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 :چکیده
شناسایی چگونگی ارتباط بین میزان مداخله دولت در اقتصاد و رشد اقتصادی همواره یکی از 

مسائل مورد بحث در حوزه اقتصاد بخش عمومی بوده است. مهمترین ابزار مداخله دولت در 

کند، به طوری که، مقدار مخارج دولت و چگونگی تخصیص اقتصاد، مخارجی است که هزینه می

سازد. در این پژوهش تاثیر اجزای های مختلف، اغلب متغیرهای اقتصادی را متأثر میآن به بخش

گذاری که شامل مخارج آموزشی، بهداشتی و نظامی بوده به همراه متغیرهای سرمایهمخارج دولت 

مورد بررسی قرار گرفته  1398تا  1350و نرخ اشتغال بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 

ای در مدل است. بر اساس نتایج مدل رگرسیون انتقال غیرخطی هموار، رابطه غیرخطی و آستانه

گرفت و نتایج حاکی از آن هستند که در رژیم پایین، تاثیر رشد مخارج بهداشتی  مورد تایید قرار

بر رشد اقتصادی مثبت و تاثیر رشد مخارج نظامی و آموزشی منفی بوده است. در رژیم باال، تاثیر 

 گذاری نیز مثبت بوده است. رشد مخارج بهداشتی منفی و تاثیر رشد مخارج آموزشی و سرمایه
 

 JEL :O40،H50  ،O16 ، C34بندی طبقه

گذاری، مدل رگرسیون انتقال غیرخطی سرمایه ایران، رشد اقتصادی، مخارج دولت، :کلید واژه

 هموار 

                                                           
 1. مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول است.
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 مقدمه. 1
 دردر زمینه نقش دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد، از دیرباز اختالف نظرهای بسیاری 

 هایدولت یکی از  شاخصمقدار مخارج های مختلف اقتصادی وجود داشته است. دیدگاه

همچنین رشد اقتصادی یکی از . گیری میزان دخالت دولت در اقتصاد استمتداول اندازه

 بهبود آن از اهداف اصلی هر اقتصادی است. و مهمترین متغیرهای کالن اقتصادی 

اقتصادی است که  وضوعاتچگونگی ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی از جمله م

ها و مطالعات بسیاری در خصوص آن توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. تاکنون بحث

نتایج برخی از این مطالعات حاکی از تأثیر مثبت مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. 

هایی مانند این اثر مثبت را ناشی از عملکرد دولت در زمینه نتایج مطالعات انجام شده

، تامین امنیت ملی، ایجاد نظام قضائی و حمایت از توسعه زیربناها، تولید کاالهای عمومی

دانند. دسته دیگری از این مطالعات اثر افزایش مخارج دولت بر رشد حقوق مالکیت می

دانند و دالیلی همچون انتقال منابع بخش خصوصی به دولت در پی اقتصادی را منفی می

های دولت را برای توضیح افزایش مالیات و بازدهی نزولی ناشی از افزایش مداوم هزینه

 کنند.این رابطه منفی مطرح می

بر اثرگذاری رشد اقتصادی بر مخارج دولت تأکید دارند. از اقتصاددانان  دیگر البته گروهی

ای را مورد بررسی توان یکی از نخستین اقتصاددانانی دانست که چنین رابطهواگنر را می

اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو به صورت قرار داده است. بعدها نظریات واگنر توسط 

با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه "یک قاعده بیان شد که مطابق با آن 

. بر اساس این قاعده، چنانچه درآمد ناخالص "افزایش خواهد یافت نیزنسبی بخش عمومی 

تر از نرخ رشد درآمد بیشهای دولت نیز با نرخی ملی و درآمد سرانه افزایش یابند، هزینه

 (.1385ملی، افزایش خواهد یافت )پژویان، 

مسأله دیگری که در زمینه ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی مطرح است، تفاوت 

هایی مثل نوع و شدت اثرگذاری اجزای مختلف مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. بخش

علت دارا بودن اثرات خارجی مثبت، آموزش، بهداشت و امنیت مواردی هستند که به 

هرچند تأمین تواند موجب بهبود رشد اقتصادی کشور شود. ها میدخالت دولت در آن

های رشد و توسعه گیری زمینهکاالها و خدمات عمومی دیگری نیز توسط دولت برای شکل

اقتصادی ضروری است، اما آموزش، بهداشت و امنیت از اموری هستند که بخش خصوصی 

ها ندارد و یا اهداف بخش خصوصی از عرضه این نوع کاالها و یا تمایلی به دخالت در آن

خدمات با اهداف رشد و توسعه متفاوت و بعضاً متناقض است. از این رو توجه دولت به 
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ها برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی ضروری است. در میان بخش این بخش

متوسط سهم مخارج  1352-1398و نظامی طی سال های  های مختلف آموزش، بهداشت

و  %7/7، سهم مخارج آموزشی از کل مخارج عمومی %25دفاعی از کل مخارج عمومی

می باشد. باال بودن سهم مخارج دفاعی  %9/5سهم مخارج بهداشتی از کل مخارج عمومی 

ها )آموزش و در قیاس با سایر بخش  %25از کل مخارج عمومی با مقداری بیش از حدود 

بهداشت( و هم چنین، قرار گرفتن ایران در محیط بی ثبات خاورمیانه، جنگ تحمیلی 

عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی لزوم اهمیت مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را مهم 

 جلوه می دهد.

