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ثزٍت اعتكازُ ؽسُ اعت .زازُ ّهاي تنهار رفتهِ هزتهَه تهِ تزرعهي خوعيتهي ٍ
تْساؽتي ايزاى اعت مِ زر عال  1379خوعآٍري ؽسُ اعت .تزاي تحليهل نٌهس
هتغيزُ اس رگزعيَى الخغتيل اعتكازُ ؽسُ اعتً .تايح پضٍّؼ ًؾاى ههيزٌّهس
مِ هَقعيت اقتقازي ٍ اختواعي ذاًَار (ؽاذـ ثزٍت) تا هيشاى ههزه ٍ هيهز
مَزماى پغز ٍ زذتز راتيِ هعنَط زارز .تحقيالت هازراى مارايي ثهزٍت را زر
ماّؼ هزه ٍ هيز مَزماى پغزافشايؼ هيزّس ،اها نٌيي راتيِاي تزاي مَزمهاى
زذتز زيسُ ًويؽَزّ .ننٌيي هيشاى هزه ٍ هيز مَزماى سيزينغال زرگزٍُّهاي
فقيز خاهعِ تيؼ اس زٍ تزاتز گزٍُّاي ثزٍتوٌس اعت.
ياشگان كليذي :هزه ٍ هيهز مَزمهاى ،هَقعيهت اقتقهازي ٍ اختوهاعي
ذاًَار ،ؽاذـ ثهزٍت ،رٍػ تحليهل هؤلكهِّهاي افهلي ،تزرعهي خوعيتهي ٍ
تْساؽتي ايزاى.

مقذمٍ
تزرعيّاي خوعيتي ًؾاى هيزٌّس مِ ّوثغتگي تااليي تيي هزه ٍ هيز مَزمهاى
ٍ هَقعيت اقتقهازي ذهاًَار ٍخهَز زارز تگًَهِاي مهِ تها افهشايؼ هَقعيهت ٍ عهي
سًسگي ذاًَار ،هزه ٍ هيز مَزماى ًيش مهاّؼ ههيياتهس .تهِ ّوهيي خْهت ،زر تزذهي
هيالعات اس هيشاى هزه ٍ هيز مَزماى تِ عٌَاى ؽاذقي خْت ًؾاى زازى عي تَعهعِ
اختواعي ٍ اقتقازي اعتكازُ ؽسُ اعت ( Pritchett and Summers, 1996; Turrel and

.)Mengersen, 2000; Conley and Springer, 2001; Hosseinpoor et al, 2005
هَقعيت اقتقازي ذاًَار تز ميكيت هغني ،پَؽاك ،تغذيِ افزاز ذاًَار ،اس خولهِ ههازر
ٍمَزك ٍ ،زعتزعي تِ ذسهات تْساؽتي ٍ زرهاًي تأثيز هيگذارز .ايهي عَاههل ًيهش تهِ
ًَتِ ذَز تز هزه ٍ هيز مَزماى هؤثز ّغتٌس.
تزرعي تاثيز هَقعيت اقتقازي ٍ اختواعي ذاًَار ٍ هزه ٍ هيهز مَزمهاى اسً هز
عياعتگذاري زر سهيٌِ عالهت اّويت زارز .اگز ًؾاى زازُ ؽَز مِ هَقعيت اقتقهازي ٍ
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اختواعي ذاًَار تز هزه ٍ هيهز مَزمهاى تهاثيز ههيگهذارز ،زر ايٌقهَرت ههيتهَاى تها
عياعتْاي اقتقازي ٍ اختواعي هزه ٍ هيز مَزماى را مهاّؼ زاز .اهها اگهز ايهي هتغيهز
تاثيزي تز عالهتي مَزماى ًساؽتِ تاؽس زر ايٌقَرت نٌهيي عياعهتْايي اس ً هز مهاّؼ
هزه ٍ هيز مَزماى مارا ًرَاٌّس تَز (اگز نِ اس خٌثِ ّاي زيگز هيتَاًس هكيهس تاؽهس).
زر ايٌقَرت ،تزاي ارتقا عالهت مَزماى عياعهتّهاي زيگهزي تايهس زر پهيؼ گزفهت
(هاًٌس فزاّن ًوَزى ذسهات تْساؽتي ٍ زرهاًي).
زر تزرعي راتيِ تيي هَقعيت اقتقازي ذاًَار ٍ هزه ٍ هيز مَزماى يل هغهألِ
هْن اًساسُ گيزي هَقعيت اقتقهازي ذهاًَار اعهت .تهِ زاليهل گًَهاگًَي اًهساسُگيهزي
هَقعيت اقتقازي ذاًَار زؽَار اعت ٍ ّويي هَمَع تاعث هيؽَز مِ تزرعهي زقيه
ايي راتيِ تا هؾنالتي ّوزاُ تاؽس .زر زازُ ّهاي خوعيتهي ،اس خولهِ زازُّهاي تزرعهي
خوعيتي ٍ تْساؽتي ايزاى ،هَقعيت اقتقازي ذاًَار هغتقيواً اًساسُگيزي ًؾسُ اعت اهها
هتغيزّايي زر هَرز ذقَفيات ذاًَار(هاًٌس هالنيت ٍعايل گًَهاگَى ٍ زعتزعهي تهِ
ذسهات ٍيضُ) ٍخَز زارز مِايهي هتغيزّها تها وهسٍزي هَقعيهت اقتقهازي ذهاًَار را
هٌعنظ هيمٌٌس ،تٌاتزايي هيتَاى اس آًْا خْت هيالعِ راتيِ هَرز ً ز عَز خغهت .اس
آًدايي مِ تعساز ايي هتغيزّا سياز ّغتٌس ،هٌاعة اعت مِ ؽاذـ ٍاوسي تها اعهتكازُ
اس ايي هتغيزّها عهاذتِ ؽهَز مهِ ٍمهعيت اقتقهازي ذهاًَار را ًؾهاى زّهس .ينهي اس
رٍػّايي مِ تزاي ايي مار پيؾهٌْاز ؽهسُ اعهت اعهتكازُ اس رٍػ تحليهل هؤلكهِّهاي
افلي 1اعت .زر ايي هقالِ ،ها تا اعتكازُ اس ايهي رٍػ ٍ زازُّهاي تزرعهي خوعيتهي ٍ
تْساؽتي ايزاى مِ زر عال  1379خوعآٍري ؽسُ اعت ،اقسام تِ عاذت ؽاذـ ثهزٍت
ًوَزُ ٍ عپظ ارتثاه آًزا تا هزه ٍ هيز مَزماى زر ايزاى هَرز تزرعي قزار زازُاين.
هيالعات اًدام گزفتِ تاثيز هَقعيت اقتقهازي ٍ اختوهاعي ذهاًَار را تهزاي مهل
مَزماى تزرعي مززُاًس .هعوَالً ٍالسيي يا افزاز تالغ هٌاتع ذاًَار را تيي اعناي ذهاًَار
ترقيـ هيزٌّس ٍ مَزماى ،تَيضُ مَزماى سيز ينغال ،زر ايي سهيٌِ ًقؾي ًسارًس .اهها
. Principal Component Analysis
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تزخيحات ٍالسيي زر هَرز خٌغيت مَزماى هيتَاًس تز تقوينگيزي آًْا تهاثيز تگهذارز.
زر ًتيدِ ،تاثيز هَقعيت اقتقازي ٍ اختواعي ذاًَار هيتَاًس تا خٌغيت مَزمهاى تغييهز
مٌس .تٌاتزايي زر ايي هيالعِ ،تاثيز ؽاذـ ثزٍت تِ تكنيل مَزماى زذتز ٍ پغز تزرعي
ؽسُ اعت .عالٍُ تز ايي ،ايي فزميِ مِ تاثيز ثزٍت ٍ زرآهس تا عي تحقيالت ههازراى
تغييز هيمٌس هَرز تزرعي قزار گزفتِ اعت.
زر ازاهِ هقالِ ،اتتسا پيؾيٌِ پضٍّؼ زر سهيٌِ هَقعيت اقتقازي ذاًَار ٍ ههزه ٍ
هيز مَزماى ٍ عهپظ اًهساسُ گيهزي هَقعيهت اقتقهازي ٍ اختوهاعي ذهاًَار ٍ عهاذتي
ؽاذـ ثزٍت ارائِ هيؽَز .پظ اس تياى عهؤاالت پهضٍّؼ ٍ رٍػ پهضٍّؼ ٍ ،ؽهيَُ
عاذتي ؽاذـ ثزٍت تا اعتكازُ اس زازُّاي تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽتي ايهزاى تَمهي
زازُ هيؽَزً .تايح ٍ يافتِّاي پضٍّؼ ترؼ تعسي هقالِ را تؾنيل هيزٌّس .زر ترهؼ
آذهز  -ذالفهِ ٍ ًتيدهِگيهزي  -عهعي هههيؽهَز مهِ اس يافتهِّهاي پهضٍّؼ خْههت
عياعتگذاري تْساؽتي ٍ خوعيتي اعتكازُ ؽَز.

