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در ایه مقالٍ ،با استفادٌ اس ريش سوجیزٌ مارکًف ي ماتزیس اوتقال ،شاخص تحزک صىؼت بیمٍ در سالَاای
 7831تا  7833محاسبٍ شذٌ است؛ ایه شاخص ،بیاوگز میشان پًیایی است .تمایش ایه ريیکزد با دیگز ريشَا،
بُزٌ گیزی اس تؼزیف رقابت بٍ ػىًان یک فزآیىذ ي استفادٌ اس شاخصَاای پًیاایی اسات .در ق امت ايل
تحقیق ،مًضًع ي اَمیت بیمٍ ي رقابتپذیزی آن گفتٍ خًاَذ شذ .ق مت ديم ،مطالؼات پیشایه داخیای ي
خارجی در مًرد صىؼت بیمٍ ي پًیایی ایه صىؼت آيردٌ شذٌ است ي در ق مت سًم بٍ بیان مباوی وظزی ي
تشزیح مذل پزداختٍ می شًد .بخش چُارم ،مذل تخمیه سدٌ شذٌ ،شاخص تحزک محاسبٍ ي وتاای تحییا
خًاَذ شذ .وتیجٍ وشاندَىذٌ کم تحزکی صىؼت بیمٍ است کٍ ایه ػذم پًیایی در کًتااٌماذت و ابت باٍ
بیىذمذت بیشتز است.
ياصگان کییذی :پًیایی صىؼت ،ماتزیس اوتقال ،شاخص تحزک ،رقابت
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 .7مقذمٍ
پصيَػَبْ تﺠرثٓ ثعٕبرْ ارتجبن مﺨکم مٕبن تًظٍّ اقتفابدْ ي ماب ٓ را وؽابن دادٌاوا ي اماريزٌ
ﺟبٔگبٌ ئصٌ خ مبت مب ٓ ي ثٍ وًر خبؾ ثٕمٍ در تًظٍّ اقتفابدْ پیٔرتتاٍ ؼا ٌ اظاین کٕىا

ي

ًٔه ( )3991ثب ثررظٓ  08کؽًر در ديرٌ زمبوٓ  3909-3998وؽابن دادوا کاٍ مّٕبرَابْ مفت ا
تًظٍّ مب ٓ ارتجبن قًْ ثب ؼبخؿَبْ رؼ ي کبرأٓ دارو ي در پصيَػ دٔگر ًٔه درٔبتای کاٍ
تًظٍّ مب ٓ مﺨرک رؼ اقتفبدْ اظی (کؽبيرز ﺧ اد )3101ن
رؼ ي تًظٍّ اقتفبدْ کؽًرَب ﺟبٔگبٌ ثٕها م ٓ آنَب را رقم مٓزو ؛ ثىابثرأه کؽًرَب ثراْ
آوکٍ ثتًاوى در ِرـاٍ ثإها م آ ﺟبٔگابَٓ داؼاتٍ ثبؼاى درـا د ثرمٓآٔى ؼبخؿَبْ تًظٍّ-
ٔبتتگٓ خًد را ثُجًد ثفؽٕ ٌ ي از أه ورٔﻖ مًﺟت تﻘًٔا ای اقتا افبد ي أﻔا ابء وﻘػ تﺄﺛٕرﮔیارْ در
ـﺨىٍ ﺟُبوٓ ؼًو ن ـىّی ثٕمٍ ثٍ ِىًان ٔکاآ از ؼابخؿَابْ تًظأٍّابتتگٓ از ٔااﮏ ظااً ثااٍ
ِىاًان ٔکآ از ِما ٌتارٔه وُبدَبْ اقتاافبدْ مىﺠر ثٍ تﻘًٔی ثىٕاٍ اقتفبدْ کؽًر مآؼاًد ي از
ظاًْ دٔگار ثب أﺠبد اومٕىبن ي تعُٕل تّب ٕایَبْ اقتفابدْ ظاابٔر وُبدَااب را پااؽتٕجبوٓ مآومبٔا
(کرٔمٓ )3191ن
در اقتفبد کىًوٓ ﺟُبن ـىّی ثٕمٍ ٔکٓ از مُمترٔه ي پٕؽتبزترٔه ثفػَب در ثبزار ظرمبٍٔ اظین
ثٕمٍ ثٍ ِىًان ٔکٓ از اثسارَبْ کبراْ م ٔرٔی رٔعﮏ ي تﺄمٕه امىٕی ظجت ﮔعترغ رتبٌ اﺟتمبِٓ ي
در وتٕﺠٍ ثبِﺚ رؼ ظرمبٍٔﮔیارْ مٓﮔرددن ثب أاه ﺧبل ـىّی ثٕمٍ در أران َىًز وتًاوعتٍ آن وًر
کٍ ثبٔ ي ؼبٔ ثب تًﺟٍ ثٍ پتبوعإلَابْ اقتفبدْ کؽًر ثٍ ﺟبٔگبٌ ياقّٓ خًد دظی ٔبث ن ﺛجابت أاه
ـىّی وﻘػ مُمٓ در تﺠُٕس ظپردٌَب أﻔب مٓکى ي ثٍ ِىًان ثفؽٓ از ثبزار مب ٓ ثراْ اقتفبد ثعٕبر
ﺧٕبتٓ اظی (مالوٓ )1881ن
ثىبثرأه وﻘػ ـىّی ثٕمٍ ثراْ تًظٍّ ي رؼ اقتفبدْ -اﺟتمبِٓ ثعإبر ﺧابزس اَمٕای اظای ي
ترَىگٓ ي اﺟتمبِٓ مىبظت ثٍکبرﮔٕرْ ثرخٓ اثسارَبْ ﺧﻘًقٓ ي ا جتٍ يﺟاًد رقبثای ثعاتگٓ داردن
(تٕرْ )1889
از آوﺠب کٍ ثﻘبْ َر ؼرکی تً ٕ ْ ي خ مبتٓ ثٍ اظتﻔبدِ اتراد از خا مبت ي ٔاب مﺨفاًآت آن
ؼرکی ياثعتٍ اظی ي تّ اد اتراد مبٔل ثٍ اظتﻔبدٌ از خ مبت ؼرکیَبْ ثٕماٍ اَمٕای زٔابدْ دارد
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ثاابزار وٕااس در ثﺨااﺚ ﺧبلاار ﺧاابزس اَمٕاای اظااین آوﺤااٍ ثااٍ خرٔ ا اران ي

تريؼى ﮔبن کبآ ٔب خ متٓ خبؾ امکبن مٓدَ تب ثٍ مىًٍر تعُٕل مجبد ٍ ثاب ٔکا ٔگر تّبمال داؼاتٍ
ثبؼى ثبزار وبمٕ ٌ مٓؼًدن ا جتٍ تّرٔ

ثبزار ثٍ خًدْ خًد ٔﮏ َ ف وٕعی امب ﮔابمٓ اظبظآ در

ﺟُی تؽفٕؿ مًاوُ رقبثی ي ثُجًد ِم کرد ثىگبٌَبظین وٕل ثٍ اَ اتٓ کٍ از ثبزار اوتٍبر مٓريد در
ﮔري يﺟًد ترآٔى ْ ثٍ وبم رقبثی اظی کٍ ئصﮔٓ ثبرز آن آزادْ اقتفبدْ ي وتٕﺠٍاغ أﺠبد اوگٕسٌ
ي ظبزيکبرْ مىبظت ثراْ رؼ اقتفبدْ از رَگیر وًآيرْ ي اث اَ اظین ثراْ اظتﻔبدٌ از ﺛمرٌَب ي
مسأبْ کبرأٓ ثبزار ثٕمٍ وٕس ثٍ رقبثی وٕبز اظین
ثب تًﺟٍ ثٍ اَمٕی وُبدَبْ مب ٓ ثٕمٍ ثٍ ِىًان ٔﮏ ـىّی ي وﻘػ پررو

أه ـىّی در ﺧٕبت

ي رؼ ـىبُٔ دٔگر أه پصيَػ ثب َ ف ثررظٓ مٕسان رقبثی ي تﺨرک در أاه ـاىّی ﺧٕابتٓ ثاب
رئکردْ پًٔب اوﺠبم ﮔرتتٍ اظین پط از مريرْ ثر مىب ّبت اوﺠبم ﮔرتتاٍ پٕؽإه در قعامی مجابوٓ
وٍرْ ثٍ ثٕبن ي مّرتٓ ظبختبر ثبزارَب ي ﺣگًوگٓ او ازٌﮔٕرْ مٕسان رقبثی ي رقبثیپیٔرْ در آنَاب
پرداختااٍ خًاَ ا ؼ ا ن در قعاامی مﺨبظااجبت ظااپط ث اب اظااتﻔبدٌ از دادٌَاابْ پى اآ ماابترٔط اوتﻘاابل
ثٍدظیآم ٌ از زوﺠٕرٌ مبرکًف مﺨبظجٍ مٓﮔردد ي ؼبخؿَبْ تﺨرک از أه مبترٔطَب اظتفراﺝ
مٓؼًد ي در آخر مٕسان تﺨرک در ث ى م ت ي کًتبٌم ت أه ـىّی مﻘبٔعٍ خًاَ ؼ ن
 .3مطالؼات پیشیه
مىب ّبت پٕؽٕه در دي ﮔريٌ دظتٍثى ْ ؼا ٌ اظای ﮔاريٌ ايل کاٍ خاًد ثاٍ دي زٔار ثفاػ تﻘعإم
مٓ ؼًو مىب ّبتٓ کٍ ظبختبر ـىّی ثٕمٍ را مًرد ثررظٓ قرار دادٌاو ي ثفاػ دٔگار مىب ّابتٓ ثاٍ
ثررظٓ ِ ل مؤﺛر ثر او ازٌ ثىگبٌَب (مٕسان تّ اد اتراد تﺨی پًؼػ مٕسان تاريغ ي ننن) پرداختاٍاوا ؛
ﮔريٌ ديم مىب ّبتٓ کٍ ثٍ ثررظٓ پًٔبٔٓ ـىبُٔ ثب اظتﻔبدٌ از ؼبخؿَبْ تﺨرک اوﺠبم ؼ ٌاو ن
مىب ّبت تﺠرثٓ در دي زمٕىٍ پًٔبٔٓ ثٕمٍ ي ًِامل مؤﺛر ثر آن ي َمﺤىٕه در زمٕىٍ پًٔبٔٓ ـىّی
تًمبض 3در ظبل  3991مﻘب ٍاْ ثب ِىًان «پًٔبٔٓ ـىّی ي ﮔريَٓ اظتراتصٔﮏ اظتراتصْ رقبثتٓ
در ـىّی ثٕمٍ» وًؼی کٍ ثر ﺟىجٍَبْ پًٔب از ﮔريٌَبْ اظتراتصٔﮏ در زمٕىاٍ ـاىّی ثٕماٍأابآت

