تورم منفي
801790تعداد كشورهاي با تورم صفر

14298110139146تعداد كشورهاي با تورم تك رقمي
2782252625تعداد كشورهاي با تورم دورقمي

180180180180175تعداد کشورهاي بررسي شده
173173173163170رتبه ايران در جهان

17/2125/5513/5010/1420/63نرخ تورم ايران )درصد(

منبع: بانک جهاني
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زمينه�هاي�اقتصادي�ارتکاب�جرم
كه  فعل  ترك  يا  فعل  هر  شده  گفته   1361 سال  مصوب  اسالمي  مجازات  قانون   )2( ماده  در 
اقدامات تاميني و تربيتي باشد، جرم به شمار مي آيد و هيچ  مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم 
يا  تاميني  اقدامات  يا  مجازات  آن  براي  قانون  موجب  به  آنكه  مگر  دانست  نمي توان جرم  را  امري 
تربيتي تعيين شده باشد. اگرچه جرم و جرم شناسي از زمينه هاي اصلي علم حقوق است اما شاخه اي 
تخصصي با عنوان اقتصاد جرم، اولين بار با مقاله مشهور Becker، اقتصاددان آمريکايي و برنده جايزه 
نوبل در سال 1970،  برنده جايزه  Stiegler، ديگر  از آن  ايجاد شد1 و پس   نوبل در سال )1968(، 

در اين زمينه مطالعاتي انجام داده اند. در ايران شايد بتوان گفت اولين پژوهش جامع در اين خصوص، 
در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و به وسيله صادقي و همکاران در سال 1383 صورت 
گرفت و پس از آن حسيني نژاد )1384( و مهرگان و گرشاسبي فخر )1390( در اين خصوص مطالعاتي 
انجام دادند اما تعداد اندک و انگشت شمار پژوهش هاي صورت گرفته داخلي به خوبي گواه بديع بودن 
موضوع است. در خصوص مطالعات انجام شده، اگرچه در بخش بعدي به تعدادي از مطالعات اشاره 

مي شود اما جدول )5( خالصه اي از فعاليت هاي صورت گرفته ارائه مي شود.

جدول 5: خالصه اي از نتايج حاصل از پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص اقتصاد جرم

نتيجهسالنويسنده
Ehrlic1973 & 1972رابطه مثبت بين نابرابري و جرم وجود دارد

Chapman1976رابطه مثبت بين بيکاري و جرم وجود دارد
Tushima2000رابطه مثبت بين نابرابري و بيماري با جرم وجود دارد
Sanchez2002رابطه مثبت بين نابرابري و جرم وجود دارد
Jacobs1981رابطه بين فقر و نابرابري با سرقت مثبت است

Lederman, et al.2000ارتکاب جرم روند ضدچرخه اي دارد

1. فليشر )1963 و 1966( اولين پژوهشگري بود که به تحليل اقتصادي جرم پرداخت اما صرفًا يک کار تجربي 
ارائه کرد و بدون فراهم کردن پشتوانه نظري به انجام اين تحقيقات ارزنده همت گمارد )حسيني نژاد، 1384(.

Ehrlich (1973)، Chapman (1976)، Jacobs (1981)، Kennedy (1991)، Winkelmann & 

Papps(2000)، Lederman (2002) و Sanchez (2002)، John M. Nunley, Richard Alan Seals 

Jr & Joachim Zietz (2007 &2010)و Jorgen T Lauridsen, Fatma Zeren & Ayşe Ari (2013) 
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ادامه جدول 5: خالصه اي از نتايج حاصل از پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص اقتصاد جرم

نتيجهسالنويسنده
Massner1982رابطه منفي بين فقر و جرم

Allen1996رابطه معني داري بين نابرابري و جرم وجود ندارد
Frreman1996رابطه معني داري بين نابرابري و جرم وجود ندارد

Mckay, et al.1969فقر به تنهايي عامل ارتکاب جرم نيست

فايده تبيين قاعده مند شده است. در  اقتصاد جرم در قالب نظريه هزينه ـ  مباني نظري شاخه 
نظريه اقتصادي جرم، يک شخص ميان فعاليت هاي قانوني و غيرقانوني به وسيله مقايسه منافع اين 
انتخاب  انتخاب مي کند.  نااطميناني  انتخاب تحت شرايط  اقتصادي  نظريه  در چارچوب  و  فعاليت ها 
تخصيص بهينه زمان ميان انجام فعاليت هاي قانوني و غيرقانوني ضروري است. منافع انتظاري ناشي از 
فعاليت هاي غيرقانوني به فرصت هاي ايجاد شده توسط قربانيان بالقوه جرم بستگي دارد. هزينه صرف 
وقت در فعاليت هاي غيرقانوني بستگي به هزينه ـ فرصت زمان دارد. در يک جامعه داراي نابرابري هاي 
وسيع  کار  نيروي  بالقوه  قانوني  درآمدهاي  و  متوسط  درآمدهاي  ميان  درآمد، شکاف  مالحظه  قابل 
خواهد بود و بنابراين براي افرادي که در سطوح پايين درآمدي هستند انگيزه اي مي شود تا مرتکب 
جرم شوند )مهرگان و گرشاسبي فخر، 1390( زيرا اين افراد غالبًا داراي شغل هاي مناسب نيستند و 

ارتکاب جرم براي آنها هزينه ـ فرصت چنداني را در بر ندارد.
غناي  به  افزودن  براي   Lu Han (2009) و   Becke (1968) اساس  بر  مدلي  قسمت  اين  در 
روش شناسانه بحث ارائه شده است. در اين مدل از يک تابع مطلوبيت انتظاري براي يک فرد نوعي که 
به صورت بالقوه ممکن است مرتکب جرم شود، استفاده شده و از تعميم اين فرد به کل کساني که 

ممکن است به صورت بالقوه تبهکار باشند، تابع عرضه جرم را استخراج کرده است.