مًقعيت اقتصادي ي اجتماعي خاوًار ي مرگ ي مير كًدكان
تحقيقات ًؾاى هيزٌّس مِ يل راتيِ زرخِ تٌسي ؽسُ 1تيي عٌدِ ّاي هَقعيت
اقتقازي ٍ اختواعي ذاًَار ٍ عهالهتي ٍخهَز زارز ( Arentzen et al., 2004; Finch,

;2003; Hosseinpoor et al. 2005; Marmot et al., 1987; Sohler et al., 2003
 .) Stockwell et al., 2005زر ازتيات خوعيت ؽٌاعي ،ايي راتيِ زرخِ تٌسي ؽسُ تهِ
اعن "گزازياًت" 2ؽٌاذتِ ؽسُ اعت .هيالعات اًدام گزفتِ ًؾهاى ههيزٌّهس مهِ ؽهنل
گزازياًت ذيي ًثَزُ ٍ تقَرت هٌحٌي اعت تيهَري مهِ زر عهيَب تهاالتز هَقعيهت
اقتقازي ٍ اختواعي ايي راتيِ معيف ؽسُ ٍ تاثيز ثزٍت ٍ زرآهس تهز عهالهتي مهاّؼ
هي ياتس .گزازياًت زر هَرز ههزه ٍ هيهز مَزمهاى سيهز ينغهال ًيهش قاتهل زيهسى اعهت
. graded
. gradient
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( ،)Conley and Bennett, 2000; Finch, 2003تيؾتزيي تاثيز زرآههس تهز ههزه ٍ هيهز
مَزماى سيز ينغال زر ىثقات فقيز خاهعِ اعت .زر ىثقات ثزٍتوٌس ايهي تهاثيز مهاّؼ
يافتِ ٍ زر زرآهسّاي (ىثقِّاي) ذيلي تاال تقزيثااس تيي هيرٍز (.)Finch, 2003
تزاي تثييي گزازياًت زٍ ً زيِ ارائِ ؽسُ اعت :تهز ىثه ً زيهِ علغهلِ هزاتهة
اختواعي 1،هَقعيت اختواعي ٍ اقتقازي ذهاًَار ًؾهاى زٌّهسهَقعيت فهزز زر علغهلِ
هزاتة اختواعي اعت ٍ ايي علغلِ هزاتة اختواعي اعت مهِ تهز عهالهتي افهزاز تهاثيز
هيگذارز .عاسٍمار ايي تاثيز ًيش تيؾتز اس ىزي رًٍهسّاي ايدهاز اعهتزط تَمهي زازُ
ههيؽهَز (.)Finch, 2003, Kawachi, 2000; Marmot, 2002; Wilkinson, 1996
افزازي مِ اس ً ز علغلِ هزاتة اختواعي زر رزُ پاييي تزي قزار زارًس اعتزط تيؾهتزي
را تدزتِ هيمٌٌس ٍ ايي هغالِ تاعث ماّؼ عالهتي ٍ افشايؼ هزه ٍ هيز آًْا هيؽهَز.
زرهَرز هزه ٍهيز مَزماى ايي راتيِ اس ىزي عهالهت ههازراى تزقهزار ههيؽهَز .سيهزا
ارتثاه سيا زي تيي عالهت هازراى ٍ عالهت مَزمهاى ٍخهَز زارز .زر ٌّگهام تهارزاري،
عالهت هازراى تز عالهت مَزماى تاثيز هيگذارز ،تعس اس تَلس مهَزك ًيهش ههازراًي مهِ
هؾنالت عالهتي زارًس هوني اعت ًتَاًٌس هزاقثهتّهاي السم را تهزاي فزسًهساى ذهَز
فزاّن ًوايٌس .تٌاتزايي هازراًي مِ زر رزُ ّاي پاييي علغلِ هزاتة اختواعي قزار زارًهس
اس عالهت موتزي تزذَرزارًس مِايي هَمَع تاعث ماّؼ عالهتي ٍ افهشايؼ ههزه ٍ
هيز مَزماى آًْا هيؽَز.
ً زيِ زيگز ً ،زيِ ؽزايو هازي 2اعت .تز ىث ايهي ً زيهِ ،زرآههس ذهَز يهل
ؽاذـ هْن عالهت اعت ٍ فقو خاًؾهيٌي 3تهزاي علغهلِ هزاتهة اختوهاعي ًيغهت.
زرآهس تز هقزف ماالّا ٍ ذسهاتي مِ تز عالهتي هؤثز ّغتٌس تأثيز هيگذارز .ايي ماالّها
ٍ ذسهات ؽاهل :هَاز غذايي ،لثاط ،هغني ،اهناًات تْساؽتي ٍ زرهاًيً ٍ ،يش هزاقثهت
اس تشرگغاالى هي تاؽس .افشايؼ هقزف ٍ تْثَز ميكيت ايي ماالّا ٍ ذهسهات ههيتَاًهس
0
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تاعث ارتقا عالهت ٍ ماّؼ هزه ٍ هيز گززز .الثتِ تهأثيز زرآههس تهز عهالهتي مَزمهاى
هيتَاًس زٍگاًِ ٍ هتناز تاؽس .اس يل ىزف ،افشايؼ زرآههس ههيتَاًهس تاعهث افهشايؼ
هقزف ماالّا ٍ ذسهاتي ؽَز مِ هَخة ارتقاء عهالهت ههيؽهًَس ٍ اس ىهزف زيگهز،
افشايؼ زرآهس (تَيضُ زرآهس هازراى) هوني اعت تَاعيِ افشايؼ عاعات مهار ٍ مهاّؼ
سهاى هزاقثت اس مَزماى تاؽس مِ هيتَاًس تأثيز ًاهيلَب تهز عهالهتي مَزمهاى تگهذارز،
هگز ايٌنِ تا افشايؼ زر آهس ،ذاًَارّا اس هزاقثتّاي ٍيضُ (هاًٌس هْهس مهَزك) اعهتكازُ
مٌٌس ( .)United Nations, 1985ايي هَمَع مِ تاثيز زرآهس زر عيَب تااليي هَقعيهت
اقتقازي ٍ اختواعي ماّؼ هيياتس تيؾهتز ً زيهِ ؽهزايو ههازي را تاييهس ههيمٌهس .زر
عيَب تاالتز هَقعيت اقتقازي ٍ اختواعي افزاز ٍ ذاًَارّا اس ً ز زعتزعي تِ هٌاتع تها
موثَز هَاخِ ًيغتٌس ،تٌاتزايي افشايؼ زرآهس آًْا تاثيزي زر عالهتيؾاى ًرَاّس گذاؽت.
ؽَلتش (ً )Schultz, 1979ؾاى هيزّس مهِ زر راتيهِ تها ههزه ٍ هيهز مَزمهاى،
مؾؼ زرآهسي 1تزاي سًاى تحقيل مززُ تيؾتز اس سًاى تسٍى تحقيل اعت .ايي يافتِ را
هيتَاى تأييسي تز ايي ً زيِ زاًغت مِ تحقيالت ،مارايي 2زرآهس ترقهيـ يافتهِ تهِ
عالهتي را افشايؼ هيزّس .تزاي سًاى تحقيل مززُ ،مؾؼ زرآهسي هزه ٍ هيز مَزماى
هيتَاًس تِ زٍ زليل تاالتز تاؽس :اٍالً ،هيتَاى اًت ار زاؽت مِ تحقيالت تهز ترقهيـ
زرآهس ذاًَار تأثيز هيگذارز ٍ سًاى تاتحقيالت تاالتز اس اّويت عزهايِگذاري تهز رٍي
عالهت تيؾتز اىالع زارًس ٍ توايل زارًس مِ عْن تيؾتزي اس زرآهس ذَز را تهِ عهالهت
تچِّا اذتقاؿ زٌّس ٍ ثاًياً ،هيتَاى اًت ار زاؽت مهِ تحقهيالت ،مهارايي پهَلي مهِ
فزف عالهتي هيؽَز را افشايؼ زّس سيزا تحقيالت تاعث زعتياتي تِ زاًهؼ تْتهز زر
سهيٌِ اقساهات تزاي تْثَز عالهتي هيؽَز (.)United Nations, 1985
ترقيـ هٌاتع زر ذاًَار تَعيلِ ٍالسيي ٍ يا افزاز تالغ اًدام هيگيهزز ٍ هعوهَال
مَزماى ،تَيضُ مَزماى من عي ٍعالً ،قؾي زر ترقهيـ هٌهاتع ًسارًهس ٍ ًوهيتَاًٌهس
0
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هٌاتع را تِ ذَز ترقيـ زٌّس .تٌاتزايي تزخيحات ٍالهسيي ٍ تقهَرات آًْها زر ههَرز
ًقؼ ٍ خايگاُ ٍ ارسػ مَزماى زر ذاًَازُ هيتَاًس تز ترقهيـ هٌهاتع تهِ آًْها تهاثيز
گذارز ٍ اس ايي ىزي تز عالهتي مَزماى هَثز ٍاقع ؽَز ( .)United Nations, 1985زر
تغياري اس خَاهع زر وال تَععِ تزخي خٌغي (هعوَال تٌكع پغهزاى) زيهسُ ههيؽهَز.
عَاهلي مِ تز هزاقثت تثعيل آهيش مَزماى زذتز ٍ پغز تاثيز هيگذارًس ؽاهل :تقَرات
فزفتّاي اؽتغال تزاي سًاى ،هَقعيت ٍ هٌشلت اختواعي سًاى ٍ ٌّدارّهاي اختوهاعي
هيتاؽٌس ( .)Rosenzweig and Schultz, 1982تٌاتزايي ،هيتَاى اًت ار زاؽت مهِ تهاثيز
زرآهس ٍ تغييزات زرآهسي تزاي پغزاى ٍ زذتزاى ينغاى ًثاؽس.
ثزٍت ٍ زرآهس تا ينسيگز ارتثاه زارًس سيزا زرآهس هيتَاًس تثسيل تِ ثزٍت ؽَز
ٍ اس ثزٍت ًيش هيتَاى تزاي تَليس زرآهس اعهتكازُ ًوهَز .زر هقايغهِ تها زرآههس ،ثهزٍت
ؽاذـ معيف تزي تزاي ًؾاى زازى هقزف اعت سيزا ثزٍت اس زرآهس ايداز هيؽهَز.
زر ٍاقع اگز اهناى مٌتزل زرآهس زر گذؽتِ ٍخَز هيزاؽت تايس يهل راتيهِ هٌكهي تهيي
ثزٍت ذاًَار ٍ هقزف گذؽتِ آى زيسُ ؽَز ،اس آًدايي مِ اهناى نٌهيي مٌتزلهي تهزاي
زرآهس ذاًَار زرگذؽتِ ٍخَز ًسارز ،هعوَالً يل ّوثغتگي هثثت ٍ تهاال تهيي ثهزٍت ٍ
هقزف ذاًَار زيسُ هيؽَز ()United Nations, 1985