1. Howrd thomas
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متﺨ ٌ از ظبلَبْ  3998تب  08تمرکس داؼاین أاه مىب ّاٍ ظابختبر واً ٓ ﮔاريٌَابْ اظاتراتصٔﮏ
ـىّتٓ را ثررظآ ي ا گًَابْ اظاتراتصٔﮏ أاه ﮔاريٌَابْ اظاتراتصٔﮏ را در واًل زمابن مؽافؿ
مٓکى ن مٕسان تﺨرک ؼرکیَبْ ثٕه ﮔريٌَبْ اظتراتصٔﮏ وٕس ارزٔبثٓ مٓؼًدن ثٍ وٍر مٓرظ کاٍ
ظٍ ﮔريٌ غب ت در وًل ديرٌ مىب ٍّ ﺧمًر دارو در ﺧب ٓ کٍ مًقّٕیَبْ دٔگر ﮔريٌَب در وًل
زمبن ًٌُر ي وبپ ٔ مٓؼًو ن ؼًاَ وؽبن مٓدَ کٍ وٍرٔاٍ کًاوتاًمٓ ظابزﮔبرْ اظاتراتصٔﮏ (ثاٍ
ِىًان مﺜبل تغٕٕرات درامبتٕﮏ ي َمبَى

) ثب ترأى َبْ تغٕٕر ﮔريٌ اظتراتصٔﮏ َمبَى

اظی ي در

مٕبن ﮔريٌَب ظىﺦ پبٕٔىٓ از تﺨرک مؽبَ ٌ ؼ ن
ئىتر 3در ظبل  3900در مﻘب ٍ خًد تﺨی ِىًان «ثﺨران معئً ٕی ي دٔىبمٕﮏ ثبزارَبْ رقابثتٓ»
ثٍ تﺠسٍٔيتﺨ ٕل اقتفبدْ از پًٔبٔٓ ﺧاﻖ ثٕماٍ ي در دظاترض ثاًدن 1در ثابزار ثٕماٍ معائً ٕتٓ ارازاٍ
مٓدَ ي مﻔبَٕم أه تﺨ ٕل را ثراْ ظٕبظی ِمًمٓ در وٍر مٓﮔٕردن در ٔﮏ ثبزار ثٕمٍاْ کٍ در آن
ادِبَب ثٍ وًر متًظه مىمئه وٕعتى ارزغ خب ؿ ظُبم ثٕمٌٍ 1رتٕی 8آنَب را مآظاىﺠ ن ٌرتٕای
ثالتبـ ٍ در ثبزار ثٕمٍ رقبثتٓ ثٍ د ٕل مسٔی َسٔىٍ درآم ﺧﻔً ؼ ٌ ٔب ظرمبٍٔ داخ ٓ در ـ ير ظُبم
خبرﺟٓ در اتسأػ ارزغ خب ؿ ؼرکیَب در ثبزار تىٍإم ومآؼاًدن ثٕماٍَابْ رقابثتٓ ي ﺧا اکﺜر
ظًد مىتٍر اوجبؼی ظرُٔ درآم َبْ وبپ ٔ ؼ ٌ در ٔﮏ ثبزار تى

قٕمی ثب ﺧﻖ ثٕمٍ ي ظًد ثبآ ثاٍ

ﺟبْ اظتﻔبدٌ از ـ ير ظُبم ثٍ او ازٌ کبتٓ خابرﺝ از ثابزار ثاراْ از ثإه ثاردن مﺨا يدٔی ٌرتٕای
َعتى ن در ﺧب ٓ کٍ ظارمبٍٔ ماب ٓ در ثابزار ثٕماٍ در مﻘبٔعاٍ ثاب ٌرتٕای (ظارمبٍٔ تٕسٔکآ) در ظابٔر
ثبزارَبْ مﺨفًآت قبثل تًّٔك اظین
در مىب ّبت داخ ٓ ثٕؽتر مىب ّبت در ﺧًزٌ پًٔبٔٓ ـىّی ي ثٍ وًر خبؾ پًٔبٔٓ ـىّی ثٕمٍ
ثر ًِامل مؤﺛر ثر پًٔبٔٓ تمرکس دارو
آقبزادٌ ي ِجبظٓ ثىٓ ( )3191در «اﺛر رقبثی ثر رتبٌ ثٕمٍﮔیاران ي رٔعﮏ ثٕمٍ ﮔران» ثٍ ثررظٓ
يلّٕی ثبزار ثٕمٍ کؽًر پط از خفًـٓظبزْ از دٔا ﮔبٌ ظابختبر رقابثتٓ رتابٌ ثٕماٍﮔایاران ي

1. Winter
2. Availability
3. The Net Worth of Stock
4. Capacity
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ومبٔى ٌ ظبختبر رقبثتٓ ثبزار ؼبخؿ رتابٌ ازدظایرتتاٍ مفارفکىىا ٌ ثاٍ ِىاًان ومبٔىا ِ ﺧﻘاً
ثٕمٍﮔیاران ) (DWLي ؼبخؿ رٔعﮏ ثٕمٍﮔرْ )(Rثٍ ِىًان ومبٔى ٌ رٔعﮏ ـىّی ثٕمٍ ي راثىاٍ
آنَب ثب ؼبخؿ خفًـٓظبزْ تّ اد ؼرکیَبْ ثٕمٍﮔار ثررظآ ؼا ٌ اظاین از دادٌَابْ ماب ٓ
ـىّی ثٕمٍ ثٕه ظبلَبْ  3101تب  3191اظتﻔبدٌ ؼ ٌ ي در وُبٔی ثٍ کمﮏ رﮔرظًٕن خىٓ راثىٍ
ثٕه ؼبخؿَب ظىﺠٕ ٌ ؼ ٌ اظین مﺨبظجبت وؽبن مٓدَ پط از آغبز خفًـٓظبزْ در ـاىّی
ثٕمٍ از مٕسان اوﺨفبر ثبزار ثٕمٍ کبظتٍ ؼ ٌ؛ ؼبخؿ رتبٌ ازدظیرتتٍ در وًل دٌ ظبل مًرد مىب ٍّ
کبَػ ٔبتتٍ ٔب ثٍ ثٕبن دٔگر رتبٌ مفرفکىى ٌ اتسأػ ٔبتتٍ ي ثر رٔعﮏ ثٕماٍ ﮔارْ در أاه ديرٌ
ثٍؼ ت اتسيدٌ ؼ ٌ اظی .مﺨبظاجبت رﮔرظإًن وٕاس وؽابن مآدَا راثىاٍ قاًْ ي مّىابدارْ ثإه
خفًـٓظبزْ اتسأػ تّ اد ؼرکیَبْ ثٕمٍ گ رقبثای رٔعاﮏ ثابزار ي رتابٌ مفارفکىىا ٌ
يﺟًد دارد.

ِجبض ثىٓ ي وٍرْ ( )3199در «ثررظٓ رقبثی ي تمرکس در ـىّی ثٕمٍ ي تّٕٕه اظتراتصَْابْ
رقبثتٓ مىبظت» ثٍ ؼىبظبٔٓ ظبختبر رقبثی ي تمرکس در ـىّی ثٕمٍ اظای پرداختىا تااب ثب اظتﻔبدٌ از
آنَب راَجرد رقبثتٓ را ثراْ ثبزار پٕؽىُبد کىى ن ثب اظتﻔبدٌ از دادٌَابْ مااب ٓ ؼارکیَابْ ظبل ثٕمٍ
وٓ  3101تب  3191ظٍ ؼبخؿ مرثًن ثٍ رقبثی ي تمرکاس را مﺨبظجٍ کردٌ ي وتٕﺠٍ ﮔرتتى کاٍ پط
از آغبز خفًـٓظابزْ در ـىّی ثٕمٍ از مٕسان َر ظٍ ؼبخؿ کبظتٍ ؼ ٌ ي ثبزار از ظبختبر اوﺨفبرْ
ثب ٔﮏ ثىگبٌ مع ه ثٍ ظبختبر اوﺨفبر ﺣى ﺟبوجّ رظٕ ٌ اظاین
ـب ﺨٓ ي َمکابران در ظابل  3199در مﻘب اٍ « ثررظآ ًِامال دٔىابمٕکٓ ماؤﺛر ثار تّا اد اتاراد
ثٕمٍؼ ٌ ثب رئکرد پًٔبٔٓؼىبظآ ظٕعاتمَاب (مىب ّاّ ماًردْ ثٕماّ تاﺄمٕه اﺟتمابِٓ)» ٔاﮏ ما ل
دٔىبمٕکٓ ثٍ مىًٍر ؼىبخی ًِامل تﺄﺛٕرﮔیار ثار تغٕٕار تّا اد اتاراد ثٕماٍؼا ٌ در ؼارکیَابْ ثٕماٍ
خ مبت درمبوٓ ي ثررظٓ ظٕبظی َبْ مفت

ثراْ ثُجًد رتتبر ظٕعتم ثٍ مىًٍر رظإ ن ثاٍ اَا اف

مى ااًة ارازااٍ ماآدَاا ن اایا َمااٍ اﺟااساْ تؽااکٕلدَى ا ٌ ٔااﮏ ؼاارکی ثٕمااٍ ؼاابمل ياﺧاا َبْ
ي ظبٔر قعمیَبٔٓ کٍ در کىبر َم تؽکٕلدَى ٌ ٔﮏ مﺠمًٍِ کبمل از ؼرکی َعتى ثررظٓ ؼا ن
ثب تًﺟٍ ثٍ يﺟًد راثىٍ ثبزخًردْ ثٕه أه متغٕرَاب ي پٕﺤٕا ﮔٓ مجﺨاﺚ از رئکارد پًٔابٔٓؼىبظآ
ظٕعتمَب ثراْ م لظبزْ ظٕعتم ي ثررظٓ ظٕبظیَبْ مفت