 
٨

  نتيجه سال  نويسنده

  ارليك

و1972

1973  

  دارد وجود جرم و نابرابري بين مثبت رابطه

  دارد وجود جرم و يبيكار بين مثبت رابطه 1976  چاپمن

  دارد وجود جرم با بيماريو نابرابري بين مثبترابطه 2000  توشيما

  دارد وجود جرم و نابرابري بين مثبت رابطه 2002  سانچز

  است مثبت سرقت با نابرابري و فقر بين رابطه 1981  ژاكوب

  دارد اي ضدچرخهروند جرم ارتكاب 2000 همكارش و لدرمان

  جرم و فقر بينمنفي رابطه 1982  نر مس

  ندارد وجود جرم و نابرابري بين معناداريرابطه 1996  آلن

  ندارد وجود جرم و نابرابري بين معناداريرابطه 1996  فريمن

  نيست جرم ارتكابعامل تنهايي به فقر 1969 همكارش و كي مك
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  .است كرده استخراج را جرم عرضه بعتا ،باشند
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EU فرد، اين مطلوبيت بعتا 
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P انتظاري، مطلوبيت بعتا 
i

Y فرد، اين دستگيري احتمال 
i

 درآمد 

f و مجرمانه فعاليت يك از ناشي
i

 حقيقت در كه بعتا اين كه صورتي در. است مجازات از ناشي پولي معادل 

 اقدام جرم ارتكاب به او ،باشد مثبت فرد براي دهد مي نشان را جرم ارتكاب انتظاري ارزش خالص مطلوبيت

f :دنشو مي تعيين زا درون صورت به متغيرهان يا ،بعتا اين در. برعكس و كرد خواهد
i

 شدن مجازات احتمال كه 

P و
i

Y( جمله كه زماني تا. است شدن دستگير احتمال 
i
 – f

i
 به نسبت انتظاري مطلوبيت بعتا مشتق باشد، مثبت) 
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 همان از بعتا يك عنوان به كه جرم ارتكاب موارد تعداد. شد خواهد كاسته ،پيوندد مي وقوع به عيني صورت

O بعتا با ،شود مي استخراج انتظاري مطلوبيت بعتا
i

. استشده  داده نشان جامعه كل براي O بعتا و فرد يك براي 

 نشان ،اند شده درج انديس بدون كه متغيرهايي و است شده استفاده نوعي فرد يك براي قسمت اين در i انديس

  .دارند جامعه كل از

 )4(        Oi = Oi (pi , fi , ui)  

 )5(            Opi = 
δ��

δ��

 < 0  

 )6(             Ofi = 
δ��

δ��

 < 0  

 بعتا تاًنهاي ،دهيم تعميم دارند را جرم ارتكاب زمينه بالقوه صورت به كه افرادي كل به را نوعي فرد اين اگر

  :شود مي ارائه صورتن يا به جرم عرضه

)7(           O = O(p , f , V)   

 يها زمينه غيرقانوني، درآمدهاي قانوني، درآمدهاي شامل جرم بر اثرگذار متغيرهاي كليه V بردار اينجا در

 در تحليلي اجمالي، معرفي اين از بيش ،بكر است؛ البته چنيني اين موارد گريد و تحصيالت سطح خانوادگي،

 وا كه صورت اين به شد، تبيين) 1973( ارليك وسيلهه ب موجود ألخ اين اينكه تا دهد نمي ارائه V بردار خصوص

 در بهتر هاي فرصت و ييقضا مراجع قانوني هاي مجازات شدت مجرم، دستگيري احتمال متغير سه خود مقاله در

است دهكر مدل وارد صريحاً و كرده خارج اخالل جمله بردار داخل از را كار بازار
5

 )Lu Han (2009).(  
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در اين مدل Ui تابع مطلوبيت اين فرد، EUi تابع مطلوبيت انتظاري، Pi احتمال دستگيري اين 
فرد، Yi درآمد ناشي از يک فعاليت مجرمانه و fi معادل پولي ناشي از مجازات است. در صورتي که 
اين تابع که در حقيقت مطلوبيت خالص ارزش انتظاري ارتکاب جرم را نشان مي دهد براي فرد مثبت 



ان
ير

ر ا
ی د

صاد
اقت

ی 
ها

ير
متغ

 و 
عی

ما
جت

م ا
رائ

 ج
طه

راب
ی 

رس
بر

ان
گر

 دي
د و

نژا
سی 

عبا
ن 

سي
ح

77

باشد، او به ارتکاب جرم اقدام خواهد کرد و برعکس. در اين تابع، اين متغيرها به صورت درون زا تعيين 
 (Yi – fi) احتمال دستگير شدن است. تا زماني که جمله Pi که احتمال مجازات شدن و fi :مي شوند
مثبت باشد، مشتق تابع مطلوبيت انتظاري نسبت به اين دو متغير منفي است و به اين معناست که 
هرچه احتمال دستگيري و شدت مجازات بيشتر شود، ارزش مطلوبيت انتظاري ناشي از يک فعاليت 
وقوع  به  عيني  صورت  به  که  جرم  ارتکاب  موارد  تعداد  از  نتيجه  در  و  شد  خواهد  کاسته  مجرمانه 
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در اينجا بردار V کليه متغيرهاي اثرگذار بر جرم شامل درآمدهاي قانوني، درآمدهاي غيرقانوني، 
زمينه هاي خانوادگي، سطح تحصيالت و ديگر موارد اين چنيني است؛ البته بکر، بيش از اين معرفي 
 Ehrlich (1973) ارائه نمي دهد تا اينکه اين خأل موجود به وسيله V اجمالي، تحليلي در خصوص بردار
تبيين شد، به اين صورت که او در مقاله خود سه متغير احتمال دستگيري مجرم، شدت مجازات هاي 
قانوني مراجع قضايي و فرصت هاي بهتر در بازار کار را از داخل بردار جمله اخالل خارج کرده و صريحًا 

.(Lu Han, 2009) 1وارد مدل كرده است
 ،Ehrlich (1973 & 1972) و تکميل شده توسط Becker (1968) در کنار مباني نظري ارائه شده توسط
از لحاظ استفاده تجربي و  ارائه شده است که   Neteller (1984) از مباني نظري توسط نوع ديگري 
تصميم هاي  مشابه  شرايط  در  افراد  نتلر  عقيده  به  باشد.  راهگشاتر  شايد  اقتصاد سنجي  مدل سازي 
يکساني مي گيرند. به عبارت ديگر رفتار افراد تا حدود بسياري، با بررسي شرايط محيطي و اجتماعي 
که وي در آن قرار دارد قابل پيش بيني است و رفتارهاي نابهنجار و غيرعادي در بحث جرم شناسي 

1. براي توضيحات تکميلي مراجعه شود به منبع شماره چهار در منابع التين.
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را بايد به عنوان يک عنصر اجتماعي تلقي کرد، نه يک عنصر زيست شناختي. به اين ترتيب عوامل 
بروز فعاليت مجرمانه در جامعه در نظر  به عنوان عوامل اساسي در  اقتصادي و اجتماعي مي توانند 
گرفته شوند )صادقي و همکاران، 1389، 57-56(. در ادامه Neteller به معرفي اين عوامل مي پردازد 
که تعدادي از آنها عبارتند از: فقر، بيکاري، انواع نابرابري هاي درآمدي، اقتصادي، نژادي و..، صنعتي 

شدن و شهرنشيني، جنس و سن، سطح تحصيالت و محيط جغرافيايي1.