خود رگرسیونی " تا به کمک الگوی شدپژوهش حاضر تالش خواهد در بر این اساس، 

اثرات مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های ساالنه اقتصاد ، 1"انتقال هموار

در این تحقیق، مخارج  مورد بررسی قرار گیرد. 1398تا  1352ایران طی دوره زمانی 

بخش مخارج آموزشی، بهداشتی و نظامی تقسیم خواهد شد و این به دنبال  3دولت به 

ز بوده که جهت بررسی اثرات مخارج دولت بر رشد اقتصادی، مخارج دولت را به کار کین

در ابتدا،  این مقاله بخش مخارج آموزشی، بهداشتی و نظامی تقسیم نموده است. در 3

ادبیات نظری موضوع تحقیق شرح داده خواهد شد و سپس به بررسی مطالعات تجربی و 

 مدلسازی تحقیق پرداخته می شود. 

 

 ادبیات موضوع. 2
یکی از مهم ترین مباحث در ادبیات اقتصادی، رشد اقتصادی است که نظریات متفاوتی 

منظور  ، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید بهاقتصادی رشددر مورد آن مطرح شده است. 

افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. در واقع رشد اقتصادی هر کشور، 

با تغییرات  لید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیت و یا معموالًگر رشد مداوم توبیان

(. نظریات مطروحه در زمینه رشد 2021، 2)میفتاری و همکاران زیربنایی همراه است

اقتصادی شامل نظریات الگوی رشد سولو، الگوی رشد درون زا، الگوی رشد با لحاظ سرمایه 

 انسانی و.می باشد.

کند که تابع تولید همان تابع تولید ارائه شد، فرض می 1956سال الگوی سولو که در 

استاندارد نئوکالسیک با بازدهی کاهنده نسبت به سرمایه است. سولو نشان داد که با فرض 

                                                           
1. Smooth Transition Regression 
2. Miftari  
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انداز، این دو متغیر سطح پایدار درآمد سرانه را زا بودن نرخ رشد جمعیت و نرخ پسبرون

زا فرض شده است و نرخ پیشرفت فناوری برون کنند. در این الگو همچنینتعیین می

عالوه دو نهاده نیروی کار و سرمایه در این الگو برابر با میزان تولید نهایی خود دریافت به

 کنند.می

برابر  tتولید در زمان  1داگالس –در چنین الگویی، با استفاده از یک تابع تولید کاب 

 خواهد بود با:

𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼(𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))
1−𝛼

;          0 < 𝛼 < 1 (1)                                             
سطح فناوری است. فرض  Aنیروی کار و  Lسرمایه،  Kمیزان محصول،  Yکه در آن؛ 

 کنند:رشد می nو  gزای های رشد برونبه ترتیب با نرخ Lو  Aشود که می
𝐿(𝑡) = 𝐿(0)𝑒𝑛𝑡                                                                                              (2)  

(3 )                                                                                                        𝐴(𝑡) = 𝐴(0)𝑒𝑔𝑡 

nدارای نرخ رشدی معادل (A(t)L(t)) بنابراین نیروی کار موثر  + g   .خواهد بود

عنوان سرمایه را بهk شود. اگر انداز می( پسs)شود که سهم ثابتی از محصول فرض می

k)به ازای هر واحد نیروی کار موثر تعریف نماییم =
K

AL
عنوان سطح تولید نیز به yو   (

y)به ازای هر واحد نیروی کار موثر باشد  =
Y

AL
 خواهیم داشت: (

𝑦𝑡 = 𝑘𝑡
𝛼 

�̇�(𝑡) = 𝑠𝑦(𝑡) − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡) = 𝑠𝑘(𝑡)𝛼 − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡)   (4)         

در   kدهد که( نشان می4دهنده نرخ استهالک است. معادله )نشان δکه در این رابطه، 

میل خواهد کاارد که این میزان توسط معادلااه ذیل  ∗k 2نهایت به مقدار یکنواخت

 شود:تعریف می
 sk∗α = (n + g + δ)k∗   

 به عبارت دیگر :

  𝑘∗ = [
𝑠

(𝑛+𝑔+𝛿)
]
1−𝛼

                                                                                        (5)  

k̇(t) )در وضعیت یکنواخت نرخ رشد موجودی سرمایه سرانه موثر صفر است؛ = 0) 

ستقیم مانداز رابطه شود که نسبت یکنواخت سرمایه به نیروی کار با نرخ پسمالحظه می

  جمعیت رابطه معکوس دارد.و با نرخ رشد 

                                                           
1. Cobb- Douglas 
2. Steady State 
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نظریات رشد اقتصادی در طول زمان دستخوش تحول شده وعوامل مهم دیگری نیز در 