اوذازٌگيري يضعيت اقتصادي خاوًار
تزاي تعييي ٍمعيت اقتقازي ذاًَار عِ ًؾاًگز 1افلي مهِ عثارتٌهس اس :زرآههس
ذاًَارّ ،شيٌِّاي هقزفي ذاًَار ٍ ثزٍت ذاًَار ٍخَ زارز .زر ازاهِايي عِ ًؾاًگز را
ؽزب هيزّين (ًگاُ مٌيس تِ .)Rutstein and Johnson, 2004

درآمذ خاوًار
تزاي تغياري اس اقتقاززاًاى زرآهس فقو يل ًؾاًگز ً زي اعت سيهزا تهِ زاليهل
سيز اًساسُ گيزي آى زؽَار اعت -1 :تزذي افزاز زرآهس ذَز را ًويزاًٌس ،الثتِايي موثَز
0

. Indicator
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اىالعات زر مؾَرّاي موتز تَععِ يافتِ تيؾتز اعت -2 .تزذي افزاز تِ زاليل گًَاگَى
اس خولِ تزط اس هاليات ،تزط اس زسزي ٍ تزاي مول گزفتي اس زٍلهت ،زرآههس ٍاقعهي
ذَز را اعالم ًويمٌٌس -3 .زر ذاًَازُ افزاز گًَاگًَي هوني اعت مغهة زرآههس مٌٌهس
اها زر زرآهس ذَز تقيِ افزاز ذاًَازُ را عْين ًنٌٌس ٍ يا زيگز اعناي ذهاًَازُ اىالعهي
اس ايي هَمَع ًساؽتِ تاؽٌس -4 .هوني اعت مغة مٌٌسُ زرآهس نٌسيي هٌثهع زرآههسي
زر يل سهاى ٍ يا زر يل زٍرُ زاؽتِ تاؽس -5 .گشارػ زرآهس مغة ًؾسُ (هاًٌهس عهَز
ًاؽي اس تْزُ ّاي ٍام ٍ اخارُ هلل) هؾنل اعهت -6 .زر تزذهي ذاًَارّها زرآههس تهِ
فَرت رٍساًِّ ،كتگي ٍ ،يا فقلي تغييز هيمٌس.
تِ زاليل ياز ؽسُ ،تزاي زعتياتي تِ اىالعات هعتثز زر هَرز زرآهس ذهاًَارً ،يهاس
تِ هقاوثِّاي ىَالًي ٍ زقي اس توام اعناي ذاًَار مِ تيؼ اس  12عهال (ٍ يها وتهي
موتز) عي زارًس هيتاؽس .تز ىث ً زيِ زرآهس زائوي فزيسهي 1هقزف تاتعي اس زرآههس
زائوياعت ٍ تقويوات هقزفي زر يل رفتار آيٌهسُ ًگزاًهِ گزفتهِ ههيؽهًَس .زرآههس
خاري تعييي مٌٌسُ معيكي اس الگَّاي هقزفي تَزُ ٍ زاراي ذياي اًساسُگيزي تهااليي
اعت .زرآهس زائويهغتقيواً قاتل زيسى ًيغهت ٍ تَافه عوهَهيٍخهَز زارز مهِ زرآههس
زائوي تَعو هٌاتع اًغاًي ٍ فيشيني تعييي هيؽَز (.)Fergusen et al, 2002

َسيىٍَاي مصرفي خاوًار
تيي زرآهس ٍ هقزف راتيِ سيز تزقزار اعت:
y= C+ S+ T

مِ زر آى  yزرآهس C ،هقزفS ،پظاًساس ٍ  Tهاليات اعت .اعتكازُ اس ّشيٌِّاي
هقزفي ذاًَار تِ عٌَاى خاًؾيٌي تزاي زرآهس يا ثزٍت تز پايِايي راتيِ اعت مهِ زر آى
ّشيٌِ ّاي هقزفي ترؾي اس زرآهس ذاًَار را ًؾاى ههيزّهس .اًهساسُگيهزي ّشيٌهِّهاي
هقزفي ذاًَار تغياري اس هؾنالت اًساسُگيزي زرآهس را زاراعهت -1 :افهزاز گًَهاگَى
0
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ّشيٌِّاي هتكاٍتي زارًس ،تعٌَاى هثالٍ :عهايل ٍرسؽهي تَعهو ههززاى خهَاىٍ ،عهايل
آرايؼ تَعو سًاى ،تٌقالت تَعو تچِّا ٍ ،تدْيشات هَعيقي تَعو خَاًهاى هقهزف
هيؽَز .اها زر ٌّگام هقاوثِ زر هَرز ّشيٌهِّهاي هقهزفي ،فقهو اس ينهي اس اعنهاي
ذاًَار مِ زر ذاًِ ونَر زارز عؤال هيؽَز .ايي فزز هوني اعهت ّشيٌهِّهاي زيگهز
اعنا را ًساًس ٍ يا اؽتثاُ عٌَاى مٌس -2 .تيؾتز ارسياتيّاي ّشيٌِاي تزاي تعيهيي عهثسي
اس ماالّا ٍ ذسهات خْت هحاعثِ قيوت هقزفي اًدهام ههيگيهزز ،وهال آى مهِ تهزاي
ارسياتي فحي اس ٍمعيت اقتقازي ليغت زقيه تهزي اس ماالّها ههَرز ًيهاس اعهت-3 .
عالٍُ تز ليغت تلٌسي اس اقالم ،عؤاالت پزعؾٌاهِ تايس ىَل زٍرُ اعتكازُ اس ماال را ًيهش
زر ً ز تگيزز (هاًٌس :زر  24عاعت يا  7رٍس گذؽتِ تزاي غهذا ٍ  30رٍس گذؽهتِ تهزاي
پززاذتّاي تلكي ،تزق ٍ يا ذزيس لثاط)ّ ،ويي هغألِ تاعث پيچيسُتز ؽسى پزعؾهٌاهِ
هيؽَزٍ -4 .ارز مززى تزذي ّشيٌِّا عؤال تزاًگيش اعت .آيا پززاذهتّهاي ٍام تايهس
وغاب ؽَز؟ آيا ّشيٌِّاي غيزهٌ ن تشره ،هاًٌس ّشيٌِ اسزٍاج تايس وغاب ؽَز؟

ثريت
اعتكازُ اس ثزٍت تزاي تعييي ٍمعيت اقتقهازي هٌاعهةتهز اعهت سيهزا ثهزٍت
ٍمعيت زائويرا تْتز اس ّشيٌِّاي هقزفي ٍ زرآهس ًؾاى هيزّس ٍ اًساسُگيزي ثهزٍت
آعاًتز اعت ٍ ًياس تِ عؤاالت موتزي ًغثت تهِ زٍ ههَرز زيگهز زارز .اس خٌثهِ ً هزي
ثزٍت يا هعازل آى زارايي ذالـ ،تزاتز اعت تا هدوَع قيوت توام زاراييّهاي هَخهَز
(ّن فيشيني ٍ ّن پَلي) مِ اس آى تسّيّا را من مززُاين .اًساسُگيزي ثزٍت ًيش هغهائل
ٍ هؾنالت هؾاتِ زرآهس ٍ ّشيٌِّاي هقهزفي ذهاًَار را زارز .هحققهيي زر پضٍّؾهات
ذَز اس ؽاذـّهاي گًَهاگًَي خْهت اًهساسُگيهزي ثهزٍت اعهتكازُ مهززُاًهس .ايهي
ؽاذـّا ؽاهل هالنيت سهيي ٍ ذاًِ ،عزهايِّاي پزتْزُ ٍ هالنيت ماالّهاي هقهزفي
تازٍام هاًٌس رازيَ ،زٍنزذِ ٍ ذاًِ هيتاؽٌس.
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تزذي پضٍّؾات (ً )Montgomery et al, 2000ؾاى هيزٌّس مِ ؽاذـ ثزٍت
پيؼ تيٌي مٌٌسُ معيفتزي ًغثت تِ ّشيٌِ ّاي هقزفي اعت .اها ّواًگًَِ مِ فيلوهز ٍ
پزيؾت تَمي هي زٌّس ،ؽاذـ زارايي ،رفاُ خهاري يها فقهز خهاري را اًهساسُگيهزي
ًويمٌس تلنِ تعٌَاى يل عاهل تعييي مٌٌسُ زر هغألِ هَرز ً ز اعتكازُ هيؽَز ( Filmer

ّ .)and Pritchett, 2001ننٌيي ،ؽاذـ زارايي تِ عٌَاى خاًؾيٌي تهزاي ّشيٌهِّهاي
هقزفي ًيغت تلنِ ّشيٌِ ّاي هقزفي ٍ ؽاذـ زارايي تهِ عٌهَاى خاًؾهيي ٍمهعيت
اقتقازي زراسهست ذاًَار تنار هيرًٍس .فيلوز ٍ پزيؾت ًؾاى ههيزٌّهس مهِ ؽهاذـ
زارايي تا زقتي تزاتز ٍ وتي تيؾتز اس ّشيٌِّاي هقزفي ،تزذي هتغيزّاي اختواعي زيگز
هاًٌس :ثثت ًام تچِّا را پيؼ تيٌي هيمٌس.