اظتﻔبدٌ ؼ ٌ اظین
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اﺧم ْ ي وًريزْ ظبل  3191مﻘب ٍاْ ثب ِىًان «ثررظٓ ِم کرد مب ٓ ؼرکیَبْ پیٔرتتٍؼ ٌ
در ثًرض ايرا ثُبدار تُران» ارازٍ دادو کٍ ِم کرد مب ٓ ي ظًدآيرْ در ؼرکایَابْ ثٕمٍ ثعٕبر
متغٕر اظی ثىبثرأ اه ؼىبظاابٔٓ ًِاماال تﺄﺛٕرﮔاایار اماارْ لااريرْ اظااین در أااه پااصيَػ ًِاماال
تّٕٕهکىى ٌ ِم کرد مب ٓ ؼرکیَبْ ثٕمٍ پیٔرتتٍؼ ٌ در ثًرض ايرا ثُبدار تُران در دير ِ زمبوٓ
 3 1 0 9ا ٓ  3 1 9 1ثررظٓ ؼ و ن ومًوّ پصيَػ ؼبمل  9ؼرکی ثٕمٍ اظی ي ترلٍَٕب ثب اظتﻔبدٌ از
م ل رﮔرظًٕوٓ ﺣى ﮔبوٍ ثراْ دادٌَبْ ترکٕجٓ وٓ دير ِ ؼػظب ٍ مًرد آزمًن قرار ﮔرتتى ن وتبٔﺞ
آزمًن ترلّٕ تﺨﻘٕﻖ وؽبن مٓدَ کٍ راثىٍ ثٕه وعجی ث ََٓب ثٍ ثبزد ِ دارأآَاب مّىآدار ي مىﻔٓ
اظی راثىّ ثٕه وعجی دارأَٓبْ ﺛبثی ثٍ کال دارأآَاب ثب ثبزد ِ دارأآَاب مّىٓدار ي مىﻔٓ اظی
َمﺤىٕه راثىّ ثٕه او ازٌ ؼرکی ثب ثبزدٌ دارأَٓاب مّىٓدار ي مىﻔٓ اظی ي َمﺤىٕه راثىاٍ ﺧﻖ ثٕماٍ
تً ٕ ْ ثب ثبزدٌ دارأَٓب مّىٓدار ي مﺜجی اظین
ـ ارزٓ ﺟًاَرْ در ظبل  3191در مﻘب ٍاْ ثب ِىاًان «پًٔابٔٓ رؼا ثىگابٌَاب در ـاىّی ثٕماٍ
أران» ثب ر ئکردْ پًٔب ثٍ ثررظٓ ارتجبن ثٕه او ازٌ ثىگبٌ ي ورﺩ رؼ آن ثراْ ثىگبٌَابْ ﺧبلار در
ـىّی ثٕمٍ وٓ ظبلَبْ  3101ا ٓ  3100مٓپاردازدن در أاه مىب ّاٍ دي ريغ ثاراْ ثررظآ اِتجابر
وٍرٍٔ ﮔٕجرات در ـىّی ثٕمٍ أران ثاٍ کابر ﮔرتتاٍ ؼا ٌ اظاین در ريغ ايل مًلاًَ اظاتﻘالل دي
ئصﮔٓ مُم ثىگبٌَب ؼبمل او ازٌ ي رؼ ثررظٓ مٓؼاًدن ريغ ديم مجتىآ ثار رﮔرظإًن دادٌَابْ
ت ﻔٕﻘٓ (تبث ًٔٓ) اظی .وتبٔﺞ أه مىب ٍّ اِتجبر وٍرٍٔ ﮔٕجارات را قًٔاب رد مآکىا ي وؽابن مآدَا
ثىگبٌَبْ کًﺣﮏ رؼ ظرُٔترْ را وعجی ثٍ ثىگبٌَبْ ثسرگ تﺠرثٍ ومًدٌاو ن
اد مه )3910( 3در مﻘب ٍاْ ثٍ وبم «ٔﮏ تﺨ ٕل تفبدتٓ از تًزُٔ ثىگبٌَب» ثٍ مىب ٍّ درثبرٌ تﺨرک
ي ﮔردغ مب ٓ ثٕه ثسرگترٔه ؼرکیَبْ آمرٔکب پرداخین يْ در أه مىب ٍّ وؽبن ماآدَاا کااٍ
تًزُٔ تّبد ٓ او ازٌ ؼرکیَب در داخل ٔﮏ ـىّی ثر اظبض أه ترق اظی کٍ ا گًْ رؼ ؼرکی
ٔﮏ ترآٔى تفبدتٓ ياثعتٍ ثٍ او ازٌ ثب اﺧتمبل ﺛبثی در زمبن اظین ثب اظتﻔبدٌ از اوا ا ازٌ ؼرکیَبْ
تًـٕ

تﺨًآت در تًزُٔ او ازٌ ؼرکیَب وٓ زمبن در ـىّی مًرد وٍر اظتﻔبدٌ کردن اي ـىّی

تًآد آمرٔکب متؽکل از پىﺞ ثىگبٌ غب ت را وٓ ديرٌ  3919-3981تﺨ ٕل ومًدن اد مه ارزغ پً ٓ
1. Adelman
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(دآرْ) کل دارأَٓبْ ؼرکی را ثٍ ِىًان ؼبخؿ او ازٌ ؼرکیَب مﺨ يدٌ ﮔععتٍ تﻘعٕم کردن اي
وتٕﺠٍ مٓﮔٕرد ثٕؽترٔه اﺧتمبل ثراْ َر ؼرکی ثبقٓ مبو ن در َمبن کالض اظین ؼاارکیَاابٔٓ کٍ
ثبقٓ مٓمبوى مّمًآ در َمعبٍَٔبٔؽابن تﺨرک مآکىىا ن ٔاب ٔﮏ کالض پبٕٔه ٔب ٔ 1ﮏ کالض ثبآ
مٓريو ي يريد ثىگبٌَبْ ﺟ ٔ ثٍ دي ظىﺦ پبٕٔه دارأٓ اظی (ثىگبٌَبْ ﺟ ٔ ثٍ پبٕٔهترٔه ظىﺦَب
يارد مٓؼًو )ن
ﮔًٔااﮏ ي مبرؼاابل )3909( 3در مﻘب اٍ «ؼاابخؿَاابْ تﺨاارک در زوﺠٕاارٌ ماابرکًف در زماابن
پًٕظتٍ» ثٍ ثٕبن تّرٔ

ي کبرثرد زوﺠٕرٌ مبرکًف ي مبترٔط اوتﻘبل پرداختى ي ؼبخؿَابْ تﺨرک

ثٍدظیآم ٌ از أه ريغ ي مّٕبرَبٔٓ را کٍ ؼبخؿَب ثبٔ ثب آن ظبزﮔبر ثبؼى ثررظٓ کردو ن آنَب
ثٍ أه وتٕﺠٍ رظٕ و کٍ ؼاابخؿَاابْ تﺨرک ثااٍدظاایآم ا ٌ از ماابترٔطَاابْ اوتﻘبل ثب مﻘبدٔر ئصٌ
مىىﻘٓ ي وبمىﻔٓ َٕﺢ وبظبزﮔبرْ ثب مّٕبرَبْ تّرٔ ؼا ٌ و ارو ي تمبم وبظابزﮔبرَْابْ مًﺟًد وٕس
در ث ى م ت ي ديرٌ پًٕظتٍ ثرورف مٓؼًدن آنَب زوﺠٕرٌ مبرکًف را ثراْ زمبن کٍ ﮔععتٍ تفرٔﺦ
ؼ ٌ ثًد ثب م ل زمبن پًٕظتٍ ﮔعترغ دادو ن
ايوسي ي ازکًٕرا 1در مﻘب اااٍ تﺨااای ِىاااًان «تﺨرک ثٍ ِىًان ﺧرکااای ي ﺟىجػ ٔﮏ پٕؽىُبد
او ازٌﮔٕرْ ثر اظبض مبترٔط اوتﻘبل» در اـىالﺥ خًدؼبن ٔﮏ تبثُ خبوًادﮔٓ مّرتٓ مٓکىى کٍ
وتبٔﺞ وٍرْ متﻔبيتٓ را ومبٔبن ظبخی کٍ در اواااا ازٌﮔٕاااارْ تﺨرک ثعٕبر مﻔٕ ثًدو ن أؽبن ثب ثٕبن
ثرخٓ تّبرٔ

ي ظپط ثب تًﺟٍ ثٍ اـً ٓ کٍ ٔﮏ ؼبخؿ تﺨرک ثٍدظیآم ٌ از زوﺠٕرٌ مبرکًف

ثبٔ ثر اظبض آنَب ثبؼ ٔﮏ تبثُ را ثراْ تﺨرک مّرتٓ کردو کٍ ؼبخؿ ثبرتً ًمًٕ از مُمتارٔه
ي پراظتﻔبدٌترٔه ؼبخؿَب در مىب ّبت تﺠرثٓ در آن اظاتﻔبدٌ ؼا ٌ اظاین از ئصﮔآَابْ ثبرز أه
تبثُ اوّىبفپیٔرْ اظی کٍ ؤًعى ﮔبن أه مﻘب ٍ آن را ثراْ مىب ّبت آٔى ٌ مﻔٕ داوعتى ن
ديرينپرير ي ـبدقٕه در ظبل  3100در مﻘب اٍ «ثررظٓ تﺨ ٕ ٓ ظبختبر ـىّتٓ ي رقبثایپایٔرْ
ـىبُٔ أران ثٍ تﻔکٕﮏ کاا َبْ  ISICدر ديرٌ  »3108-3198تغٕٕرات ارزغ اتسيدٌ تّب ٕاایَاابْ
ماآکىى ا ي ثب اظتﻔبدٌ از دادٌَاابْ ارزغ اتسيدٌ ـىبُٔ ثٕعی ي ظااٍﮔبوااٍ در ثفػ ـىّی أران ثٍ

1. Gewek and Marshal
2. Unzu and Ezcurra
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تﺠسٍٔ يتﺨ ٕل ظبختبر ـىّتٓ ي تّٕٕه ق رت رقبثیپایٔرْ َر ٔﮏ از تّب ٕایَابْ ـىّتٓ پرداختى
کٍ ثٍ يظٕ ٍ ؼااااابخؿَااااابْ مت ايل از ﺟم ٍ متًظه ؼبخؿ تغٕٕرات ظبختبرْ ي ؼبخؿ ق رت
رقبثیپایٔرْ ثراْ تجٕٕه ؼ ٌ اظین وتبٔﺞ ثاٍدظایآما ٌ از ؼابخؿَابْ تﺨ ٕل ظبختبرْ وؽبن داد
 3108-3198ظاابلَاابْ ـىبُٔ تً ٕ ظبٔر يظبٔل ﺧمااليوﻘاال تً ٕ يظبٔل  ISICکٍ از ـىبُٔ مًرد
ثررظٓ ثب ک َبْ ديرقمااااآ وﻘ ٍٕ مًتًرْ ي ترٔ ر تً ٕ کبغی ي مﺨفًآت کبغیْ تً ٕ ت سات
اظبظٓ ـىبُٔ تً ٕ مًاد ي مﺨفًآت ؼٕمٕبٔٓ ي تً ٕ ظبٔر مﺨفًآت کبوٓ غٕرت سْ وعجی ثٍ
ظبل پبٍٔ از رؼ ارزغ اتسيدٌ ثبآٔٓ ثرخًردار ثًدٌ اظی ي أه ثٍ مّىٓ تغٕٕرات ظبختبرْ مﺜجی
اظین َمﺤىٕه ثٕه ﮔريٌ َبْ مفت
تً ٕ مًاد ي درـ