پيشينه�پژوهش

پژوهش هاي داخلي

داده هاي سري  بر  مبتني  اقتصاد سنجي  مدل  يک  وسيله  به   )1390 ( گرشاسبي فخر  و  مهرگان 
زماني به تصريح دو مدل براي جرم سرقت پرداخته اند. نتايج حاکي از اين است که بين توزيع درآمد 
و سرقت، رابطه معني داري وجود دارد. به اين صورت که با تشديد نابرابري درآمد، تعداد جرائم از نوع 
سرقت نيز افزايش داشته است. از ديگر نتايجي که در اين مقاله به آن دست يافته ايم مي توان به ارتباط 
مستقيم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشيني، نرخ طالق، نرخ بيکاري و همچنين رابطه معکوس آن 
با درآمد ماهانه خانوارهاي ايراني اشاره کرد. نوع مدل سازي در اين مقاله استحکام نسبتًا مناسبي دارد 
اما به دليل تخصصي شدن موضوع از بين جرائمي که مي توان به آنها پرداخت فقط از متغير سرقت 

استفاده کرده است. ايشان براي تصريح اقتصاد سنجي، مدل زير را آزموده اند:
Rt = c + b1Ut + b2Vt + b3Gt + b4Tt + b5lt    )8(

که در آن Rt معرف تعداد سرقت هاي صورت گرفته به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت، c معرف 
عرض از مبداء، Ut معرف نرخ بيکاري، Vt معرف نرخ طالق، Gt معرف نابرابري درآمدي، Tt معرف 

نسبت شهرنشيني و نهايتًا It معرف متوسط درآمد ماهيانه خانوار شهري است.
صادقي و همکاران )1384( با بهره گيري از مدل اقتصاد سنجي دو متغير سرقت و قتل را بررسي 
کشور طي  استان   26 آمارهاي  از  معرفي شده  الگوي  برآورد  براي  شده  عنوان  پژوهش  در  کرده اند. 
دوره 1376 تا 1380 استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد در آن دوره، متغيرهاي 
نرخ بيکاري و نابرابري درآمدي، نرخ ارتکاب سرقت را افزايش و صنعتي شدن، نرخ ارتکاب سرقت را 
کاهش داده است. همچنين داليل بررسي اقتصادي نرخ ارتکاب قتل داللت بر اين دارد که متغيرهاي 

Netller .1 مستقيمًا از تورم به عنوان يکي از عوامل ايجاد جرم نام نبرده است.
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نرخ بيکاري، فقر نسبي و نابرابري درآمدي، هر سه، اثر مستقيم بر اين متغير دارد. اين کار پژوهشي به 
دليل استفاده از مدل داده هاي تلفيقي نتايج نسبتًا سازگارتري با نظريه دارد و مي توانست با گسترده تر 

کردن دامنه پژوهش، جرائم بيشتري را نيز تحت پوشش قرار دهد.
حسيني نژاد )1384( بر اساس يک مدل داده هاي تلفيقي بين استاني، جرم سرقت را با استفاده 
از متغيرهاي اقتصادي تبيين کرده است. در اين مقاله، رابطه بين نابرابري و سرقت مثبت، رابطه بين 

رشد اقتصادي و سرقت منفي و رابطه بين نسبت جمعيت جوان جامعه و سرقت مثبت است.

پژوهش هاي خارجي

Jorgen T. Lauridsen, Fatma Zeren & Ayşe Ari (2013)، در راستاي تکميل مطالعات گذشته 

خود، عوامل اثرگذار بر نرخ ارتکاب جرم را در حوزه پانزده کشور اتحاديه اروپا بررسي کرده اند. نتايج 
حاکي از اين است که تورم، بيکاري و جمعيت شهري موجب افزايش نرخ ارتکاب جرم و رشد اقتصادي 

و آموزش، موجب کاهش نرخ ارتکاب جرم شده است.
متغيرهاي  بررسي  به   ،John M. Nunley, Richard Alan Seals Jr & Joachim Zietz (2010)

تورم، بيکاري و رشد بازار سهام بر جرم سرقت عليه اموال پرداخته اند. نتيجه آنکه، به رغم معني داري 
نتايج و ساختار مناسب مدل، متغيرهاي اقتصادي تنها 15 درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح 

داده اند که از بين آنها تغييرات نرخ تورم بهترين تبيين ممکن را در اختيار قرار داده است.
Seals & Nunley (2007)، اثر تورم بر نرخ ارتکاب جرم را طي دوره 1960 تا 1970 اياالت متحده 

واکاوي كرده اند. آنها با يک برآورد سري زماني ساختاري به اين نتيجه رسيده اند که اثر تورم بر ارتکاب 
انواع جرم از لحاظ آماري مثبت، معني دار و باثبات است و در صورت تثبيت قيمت ها، نرخ ارتکاب جرم 

دچار کاهش مي شود.
محمود گيالني و همکاران )2009( اثرات تورم و فقر را بر نرخ ارتکاب جرم، طي دوره 1975 تا 
2007 در کشور پاکستان بررسي کرده اند. نتايج نشان مي دهد رابطه معناداري بين تورم و فقر با نرخ 
ارتکاب جرم وجود دارد. ايشان از بررسي بردار هم جمعي و عليت گرنجري براي اثبات مدعاي خود 

استفاده كرده اند.
CHOR FOON TANG (2009) به بررسي رابطه بين تورم و بيکاري و نرخ ارتکاب جرم، طي 

و  مثبت  رابطه  است  داده  نشان  نتايج  کرده اند.  اقدام  مالزي  کشور  در   2006 تا   1970 سال هاي 
معني داري بين تورم و بيکاري و نرخ ارتکاب جرم در کشور مالزي وجود دارد.
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داده�هاي�آماري�جرم�در�ايران
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*CHOR FOON TANG (2009) طي ،جرم ارتكاب نرخ و يبيكار و تورم بين رابطه ررسيب به 

 تورم بين داري يمعن و مثبت رابطه است داده نشان يجتان. اند كرده اقدام مالزي كشور در 2006 تا 1970 هاي سال

 .دارد وجود مالزي كشور در جرم ارتكاب نرخ و يبيكار و

  ايران در جرم آماري هاي داده

  

  جمعيت به شده تعديل عمد قتل تغييرات روند :1 نمودار

   انتظامي نيروي و ايران آمار مركز: منبع

  