ساخته ضاخص ثريت
هعوَالً اىالعاتي مِ زر تزرعيْا ،اس خولِ "تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽتي" ()DHS
خوهعآٍري ؽههسُاًهس ؽههاهل :اىالعههات زر ههَرز هالنيههت (هاًٌهس يرچههال ،اتَهثيههل ٍ
تلَيشيَى) ٍ زعتزعي ذاًَار تِ ذسهات (هاًٌس آب ،تزق ٍ ،تلكي) هيتاؽهٌس .هغهألِاي
مِ زر عاذت ؽاذـ ثزٍت هيزب هيؽَز ايي اعت مِ نگًَِايي اىالعات را تا يل
هتغيز تِ عٌَاى خاًؾيٌي تزاي ثزٍت ذاًَار ًؾاى زّهين .تهزاي ايٌنهار هعوهَالً اس يهل
ؽاذـ ذيي خْت ازغام ايي هتغيزّا اعتكازُ هيؽَز .هغألِ تعس ايي اعت مِ ٍسًْاي
هتغيزّاي گًَاگَى زر ايي ؽاذـ ذيي نگًَِ تعييي هيؽَز؟ فيلوز ٍ پزيؾت تهزاي
هحاعثِ ٍسًْا رٍػ تحليل هؤلكِّاي افلي را پيؾٌْاز هيمٌٌس( Filmer and Pritchett,

 .)2001ها ًيش زر ايي پضٍّؼ اس ايي رٍػ اعتكازُ هيمٌهين) .عهاذت ؽهاذـ ثهزٍت
ؽاهل :هزاول تعييي هتغيزّاي ًؾاًگز ،هحاعهثِ ٍسًْهاي ًؾهاًگزّا ٍ ،هحاعهثِ هقهسار
ؽاذـ هيتاؽس.
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اوتخاب متغيرَاي وطاوگر
هتغيزّاي ًؾاًگز تقزيثاً ؽاهل توام زاراييّا ٍ ذسهات هَرز اعهتكازُ اعهت مهِ
ّز اًساسُ تعساز ايي هتغيزّا تيؾتز تاؽس تَسيع تْتزي تسعت هيآيهس .تعيهيي هتغيزّهاي
ًؾاًگز تغتگي تِ ؽزايو ّز مؾَر زارز .گاّي اٍقات تزاي ايٌنِ ؽاذـ ثهزٍت قاتهل
فْن تاؽس السم اعت يل هتغيز اس هدوَعِ ًؾاًگزّا ذارج ؽَز ،تعٌَاى هثهال ،هالنيهت
زانا 1زرمؾَرّاي آعهياي هزمهشي هعهزف يهل تهات رٍعهتايي مَنهل ٍ هتعله تهِ
ذاًَازُ ّاي فقيز اعت .تنار تززى ايي ًؾاًگز ،عالهت ؽاذـ ثزٍت ايهي مؾهَرّا را
عَك ههيمٌهس ،زر والينهِ زر رٍعهيِ زانها هعهزف ذاًهِّهاي تهشره ٍ هتعله تهِ
ذاًَازُ ّاي ثزٍتوٌس تَزُ ٍ تنار تززى آى عالهت ؽهاذـ ثهزٍت را تغييهز ًوهيزّهس
(.)Rutstein and Johnson, 2004
هتغيزّاي ًؾاًگز زر "تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽتي" ( )DHSهعوَالً تزاي اّسافي
غيز اس تعييي ٍمعيت اقتقازي خوعآٍري ؽسُاًس اها ّوِ آًْها تها ٍمهعيت اقتقهازي
ّوثغتگي زارًس .زٍ هتغيز آهَسػ ٍ اؽتغال زر عاذت ؽاذـ ثزٍت تنار ًوهيرًٍهس
سيزا ّسف ،تعييي يل هتغيز اقتقازي ذالـ اعت .آهَسػ ٍ اؽتغال ّز يل اثهز ذهَز
را تز ٍمعيت عالهتي افزاز ٍ اعتكازُ اس ذسهات تْساؽتي ٍ زرهاًي هيگذارًس .آهَسػ
تَاًايي افزاز را زر اعتكازُ اس اىالعات ٍ ذسهات تْساؽتي ٍ زرهاًي افهشايؼ ههيزّهس.
تزذي هؾاغل ًيش تيوِ ّاي تْساؽهتي ٍ زرههاًي تهزاي مارمٌهاى ذهَز فهزاّن ههيمٌٌهس
(.)Rutstein and Johnson, 2004
زر سهيٌِ اًتراب هتغيزّاي ًؾاًگز هغائلي ٍخَز زارز .تزذي ذسهات هاًٌس :آب
لَلِ مؾي ٍ تزق تقَرت عوَهيارائِ هيؽًَس .عؤالي مِ هيهزب ههيؽهَز ايهي اعهت
مِايا ايي گًَِ ذسهات ًيش هٌعنظ مٌٌسُ ٍمعيت اقتقازي ذاًَار ّغتٌس؟ خَاب ايهي
عؤال هثثت اعت سيزا ذاًَازُّاي ثزٍتوٌس هعوَال هحل عنًَت ذَز را زر خهاُّهايي
اًتراب هيمٌٌس مِ زعتزعي تِايي ذسهات زاؽتِ تاؽٌس.اها ذهاًَازُ ّهاي فقيهز هونهي
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اعت تَاى نٌيي ماري را ًساؽتِ ٍ هدثَر تِ اقاهت زر هٌاىقي ؽًَس مِ اس ً ز ارائِايهي
ذسهات معيف ّغتٌس ( .)Rutstein and Johnson, 2004تٌاتزايي زعتزعي تِ آب لَلِ
مؾي ،فامالب ٍ تزق ًيش اىالعاتي زر هَرز هَقعيت اقتقهازي ذهاًَارفزاّن ههيمٌهس.
تيؾتز ًؾاًگزّا هتغيزّاي ىثقِاي ّغتٌس ٍ تزاي تنار تززى آًْها زر ؽهاذـ ثهزٍت ٍ
تعييي ٍسىّا ،تثسيل آًْا تِ هتغيزّاي زٍ ارسؽي مزٍري اعت.

ريش تعييه يزوُا
عازُتزيي رٍػ تعييي ٍسًْا ،گزفتي ٍسًْاي ينغهاى اعهت .اهها نًَهايي ؽهيَُ
تكاٍتي تيي زاراييّاي گًَاگَى ًويگذارز رٍػ معيكي اعت .رٍػ زيگز ،اعهتكازُ اس
ارسػ فعلي زارايي ذاًَار ٍ يا قيوتْهاي ذزيهس آًْها اعهت .اهها هعوهَ ًال تزرعهيّهاي
خوعيتي ،اس خولِ "تزرعهي خوعيتهي ٍ تْساؽهتي"( ،)DHSايهي اىالعهات را ًسارًهس.
رٍينزز زيگز اعتكازُ اس رٍػّاي نٌس هتغيزُ اعهت .زٍ رٍػ هعوهَل زر ايهي سهيٌهِ
رٍػ تحليل هؤلكِّاي افلي ٍ رٍػ تحليل عاهلّا 1اعتٍ .خَز ّوثغتگي تهاال تهيي
ًتايح تحليل عاهلّا ٍ تحليل هؤلكِّاي افلي ًؾاى هيزّس مِ تكاٍت عولهي مهَنني
تيي ايي زٍ رٍػ ٍخَز زارز .زر ايي پضٍّؼ ،اس رٍػ تحليل هؤلكِّاي افهلي خْهت
تعييي ٍسًْا اعتكازُ ؽسُ اعت.

تحليل مؤلفٍَاي اصلي
رٍػ تحليل هؤلكِّاي افلي اس ًَع تنٌيلّاي تدشيِ عهاهلي اعهت مهِ تهزاي
ماّؼ زازُّا تنار هي رٍزّ .سف افلي تحليل هؤلكهِّهاي افهلي خهايگشيي مهززى K

هتغيز ّوثغتِ تا تعساز موتزي هتغيز ًاّوثغتِ اعت مِ ؽاهل تيؾتزيي اىالعات هَخهَز
زر هدوَعِ افلي هتغيزّا تاؽٌس .فزك مٌيس مِ  Kهتغيز (ًؾهاًگز) ّوثغهتِ هها ؽهاهل
 x1, x2, ...xkهيؽَز .رٍػ تحليل هؤلكِ ّاي افلي ايي هتغيزّاي ّوثغتِ را اس ىزيه
0

. Factor Analysis
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زٍراى تِ هدوَعِ  Kهتغيز ًاّوثغتِ  y1, y 2, ..., y kمِ هؤلكِّاي افلي ًاهيسُ هيؽهًَس
تثسيل هيمٌس.ايي عول تگًَِاي اًدام هيگيزز مِ  y1تيؾتزيي ٍارياًظ هونهي زازُّها
را تَمي زّس y 2 ،تيؾتزيي ٍارياًظ تاقي هاًسُ را ٍ ،الي آذز .هدوَعِ  Kهؤلكِ مهل
ٍارياًظ را تَمي هيزٌّس .اگز نٌس هؤلكِ اٍل هقسار سيازي اس مل ٍارياًظ را تَمي
زٌّس هيتَاى ًتيدِ گزفت مِ تيؾتز تغييزات زر ّ xا تَعيلِ ّويي نٌهس هؤلكهِ افهلي
تَمي زازُ هيؽَز ٍ هيتَاى تسٍى ايٌنِ اىالعات سيازي اس زعت تزٍز تقيِ هؤلكهِّها
را ًسيسُ گزفهت .اٍلهيي هَلكهِ افهلي  y1ههيتَاًهس تعٌهَاى ذالفهِاي اس هتغيزّهاي
 x1, ..., xkتنار رٍز .فزك اعاعي زر اعتكازُ اس  y1تعٌَاى ؽاذـ ثزٍت ايهي اعهت
مِ ثزٍت زراسهست ذاًَار تيؾتزيي ٍارياًظ-مَاريهاًظ هتغيزّهاي زارايهي را تَمهي
هيزّس ّ .يچ راّي تزاي آسهَى ايي فزك تِ فَرت هغتقين ٍخَز ًسارز ،اهها فيلوهز ٍ
پزيؾت (ً )Filmer and Pritchett, 2001ؾاى هيزٌّس مِايي رٍينزز ًتايح قاتل قثهَلي
زارز .هقايغِايي رٍػ تا عايز رٍػّا ًيش ًؾاى هيزّهس مهِ رٍػ تحليهل هؤلكهِّهاي
افلي تغيار قَي ٍ قاتل اىويٌاى اعت.