ـىبُٔ ـىبُٔ کﮏ -پبآٔػ ي ظاًخیَابْ َعاتٍاْ ـىبُٔ

ﺧبزس  38/9 03/1 89/89مﺨفًآت ؼٕمٕبٔٓ ي تً ٕ ت سات اظبظٓ ثٍ ترتٕت ثب

ورﺩَبْ رؼ ثبآترٔه مٕسان وعجی ؼبخؿ رقبثیپیٔرْ ثراْ وٕريْ کبر داؼتٍاو ن
 .8مباوی وظزی
رظٕ ن ثٍ تًظٍّ اقتفبدْ کٍ از اَ اف مُم َر کؽًر اظی وٕبز ثاٍ اثسارَابٔٓ دارد کاٍ مُامتارٔه
آنَب پًٔبٔٓ تکبمل ي تًظٍّ ثبزارَبْ مب ٓ ؼبمل ثبزار پًل ظرمبٍٔ ي ـىّی ثٕمٍ اظاین ؼارکی-
َبْ ثٕماٍ ِاليٌ ثر تﺄمٕه امىٕی تّب ٕیَبْ اقتفبدْ از ورٔﻖ ارازٍ خ مبت ثٕماٍاْ ثاب مؽابرکی ي
ثٍکبرﮔٕرْ مىبثُ ماب ٓ اوجبؼاتٍؼا ٌ واسد خاًد در تًاـال زماابوٓ درٔبتاای ﺧااﻖ ثٕمااٍ ي پرداخای
خعبرتَب ثٍخفًؾ در ثٕمٍَبْ ث ى ما ت مآتًاوىا مىابثُ ماب ٓ ؼامبر زٔابدْ از تّب ٕایَاابْ
اقتفبدْ ي ورﺥَبْ ظرمبٍٔﮔایارْ در ثفاػَابْ تً ٕا ْ را تاراَم آيروا ي مًﺟاات تﺨاارک
پًٔبٔٓ رؼ ي تًظٍّ ثبزارَبْ مب ٓ ؼًو (ﺧعهزادٌ )3109ن
ثٕمٍ ي اقتفبد آزم ي م سيم ٔک ٔگر ي دي کﻔٍ تارازي در مىبظاجبت اقتفابدْ ي اﺟتمابِٓ ﺟبمّاٍ
َعتى ؛ زٔرا از ٔﮏ ورف رتبٌ اقتفبدْ ي تًان مىبظات خرٔا ﺟبمّاٍ مًﺟات تًﺟاٍ ي ريْآيرْ
از ورتٓ َمبنوًر کٍ ﮔﻔتٍ ؼ ثٕمٍ ثاب اومٕىابنثفؽآ ي تاﺄمٕه مىابثُ ماب ٓ ثبِاﺚ رؼا اقتفابدْ
خًاَ ؼ ن در ثرخٓ مىب ّبت در أران وٕس ثٕه رؼ اقتفبدْ ي ثٕمٍ ٔﮏ راثىٍ ٔﮏورتاٍ ﮔاسارغ
ؼ ٌ اظی کٍ ﺟُی ِ ٕی از رؼا ثٕماٍ ثاٍ رؼا اقتفابدْ اظاین کؽاًرَبْ داراْ ظٕعاتم ماب ٓ
تًظٍّٔبتتٍ از رؼ اقتفبدْ ث ى م ت ي ظرّٔٓ ثُرٌمى مٓؼًو (ﺟُبوگرد )3198ن
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ثب تًﺟٍ ثٍ اَمٕی رقبثی در رؼ ي پٕؽرتی ٔﮏ ـىّی ي ثٍوًر ثٍخفًؾ در أه مىب ٍّ در
ـىّی ثٕمٍ ي مرديد وؽ ن رئکرد ظبختبر -رتتابرِ -م کارد در ـاىّی ثٕماٍ در أاران در مجابوٓ
وٍرْ اثت ا ثٍ ريغَبْ کمٓ کردن وًَ ظبختبر از دٔ أعتب ي پًٔب پرداختٍ مٓؼاًد ي ظاپط ما ل
زوﺠٕرٌ مبرکًف ي مبترٔط اوتﻘبل ي ؼبخؿَبْ تﺨارک ﺟُای ثررظآ رتتابر ي ِم کارد ـاىّی
مّرتٓ مٓؼًدن ثر اظبض رئکرد ظبختبر رتتبر ِم کرد ِم کرد ثابزار کاٍ ثاب ؼابخؿَابٔٓ مﺜال
ظًدآيرْ رؼ ي پٕؽرتی تىٓ قبثل ثٕبن اظی تﺨی تﺄﺛٕر رتتبر ثىگبٌَب ي رتتبر وٕس متﺄﺛر از ظابختبر
ثبزار اظی ثٍ ِجبرت دٔگر ﺟُی ِ ٕی از ظبختبر ثٍ رتتبر ي از رتتبر ثٍ ِم کارد اظای (ـا رازٓ
ذثٕﺨٓدان ي ثُسادْ )3193ن أه رئکرد در ﺟُی وٍم ثفؽٕ ن ثٍ مىب ت زٔر ثٕبن ؼ ٌ اظای ي در
ﺧﻘٕﻘی ﺟُی ِ ٕی ـرتب ٔﮏظًٍٔ وٕعی ي اﺟاساء ثابزار ثاب َام مارتجه َعاتى (ـا ارزٓ ي واًﺥ-
پٕؽٍ )3191
 .7-8رقابت ي رقابتپذیزی

در ٔﮏ تﻘعٕمثى ْ ک ٓ ثبزارَب ثٍ  8دظتٍ رقبثی کبمل اوﺨفبر کبمل رقبثای اوﺨفابرْ اوﺨفابر
ﺣى ﺟبوجٍ تﻘعٕم مٓؼًدن ثابزار رقبثای کبمال ؼبخفآ اظای کاٍ ثار اظابض آن ظابزمبن (ظابختبر)
ثبزارَبْ مفت

را مٓتًان ارزٔبثٓ کردن َر ﺣٍ ٔاﮏ ثابزار ثاٍ يلإّی رقابثتٓ وسدٔاﮏتار ثبؼا

کبرکرد آن ثبزار ﺟُی کابرأٓ مىبظاتتار خًاَا ثاًدن در وٍرٔاٍ وئًکالظإﮏ رقبثای ثار اظابض
کًﺣﮏ ثًدن ثىگبٌ وعجی ثٍ کل ثبزار تّرٔا

مآؼاًد (پًرِجبدا ُابن ي مﺨما ْ  )3191در ِمال

ثبزارَبْ ياقّٓ کمتر ثب ثبزار رقبثی کبمل اوىجب دارو ثىابثرأه ثاراْ ؼىبظابٔٓ مبَٕای ي ظابزمبن
ثبزارَبْ ياقّٓ مّٕبرَبْ دٔگرْ ﺟس آوﺤٍ در وٍرٍٔ رقبثی وئًکالظٕﮏ اؼبرٌ ؼ ٌ اظی لاريرْ
ثٍ وٍر مٓرظ ن
ياشٌ «رقبثی» از دي دٔ ﮔبٌ متﻔبيت مًرد ثررظٓ قرار ﮔرتتٍ اظی
 -1رقبثی ثٍ ِىًان ٔﮏ ترآٔى ن
در دٔ ﮔبٌ ايل کٍ در مکتت وئًکالظإﮏ اظای رقبثای تًـإﻔٓ از ظابختبر ـاىّی تّرٔا
مٓؼًد وٍ تًـٕ

ثىگبٌَبْ اوﻔرادْ ي در مﻘبثل در دٔ ﮔبٌ ديم رقبثی ثر ﺧعت تغٕٕر مًقّٕی رقجب

او ازٌﮔٕرْ مٓؼًد (ـ ارٔٓ ي وًﺥپٕؽٍ )3191ن
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درياقُ ئصﮔٓ ثىگبٌَب در ؼکلﮔٕرْ مجبرزٌ ي رقبثی وﻘػ ثعٕبر مُمٓ دارد َمبنواًر کاٍ ثاٍ
اِتﻘبد ثبمًل اظتﻔبدٌ از ياشٌَبٔٓ کاٍ تّابدل را تًـإ

مآکىىا ثبٔا ثاب ياشٌَابٔٓ کاٍ تغٕٕارات

اقتفبدْ را مًرد تًﺟٍ قرار مٓدَى ﺟبٔگسٔه ؼًو ن ؼًمپٕتر ( )3988ي َبٔﮏ ( )3980وٕس رقبثی را
ترأى ى پًٔب تّرٔ

کردو کٍ در آن ريغَبْ تً ٕ ي مﺨفًآت ثرتر مّرتٓ مآؼاًو ن ؼاًمپٕتر

اـىالﺥ «تفرٔت آترٔىى ٌ» را ثٍ ترأى رقبثی وعجی مٓدَ ن
ثىبثرأه رقبثی را مٓ تًان از دي دٔا ﮔبٌ أعاتب ي پًٔاب ماًرد ثررظآ قارار داد ي در َار دٔا ﮔبٌ
ؼبخؿَبٔٓ ثراْ مٕسان رقبثی در وٍر ﮔرتین در دٔ ﮔبٌ أعاتب ؼابخؿَابْ تمرکاس مّٕابر اـا ٓ
ؼىبظبٔٓ ظبختبر ثبزار ثٍ ؼمبر مٓآٔى کٍ ثٍ دي دظتٍ تﻘعٕم مٓؼًو
3ن تمرکس ک ٓ أه أ ٌ ثٕبنکىى ٌ وعجی ارزغ تً ٕ ثىگابٌَابْ ثرتار ثاٍ ارزغ کال تً ٕا ات در
کؽًر اظی ي وؽبن مٓدَ کٍ ﺣٍ وعاجتٓ از کال تً ٕا ات کؽاًر در اختٕابر تّا اد مﺨا يدْ
(مﺜال ٔ 18ب  388ثىگبٌ ثرتر) از ثىگبٌَب تمرکس ٔبتتٍ اظین أه وعجی ث ين تًﺟاٍ ثاٍ ـاىّتٓ کاٍ
ثىگبٌَب در آن تّب ٕی مٓکىى مﺨبظجٍ مٓؼًد؛
1ن تمرکس ـىّتٓ أه وًَ تمرکس ثٍ ثٕبن دقٕﻖتر درﺟٍ تمرکاس ثىگابٌَابْ ِرلاٍکىىا ٌ در ٔاﮏ
ثبزار ي ٔکٓ از ِىبـر مُم ظبختبر ثبزار اظی کٍ در ثررظٓ آن ثرخالف تمرکس ک ٓ ثىگبٌَاب
در ٔﮏ ـىّی خبؾ مًرد ثررظٓ قرار مٓﮔٕرو ن تمرکس ـىّتٓ وﺨًٌ تﻘعٕم ثبزار ثٕه ثىگبٌَاب
را وؽبن مٓدَ (ـ رأٓ )3198ن
ا

) در دٔ ﮔبٌ أعتب ثراْ قمبيت در مًرد وًَ ظبختبر ٔﮏ ثبزار (مٕسان رقبثای ي اوﺨفابر) ريغ

مىىﻘٓ أه اظی کٍ ثٍ دي مﻘً ٍ تًﺟٍ ؼًد ايل تّ اد مؤظعبت ي ثىگبٌَبْ تّبل در ثبزار ي ظاپط
وﺨًٌ تًزُٔ ثبزار ثٕه أه ثىگبٌَب.