 كلي حركت ،اينكه اول ؛است مشخص كلي روند دو ،اخير دهه سه طي گرفته صورت عمد قتل روند بررسيدر 

 هك است گرفته خود به نوساني روند ،ها سال از اي پاره در ،اينكه دوم و است افزايش به رو عمد قتل ارتكاب

 اتفاق ريتاساخ شكست نوعي به، 86 تا 84 هاي سال مشاهدات خصوص در. است نامشخص نوسانات اين داليل

 نيروي ،آن ترين مهم جمله از اطالعاتي منابع گريد به دليل همين به .است آماري ايراد يك تاًطبيع كه دهتااف

 دسته دو هر از ،سنجي اقتصاد هاي يحتصر در. است به دست آمده تر متفاوت آماري كه شده مراجعه ،انتظامي

 استفاده مجازي متغير از، 86 تا 84 هاي سال در مورد غيرواقعي مشاهدات وجود علت به اما ايم گرفته بهره آمار

  .ايم كرده

  

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

با مشاهدات اصالح نشده با مشاهدات اصالح شده

نمودار 1: روند تغييرات قتل عمد تعديل شده به جمعيت
منبع: مرکز آمار ايران و نيروي انتظامي 

در بررسي روند قتل عمد صورت گرفته طي سه دهه اخير، دو روند کلي مشخص است؛ اول اينکه، 
حرکت کلي ارتکاب قتل عمد رو به افزايش است و دوم اينکه، در پاره اي از سال ها، روند نوساني به 
خود گرفته است که داليل اين نوسانات نامشخص است. در خصوص مشاهدات سال هاي 84 تا 86 ،به 
نوعي شکست ساختاري اتفاق افتاده که طبيعتًا يک ايراد آماري است. به همين دليل به ديگر منابع 
اطالعاتي از جمله مهمترين آن، نيروي انتظامي، مراجعه شده که آماري متفاوت تر به دست آمده است. 
در تصريح هاي اقتصاد سنجي، از هر دو دسته آمار بهره گرفته ايم اما به علت وجود مشاهدات غيرواقعي 

در مورد سال هاي 84 تا 86، از متغير مجازي استفاده کرده ايم.
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١٣

  

  جمعيت به شده تعديل غيرعمد قتل تغييرات روند :2 نمودار

   انتظامي نيروي و ايران آمار مركز: نبعم

  

رعمدغي قتل خصوص در
7

 قبلي نمودار توضيحات همان ،دهد يرخ م جمعي دسته هاي نزاع سبب به غالباً كه 

  .است اعتبار داراي

  

  

  جمعيت به شده تعديل خشن مئجرا تغييرات روند :3 نمودار

  

  انتظامي نيروي و ايران آمار مركز: نبعم

 كردن مسموم و يريزورگ ه،اكراو  اجبار ،يچاقوكش به تظاهر جرح، و ضرب مئجرا تركيب از خشن مئجرا

 را رشدي به رو روند نيز ها داده اين. است خشونت ارتكاب شدت دهنده نشان نوعي به كه گيرد مي شكل يعمد

                                                           
 .گيرد  مي تانش ,دهد جمعي رخ مي هاي دسته هايي كه به دليل نزاع و بيشتر از مرگ شود ميزان تصادفات رانندگي يا اشتباهات سهوي نميشامل  ،غير قتل غيرعمدذكر است اين مت انيشا - 7

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

مشاهدات اصالح نشده مشاهدات اصالح شده

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

مشاهدات اصالح نشده مشاهدات اصالح شده

نمودار 2: روند تغييرات قتل غيرعمد تعديل شده به جمعيت
منبع: مرکز آمار ايران و نيروي انتظامي 

در خصوص قتل غيرعمد1 که غالبًا به سبب نزاع هاي دسته جمعي رخ مي دهد، همان توضيحات 
نمودار قبلي داراي اعتبار است.
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  جمعيت به شده تعديل غيرعمد قتل تغييرات روند :2 نمودار

   انتظامي نيروي و ايران آمار مركز: نبعم

  

رعمدغي قتل خصوص در
7

 قبلي نمودار توضيحات همان ،دهد يرخ م جمعي دسته هاي نزاع سبب به غالباً كه 

  .است اعتبار داراي

  

  

  جمعيت به شده تعديل خشن مئجرا تغييرات روند :3 نمودار

  

  انتظامي نيروي و ايران آمار مركز: نبعم

 كردن مسموم و يريزورگ ه،اكراو  اجبار ،يچاقوكش به تظاهر جرح، و ضرب مئجرا تركيب از خشن مئجرا

 را رشدي به رو روند نيز ها داده اين. است خشونت ارتكاب شدت دهنده نشان نوعي به كه گيرد مي شكل يعمد

                                                           
 .گيرد  مي تانش ,دهد جمعي رخ مي هاي دسته هايي كه به دليل نزاع و بيشتر از مرگ شود ميزان تصادفات رانندگي يا اشتباهات سهوي نميشامل  ،غير قتل غيرعمدذكر است اين مت انيشا - 7

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

مشاهدات اصالح نشده مشاهدات اصالح شده

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

مشاهدات اصالح نشده مشاهدات اصالح شده

نمودار 3: روند تغييرات جرائم خشن تعديل شده به جمعيت
منبع: مرکز آمار ايران و نيروي انتظامي

1. شايان ذکر است اين متغير قتل غيرعمد، شامل ميزان تصادفات رانندگي يا اشتباهات سهوي نمي شود و 
بيشتر از مرگ هايي که به دليل نزاع هاي دسته جمعي رخ مي دهد، نشات مي  گيرد.
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جرائم خشن از ترکيب جرائم ضرب و جرح، تظاهر به چاقوكشي، اجبار و اكراه، زورگيري و مسموم 
نيز  اين داده ها  ارتکاب خشونت است.  نشان دهنده شدت  نوعي  به  كردن عمدي شکل مي گيرد که 
روند رو به رشدي را در سال هاي پس از پايان جنگ تحميلي نشان مي دهد که حاکي از اين حقيقت 
است که به داليل تحوالتي که در سه دهه اخير صورت گرفته است، روحيه گذشت و فداکاري که 
طي سال هاي اوليه پيروزي انقالب تا پايان جنگ تحميلي در بين جامعه ايراني وجود داشته، کمرنگ 

شده است.