سؤاالت پصيَص
عَاالت ايي پضٍّؼ تسيي قزارًس -1 :آيا هَقعيت اقتقازي ٍ اختوهاعي ذهاًَار
(ؽاذـ ثزٍت) تز هزه ٍ هيز مَزماى زذتز ٍ پغز زر ايزاى تاثيز ههيگهذارز؟  -2آيها
تحقيالت هازراى تاعث افشايؼ مهارآيي ثهزٍت ٍ زرآههس زر تْثهَز عهالهتي مَزمهاى
هيؽَز؟ تعثارت زيگز ،آيا ههازراى تحقهيل مهززُ زر ايهزاى تْتهز ههيتَاًٌهس اس هٌهاتع
ذاًَار(ثزٍت ٍ زرآهس) خْت ارتقاء عالهت مَزماى ذَز ٍ ماّؼ ههزه ٍ هيهز آًْها
اعتكازُ ًوايٌس؟  -3آيا تاثيز ثزٍت ٍ زرآهس تز هزه ٍ هيز مَزماى زذتز ٍ پغز هتكهاٍت
اعت؟  -4نِ تكاٍتي زر هيشاى ههزه ٍ هيهز مَزمهاى سيزينغهال زب تهيي گهزٍُّهاي
اقتقازي ٍ اختواعي گًَهاگَى ٍخهَز زارز؟ تيهَر اذتقافهي ،عهيَب ههزه ٍ هيهز
مَزماى زر هياى گزٍُّاي فقيز ،هتَعو ٍ ،ثزٍتوٌس خاهعِ تِ نِ فَرت اعت؟
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ريش پصيَص
دادٌَا
زر ايي هيالعِ اس زازُّاي "تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽهتي" 1ايهزاى اعهتكازُ ؽهسُ
اعت .ايي زازُّا زر عال  1379تَعو ٍسارت تْساؽت ،زرهاى ٍ آهَسػ پشؽهني ٍ تها
ّوناري هزمش آهار ايزاى خوع آٍري گززيهسُ اعهتّ .هسف ملهي ايهي تزرعهي تعيهيي
ؽاذـّا ي خوعيتهي ٍ تْساؽهتي تهِ تكنيهل اعهتاى ٍ زر عهي هلهي تهَز .اّهساف
اذتقافي ىزب ؽاهل :تعييي ؽهاذـّهاي اقتقهازي ٍ اختوهاعي ،رفهاّي ،تهارٍري،
تْساؽت هازراى ٍ سًهاى ،هؾرقهات اختوهاعي ٍ تْساؽهتي مَزمهاى ٍ ،ؽهاذـّهاي
تْساؽتي زيگز تَز.
خاهعِ آهاري هَرز تزرعي ،ؽاهل مليِ ذاًَارّاي هعوَلي عامي ّز اعهتاى تهِ
تكنيل ًقهاه ؽهْزي ٍ رٍعهتايي زر عهال  ٍ 1379مليهِ افهزاز زاذهل ايهي ذاًَارّها
هي تاؽس.خوع آٍري اىالعات اس ىزي هزاخعِ هغتقين هقاوثِ گز تعلين زيسُ  -مهِ اس
پزعٌل ٍسارت تْساؽت ،زرهاى ٍ ،آههَسػ پشؽهني تَزًهس  -تهِ ٍاوهسّاي آههاري ٍ
تنويل پزعؾٌاهِ تا اًدام هقاوثِ ٍ آسهايؼ اًدام گزفتهِ اعهت .رٍػ آههارگيزي زر
ايي ىزبً ،وًَِگيزي ذَؽِاي ٍ اس ًهَع عيغهتواتيل اعهتّ .هز ذَؽهِ  10ذهاًَار
هعوَلي عامي را ؽاهل هيؽهَز (تهزاي اىهالع اس رٍػ هحاعهثِ ودهن ًوًَهِ ٍرٍػ
اًتراب ذَؽِّاي ًوًَِ هزاخعِ مٌيس تِ ٍسارت تْساؽت ،زرههاى ٍ آههَسػ پشؽهني،
 )134-5 :1379زر مل 957,113 ،ذاًَار تزاي ًوًَِ اًتراب ٍ ،توام افهزاز ذاًَارّهاي
اًتراب ؽسُ زر ًوًَِ گٌداًسُ ؽسُاًس .زازُّاي فزسًساى هزتَه تهِ سًهاى  10-49عهالِ
ذاًَار اعت مِ زعتمن ينثار اسزٍاج مززُاًس .زازُّاي هَرز تزرعهي زر ايهي تحليهل
هزتَه تِ فزسًساًي اعت مِ زر فافلِ يل تها زُ عهال قثهل اس سههاى هقهاوثِ تهِ زًيها
0
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آهسُاًس ،ايي زازُّا ؽاهل  100200مَزك هيتاؽٌس .اس آًدايي مِ عٌافز ًوًَِگيزي زر
اعتاىّاي گًَاگَى ٍ هٌهاى ؽهْزي ٍ رٍعهتايي ايهي اعهتاًْا زاراي اوتوهال اًترهاب
هغاٍي ًثَزًس ،تزاي آًنِ ًتايح تسعت آهسُ قاتل تعوين تِ مل خوعيهت تاؽهٌس ،زازُّها
ٍسى زازُ ؽسُاًس.

1

پزعؾٌاهِ تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽتي ؽاهل :پزعؾٌاهِ عوَهيذاًَار ،پزعؾٌاهِ
اذتقافههي سًههاى  10-49عههالِ زعههتمههن ينثههار اسزٍاج مههززُ ذههاًَار ٍ ،پزعؾههٌاهِ
اذتقافي مَزماى سيز  5عال هيتاؽس .پزعؾٌاهِ عوَهي ،ذاًَار اىالعات هزتهَه تهِ
ذقَفههيات اعنههاي ذههاًَار ،مههار افههزاز  5-14عههالِ ،وازثههِ ٍ هعلَليههت زر ذههاًَار
تغْيالت ٍ اهناًات رفاّي ذاًَار ٍ ،هزه ٍ هيهز را خوهع آٍري ههيمٌهس .پزعؾهٌاهِ
اذتقافي سًاى  10-49عالِ زعتمن ينثهار اسزٍاج مهززُ ذهاًَار ،اىالعهات هزتهَه
تِ تارٍري ٍ ؽيززّي ٍ ،تٌ ين ذاًَازُ را خوع آٍري ههيمٌهس .پزعؾهٌاهِ اذتقافهي
مَزماى سيز  5عهال ،اىالعهات هزتهَه تهِ تيوهاريّهاي اعهْال ٍ عكًَهتّهاي وهاز
تٌكغي ،آهَسػ پيؼ زتغهتاًي ٍ ؽهيز ههازر را خوهع آٍري ههيمٌهس .زر ايهي هيالعهِ
اىالعات هزتَه تِ ذقَفيات اعناي ذاًَار مِ زر پزعؾٌاهِ اٍل اعت تها اىالعهات
هزتَه تِ فزسًساى مِ اس پزعؾٌاهِ زٍم تسعهت ههيآيهس تها اعهتكازُ اس مهسّاي ذهاًَار
هزتَه 2ؽسُاًس.
پظ اس خوع آٍري اىالعاتٍ ،سارت تْساؽت ،زرهاى ٍ آهَسػ پشؽني اقسام تِ
ارسياتي زازُ ّاي خوع آٍري ؽهسُ ًوهَز .زر ايهي ارسيهاتي ًتهايح تزرعهي خوعيتهي ٍ
تْساؽتي تا عِ زعتِ اس آهارّهاي هزمهش آههار ايهزاى ،يعٌهي عزؽهواري عوهَهيًكهَط
ٍهغني عال  ،1375ىزب اًهساسُ گيهزي رؽهس خوعيهت (ارج) ٍ ،ىهزب اًهساسُ گيهزي
1

 -تزاي اىالعات تيؾتز زر هَرز ًوًَِ هزاخعِ مٌيس تِ ٍسارت تْساؽت ،زرهاى ٍ آهَسػ پشؽهني ( .)1379تهزاي

اىالع زر هَرز رٍػ ٍسى زازى زازُّا رخَع مٌيس تِ هقيكَي (.)1385

1

. link
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تارٍري ٍ هزه هقايغِ گززيسً .تايح ايي هقايغِ ًؾاى هيزّس مِ تزمية عٌي ٍ خٌغي
تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽتي ،تا عزؽواري عال ّ 1375ورهَاًي زارز .تهزخي عهٌي زر
ايي تزرعي تغيار موتز اس ىزب ارج ٍ ىزب اًساسُ گيزي تارٍري ٍ هزه اعهت ٍ وتهي
زر هَارزي اس عزؽواري عال ً 1375يشموتز اعت .تزخي عٌي زر هياى فهَت ؽهسگاى
زر عٌيي مَزميًَ ،خَاًي ٍ خَاًي ٍخَز ًسارز ٍ فقو تيَر هحسٍز فَت ؽهسگاى زر
هياًغالي ٍمٌْغالي اس تزخي ّاي عٌيي گزز تزذَرزارًس .هقايغِ هيشاىّاي هزه ٍ هيز
ٍيضُ عٌي ًؾاى هيزّس من ؽواري هزه ٍ هيز تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽتي اس ىزب ارج
ٍ ىزب تارٍري ٍ هزه هحسٍزتز اعت .هقايغِ ًغثت ذاًَارّا تاًتايح عزؽهواري ًيهش
ٍخَز من ؽواري ٍ اًتراب خْت زار را ًؾاى ًوهيزّهس (ٍسارت تْساؽهت ،زرههاى ٍ
آهَسػ پشؽني.)1379 ،