در او ازٌﮔٕرْ تمرکس در ٔﮏ ثبزار ٔب ـىّی ثبٔ ظٍ وکتٍ مؽفؿ ثبؼ
3ن تّٕٕه ﺧ يد ثبزار مًرد ثررظٓ ّٔىٓ أىکٍ ثر اظابض ٔاﮏ ريغ قبثال قجاًل ثىگابٌَابْ
1ن اوتفبة متغٕرْ کٍ ثر ﺧعت آن او ازٌ ثىگبٌَب ي ثبزار ارزٔبثٓ ؼًدن
1ن اوتفبة ؼبخؿ آمبرْ مىبظت (خ اداد کبؼٓ )3199ن
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ة) دٔ ﮔبٌ پًٔب ثب تًﺟٍ ثٍ تغٕٕر ثىگبٌَب ثٍ أه ياﺧ َبْ تﺠبرْ ثٍ ِىًان مًﺟًدْ زو ٌ ي پًٔب وگبٌ
مٓکى ن
 .3-8مفًُم پًیایی یک صىؼت

پًٔبٔٓ ـىّی ٔکٓ از وٕريَبْ مﺨرک اقتفبدْ اظی کاٍ مآتاًان آن را تغٕٕار در ظابختبر ثابزار
تّرٔ

ومًدن رؼ ي تًظٍّ اقتفبدْ ثٍ يظٕ ٍ تغٕٕارات در ظابختبر تّب ٕایَابْ اقتفابدْ مؽافؿ

مٓؼًد (تً کرٔىگب )1889ن در مجبﺧﺚ اقتفبدْ مجﺨﺚ پًٔبٔٓ ثٍ مىب ّاٍ تغٕٕارات اقتفابدْ متغٕار
مًرد وٍر در ﮔیر زمبن مٓپردازدن پًٔبٔٓ ٔﮏ متغٕر وؽابندَىا ٌ تﻔابيت ي تغٕٕار َمابن متغٕار وآ
ظبلَب ي ديرٌَبْ مفت

اظی کٍ مّمًآ أه اخاتالف ثاب ﺧب ای مى اًة ي ث ى ما ت ٔاب ﺧب ای

ٔکىًاخی در وٍر ﮔرتتٍ مٓؼًد (ـ رازٓ ي مىاًﺣُرْ )3193ن در ظابل  3990کٕاًز 3ثاب تًﺟاٍ ثاٍ
تغٕٕر ثىگبٌَب ثٍ أه ياﺧ َبْ تﺠبرْ ثٍ ِىًان مًﺟًدْ زو ٌ ي پًٔب وگرٔعی ي ثب أاه دٔا ﮔبٌ ظاٍ
ترآٔى زٔر را تّرٔ

ومًد

 تً ي مرگ ثىگبٌَب (يريد ي خريﺝ)؛
 معٕر زو ﮔٓ ثىگبٌ ّٔىٓ تغٕٕر در او ازٌ ي ظُم ثىگبٌَبْ مًﺟًد (تﺨرک)؛

 اوتﻘبل ق رت ثٕه ثىگبٌَبْ کىترلکىى ٌ؛ ثىگبٌَبٔٓ کٍ ِم ٌ ظُبم را دارو (کًٕز )3990ن
در أه دٔ ﮔبٌ پًٔبٔٓ ـىّی تغٕٕر در ظبختبر ثبزار تّرٔ

مٓؼاًد رؼا ي تًظاٍّ اقتفابد ثاٍ

يظٕ ٍ تغٕٕرات در ظبختبر تّب ٕیَبْ اقتفبدْ مؽفؿ مٓؼًدن (تً کرٔىگب )1889
َرک ام از  1مًرد ايل (تً ي مرگ ثىگبٌَب ي معٕر زو ﮔٓ ثىگبٌ ّٔىٓ تغٕٕر در او ازٌ ي ظاُم
ثىگبٌَبْ مًﺟًد) را مٓتًان ثٍ ِىًان ؼبخفٓ ثراْ پًٔبٔٓ ثٍ کبر ثاردن در ياقّٕای ي تﺠرثاٍ دٔا ٌ
مٓؼًد کٍ ثٕؽتر ثىگابٌَابْ کًﺣاﮏ راٌاوا ازْ ي يارد ثابزار مآؼاًو کاٍ تاﺄﺛٕر ثعإبر کمآ ثار
ترآٔى َبْ اقتفبدْ دارو ن اﺛر مﺜجی راٌاو ازْ ي يريد ريْ رؼ اقتفبدْ تىُب زمبوٓ مُام ي قبثال
ظُم ثبزار پراَمٕیتر از يريد آنَبظی (کًٕز )3990ن

1. Caves
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 .8-8ارتباط تحزک ي رقابتپذیزی

در ٔﮏ اقتفبد پًٔب ثىگبٌَبْ ﺟ ٔ زٔبدْ راٌاو ازْ ي يارد ثبزار مٓؼًو ثرخٓ از ثىگبٌَاب رؼا
مٓکىى ظُم ي او ازٌ آنَب در ثبزار اتسأػ مٓٔبث ؛ ثّمٓ دٔگر اتی مٓکىى کٍ لرر مٓکىىا ي
مﺠجًر ثٍ کبَػ ظُم ي او ازٌ خًد ٔب وُبٔتب خريﺝ از ثبزار مٓؼًو ن أه ترأى َب ي ظروًؼتٓ کٍ در
ثبزار ثراْ ثىگبٌَب رقم مٓخًرد ثعتگٓ ثٍ ِم کرد ثىگبٌ ي مٕسان رقبثیپیٔرْ آنَب داردن
وتٕﺠٍ أه ترأى تفرٔت خال

ٔﮏ تغٕٕر َمٕؽگٓ در ترکٕات ﺟمّٕای ثىگابٌَاب ي ظاُمَابْ

آنَبظی کٍ کٕﻔٕی متًظه ثىگبٌَب َمًارٌ در ﺧبل اتسأػ اظین در ﺧﻘٕﻘی ثىگبٌَبٔٓ ثاب کٕﻔٕای
ثبآ ثبقٓ مٓمبوى ي رؼ مٓکىى ي ثىگبٌَبْ ثب کٕﻔٕی پبٕٔه دﺣبر رکًد ي خبرﺝ مٓؼًو ن ثىابثرأه
پًٔبٔٓ ثبزار ي کعتيکبر مٓتًاو ثٍ ِىًان ٔﮏ ؼبخؿ رقبثی در اقتفابد ٔاب ـاىّی پًٔاب در وٍار
ﮔرتتٍ ؼًد در ﺧﻘٕﻘی أه تغٕٕر ظبختبر ثبزار اظی کٍ اَمٕی داردن تغٕٕر در ظبختبر ثابزار ثُتارٔه
مّٕبر ثراْ او ازٌﮔٕرْ رقبثی ثبزارَب در يلّٕی پًٔبظی ّٔىٓ يلّٕتٓ کٍ وًآيرْ ي تغٕٕر ي رؼ
در وٍر ﮔرتتٍ مٓؼًد (تً کرٔىگب )1889ن
َمبنوًر کٍ ﮔﻔتٍ ؼ ﺟُی تّٕٕه وًَ ظابختبر ٔاﮏ ثابزار (مٕاسان رقبثای ي اوﺨفابر) ثاٍ دي
مﻘً ّ تّ اد مؤظعبت ي ثىگبٌَبْ تّبل در ثبزار ي وﺨًٌ تًزٔاُ ثابزار ثإه أاه ثىگابٌَاب تًﺟاٍ ؼاًدن
ؼبخؿَبْ تﺨرک َر دي ﺟىجٍ را در ثرمٓﮔٕرو ي در زمرٌ ؼبخؿَبٔٓ قارار مآﮔٕروا کاٍ أاه
تغٕٕر در ظبختبر ثبزار را ثٍخًثٓ او ازٌﮔٕرْ مٓکىى (ـ رأٓ )3191ن
پصيَؽگران مّٕبرَب ي مﻘٕبضَبْ مفت ﻔٓ را ثٍ ِىًان ؼبخؿ تﺨرک مّرتٓ ثراْ أه مىٍاًر
اظتﻔبدٌ کردو اکمٕىبرٔ ي ترَج در ظبل  3991از لارٔت َمجعاتگٓ رتجاٍ 3کردوا ن أاه ؼابخؿ
رتجٍ ثىگبٌَب را در ديرٌَابْ مفت ا

مﻘبٔعاٍ مآکىا ن دٔاًﺡ ي ظإ جر ( )3991ؼابخؿ ثآﺛجابتٓ

(وبپبٔ ا ارْ) 1کااٍ ٔااﮏ اوﺨااراف از مٕاابوگٕه يزواآ وعااجی ظااُبم ثىگاابٌَااب در دي وﻘىااٍ از زماابن را
او ازٌﮔٕرْ مٓکى ٔب ثٍ ِجبرتٓ کل تغٕٕر ثبزار را ثٍ يظٕ ٍ مﺠمًَ ظاُبم ثابزار يريد ي خاريﺝَاب
تﻔابيت ثإه تّب ٕایَاب (اؼاتغبل مﺨفااًل) در ظاىﺦ دي ديرٌ ي تﻘعإم کاردن آن ثار ﺟماُ ظااىﺦ
1. Rank correlatin coefficient
2. Instability index
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تّب ٕیَب در اي ٕه ديرٌ کٍ ثراْ تﺨرک در ظُبم مﺠمًََبْ از ثىگبٌَب اظتﻔبدٌ مٓؼًد تﺨرک را
او ازٌﮔٕرْ ومًد ي کبوتر ( )1888ريغ زوﺠٕرٌ مبرکًف ي ؼبخؿَبْ تﺨرک ظبختٍؼ ٌ ثٍ يظٕ ٍ
آن را ثٍ کبر ﮔرتین
در أه مىب ٍّ ﺟُی ثررظآ تﺨارک ي پًٔابٔٓ از ريغ زوﺠٕارٌ مابرکًف ي ؼابخؿ تﺨارک
ثٍدظیآم ٌ از مبترٔط اوتﻘبل اظتﻔبدٌ ؼ ٌ اظین
 .3-8سوجیزٌ مارکًف