 
١�

 كه تحوالتي داليل به كه است حقيقت اين از حاكي كه دهد مي نشان تحميلي جنگ پايان از پس هاي سال در

 پايان تا انقالب پيروزي اوليه هاي سال طي كه فداكاري و گذشت روحيه است، گرفته صورت اخير دهه سه در

  .است شده كمرنگ ه،داشت وجود ايراني جامعه بين در تحميلي جنگ

  

  

  جمعيت به شده تعديل سرقت تغييرات روند :4 نمودار

   انتظامي نيروي و ايران آمار مركز: نبعم

  

 پرداختـه  آن بـه  يشناسـ  جـرم  تخصصـي  تعـاريف  در كه سرقت انواع بين از گفت بايد سرقت متغير خصوص در

 ــ  اسـت  مسـلحانه  سـرقت  و قـاپي  كيـف  اتومبيـل،  سـرقت  تجـاري،  و مسكوني اماكن سرقت شامل كه ـ شود مي

 از ناچـار  بـه  و به دست آورنـد  متقني اطالعات و آمار ،مسلحانه سرقت خصوص در نتوانستند نگارندگان سفانهأتم

  .اند كرده استفاده سرقت اقتصادي مدل در ديگر جزء سه

  روش پژوهش

  كاربردي مدل

 سطوح افراد اينكه نظير ـ ديآ يبه دست م) 2009( لوهان مدل از كه هايي داللت از اي پارهكامل  عدم انطباق به

 اهداف با ـ شود مي مجرم يك پايين كار توانايي با هرعاملي اينكه يا شد دنخواه جرم مرتكب درآمدي پايين

 يبرا. كرد برقرار يك به يك اي رابطه پيشنهادي مدل و شده ارائه نظري مباني بين توان نمي ،مقاله اين پژوهشي

 با كه اند شده جرم مرتكب خويش قدرت يا ثروت به افزودن يبرا ثروتمند افراد كه است شده ديده بسيار نمونه،

 نرخ شهرنشيني، نسبت كردن وارد يا �داد خاصي توضيح آن خصوص در توان نمي لوهان توسط شده ارائه مباني

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

نمودار 4: روند تغييرات سرقت تعديل شده به جمعيت
منبع: مرکز آمار ايران و نيروي انتظامي 

در خصوص متغير سرقت بايد گفت از بين انواع سرقت که در تعاريف تخصصي جرم شناسي به 
آن پرداخته مي شود ـ که شامل سرقت اماکن مسکوني و تجاري، سرقت اتومبيل، کيف قاپي و سرقت 
مسلحانه است ـ متأسفانه نگارندگان نتوانستند در خصوص سرقت مسلحانه، آمار و اطالعات متقني به 

دست آورند و به ناچار از سه جزء ديگر در مدل اقتصادي سرقت استفاده کرده اند.

روش�پژوهش

مدل کاربردي

به عدم انطباق کامل پاره اي از داللت هايي که از مدل Lu Han (2009) به دست مي آيد ـ نظير 
اينکه افراد سطوح پايين درآمدي مرتکب جرم خواهند شد يا اينکه هرعاملي با توانايي کار پايين يک 
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مجرم مي شود ـ با اهداف پژوهشي اين مقاله، نمي توان بين مباني نظري ارائه شده و مدل پيشنهادي 
رابطه اي يک به يک برقرار کرد. براي نمونه، بسيار ديده شده است که افراد ثروتمند براي افزودن به 
ثروت يا قدرت خويش مرتکب جرم شده اند که با مباني ارائه شده توسط Lu Han نمي توان در خصوص 
آن توضيح خاصي داد، يا وارد کردن نسبت شهرنشيني، نرخ رشد صنعتي شدن و مواردي از اين دست 
به عنوان متغيرهاي کنترل، با مدل وي انطباق کامل ندارد اما مدل تصريح شده تا حدود بسياري با 
مدل ارائه شده توسط او همخواني دارد. در نتيجه، مدل اصلي اين مقاله به شکل زير تصريح شده است 
که بيشتر بر اساس مباني نظري ارائه شده توسط Neteller (1984) استوار است، زيرا تورم و بيکاري 
به عنوان عوامل موجد فقر و صنعتي شدن و شهرنشيني، سطح تحصيالت و ديگر متغيرها به عنوان 

عوامل مستقل معرفي شده توسط Neteller در مدل ارائه شده است.

 
١�

 مدل اما ندارد كامل انطباق يو مدل با ،كنترل متغيرهاي عنوان به دست اين از مواردي و شدن صنعتي رشد

 شكل به مقاله اين اصلي مدل جه،يدر نت. دارد همخواني او توسط شده ارائه مدل با ياريبس حدود تا شده تصريح

 و تورم زيرا ،است استوار) 1984( نتلر توسط شده ارائه نظري مباني اساس بر بيشتر كه است شده تصريح زير

 عوامل عنوان به متغيرها گريد و تحصيالت سطح شهرنشيني، و شدن صنعتي و فقر موجد عوامل عنوان به يبيكار

  .است شده ارائه مدل در نتلر توسط شده معرفي مستقل

)9(        CRIMEt = £t + αINFt + βUNt + γXt + Vt 

 ها مدل به بسته چون Xt متغير بردار. است شده عنوان زير رياضي هاي گزاره درقالب نيز پژوهش يها هفرضي

 و مثبت ثيرتا داراي يعني ،صفر از تر بزرگ حالت دو هر در آن مشتق عالمت است، متفاوتي متغيرهاي داراي

  .است شده درج منفي ثيرتا داراي يعني ،صفر از تر كوچك
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) سرقت و خشن مئجرا غيرعمد، قتل عمد، قتل( جرم ارتكاب نرخ CRIMEt وابسته متغير مدل اين در

 عدد و شده تقسيم جمعيت كل بر يعني ،جمعيت به شده تعديل. است شده گرفته نظر در جمعيت به شده تعديل

 كه است روشن. شود مي نفر هزار 100 هر ازاي به جرم ارتكاب تاًنهاي كه است شده ضرب هزار 100 در حاصل

 متغير از جمعيت اثر دليل همين به .است ثروم سطح واحد در جرم ارتكاب افزايش در خود ،جمعيت افزايش

 گريد كه كنترل متغيرهاي بردار Xt ي،بيكار نرخ UNt تورم، نرخ INFt مبدا، از عرض t£. است شده خارج

V و يردگ مي بر در را جرم ارتكاب بر اثرگذار متغيرهاي
t

 بر كيدأت دليل به. است شده لحاظ مدل اخالل وجز 

 در اثرگذار متغيرهاي مابقي و شده تصريح مدل در وضوح به دو هر ،يبيكار نرخ و تورم نرخ متغيرهاي اهميت

  .است شده گرفته نظر در كنترل متغيرهاي بردار

 طور به نياز مورد موارد تمام به دسترسي آمار، اخذ خصوص در امنيتي و اطالعاتي هاي محدوديت به توجه با

 قتل عمد، قتل متغير چهار .نبود دريافت قابل آماري گونه هيچ هم مسلحانه سرقت خصوص در و نشد ميسر كامل

 مورد جداگانه تصريح چهار در و شد گرفته نظر در وابسته متغير عنوان به خشن مئجرا و عادي سرقت غيرعمد،

     )9(
فرضيه هاي پژوهش نيز درقالب گزاره هاي رياضي زير عنوان شده است. بردار متغير Xt چون بسته 
به مدل ها داراي متغيرهاي متفاوتي است، عالمت مشتق آن در هر دو حالت بزرگتر از صفر، يعني 

داراي تاثير مثبت و کوچک تر از صفر، يعني داراي تاثير منفي درج شده است.