ساخته ضاخص ثريت
هتغيزّايي مِ زر عاذت ؽاذـ ثزٍت هَرز اعتكازُ قزار گزفتِاًس تِ قزار سيهز
هيتاؽٌس  :هٌثع افلي آب آؽاهيسًي ذاًَارٍ ،خَز تَالت زر زاذل ٍاوس هغنًَيً ،هَع
تَالت ذاًَارٍ ،خَز تَالت اؽتزامي تا عايز ذهاًَازُّهاً ،هَع فامهالب ووهامً ،حهَُ
خوع آٍري ستالِ ذاًَارٍ ،خهَز ووهام زر زاذهل ٍاوهس هغهنًَي ،زاراتهَزى ذهَزرٍ،
هَتَرعينلت ،زٍنزذِ ،تلكي ،يرچال ،رازيَ ٍ ،تلَيشيهَىً ،هَع عيغهتن گزههايؼ زر
ٍاوس هغنًَيًَ ،ع عَذت گزهايؾي هَرز اعتكازُ ذاًَارًَ ،ع عَذت هَرز اعهتكازُ
تزاي پرت ٍ پش ٍ ،تعساز اتاقّاي ٍاوس هغنًَي .خسٍل  1هتغيزّاي هَرز اعهتكازُ زر
عاذت ؽاذـ ثزٍت ٍ تعاريف آًْها را ًؾهاى ههيزّهس .تهِ اعهتثٌاي هتغيهز "تعهساز
اتاقّا" ،تقيِ هتغيزّا زٍ ارسؽي (فكز يا يل) مسگذاري ؽسُاًس.
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جذيل  -1متغيرَاي مًرد استفادٌ در تحليل مؤلفٍَاي اصلي تراي ساخت ضاخص ثريت

تعزيف

هتغيز
آب 1

هٌثع آب آؽاهيسًي ذاًَار اس آب لَلِمؾي يا ناُ تْغاسي ؽسُ اعت

آب 2

هٌثع آب آؽاهيسًي ذاًَار اس هٌاتع تاس(هاًٌس :رٍزذاًِ ،تزمِ ،خَيثار) اعت

آب 3

هٌثع آب آؽاهيسًي ذاًَار اس هٌاتع زيگزي غيز اس هٌاتع زٍ هَرز تاال اعت

تَالت

زر زاذل ٍاوس هغنًَي تَالت اعت

تَالت اؽتزامي

تَالت ذاًَار هَرز اعتكازُ ذاًَار زيگز قزار هيگيزز

تَالتتْساؽتي

تَالت هَرز اعتكازُ ذاًَار تْساؽتي اعت

فامالب

فامالب ووام تِ ناُ ،فامالب يا ؽثنِ فامالب زفع هيؽَز

ستالِ

ستالِ ذاًَار تَعو فزز يا ًْاز ذافي خوعآٍري هيؽَز

ووام

زر زاذل ٍاوس هغنًَي ووام ٍخَز زارز

يرچال

ذاًَار زاراي يرچال اعت

رازيَ

ذاًَار زاراي رازيَ اعت

تلَيشيَى
تلكي
هَتَرعينلت

ذاًَار زاراي تلَيشيَى اعت
ذاًَار زاراي تلكي اعت
ذاًَار زاراي هَتَرعينلت اعت

زٍنزذِ

ذاًَار زاراي زٍنزذِ اعت

اتَهثيل

ذاًَار زاراي اتَهثيل اعت

عيغتن گزهايؾي

ذاًَار اس عيغتن گزهايؼ هٌاعة(ؽَفاص،فيمَئل،يا تراري زٍزمؼزار)
اعتكازُ هيمٌس

عَذت گزهايؾي ذاًَاراس عَذت هٌاعة (هاًٌس :گاسهايع ،گاس ىثيعي ٍ يا تزق) تزاي
گزهايؼ اعتكازُ هيمٌس
عَذت آؽپشي

عَذت هَرزاعتكازُ ذاًَار تزاي پرت ٍ پش گاس ىثيعي ،گاس هايع ،تزق ٍ
يا هاًٌس ايٌْا اعت

تعساز اتاقّا

تعساز اتاقّاي ٍاوس هغنًَي
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زر اعتكازُ اس رٍػ تحليل هؤلكهِّهاي افهلي ،اس ًوهزات اعهتاًسارز هتغيزّهاي
خسٍل  1اعتكازُ ؽسُ اعتً .وزات عاهل هتغيزّا تزاي هؤلكهِ اٍل ٍسى آى هتغيهز را زر
ؽاذـ ثزٍت تسعت هيزّس .ؽاذـ ثزٍت هحاعثِ ؽهسُ تهزاي ّهز مهَزك ،خوهع
ٍسًي هتغيزّاي ذقَفيات ٍ زاراييّاي ذاًَار تزاي آى مَزك اعت.

تحليل چىذ متغيرٌ
تزاي تحليل نٌس هتغيزُ اس رٍػ رگزعيَى الخغتيل اعتكازُ ؽسُ اعهت .هتغيهز
ٍاتغتِ هزه ٍ هيز مَزماى سيز ينغال را ًؾاى هيزّس .هتغيزّاي هغهتقل ههسل ؽهاهل:
ؽاذـ ثزٍت ذاًَار ،تحقيالت هازر ،هحل عنًَت هازر ،عي ههازر زر ٌّگهام تَلهس
مَزك ،رتثِ تَلس مَزك ،هْاخزت هازر ،نٌسقلَسايي ،فعاليت هازر زر ّكتهِ گذؽهتٍِ ،
خٌظ مَزك اعت .خسٍل  2تعاريف هتغيزّاي تنار رفتِ را ًؾاى هيزّس.
جذيل  -2تعاريف متغيرَاي تكار رفتٍ در تحليل چىذ متغيرٌ

تعزيف

هتغيز
رتثِ تَلس

رتثِ تَلس مَزك

خٌغيت

خٌغيت مَزك ;0 ،پغز ;1 ،زذتز

هحل عنًَت
هْاخزت

هحل عنًَت ذاًَار ;0 ،رٍعتا ;1 ،ؽْز
هْاخزت هازر زر ىي  5عال قثل اس سهاى پيوايؼ;0 ،هْاخزت ًنززُ،
 ;1هْاخزت مززُ

نٌسقلَسايي
عي هازر

ٍمعيت تَلس مَزك ;0 ،تَلس يل مَزك ;1 ،تَلس زٍقلَ يا نٌس قلَ
عي هازر زر ٌّگام تَلس مَزك ،هتغيز ىثقِاي :سيز  20عال 20 ،تا  29عهال،
 30تا  39عال 40 ،عال يا تيؾتز

فعاليت هازر

فعاليت هازر زر ىي  7رٍس گذؽتِ ،هتغيز ىثقِاي :ذاًِزار ،ؽاغل ،عايز هَارز

تحقيالت هازر تحقيالت هازر زر سهاى هقاوثِ،هتغيز ىثقِاي :تيعَاز ،اتتهسايي ٍ موتهز اس
اتتسايي ،تاالتز اس اتتسايي
ؽاذـ ثزٍت

خوع ٍسًي زاراييّا ٍ ذقَفيات ذاًَار تزاي ّز مَزكٍ ،سًْها اس ىزيه
تحليل هؤلكِّاي افلي هحاعثِ ؽسُاًس.
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يافتٍَاي پصيَص
آمار تًصيفي
زر زازُ ّاي هَرز اعتكازُ ،وسٍز  48/7زرفس مَزماى زذتز ٍ تقيِ پغز ّغهتٌس.
هحل عنًَت  45/6زرفس مَزماى زر رٍعتا ٍ  54/4زرفس زر ؽْز اعت .وسٍز 12/5
زرفس هازراى زر ىي عال گذؽتِ هْاخزت مززُ تَزًس .تيؾتز هازراى ( 82/2زرفهس) زر
ٌّگام تَلس مَزك زر گزٍُ عٌي  20-39عال قزار زاؽتٌس .وسٍز  78/7زرفهس ههازراى
ذاًِزار ٍ  20/1زرفس ؽاغل ّغتٌس .وسٍز  34/7زرفس هازراى تيعهَاز32/7 ،زرفهس
زاراي تحقيالت اتتسايي يا موتز اس اتتسايي ٍ  31/9زرفس تحقيالت تيؾهتز اس اتتهسايي
زارًس .اس مل 100200مَزك 3671 ،مَزك قثل اس ينغالگي فَت ؽهسُ تَزًهس مهِ 3/7
زرفس مل مَزماى را ؽاهل هيؽًَس.