زوﺠٕرٌ مبرکًف ٔﮏ ظٕعتم رٔبلٓ اظی کٍ در آن اوتﻘبل از ٔﮏ ﺧب ی ثٍ ﺧب ای دٔگار ـاًرت
مٓ ﮔٕرد ي تّ اد أه ﺧبآت قبثل ؼمبرغ اظین زوﺠٕرٌ مبرکًف ٔﮏ ترأى تفبدتٓ ثا ين ﺧبتٍاٍ
اظی ث ٔه مّىٓ کٍ تًزُٔ اﺧتمبل ؼروٓ ﺧب ی ثّ تىُب ثٍ ﺧب ی تّ ٓ ثعتگٓ دارد ي ثٍ يقابُٔ قجال
از آن ياثعتٍ وٕعین أه وًَ ث ين ﺧبتٍٍ ثًدن خبـٕی مبرکًف وابم داردن زوﺠٕارٌ مابرکًف ٔاﮏ
ترأ ى تفبدتٓ ﮔععتٍ در زمبن ثب خبـٕی مبرکًف اظاین ٔاﮏ ترأىا تفابدتٓ ﮔععاتٍ در زمابن
ؼبمل ظٕعتمٓ اظی کٍ در َر مرﺧ ٍ در ﺧب ی خبؾ ي مؽففٓ قرار دارد ي ثٍ ـًرت تفبدتٓ در
َر مرﺧ ٍ تغٕٕر ﺧب ی مٓدَ ن مراﺧل اغ ت ثٍ ِىًان ﺨٍٍَبْ زمبوٓ در وٍر ﮔرتتٍ مآؼاًو ي آ
مٓتًان آنَب را تبـ ٍ تٕسٔکٓ ٔب َر متغٕر ﮔععتٍ دٔگرْ در وٍار ﮔرتاین خبـإی مابرکًف ثٕابن
مٓکى کٍ تًزُٔ اﺧتمبل ؼروٓ ثراْ ظٕعتم در مرﺧ ٍ ثّ تﻘه ثٍ ﺧب ی تّ ٓ ظٕعاتم ثعاتگٓ دارد
ي ثٍ ﺧب ی َبْ قجل ثعتگٓ و ارد ﺣاًن ظٕعاتم ثاٍ ـاًرت تفابدتٓ تغٕٕار مآکىا ن ثاٍ واًر ک آ
پٕػثٕىٓ ﺧب ی زوﺠٕرٌ مبرکًف در وﻘىٍاْ خبؾ در آٔى ٌ غٕرممکه اظی
متغٕر تفبدتٓ  xکٍ ثٍ زمبن  tياثعتٍ اظی را در وٍر ثگٕرٔ
*

+

مﺠمًٍِ اْ از أه متغٕرَبْ تفبدتٓ را ترآٔى تفبدتٓ مٕگًٔى ن در ﺧب ی ک ٓ اﺧتمبل أىکٍ n

امٕه متغٕر تفبدتٓ ّٔىٓ

اختٕبر کى ياثعتٍ ثٍ ک ٍٕ مﻘبدٔر متغٕرَبْ تفبدتٓ

مﻘ ارْ ثراثر ثب
)

|

(
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مﺨبظجٍ م ٓ کٍ ثتًاو أه ياثعتگٓ َب را در وٍر ثگٕرد ثعٕبر دؼًار خًاَ ثًد امب در ثعإبرْ
از مًارد مﻘ ارْ کٍ ٔﮏ متغٕر تفبدتٓ ثٍ خًد اختفبؾ مٓدَا تﻘاه ثاٍ مﻘا ار قج آ آن متغٕار
ثعتگٓ دارد؛ ّٔىٓ مٓتًان راثىٍ ثبآ را ثٍ ـًرت ظبدٌ زٔر وًؼی
)

(

|

ثب ثٕبن أه مىب ت مىًٍر از ترآٔى مبرکًف ترآٔى تفابدتٓ اظای کاٍ داراْ  1ئصﮔآ زٔار
ثبؼ :

3ن تّ اد وتبٔﺞ ٔب يلّٕیَبْ ممکه مﺨ يد؛
1ن وتٕﺠٍ ٔب يلّٕی در َر ديرٌ تﻘه ياثعتٍ ثٍ وتٕﺠٍ ديرٌ قجل ثبؼ ؛
1ن اﺧتمبآت مرثًن ثٍ تغٕٕر يلّٕیَب وٓ زمبن ﺛبثی داؼتٍ ثبؼ ن
اﮔر ٔﮏ ترآٔى مبرکًف مﺠمًٍِ وتبٔﺞ قبثل ؼمبرغ ؼًد زوﺠٕارٌ مابرکًف وبمٕا ٌ مآؼاًدن
َمبنوًر کٍ تًلٕﺦ دادٌ ؼ مبرکًف متغٕر تفبدتٓ
قجل ّٔىٓ ياثعتٍ ثاٍ

ي معاتﻘل از

,

را ياثعتٍ ثاٍ يلإّی آن در ٔاﮏ ديرٌ

, …,

مّرتآ کاردن ثاراْ ثٕابن ظابدٌتار ثاٍ

ـًرت زٔر مٓؤًعٕم
)

|

(

أه ٔﮏ ثردار اﺧتمبل ظىرْ اظی کٍ َر اوتﻘبل ممکىٓ از ﺧب ی  iثٍ تمبم ﺧب ایَابْ مًﺟاًد
در ظٕعتم را وؽبن مٓدَ ثٍ وًرْ کٍ ثراْ َر  iدارٔم
∑
َ ف زوﺠٕرٌ َبْ مبرکًف مىب ٍّ ترأى َبٔٓ اظی کٍ اﮔار ﺧب ای تّ آ مّ اًم ثبؼا آٔىا ٌ
ترأى معتﻘل از ﮔیؼتٍ آن اظی کٍ در وجّٕی رٔبلٓ ي ِ ًم اﺟتمبِٓ مﺜبلَبْ ثعٕبرْ ثب ﺣىإه
تﻔبل ٓ درﺟٍ ايل مّرتٓ کرد کٍ يلّٕیَبْ مفت

را وٓ زمبن ثاٍ َام مارتجه مآکىا ؛ ّٔىآ

تغٕٕرات را وٓ زمبن وؽبن مٓدَ ي مٓتًان َمگرا ٔب ياﮔرا ثًدن آن را در وًل زمبن ثررظٓ کاردن
در ﺧ ﻘٕﻘی أه ترآٔى ﺧرکی در ٔﮏ ظٕعتم از ﺧب تٓ ثٍ ﺧب ی دٔگر ثٍ َمراٌ اﺧتمبآت مرتجه ثب
َر اوتﻘبل اظی کٍ ثٍ ِىًان زوﺠٕرٌ ؼىبختٍ ؼ ٌ اظاین ثاب يﺟاًد  nﺧب ای ما ل زوﺠٕارٌ مابرکًف
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پبرامتر خًاَ داؼی کٍ در ٔﮏ مبترٔط اوتﻘبل  n*nﺣٕ ٌ مآؼاًو ن تفمإه زدن أاه درأاٍَاب از
ثررظٓ دادٌَب ثراْ رظٕ ن ثٍ ظؤاآت ﮔًوبﮔًوٓ ثٍ کبر مٓريدن
 - 3-8ماتزیس اوتقال

تغٕٕرات ﺧبآت ظٕعتم اوتﻘبل ي اﺧتمبلَبٔٓ کٍ ثٍ أه تغٕٕر ﺧب یَب وعجی دادٌ مآؼاًو اﺧتمابل
اوتﻘبل وبم دارو ن مﺠمًٍِاْ از ﺧب یَب ي اﺧتمبل اوتﻘبلَب ثٍ وًر کبمال ٔاﮏ زوﺠٕارٌ مابرکًف را
مؽفؿ مٓکىى ن مبترٔعٓ کٍ اﺧتمبل تغٕٕر يلّٕی را در زوﺠٕرٌ مبرکًف وؽبن مٓدَا مابترٔط
اوتﻘبل مٓوبمٕمن أه مبترٔط داراْ  1ئصﮔٓ اظی
3ن از آوﺠب کٍ َمٍ يلّٕیَب را در ثر مٓﮔٕرد ﺧتمب مرثُ اظین
1ن ﺣًن درأٍَب ثٕبوگر اﺧتمبآت َعتى ِ دْ را ثٕه ـﻔر ي ٔﮏ اختٕبر مٓکىى ن
1ن ﺟمُ ِىبـر َر ظىر ﺧتمب ثراثر ثب ٔﮏ اظین
کآ از ثُترٔه ريغَبْ تفمٕه درأٍَبْ مبترٔط اوتﻘبل اظتﻔبدٌ از تراياوآ وعاجٓ اظای ّٔىآ
تّ اد مؽبَ ات ثراْ ﺧرکی از يلّٕی  iثٍ يلّٕی jثٍ ريْ تّ اد کل مؽبَ ات ثاراْ ﺧرکای
از  iثٍ َمبن يلّٕی ٔب َر يلّٕی دٔگر (اد مه )3910
∑

اﮔر ٔﮏ ترآٔى تفبدتٓ  Xدر  nﺧب ی مفت

در وٍر ثگٕرٔم کٍ در مﺠمًٍِ

} I {1,2,…,nيﺟًد دارد کٍ أه ترآٔى از ﺧب ی  iثاٍ ﺧب ای  jتغٕٕار ﺧب ای دادٌ اظاین ثاب
ترق أىکٍ َمٕؽٍ ٔﮏ اﺧتمبل ﺛبثی  pيﺟًد دارد مٓؼًد مبترٔط اوتﻘبل  n*nرا کٍ َر درأاٍ آن
ثٍ ـًرت زٔر تّرٔ

مٓؼًد را ثرآيرد کرد:
∑

)

|

(

کٍ أه اﺧتمبآت مىبثﻖ ثب ترمًل ثبآ مﺨبظاجٍ مآؼاًدن درأاٍَابْ ريْ قىار اـا ٓ اﺧتمابل
ثبؼى وؽبن  -دَى ٌ تمبٔل ثراْ مبو ن در َمبن يلّٕی خبؾ در ديرٌ ثّ اظی ي اﮔر ِىبـر غٕر
از قىر اـ ٓ ثسرگ ثبؼى ﮔرأػ زٔبد ثراْ ﺧرکی از ﺧب تٓ ثٍ ﺧب ی دٔگر ثٕه دي ديرٌ را وؽبن
مٓدَ ن َ ف ؼبخؿَبْ تﺨرک يزن دادن ثٍ مﻘبدٔر ِىبـر خبرﺝ از قىر اـا ٓ در ثراثار مﻘابدٔر
ِىبـر ريْ قىر اـ ٓ اظی (کبوتر ي کريﮔر )1888ن
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 .3-8حالت پایذار سوجیزٌ مارکًف:

ثىگبٌ ممکه اظی در کًتبٌم ت رؼ ٔب رکًد داؼتٍ ثبؼى امب در ث ى م ت کٍ در ﺧﻘٕﻘی ثرآٔى ْ
از أه تغٕٕرات مﺜجی ي مىﻔٓ آن اظی وعجی ثٍ ثىگبٌَابْ دٔگر تغٕٕرْ و اؼتٍ ثبؼا ن ثراْ ثّمٓ از
زوﺠٕاارٌَاابْ مبرکًف پط از تّ اد زٔبدْ تغٕٕر يلّٕی اﺧتمبل رظٕ ن زوﺠٕرٌ ثٍ ٔﮏ يلاإّی
خبؾ معتﻘل از يلّٕی اي ٍٕ يﺟًد دارد زوﺠٕرٌ مبرکًف زوﺠٕرٌَااااابْ يلّٕی پبٔ ار دارد کٍ
ٔﮏ ثردار  πيﺟًد داؼتٍ ثبؼ ثٍ وًرْ کٍ مبترٔط اوتﻘبل در تعبيْ زٔر ـ

π

کى

ثردارْ کٍ اﮔر در مبترٔط اوتﻘبل لرة ؼًد ﺧبـل آن ثراثر ثب خًد ثردار اظین أه ث ان
مّىبظی ثب رظٕ ن ثٍ أه ﺧب ی مبترٔط اوتﻘبل ﺛبثی ؼ ٌ ي در ديرٌَبْ ثّ از آن تغٕٕرْ وفًاَ
کرد (دث ْ ي اظًو