)10(

 
١�

 مدل اما ندارد كامل انطباق يو مدل با ،كنترل متغيرهاي عنوان به دست اين از مواردي و شدن صنعتي رشد

 شكل به مقاله اين اصلي مدل جه،يدر نت. دارد همخواني او توسط شده ارائه مدل با ياريبس حدود تا شده تصريح

 و تورم زيرا ،است استوار) 1984( نتلر توسط شده ارائه نظري مباني اساس بر بيشتر كه است شده تصريح زير

 عوامل عنوان به متغيرها گريد و تحصيالت سطح شهرنشيني، و شدن صنعتي و فقر موجد عوامل عنوان به يبيكار

  .است شده ارائه مدل در نتلر توسط شده معرفي مستقل

)9(        CRIMEt = £t + αINFt + βUNt + γXt + Vt 

 ها مدل به بسته چون Xt متغير بردار. است شده عنوان زير رياضي هاي گزاره درقالب نيز پژوهش يها هفرضي

 و مثبت ثيرتا داراي يعني ،صفر از تر بزرگ حالت دو هر در آن مشتق عالمت است، متفاوتي متغيرهاي داراي

  .است شده درج منفي ثيرتا داراي يعني ،صفر از تر كوچك
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  )11(              0 > 
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)12(               0 > 
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) سرقت و خشن مئجرا غيرعمد، قتل عمد، قتل( جرم ارتكاب نرخ CRIMEt وابسته متغير مدل اين در

 عدد و شده تقسيم جمعيت كل بر يعني ،جمعيت به شده تعديل. است شده گرفته نظر در جمعيت به شده تعديل

 كه است روشن. شود مي نفر هزار 100 هر ازاي به جرم ارتكاب تاًنهاي كه است شده ضرب هزار 100 در حاصل

 متغير از جمعيت اثر دليل همين به .است ثروم سطح واحد در جرم ارتكاب افزايش در خود ،جمعيت افزايش

 گريد كه كنترل متغيرهاي بردار Xt ي،بيكار نرخ UNt تورم، نرخ INFt مبدا، از عرض t£. است شده خارج

V و يردگ مي بر در را جرم ارتكاب بر اثرگذار متغيرهاي
t

 بر كيدأت دليل به. است شده لحاظ مدل اخالل وجز 

 در اثرگذار متغيرهاي مابقي و شده تصريح مدل در وضوح به دو هر ،يبيكار نرخ و تورم نرخ متغيرهاي اهميت

  .است شده گرفته نظر در كنترل متغيرهاي بردار

 طور به نياز مورد موارد تمام به دسترسي آمار، اخذ خصوص در امنيتي و اطالعاتي هاي محدوديت به توجه با

 قتل عمد، قتل متغير چهار .نبود دريافت قابل آماري گونه هيچ هم مسلحانه سرقت خصوص در و نشد ميسر كامل

 مورد جداگانه تصريح چهار در و شد گرفته نظر در وابسته متغير عنوان به خشن مئجرا و عادي سرقت غيرعمد،

                                                                                         )11(
)12(

در اين مدل متغير وابسته CRIMEt نرخ ارتکاب جرم )قتل عمد، قتل غيرعمد، جرائم خشن و 
سرقت( تعديل شده به جمعيت در نظر گرفته شده است. تعديل شده به جمعيت، يعني بر کل جمعيت 
ازاي هر 100  ارتکاب جرم به  نهايتًا  تقسيم شده و عدد حاصل در 100 هزار ضرب شده است که 
هزار نفر مي شود. روشن است که افزايش جمعيت، خود در افزايش ارتکاب جرم در واحد سطح موثر 
 UNt ،نرخ تورم INFt ،عرض از مبدا £t .است. به همين دليل اثر جمعيت از متغير خارج شده است
نرخ بيکاري، Xt بردار متغيرهاي کنترل که ديگر متغيرهاي اثرگذار بر ارتکاب جرم را در بر مي گيرد 
و Vt جزو اخالل مدل لحاظ شده است. به دليل تأکيد بر اهميت متغيرهاي نرخ تورم و نرخ بيکاري، 
هر دو به وضوح در مدل تصريح شده و مابقي متغيرهاي اثرگذار در بردار متغيرهاي کنترل در نظر 

گرفته شده است.
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با توجه به محدوديت هاي اطالعاتي و امنيتي در خصوص اخذ آمار، دسترسي به تمام موارد مورد نياز 
به طور کامل ميسر نشد و در خصوص سرقت مسلحانه هم هيچ گونه آماري قابل دريافت نبود. چهار متغير 
قتل عمد، قتل غيرعمد، سرقت عادي و جرائم خشن به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و در چهار 
تصريح جداگانه مورد برازش قرار گرفت که نتايج آن در قسمت بعد گزارش شده است. گفتني است اجزاي 

جرائم خشن، ضرب و جرح، تظاهر به چاقوكشي، اجبار  و  اكراه، زورگيري و مسموم كردن عمدي است.

بررسي�مانايي�متغيرها
تجزيه و تحليل هاي رگرسيوني بر اساس يکسري فرض بنا شده اند که يکي از اين فرض هاي مهم 
و تأثير گذار، مانايي متغيرهاي مورد استفاده است. در صورت نامانايي متغيرها، ممکن است با مشکل 
امروزه  ناميده اند.  کاذب1  رگرسيون  را  آن   Granger & Newbold (1974) که  باشيم  مواجه  بزرگي 
بررسي مانايي متغيرها يکي از قسمت هاي مهم در تخمين مدل هاي رگرسيوني مبتني بر داده هاي 
سري زماني به حساب مي آيد. در اين قسمت به بررسي مانايي متغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعه 

مي پردازيم.