ضاخص ثريت
زر اتتسا ؽاذـ ثزٍت تا اعتكازُ اس  20هتغيز اًتراب ؽسُ هحاعهثِ گززيهس ،اهها
وسٍز  40/2زرفس اس زازُّا تَاعيِ ٍخَز ارسػّاي ًاهعلَم 1زر هحاعثِايي ؽهاذـ
وذف ؽسُ تَزًس .تزرعي زازُّا ًؾاى زاز مِ زٍ هتغيز "فامالب" ٍ "تَالت اؽتزامي"
تِ تزتية تا  33/5زرفس ٍ  4/3زرفس ارسػّاي ًاهعلَم ،تيؾهتزيي تعهساز ارسػّهاي
ًاهعلَم را زارًس .تٌاتزايي تزاي ماّؼ تعساز ارسػّاي ًاهعلَم ايي زٍ هتغيهز اس ليغهت
هتغيزّاي تنار رفتِ تزاي عاذتي ؽاذـ ثزٍت وذف ؽسًس مهِ تها اًدهام ايهي مهار،
تعساز ارسػّاي ًاهعلَم تِ  1/5زرفس ماّؼ يافت .هياًگيي ٍ اًحزاف هعيار ؽهاذـ
ثزٍت هحاعثِ ؽسُ تِ تزتيهة تزاتهز  4/4 ٍ 0/0074تسعهت آههس .موتهزيي ٍ تيؾهتزيي
ؽاذـ ثزٍت تِ تزتية تزاتز  14/33 ٍ -16/29اعت .خسٍل ً 3وهزات عاههل تحليهل
هؤلكِ ّاي افلي اٍل را تزاي ؽاذـ ثزٍت ًؾاى هيزّس.تزاي تزرعي تيؾتز ،خوعيهت
0

. Missing Values
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مَزماى را تز اعاط ؽاذـ ثزٍت تِ عهِ گهزٍُ فقيهز ،هتَعهو ٍ ثزٍتوٌهس تها اًهساسُ
ينغاى تقغين ًوَزين مِ خسٍل  3هياًگيي هتغيزّاي زارايي را زر هياى ايهي عهِ گهزٍُ
خوعيتي ًؾاى هيزّس .تزاي توام زاراييّا ،زر ّز عهِ گهزٍُ تكاٍتْهاي سيهازي ٍخهَز
زارز .هياًگيي ؽاذـ ثزٍت اس  -4/949زر گزٍُ فقيهز تهِ  0/773زر گهزٍُ هتَعهو ٍ
 4/195زر گزٍُ ثزٍتوٌس افشايؼ هيياتسّ .واًگًَِ مِ زيسُ هيؽَز ،زعتزعي تِ زارايي
زر گزٍُ ثزٍتوٌس تاالتز اس گزٍُ فقيز اعت.
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جذيل  -3ومرات عامل ي خصًصيات آماري متغيرَاي يارد ضذٌ در تحليل مؤلفٍَاي
اصلي تراي ساخته ضاخص ثريت
مل مؾَر
ومرٌ

گزٍُّاي ثزٍت

اوحراف

ومرٌ عامل

معيار

اوحراف معيار

آب 1

0/439

0/892

0/310

1/416

0/759

آب 2

-0/516

0/117

0/321

-1/607

0/308

0/039

آب 3

-0/094

0/041

0/197

-0/477

0/061

0/048

0/014

تَالت

0/482

0/962

0/191

2/524

0/890

0/997

1/000

تَالت تْساؽتي

0/523

0/285

0/451

1/160

0/026

0/171

0/656

ستالِ

0/664

0/615

0/487

1/363

0/181

0/692

0/972

ووام

0/688

0/668

0/471

1/461

0/222

0/790

0/993

يرچال

0/618

0/890

0/313

1/974

0/685

0/985

1/000

رازيَ

0/509

0/714

0/452

1/126

0/432

0/756

0/956

تلَيشيَى

0/620

0/870

0/336

1/845

0/640

0/972

0/998

تلكي

0/583

0/381

0/486

1/107

0/049

0/295

0/797

هَتَرعينلت

0/105

0/172

0/378

0/278

0/122

0/189

0/206

زٍنزذِ

0/361

0/251

0/433

0/834

0/075

0/221

0/457

اتَهثيل

0/339

0/213

0/409

0/829

0/071

0/155

0/413

عيغتن گزهايؾي

0/231

0/873

0/333

0/694

0/790

0/928

/902

عَذت گزهايؾي

0/536

0/363

0/481

1/114

0/055

0/314

0/721

عَذت آؽپشي

0/534

0/932

0/251

2/127

0/809

0/989

0/999

تعساز اتاقّا

0/470

3/154

1/485

0/316

2/418

3/092

3/950

0/0074

4/352

-4/949

0/773

4/195

عامل

ؽاذـ ثزٍت

مياوگيه

فقير

متًسط

ثريتمىذ

0/947

0/986
0/006
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ضاخص ثريت ي ميسان مرگ ي مير كًدكان
تِ هٌ َر تزرعي هيشاى هزه ٍ هيز مَزماى سيز ينغال زر هياى ىثقات اقتقازي
گًَاگَى زرمؾَر ،تزاي گزٍُّاي فقيز ،هتَعو ٍ ثزٍتوٌس هيشاى هزه ٍ هيهز مَزمهاى
سيز ينغال (تعساز مَزماى سيز ينغال فَت ؽسُ تِ اساي ّشار تَلس سًسُ) ٍ ًيهش ًغهثت
آى تا گزٍُ هزخع (ًغثت هيشاى هزه ٍ هيز مَزماى سيز ينغال ّز گزٍُ تِ هيشاى ههزه
ٍ هيز مَزماى سيز ينغال گزٍُ ثزٍتوٌس) هحاعثِ گززيس (خسٍل .)4
جذيل  -4ميسانَاي مرگ ي مير كًدكان ي وسثت آوُا تٍ ميسان مرگ يمير كًدكان گريٌ
ثريتمىذ در ايران ()1374-1378

ىثقِ

هيشاى هزهٍهيزمَزماى سيز

ًغثت هيشاى

ينغال

هزهٍهيزمَزماى تِ گزٍُ
هزخع(گزٍُ ثزٍتوٌس)

فقيز

51/5

2/2

هتَعو

35/1

1/5

ثزٍتوٌس

23/1

1

هٌثع زازُّا :تزرعي خوعيتي ٍ تْساؽتي ايزاى (.)1379

ّواًگًَههِ مههِ زيههسُ هههيؽههَز ،هيههشاى هههزه ٍ هيههز مَزمههاى اس فقيزتههزيي تهها
ثزٍتوٌستزيي ىثقِ عيز ًشٍلي زارز .هيشاى هزه ٍ هيز مَزماى سيز ينغال زر گزٍُ فقيهز
 2/2تزاتز گزٍُ ثزٍتوٌس ٍ زر گزٍُ هتَعو  1/5تزاتز گزٍُ ثزٍتوٌس اعت.
هيشاىّاي هزه ٍ هيز مَزماى تزاي گزٍُّاي اقتقهازي اختوهاعي گًَهاگَى زر
ايي پضٍّؼ قاتل هقايغِ تا هيهشاىّهاي تسعهت آههسُ تَعهيلِ وغهيي پهَر ٍ زيگهزاى
( )Hosseinpoor et al, 2005هيتاؽٌس .ايي هحققيي تا اعتكازُ اس رٍػ "پزٍتيت تزتيثي
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علغلِ هزاتثي زٍ ارسؽهي" ٍ 1زازُّهاي تزرعهي خوعيتهي ٍ تْساؽهتي ايهزاى ؽهاذـ
هَقعيت اقتقازي اختواعي عاذتٌس ٍ تز هثٌاي ايي ؽاذـ ،خوعيت را تِ پهٌح گهزٍُ
ىثقاتي تقغين ًوَزًس .هيشاىّاي هزه ٍ هيز مَزماى سيز ينغال تهزاي ثزٍتوٌهستزيي ٍ
فقيزتزيي گزٍُ تِ تزتية  47/2 ٍ 20/7هحاعثِ ؽسًسً .غثت هيشاى هزه ٍ هيز مَزمهاى
زر گزٍُ فقيز تِ گزٍُ ثزٍتوٌس وسٍز  2/3تسعت آهس مِ ًشزيل تِ ًغثت هحاعثِ ؽهسُ
زر ايي پضٍّؼ ( )2/2هيتاؽس .ايي يافتهِّها ًؾهاى ههيزٌّهس مهِ اعهتكازُ اس زٍ رٍػ
هتكاٍت زر اًساسُگيزي هَقعيت اقتقازي ذاًَار ًتايح من ٍ تيؼ ينغهاًي را زر سهيٌهِ
هزه ٍ هيز مَزماى گزٍُّاي اقتقازي گًَاگَى تسعت هيزٌّهس ( الثتهِ تايهس زر ً هز
زاؽت مِاًساسُ گزٍُّاي خوعيتي تنار رفتِ ٍ ًيش زٍرُ هَرز هيالعِ زر ايي زٍ پضٍّؼ
هتكاٍت ّغتٌس).

تحليل چىذ متغيرٌ
خساٍل ً 6 ٍ 5تايح رگزعيَى الخغتيل را تزاي زٍ گزٍُ مَزماى پغز ٍ زذتهز
تقَرت خساگاًِ ًؾاى هي زٌّس .تزاي ّز زٍ گزٍُ ،هتغيزّاي تحقيالتًَ ،ع فعاليهت،
هحل عنًَت ٍ هْاخزت هازر مِ هيتَاًٌس تا ؽاذـ ثزٍت ّوثغهتگي زاؽهتِ تاؽهٌس
مٌتزل ؽسُاًسّ .وچٌيي ،ذقَفيات مَزك هتَلس ؽسُ (تزتية تَلس ٍ ،نٌهسقلَ تهَزى)
ٍ عي هازر ًيش مٌتزل ؽسُ اًس .تزاي ّز زٍ گزٍُ ،مزية ؽاذـ ثزٍت هٌكي ٍ هعٌازار
اعت .اها مزية هتغيز تعاهلي تحقيالت هازر ٍ ؽاذـ ثزٍت فقو زر گزٍُ مَزمهاى
پغز هعٌازار ٍ هٌكي اعت .ايي ًتايح ًؾاى هيزٌّس مِ تا افشايؼ ثزٍت يا زرآهس ذهاًَار
(ؽاذـ ثزٍت) هزه ٍ هيز مَزماى (زذتز ٍ پغز) پاييي هيآيس ،اها تزاي مَزماى پغهز
تاثيز هتغيز ؽاذـ ثزٍت تغتگي تِ عي تحقهيالت ههازراى زارز ،سيهزا تهاثيز ثهزٍت
تزاي هازراى تحقيل مززُ (تا تحقيالت اتتسايي يا موتز) تيؾتز اعهت .تعثهارت زيگهز،
0