)1833ن

 .1-8شاخص تحزک

ثرخٓ اقتفبدداوبن ؼبخؿَبْ تﺨرک را يزن دادن ثٍ مﻘ ار ي اَمٕی ِىبـر قىر اـا ٓ مآداوىا
کٍ امکبن رتجٍثى ْ متﻔبيت مبترٔطَابْ اوتﻘابل از ﺨابي تﺨارک را وٕاس آظابن مآکىىا (کابوتر ي
کريﮔر )1888ن ثب داؼته مبترٔط اوتﻘبل اﮔر َ ف أه ثبؼ کٍ ؼبخؿَبْ تﺨرک ثاٍ ِىاًان ٔاﮏ
اظکب ر ياقّٓ پًٕظتٍ تّرٔ

ؼًد آن را ِ دْ در ثبزٌ ـﻔر تب ٔﮏ در وٍر مٓﮔٕرو
-

ٔﮏ ؼبخؿ تﺨرک ٔﮏ تبثُ از اﺧتمبل اوتﻘبل) (

ِ د ترظٕم مٓکى ي ثٍ کمﮏ

,

) (

اظی کٍ مابترٔط اوتﻘابل  Pرا راٌ ٔاﮏ

) ( آن ر آوتﻔعٕر مٓکىٕم (مبترٔط  Iمبترٔط ٔکٍ ثب ِىبـر

قىر اـ ٓ ٔﮏ ي ثﻘٍٕ ـﻔر اظی)ن أه مبترٔط وؽبندَى ٌ ٔﮏ زوﺠٕرٌ مبرکًف ثب ثٓتﺨرکٓ کبمل
اظی (ﮔًٔﮏ ي مبرؼبل )3909ن
دي ؼبخؿ تﺨرک ثٍدظیآم ٌ از مبترٔط اوتﻘبل مّرتٓ مٓؼًد
ثٍ اوتﻘبلَبْ کًﺣﮏتر يزن ثٕؽترْ دَ ثااااٍ ِىًان مﺜبل ٔﮏ اوتﻘبل از ﺧب اااای  3ثااااٍ  1يزن
ثبآترْ وعجی ثٍ ٔﮏ اوتﻘبل از ﺧب ی  3ثٍ  1داردن
1. Steady State
2. Bartholomew’s Index
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∑

) (

ثردار اﺧتمبآت ﺛبثی 3اﺧتمبل ﺛبثی ﺧب ی  iاﺧتمب ٓ اظی کٍ اوتٍابر دارٔام در ث ى ما ت
در آن يلّٕی قرار ﮔرتتٍ ؼًدن
1ن ؼاابخؿ اﺛاار 1کٍ از مّکًض مٕبوگٕه َبرمًوٕﮏ م ت اوتٍبر مبو ن در َر يلّٕی ثٍ دظی
مٓآٔ ن
) (

) (

أه تبثُ کٍ مﻘ ارْ ثٕه ـﻔر ي ٔﮏ ثٍ خًد مٓﮔٕرد ثراْ مﺠمًٍِاْ از مااابترٔطَااابْ اوتﻘبل
امکبن رتجٍثى ْ از ﺨبي تﺨرک را تراَم مٓآيرد ثٍ وًرْ کٍ در آن مبترٔط
مبترٔط

را وؽبن مٓدَ

ثٍدظیآم ٌ از مبترٔط

اﮔر ؼبخؿ تﺨرک مرتجه ثب مبترٔط

ﺨرک ثٕؽتر از

ثسرگتر از ؼبخؿ

ثٕؽتر ثبؼ .

 .3محاسبات ي وتای
در رئکرد پًٔب رقبثی را ثٍ ِىًان ٔﮏ ترآٔى مّرتٓ ي ثر ﺧعت تغٕٕر مًقّٕای رقجاب اوا ازٌﮔٕارْ
مٓؼًدن در أه دٔ ﮔبٌ ثرﺧعت وتبٔﺞ تﺠرثٓ ثٕبن مٓکى کٍ ثىگبٌَبْ کًﺣﮏ راٌاو ازْ ي يارد
ثبزار مٓؼًو کٍ تﺄﺛٕر ثعٕبر کمٓ ثر ترآٔى َبْ اقتفبدْ دارو ن اﺛار مﺜجای راٌاوا ازْ ي يريد ريْ
رؼ اقتفبدْ تىُب زمبوٓ مُم ي قبثل مؽبَ ٌ اظی کٍ أه ثىگبٌَب ثبقٓ ثمبوى ي رؼ کىى ن ثراْ َر
ثىگبٌ در َر ديرٌ أه امکبن يﺟًد دارد کٍ رؼ کىا ٔاب واسيل کىا کاٍ أاه ﺧرکابت ي تغٕٕار در
يلّٕی ثىگبٌَبْ مًﺟًد در ـىّی تﺨرک ي رقبثیپیٔرْ ـىّی را رقم مٓزو ن أه پاصيَػ ثاب
وگبٌ پًٔب ي ثب اظتﻔبدٌ از ريغ زوﺠٕرٌ مبرکًف ي مبترٔط اوتﻘبل ثاٍ ثررظآ رقبثایپایٔرْ ي مٕاسان
تﺨرک ـىّی ثٕمٍ در ثفػ خفًـٓ أران پرداختاٍ اظاین ظاپط در ﺟُای کمآظابزْ مٕاسان
تﺨرک از ؼبخؿ تﺨرک ثابرتً ًمًٕ اظاتﻔبدٌ ي در دي ﺧب ای کًتابٌما ت ي ث ى ما ت أاه مٕاسان
تً ٕ ْ کل ثىگبٌَبْ ﺧبلر در ـىّی در آن ظبل اظین تغٕٕار در اوا ازٌ ثىگابٌ ظاُم آن در ثابزار

1. The Vector of Stationary Probabilities
2. Trace Index
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تّٕٕه مٓومبٔ ن دادٌ َبْ مرثًن ثٍ أه تﺨﻘٕﻖ از ظب ىبمٍ ثٕمٍ مرکسْ أران اظتفراﺝ ؼ ٌ اظین تمابم
ثىگبٌَبْ خفًـٓ کٍ وٓ ظبلَبْ  3109تب  3190در ـىّی ثٕمٍ ﺧمًر داؼتٍاو ﺟبمٍّ آمبرْ
را تؽکٕل مٓدَى کٍ مؽمًل  39ثىگبٌ آظٕب ا جرز داوب پبرظإبن م ای مّ ام رازْ کابرآترٔه
ظٕىب أران مّٕه امٕ ﺧبتً دْ ظبمبن ؤًه پبظبرﮔبد ي مُٕه مٓؼًدن ثب تًﺟٍ ثٍ دادٌَب ي ظُم
از ثبزار ثىگبٌَب ﺣُبر يلّٕی تّرٔ

ﮔردٔ ن يلّٕی ايل ظُم ثبزار خٕ ٓ کام (زٔار  1درـا )

يلّٕی ديم ظُم ثبزار کم (ثٕؽتر از  1درـ ي کمتر ٔب معبيْ  38درـ ) يلإّی ظاًم ظاُم
ثبزار متًظه (ظُم ثسرگتر از  38درـ ي کًﺣکتر از  18درـ ) ي يلّٕی ﺣُبرم ظُم ثبزار ثبآ
(معبيْ ٔب ثسرﮔتر از  18درـ )ن
جذيل  .7سُم فزيش شزکتَای بیمٍ در سالَای 7831-7833
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وتبٔﺞ أه تﺨﻘٕﻖ ثٍ کمﮏ ورماتسار اظتبتب ي مت ت تفمٕه زدٌ ؼ ٌ اظین
مبترٔط اوتﻘبل کًتبٌم ت (دادٌَبْ ظبل ثٍ ظبل)
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مبترٔط اوتﻘبل ي ؼبخؿ تﺨرک در ث ى م ت( اثت ا ي اوتُبْ ديرٌ)
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َمبنوًر کٍ در مجبوٓ وٍرْ ﮔﻔتاٍ ؼا ؼابخؿ تﺨارک ِا دْ ثإه دي ﺧا ٔاﮏ (وؽابوگر
تﺨرک ي رقبثی کبمل) ي ـﻔر (وؽبوگر ثٓتﺨرکٓ کبمل) اظی ي وسدٔﮏ ثًدن أه ؼبخؿ ثٍ ٔﮏ
ومبٔبوگر تﺨرک ي در وتٕﺠٍ رقبثی ثٕؽتر اظین ثر اظبض مؽبَ ات ي وتابٔﺞ ثاٍدظایآما ٌ ﺧرکای
ـىّی ثٕمٍ در ث ى م ت ثٕؽتر از کًتبٌم ت ثًدٌ اظین أه ث ان مّىبظای کاٍ اﮔرﺣاٍ ظاُم وعاجٓ
ثٍ ظبل تغٕٕر ﺣى اوٓ ومٓکى امب در ث ى م ت ثٍ و رت ثىگبَٓ دٔا ٌ مآؼاًد پاط از أاه ديرٌ 31
ظب ٍ در يلّٕی اي ٍٕ خًد ثبقٓ مبو ٌ ثبؼ ن ثىگبٌ َابٔٓ مبوىا آظإب ا جارز داواب ي پبرظإبن در تمابم
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ظبلَب ﺟسء دارو ﮔبن ثٕؽترٔه ثبزار َعتى ي ظىﺦ تريغ آنَب در ظبل  90ظبل اوتُابْ ديرٌ ماًرد
ثررظٓ ثب ظىﺦ تريغ آنَب در ظبل ؼريَ ديرٌ  09تﻘرٔجب ٔکعبن اظین
ثٕؽترٔه اﺧتمبل در دي ﺧب ی کًتبٌم ت ي ث ى م ت اﺧتمبل مبوا ٌ در يلإّی ايل اظاین أاه
ث ان مّىٓ اظی کٍ ثىگبٌَبْ کٍ در اثت اْ ديرٌ ثىگبٌَبْ کًﺣکٓ َعتى کٍ ظاُم آنَاب از ثابزار
کمتر از پىﺞ درـ ثًدٌ اظی در َمبن يلّٕی ثبقٓ خًاَى مبو ي مًتاﻖ ثاٍ رؼا وفًاَىا ؼا ن
ثىگبٌَبٔٓ مبوى ثٕمٍ أران مّٕه امٕ ﺧبتً ي مُٕه اﮔرﺣٍ در کًتبٌم ت ثٕه يلّٕی  3ي ( 1کام
ي خٕ ٓ کم) در ﺧرکی ثًدٌاو امب اکﺜر آنَب در اوتُبْ ديرٌ در يلّٕی اي ٍٕ ثبقٓ مبو ٌاوا ن تىُاب
مًرد وﻘك أه ﮔﻔتٍ متّ ﻖ ثٍ ثٕمٍ دْ اظی کٍ از يلّٕی ٔﮏ (خٕ آ کًﺣاﮏ) در اثتا اْ ديرٌ
در ظبل  90ثٍ يلّٕی ظٍ (متًظه) مٓرظ ن در مٕبن تمبمٓ ثىگبٌَبْ ثٕمٍاْ ؼبٔ ثتًان ﮔﻔی کاٍ
ثٕمٍ پبظبرﮔبد ي ثٕمٍ دْ تىُب ثٕمٍَبْ خفًـٓ ثًدٌاو کٍ ظُم ثبزار خًد را از کمتر از  1درـ
در ظبل  09ثٍ تﻘرٔجب  38درـ در ظابل  90رظابو ٌ اظای ي در آخار أىکاٍ ـاىّی ثٕماٍ در ثفاػ
خفًـٓ از تﺨرک ثبآٔٓ ثرخًردار وٕعی ي ثٕمٍَبٔٓ ثب ثٕؽاترٔه ظاُم ثابزار َمﺤىابن قاًْ ثابقٓ
مٓمبوى ي ثىگبٌَبْ کًﺣﮏ وٕس َمﺤىبن کًﺣﮏ ي لّٕ