جدول 6: نتايج آزمون مانايي متغيرها

نوع�آزمون
ADF P –PKPSSElliott - Rothenbergمتغير�ها

مانامانامانامانانرخ بيكاري
مانامانامانامانانرخ تورم

مانامانامانامانانرخ رشد اقتصادي
مانامانامانامانانرخ صنعتي شدن

مانامانامانانامانانرخ شهرنشيني
مانامانانامانامانانرخ باسوادي

ماناماناماناناماناقتل عمد تعديل شده به جمعيت
ماناماناناماناماناقتل غيرعمد تعديل شده به جمعيت
ماناماناماناناماناجرائم خشن تعديل شده به جمعيت

ماناماناماناناماناسرقت تعديل شده به جمعيت

منبع: محاسبات پژوهشگر

1. Spurious Regression
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از چهار آزمون مانايي استفاده کرده ايم که در بعضي از آنها، هر چهار آزمون و در بعضي ديگر 
حداقل سه آزمون حکم به مانا بودن متغير در واحد سطح كرده اند و نگراني از بابت وجود رگرسيون هاي 

كاذب وجود ندارد و تمامي متغيرها از يك درجه هم انباشتگي مانا هستند.

تخمين�ضرايب�و�تفسير�نتايج
- معادله كمي قتل عمد به صورت جدول )7( ارائه مي شود:

جدول 7: متغير وابسته؛ قتل عمد به ازاي هر 100 هزار نفر

متغيرهاي�توضيحي
مدل�با�مشاهدات�اصالح�شدهمدل�با�مشاهدات�اصالح�نشده

درجه�وقفهtضرايبدرجه�وقفهtضرايب
2/470+2/4500/017+0/016نرخ تورم

2/600-0/029-2/580-0/027-نرخ رشد اقتصادي
2/750+2/7100/35+0/33نرخ صنعتي شدن

3/930-0/033-3/910-0/031-تغييرات نرخ باسوادي

---16/21-2/48-متغير مجازي
چون از مشاهده هاي اصالح شده 
استفاده کرده ايم، نيازي به متغير 

مجازي نبوده است.
---12/52-7/25----12/48-7/23-عرض از مبدأ
1389-13891365-1365دوره زماني
adj. R2%96%90

F9774
D.W2/52/3

RESET RAMSY TESTتصريح مدل كاماًل معني دار استتصريح مدل كاماًل معني دار است

در جدول )7( معادله كمي قتل عمد تصريح شده است. گفتني است با توجه به مشاهدات نامرتبط 
که در قسمت )5( آنها را تحليل اکتشافي کرديم، از دو برآورد براي قتل عمد بهره گرفته ايم که يکي 
با متغير مجازي براي مشاهدات سال هاي 1384 تا 1386 و ديگري بدون متغير مجازي و با استفاده 
از مشاهدات به دست آمده از داده يابي درون نمونه اي تصريح شده است. ضرايب جدول به خوبي گوياي 
اثرگذاري متغيرهاي موجود است. در صورتي كه نرخ تورم يك درصد افزوده شود ميزان قتل عمد به ازاي 
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هر 100 هزارنفر به ميزان 0/016 درصد و 0/017 درصد افزايش مي يابد. در مورد نرخ رشد اقتصادي كه 
متناظر با نرخ بيكاري است با ضريبي بيش از تورم اثر خود را نشان مي دهد، به اين معني كه با كاهش نرخ 
رشد اقتصادي به ميزان يك درصد نرخ افزايش قتل عمد به ميزان 0/027 درصد و 0/029 درصد افزوده 
مي شود. نرخ صنعتي شدن بيشترين اثرگذاري را بر قتل عمد دارد و ضريب آن 0/33 و 0/35 است زيرا 
يك متغير نهادي است و تغييرات آن كاماًل بطئي و آرام است. نرخ با سوادي نيز داراي ضريب 0/031- و 
0/033- است. دو متغير نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در سطح 95درصد معني دار و مابقي ضرايب در 

سطح اطمينان 99 درصد بامعني است. تمامي متغيرها داراي عالمت مورد انتظار هستند.
معادله كمي قتل غير عمد1 به صورت جدول )8( ارائه مي شود:

جدول 8: متغير وابسته؛ قتل غيرعمد به ازاي هر 100 هزار نفر

متغيرهاي�توضيحي
مدل�با�مشاهدات�اصالح�شدهمدل�با�مشاهدات�اصالح�نشده

tضرايب
درجه�
وقفه

tضرايب
درجه�
وقفه

3/3300/153/350+0/14+نرخ تورم
3/3630/73/523+0/69+نرخ بيکاري

10/29016/5810/500+16/5+نرخ شهرنشيني
6/790-0/69-6/750-0/68-تغييرات نرخ باسوادي

2/200/000072/220+0/00006+نرخ ارتکاب جرائم خشن

---4-9/12-متغير مجازي
چون از مشاهدات اصالح شده استفاده 

کرده ايم، نيازي به متغير مجازي نبوده است
---7/59-*54/85----7/5-53/44-عرض از مبدأ
1388-13881364-1364دوره زماني
adj. R2%94%93

F4340
D.W2/52/2

RESET RAMSY TESTتصريح مدل كاماًل معني دار استتصريح مدل كاماًل معني دار است

1. شامل تصادفات رانندگي نيست و معمواًل به وسيله نزاع هاي دسته جمعي ايجاد مي شود.
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مدل بعدي كه در جدول )7( نتايج آن گزارش شده است مربوط به قتل غيرعمد است كه مرگ هاي 
ناشي از تصادفات رانندگي و سهوي را دربر ندارد و عمومًا به وسيله نزاع هاي دسته جمعي كه يك نفر در آن 
فوت كرده، شكل مي گيرد. با توجه به مشاهدات نامرتبط که در قسمت )5( آنها را تحليل اکتشافي کرديم، 
از دو برآورد براي قتل غيرعمد بهره گرفته ايم که يکي با متغير مجازي براي مشاهدات سال هاي 1384 
و 1385 و ديگري بدون متغير مجازي و با استفاده از مشاهدات به دست آمده از داده يابي درون نمونه اي 
تصريح شده است. ضريب نرخ تورم بدون وقفه اعدد 0/14 و 0/15 است و نسبتًا عدد بزرگي است. نرخ 
بيكاري را با سه دوره وقفه وارد مدل کرده ايم و براي انتخاب دوره هاي وقفه، از معيارهاي آكاييك، شوارتز 
و هنانـ  كويين بهره گرفته ايم. اعداد اين ضرايب 0/69 و 0/70 است كه از تورم نيز اثرگذارتر و حساس تر 
است. نرخ شهرنشيني نيز مانند نرخ صنعتي شدن از جمله متغيرهاي اقتصادي نهادي است و راهكارهاي 
ضربتي براي مقابله با آن وجود ندارد تا اينكه اقتصاد به يك وضعيت باثبات نهادي برسد و روند مهاجرت 
از روستا به شهر معكوس شود. ضريب اين متغير اعداد 16/5 و 16/58 است كه نسبت به تورم و بي كاري 
بسيار بزرگ و معني دار است. نرخ باسوادي نيز مطابق انتظار اثر منفي بر متغير قتل غيرعمد دارد. متغير 
بعدي، نرخ ارتكاب جرائم خشن است كه اگرچه ضريب آن ناچيز است، عالمت آن معني دار و قابل انتظار 