). Dichotomous Hierarchical Ordered Probit (DIHOPIT
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هازراى تحقيل مززُ تْتز هيتَاًٌس هٌاتع ذاًَار را خْت ارتقهأ عهالهت مَزمهاى پغهز
ذَز ترقيـ زٌّس ،اها نٌيي راتيِاي زر هَرز مَزماى زذتز زيسُ ًويؽَز .زر ههَرز
مَزماى پغزً ،تايح تسعت آهسُ اّويت تحقيالت را زر ترقيـ مهاراي هٌهاتع تهزاي
ارتقأ عالهتي ًؾاى هيزّس .عَالي مِ زر ايٌدا پيؼ هيآيس ايهي اعهت مهِ نهزا نٌهيي
تاثيزي تزاي مَزماى زذتز زيسُ ًويؽَز؟ ايي اوتوال ٍخهَز زارز مهِ تهزخي خٌغهي
تاعث ايداز نٌيي تكاٍتي ؽسُ تاؽس.
تكاٍت هْن زيگز تيي مَزماى زذتز ٍ پغز هزتَه تِ تاثيز هتغيز هحهل عهنًَت
اعت .زر زازُّاي مَزماى پغز ايي هتغيز هعٌازار ًيغت .تعثارت زيگز ،تكاٍت زر ههزه
ٍ هيز مَزماى پغز تزاي ًَاوي ؽْزي ٍ رٍعتايي تَاعيِ تكاٍت زر عيَب هتغيزّهاي
اقتقازي ،اختواعي ٍ خوعيتهي اعهت مهِ زر ههسل ٍارز ؽهسُاًهس (هاًٌهس :تحقهيالت،
هْاخزت هازر ٍ ثزٍت يا زرآهس ذاًَار) ،اها زر ههَرز مَزمهاى زذتهز ،هحهل عهنًَت
هعٌازار ٍ هٌكي اعت ٍ ًؾاى هيزّس مِ تعس اس مٌتزل عايز هتغيزّاي هسل ،ههزه ٍ هيهز
مَزماى زذتز زر ؽْزّا موتز اس هٌاى رٍعتايي اعهت .عَاههل اقتقهازي ،اختوهاعي ٍ
فزٌّگي هتعسزي هوني اعت تاعث تاال تَزى هزه ٍ هيهز مَزمهاى زذتهز زر رٍعهتاّا
ؽسُ تاؽٌس مِ زر هسلّاي ها مٌتزل ًؾسُاًس يها تيهَر ماههل مٌتهزل ًؾهسُاًهسٍ .خهَز
تزخي خٌغي ٍ من تَخْي تِ عالهت مَزماى زذتز زر رٍعتاّا هيتَاًس ينهي اس ايهي
عَاهل تاؽس.
تاثيز تقيِ هتغيزّا زر زٍ گزٍُ مَزماى زذتز ٍ پغز تقزيثهاً هؾهاتِ اعهت .تزتيهة
تَلس هثثت ٍ هعٌازار اعت ٍ ًؾاى هيزّس مِ تا افشايؼ رتثِ تَلس ،هزه ٍ هيهز مَزمهاى
زذتز ٍ پغز افشايؼ هيياتس .تزاي هازراى هْاخزت مززُ هزه ٍ هيهز مَزمهاى زذتهز ٍ
پغز تيؾتز اعتٍ .اقعِ نٌس قلَ تَزى اوتوال هزه را افشايؼ هيزّس .تها افهشايؼ عهي
هازر ،هزه ٍ هيز مَزماى زذتز ٍ پغز ماّؼ پيسا هيمٌس ٍ تزاي هازراى تحقهيل مهززُ
ّن هزه ٍ هيز مَزماى زذتز ٍ پغز موتز هيتاؽس.
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جذيل - 5وتايج رگرسيًن الجستيك مرگ ي مير كًدكان پسر زير يكسال ي متغيرَاي
اقتصادي اجتماعي
هتغيز

مزية

اؽتثاُ هعيار

تزتية تَلس

*** 0/077

0/012

هحل عنًَت

-0/088

0/060

هْاخزت

***0/328

0/068

نٌسقلَتَزى

***2/075

0/079

سه مادر
 20-29عال

***-0/422

0/069

 30-39عال

***-0/512

0/093

تيؼ اس  40عال

-0/262

0/151

فعاليت مادر
ؽاغل

0/034

0/059

زاًؾدَ ،تينارقثالً ؽاغل ياغيزؽاغل

-0/423

0/285

***-0/378

0/063

تحصيالت مادر
اتتسايي يا موتز
تيؾتز اس اتتسايي

***-0/568

0/086

تحصيالت مادر ضاخص ثريت
اتتسايي ٍ موتز

**-0/039

0/013

تيؾتز اس اتتسايي

-0/010

0/020

ؽاذـ ثزٍت

***-0/024

0/007

عسز ثاتت

***-3/430

0/130

لگاريتن زرعتٌوايي
ماي زٍ
*** P<0/001

-7792/2
*** 946/1
** P<0/01

* P<0/05
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جذيل  -6وتايج رگرسيًن الجستيك مرگ ي مير كًدكان دختر زير يكسال ي متغيرَاي
اقتصادي اجتماعي
متغير

ضرية

اضتثاٌ معيار

تزتية تَلس

*** 0/121

0/013

هحل عنًَت

***-0/241

0/066

هْاخزت

***0/313

0/074

نٌسقلَتَزى

***1/768

0/094

سه مادر
 20-29عال

***-0/377

0/077

 30-39عال

***-0/558

0/102

تيؼ اس  40عال

**-0/484

0/163

فعاليت مادر
ؽاغل

0/097

0/061

زاًؾدَ ،تينارقثالً ؽاغل ياغيزؽاغل

-0/023

0/240

***-0/444

0/069

تحصيالت مادر
اتتسايي يا موتز
تيؾتز اس اتتسايي

***-0/501

0/094

تحصيالت مادر ضاخص ثريت
اتتسايي ٍ موتز

-0/022

0/015

تيؾتز اس اتتسايي

-0/002

0/022

ؽاذـ ثزٍت

***-0/027

0/008

عسز ثاتت

***-3/539

0/124

لگاريتن زرعتٌوايي
ماي زٍ

-6828/9
*** 792/8
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*** P<0/001

** P<0/01

* P<0/05
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وتيجٍگيري
يني اس هؾنالت زر هيالعِ راتيِ تيي هَقعيت اقتقهازي ٍ اختوهاعي ذهاًَار ٍ
هزه ٍ هيزمَزماى ،اًساسُ گيزي هَقعيت اقتقهازي ٍ اختوهاعي ذهاًَار اعهت .زر ايهي
پضٍّؼ تزاي ًؾاى زازى هَقعيت اقتقازي ٍ اختواعي ذاًَار اس ؽاذـ ثزٍت ٍ تزاي
اًساسُگيزي آى ًيش اس ذقَفيات ذاًَار ٍ رٍػ تحليل هؤلكِّاي افلي اعهتكازُ ؽهسُ
اعتً .تايح تسعت آهسُ ًؾاى هيزّس مِ تيي هَقعيت اقتقهازي ٍ اختوهاعي ذهاًَار ٍ
هزه ٍ هيز مَزماى پغز ٍ زذتز راتيهِ هعنهَط ٍخهَز زارز ،تگًَهِاي مهِ تها ارتقهاء
هَقعيت اقتقازي ٍ اختواعي ذاًَار (افشايؼ ؽاذـ ثزٍت آًْا) هزه ٍ هيز مَزمهاى
ماّؼ هيياتس .تعالٍُ ،زعهتمهن زر ههَرز مَزمهاى پغهز ،تهيي هَقعيهت اقتقهازي ٍ
اختواعي ذاًَار ٍ تحقيالت هازراى تعاهل ٍخَز زارز .تعثارت زيگز ،اثزترؾي ثهزٍت
ٍ زرآهس تز عالهتي ٍ هزه ٍ هيز مَزماى پغز تزاي مَزماًي مِ زاراي هازراى تحقهيل
مززُ ّغتٌس تيؾتز اعت .ايي تأثيز ًاؽي اس آى اعت مِ هعوهَالً ههازراى تحقهيل مهززُ
هٌاتع تيؾتزي را تزاي عالهتي مَزماى ذَز ترقيـ هيزٌّس ٍ تْتز هيتَاًٌس اس هٌهاتع
ترقيـ زازُ ؽسُ تزاي تْثَز عالهتي آًْا اعتكازُ مٌٌس ،اهها زر ههَرز مَزمهاى زذتهز
نٌيي تعاهلي زيسُ ًويؽَز .ايي تكاٍت زر تاثيز ؽاذـ ثزٍت تز هزه ٍ هيز مَزمهاى
زذتز ٍ پغز هيتَاًس تَاعيِ تزخي خٌغي تاؽس.
اس خٌثِ عياعتگذاري تْساؽتي ٍ خوعيتي ،يافتِّاي ايي پضٍّؼ ًتهايدي زر تهز
زارًس مِ هيتَاى آًْا را تقَرت سيز ذالفِ ًوَز:
 -1هيشاى هزه ٍ هيز مَزماى زر ىثقات فقيز خاهعِ ايزاى ًغثتاً تاال اعت .تْثَز
هَقعيت اقتقازي ٍ اختواعي ذاًَارّاي فقيز هيتَاًس تاعث تْثَز عهالهت مَزمهاى ٍ
ماّؼ هزه ٍ هيز آًْا ؽَز.
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 -2تحقيالت هازراى اثزترؾي ثزٍت ٍ زرآههس را (زعهت مهن تهزاي مَزمهاى
پغز) افشايؼ هيزّس  .تٌاتزايي عياعتْاي تْثَز هَقعيت اقتقازي ذاًَار اگز ّوهزاُ تها
عياعتْاي آهَسؽي تزاي سًاى تاؽس ،تأثيز تيؾتزي را زر تْثَز عالهت مَزماى ٍ مهاّؼ
هزه ٍ هيز آًْا ذَاّس زاؽت.
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