ثبقٓ مٓمبوى ن

 .3وتیجٍگیزی ي پیشىُادَا
ثىب ثر اظت آل ؼًمپٕتر خ مبت مب ٓ ارازٍؼ ٌ از ظًْ ياظىٍَبْ مب ٓ ؼبمل ثٍ ﺟرٔبن او اخته
پطاو از ارزٔبثٓ ورﺥَبْ اقتفبدْ ما ٔرٔی رٔعاﮏ کىتارل ي وٍابرت ثار ِم کارد ما ٔران ي
تعُٕل مجبدآت اظین تًظٍّ مب ٓ از ورٔﻖ ثفػ خ مبت مب ٓ ثبِﺚ ﮔعترغ ي تًظٍّ اقتفابدْ
خًاَ ؼ ثٍ وﺨًْ کٍ وﻘ ٔىگٓ تراَم ؼ ٌ از ظًْ وُبدَبْ مب ٓ از ورٔﻖ تعُٕل ﺟرٔبن يﺟًٌ
وﻘ ثٍ ظًْ اوجبؼی ظرمبٍٔ پريشٌَبْ اقتفبدْ مًﺟت رؼ ي در وُبٔی تًظٍّ اقتفبدْ خًاَا
ؼ ن ثىبثرأه ـىّی ثٕمٍ ثٍ ِىًان ٔکٓ از زٔر ثفػَبْ خ مبت ماب ٓ داراْ اَمٕای ثعإبر اظای
مىبظت ثٍکبرﮔٕرْ ثرخٓ اثسارَبْ ﺧﻘًقٓ ي ا جتٍ يﺟًد رقبثی اظاین أاه مﻘب اٍ ثاب قجاًل تّرٔا
رقبثی را ثٍ ِىًان ٔﮏ ترآٔى ثب وگبٌ پًٔب ثٍ ثررظٓ مٕسان تﺨرک ـىّی ثٕمٍ در ثفػ خفًـآ
أران پرداختٍ اظین ثىگبٌَبْ ﺧبلر در ـىّی ثٕمٍ در َر ظبل مٓتًاوى رؼ کىى ﺛبثی ثمبوىا ي
ٔب وسيل ٔبثى کٍ ﺟُای ﺧرکای ثىگابٌ ثاٍ ظامی رؼا ٔاب واسيل مآتًاوا تابثّٓ تّا اد ياﺧا َبْ
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ظرمبٍٔﮔیارْ ياﺧ َبْ پرداخی َسٔىٍَبْ درمبوٓ ياﺧ َبْ ظٕبظیَبْ تج ٕغبتٓ يﺟًد قاًاوٕه
ي ا سام ثٍ اﺟراْ آنَب مٕسان ا ِتمبد مردم ي تّ اد اتراد تﺨای پًؼاػ ي ننن ثبؼا ن در ثررظآ مٕاسان
تﺨرک ـىّی ثٕمٍ در أران مؽبَ ٌ ﮔردٔ کٍ مٕسان تﺨارک أاه ـاىّی ثاٍخفاًؾ در کًتابٌ
پبٕٔه ثًدٌ اظی ي ظبختبر أه ـىّی ثٕؽتر ؼجٍٕ اوﺨفبر ﺟى ﺟبوجٍ کٍ ثٕؽترٔه ظُم ثبزار متّ ﻖ ثاٍ
ثٕمٍ آظٕب کٍ َمًارٌ  39تب  19درـ ي ظپط ثٕمٍَبْ ا جرز داوب پبرظإبن کاٍ در واًل ديرٌ ماًرد
ثررظٓ ثٕه  9تب  38درـ از آن را وفٕت خًد ومًدٌاو ي مبثﻘٓ ثىگبٌَب ق رت ﺣى اوٓ ثاراْ رؼا
و اؼتٍاو ن ثب ثررظٓ ﺧرکای ثٕماٍ پبظابرﮔبد ي دْ ي تاًان آنَاب در رؼا ي اتاسأػ ظاُم ي تغٕٕار
يلّٕی خًد امٕ اظی ثىگبٌَبْ ثٕمٍاْ ثب ظٕبظیَبْ تج ٕغبتٓ پرداخیَبْ َسٔىٍَبْ درمبوٓ ي
اتسأػ ي ثُجًد ياﺧ َبْ ظرمبٍٔﮔیارْ ِمل ثٍ تُّ ات ثٕمٍاْ يريد ثىگبٌَبْ ﺟ ٔ ي اتاسأػ
اِتمبد مردم ثٍ ثىگبٌ َبْ ﺟ ٔ خفًـٓ در يلّٕی تﺨرک ي رقبثای ـاىّی ثٕماٍ ثُجاًد ﺧبـال
ﮔرددن ثررظٓ َرک ام از أه ًِامل ثر رقبثیپیٔرْ ي تﺨرک ـىّی خًد معت سم پصيَػ دٔگارْ
اظین

مىابغ
 اﺧم ْ مًظٓ مرتمٓ وًريزْ ( )3191ثررظٓ ِم کرد مب ٓ ؼرکیَبْ پیٔرتتاٍؼا ٌ درثًرض ايرا ثُبدار تُران پصيَؽىبمّ ثٕمٍ ظبل ظٓ ي ٔکم ؼمبرٌ ( 8زمعتبن) 19-19ن

-

آقبزادٌ َبؼم تبومٍ ثىِٓجبظٓ ( )3191اﺛر رقبثی ثر رتبٌ ثٕمٍﮔیاران ي رٔعﮏ ثٕمٍ ﮔران
وؽرٍٔ تﺨﻘٕﻘبت مب ٓ ظبل َﺠ َم ؼمبرٌ ( 1تبثعتبن) 183-130ن

 ﺟُبوگرد اظﻔى ٔبر  3198ثٕمٍ ي رؼ اقتفبدْ در أران تف ىبمٍ ظٕبظیَب ي پاصيَػَابْاقتفبدْ ظبل وًزدَم ؼمبرٌ ( 19پبٕٔس) 11-08ن
در اقتفبد ي ثبزار ظرمبٍٔ أران تف ىبمٍ ـىّی ثٕمٍ ظبل ثٕعی ي پىﺠم ؼامبرٌ ( 1تبثعاتبن)
391-399ن
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 -ﺧعهزادٌ ِ ٓ مﺨم مُ ْ ِعگرْ مُ ْ کبٌمواصاد ( )3109ثررظٓ ﺟبٔگبٌ ـىّی ثٕمٍ
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 خ ادکبؼٓ ترَبد  3199اوﺨفبر رقبثای ي تمرکاس در ـاىبُٔ أاران ( )3199-91تفا ىبمٍپصيَػَبْ ثبزرﮔبوٓ ديرٌ  8ؼمبرٌ ( 31تبثعتبن) 99-98ن
 درين پاارير داييد ِ اآ ـاابدقٕه ثُااريز اﺧم ا ْ ﺧ ٔ ا ( )3198ثررظٓ تﺨ ٕ ٓ ظبختبرـىّتٓ ي رقبثااااایپااااایٔرْ ـىبُٔ أران ثٍ تﻔکٕﮏ کااا ا َبْ  ISICدر ديرٌ 3108-3198
پصيَؽگر (م ٔرٔی) ديرٌ َؽی ؼمبرٌ ئصٌوبمٍ (ثُبر) 19-18ن
 -ـب ﺨٓ مﺠتجٓ  3199وبزوٕه ؼارٔ

مٕىاب خ ٕ آواصاد مفاىﻔٓ ـاﻔرزادٌ ثررظآ ًِامال

دٔىبمٕکٓ مؤﺛر ثر تّ اد اتراد ثٕمٍؼ ٌ ثب رئکرد پًٔبٔٓؼىبظٓ ظٕعتمَب؛ مىب ٍّ مًردْ ثٕماٍ
تﺄمٕه اﺟتمبِٓ أران پصيَؽىبمٍ ثٕمٍ ظبل ظٓ ؼمبرٌ ( 8زمعتبن) 13-81ن

 ـا رازٓ ﺟااًاَرْ اﺧما ( )3191پًٔاابٔٓ رؼا ثىگاابٌَاب در ـااىّی ثٕماٍ أااران تفا ىبمٍپصيَػَبْ اقتفبدْ ديرٌ ظٕسدٌ ؼمبرٌ ( 1تبثعتبن) 18-11ن
 ـ رازٓ ﺟًاَرْ اﺧم مرٔم وًﺥپٕؽاٍ ( )3191ثررظٓ پًٔبٔٓ کعاتيکابر در مٕبن ـىبُٔمىتفت أران تف ىبمٍ پاصيَػَاب ي ظٕبظایَابْ اقتفابدْ ظابل ثٕعای ي ﺣُابرم ؼامبرٌ
(99پبٕٔس) 11-90ن

 ـ رازٓ ﺟًاَرْ اﺧم  3198اقتفبد ـىّتٓ ظبزمبن م ٔرٔی ـىّتٓن ِجبظٓ ثىٓ تبومٍ مﺨعه وٍرْ ( )3199ثررظٓ رقبثای ي تمرکاس در ـاىّی ثٕماٍ ي تّٕإهاظتراتصَْبْ رقبثتٓ مىبظت تف ىبمٍ م ٔرٔی ثبزرﮔبوٓ ظبل وُام ؼامبرٌ (11پابٕٔس) -998
983ن

 کرٔمٓ ظإ مﺨما  3191ارزٔبثٓ ِم کرد ـىّی ثٕمٍ کؽًر ي تجٕٕه ﺣؽم آٔى ٌ تف ىبمٍظٕبظیَبْ مب ٓ ي اقتفبدْ ظبل ٔکم ؼمبرٌ ( 1تبثعتبن) 301-181ن
 کؽبيرز ﺧ اد غالمرلب ( )3101اَمٕی ثفاػ خا مبت ماب ٓ در اقتفابد کؽاًر تفا ىبمٍپصيَؽىبمٍ اقتفبدْ أران ؼمبرٌ  13زمعتبن 331-3101 311ن

-

-
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