است. تمامي ضرايب به جز نرخ ارتكاب جرائم خشن در سطح 99 درصد معني دار است.
معادله كمي نرخ ارتکاب سرقت به صورت جدول )9( ارائه مي شود:

جدول 9: متغير وابسته؛ ميزان سرقت به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت

درجه�وقفهtضرايبمتغيرهاي�توضيحي
3/264/090نرخ تورم

1/810-2/47-نرخ رشد اقتصادي
13/220+15/97+نرخ شهرنشيني
---8/47+22/62+متغير مجازي
---9/47-756-عرض از مبدأ
1389-1363دوره زماني
adj.R2%94

F96
D.W1/4

RAMSY RESET TESTتصريح مدل كاماًل معني دار است
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استفاده کرده ايم.  است  نگاشته شده   )9( از مدلي که در جدول  ارتکاب سرقت  نرخ  متغير  براي 
متاسفانه به رغم تالش هاي بسيار نگارندگان، امکان دسترسي به آمارهاي سرقت مسلحانه ممکن نشد و 
به ناچار از آمارهاي وقوع سرقت هاي عادي و آن هم مواردي که منجر به تشکيل پرونده در نيروي انتظامي 
شده است، استفاده کرده ايم. البته ممکن است در برخي سرقت هاي جزيي مانند کيف قاپي و مواردي از 
اين دست، به علت زمان بر بودن فرآيند پيگيري و رسيدگي، افراد از طرح شکايت صرف نظر کنندکه قطعًا 
از آمار رسمي سرقت مي کاهد، اين در حالي است که به صورت واقعي اين آمار را افزايش مي دهد. همان 
طور که از فرم تصريح شده مدل پيداست، همچنان متغيرهاي نهادي بيشترين اثرگذاري را دارند و نرخ 
شهرنشيني با ضريب 15/97+ ، نرخ تورم با ضريب 3/26 و نرخ رشد اقتصادي 2/47- در رده هاي بعدي 
اثرگذاري هستند. عالمت تمام ضرايب مطابق انتظار است. براي سال هاي 1374 و 1389 که مشاهدات 

نامرتبط داشتند، متغير مجازي تعريف کرديم که به بهبود نتايج مدل کمک شاياني کرده است.

معادله كمي جرائم خشن به صورت جدول )10( ارائه مي شود:

جدول 10: متغير وابسته جرائم خشن به ازاي هر 100 هزار نفر

متغيرهاي�توضيحي
مدل�با�مشاهدات�اصالح�شدهمدل�با�مشاهدات�اصالح�نشده

درجه�وقفهtضرايبدرجه�وقفهtضرايب
4/5631/354/633+1/32+نرخ تورم

3/6625/833/872+5/76+نرخ بيکاري
2/892-1/35-2/802-1/33-نرخ رشد اقتصادي

2/630-0/028-2/550-0/027-تغييرات نرخ باسوادي

---12/12-87-متغير مجازي
چون از مشاهدات اصالح شده 

استفاده کرده ايم، نيازي به متغير 
مجازي نبوده است

---4/54-*166/7----4/33-162-عرض از مبدأ
1388-13881362-1362دوره زماني
adj. R2%90%88

F3430
D.W2/12

RESET RAMSY TESTتصريح مدل كاماًل معني دار استتصريح مدل كاماًل معني دار است
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در مدل كمي نرخ ارتكاب جرائم خشن را كه اجزاي آن ضرب و  جرح، تظاهر به چاقوكشي، اجبار 
 و  اكراه، زورگيري و مسموم كردن عمدي است، در جدول )10( گزارش كرده ايم. با توجه به مشاهدات 
نامرتبط که در قسمت )5( آنها را تحليل اکتشافي کرديم از دو برآورد براي جرائم خشن بهره گرفته ايم 
که يکي با متغير مجازي براي مشاهدات سال هاي 1384 و 1385 و ديگري بدون متغير مجازي و با 
استفاده از مشاهدات به دست آمده از داده يابي درون نمونه اي تصريح شده است. نرخ تورم را با سه دوره 
وقفه وارد مدل کرده ايم كه براي دستيابي به وقفه بهينه از معيارهاي آكاييك، شوارتز و هنان ـ كويين 
بهره گرفته ايم. ضريب نرخ تورم اعداد 1/32 و 1/35 است كه نسبتًا بزرگ است. نرخ بيكاري نيز با دو 
دوره وقفه وارد مدل شده است كه ضريب آن بسيار بزرگتر از نرخ تورم و ارقام آن 5/76 و 5/83 است. 
نرخ رشد اقتصادي، البته با دو دوره وقفه، داراي ضرايب 1/33- و 1/35- و ضريب نرخ باسوادي اعدد 

0/027- و 0/028- است. تمام ضرايب در سطح 99 درصد معني دار است.

نتيجه�گيري�و�توصيه�هاي�سياستي
نتايج بررسي ها نشان مي دهد فرضيه هاي اصلي پژوهش مبني بر رابطه مثبت بين بيکاري و تورم 
بر متغيرهاي اجتماعي مورد تاييد است. مادامي که سياستگذاران محيط ارتکاب جرم را اصالح نكنند، 

در واقع، به جاي مبارزه با علت به مبارزه معلول مي پردازند و بايد حتمًا اين روند اصالح شود. 
هدف گذاري اصلي بايد بر کاهش بيکاري باشد نه تورم، زيرا با توجه به مدل ها اثر تخريبي بيکاري 
بسيار شديدتر از اثر تخريبي تورم است و اهميت بيشتري دارد اما تورم هاي مزمن در اقتصاد ايران نيز 
چون حالت ماندگار به خود گرفته است حتمًا بايد ريشه کن شود. الزم به ذکر است که نبايد نسبت به 
اهميت متغير هايي مانند شهرنشيني بي رويه، کيفيت و کميت سطح سواد جامعه غافل بود و بايستي 
اصالح آنها را در ميان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار داد زيرا ضرايب آنها بسيار اثرگذار و پررنگ تر 

از نرخ بيکاري و تورم است. 
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