تابع تولید لحاظ شدند که یکی از این عوامل هزینه های دولت بوده است)میفتاری و 

و پوپسکو  2020، 3؛ اونیفاد و همکاران2020، 2؛ سواندارو1،2020؛ اعظم2021همکاران، 

تباط بین مخارج عمومی دولت و رشد اقتصادی، به عنوان دو متغیر (. ار2021، 4نوو دیاکو

باشد، که در تعیین مهم و وابسته به هم، از موضوعات مهم سطح کالن اقتصادی می

، 5)استیگلیتزای برخوردار است ها، از اهمیت قابل مالحظهسیاستی دولت هایراهبرد

وری موجب تواند از طریق افزایش بهرهلت هم میبه طور کلی، مخارج عمومی دو (.1989

های عمومی دولت، به دلیل جایگزینی با رشد اقتصادی شود و هم تأمین مالی هزینه

تواند به عنوان یکی بدهی خارجی، می های بخش خصوصی و افزایش سطحگذاریسرمایه

برخی از  .(2013، 6)موسیو و همکاران از موانع رشد و توسعه اقتصادی محسوب شود

های عملکردی دولت از جمله سیاستگذاری متمرکز، نبود انگیزه سود اقتصاددانان، ویژگی

دانند. در و فقدان شرایط رقابتی را سبب کارایی کمتر دولت نسبت به بخش خصوصی می

پردازان اعتقاد شدیدی به کارایی بخش خصوصی نداشته و نقطه مقابل، برخی از نظریه

 (.2013، 7ارمیچیا و مرزومی -)آکستا .دانندها را ضروری میخی فعالیتدخالت دولت در بر

با فرض مراحل  در تبیین بحث اثرگذاری مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی روستو

کند که در مراحل اولیه رشد، به گانه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، بیان میپنج

می باید افزایش یابد و دولت دخالت بیشتری دلیل وجود پدیده شکست بازار، مخارج عمو

کند که مخارج (. در نقطه مقابل، واگنر بیان می1960، 8روستودر اقتصاد داشته باشد )

باشد که واکنش مثبتی نسبت به رشد اقتصادی نشان عمومی یک متغیر رفتاری می

ی به مخارج جهت علیت از توسعه و رشد اقتصاد دهد. بنابراین بر اساس قانون واگنرمی

  .دولت است

نظریه کینزی از دیگر نظریاتی است که بحث اثرگذاری مخارج عمومی دولت بر رشد 

اقتصادی را مورد نقد و بررسی قرار داده است. بر اساس نظریه کینزی، افزایش مخارج 

عمومی دولت موجب افزایش اشتغال در بخش دولتی و در نتیجه افزایش درآمد و سود 

                                                           
1. Azam 
2. Suwandaru  
3. Onifade  
4. Popescu & Diaconu 
5. Stieglitz 
6. Muthui 
7. Acosta-Ormaechea & Morozumi 
8. Rostow 
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شود، که این مسئله با لحاظ یک تابع تولید کاب داگالس، توسط ری میهای تجاشرکت

همچنین بر اساس دیدگاه کینزی، (. 1992، 1)بارو و سالمارتینت بارو به اثبات رسیده اس

تواند به عنوان ابزاری برای افزایش مخارج بخش عمومی با افزایش سطح تقاضای مؤثر می

مخارج  تر مطرح باشد.توسعه و رفاه اقتصادی بیشهای اقتصادی و افزایش سطح فعالیت

دولت در زمینه های متفاوتی انجام می شود که هر کدام از این انواع مخارج، اثرات متفاوتی 

بر رشد اقتصادی خواهد داشت. این مخارج می تواند در زمینه های آموزشی، بهداشتی و 

های اثرگذاری این نوع از مخارج بر نظامی انجام شود که در ادامه به توضیح روابط وکانال 

 رشد اقتصادی پرداخته می شود. 

 مخارج آموزشی و رشد اقتصادی .2-1

دهد عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی کشورها مؤثرند. الگوهای نظری رشد نشان می

ها، کننده مهارتها است. سرمایه انسانی منعکسسرمایه انسانی یکی از مهمترین آن

نایی فردی از طریق آموزش نیروی انسانی است که بر کمیت و کیفیت ها و تواظرفیت

، سرمایه انسانی در  3"سولو"یافته بر اساس مدل تعمیم .(2002، 2بینجیو) افزایدتولید می

مطالعات اولیه به صورت آموزش در کنار سرمایه فیزیکی به عنوان نهاده در تابع تولید 

بیان کرد که آموزش  )1962) 5"آروو "این راستادر . (1988، 4)لوکاس)وارد شده است 

اعتقاد  حین کارنیروی کار اثرات جانبی بر تولید دارد، لذا در این زمینه به آموزش در 

های رشد، اظهار کرد که گذاری در مدلنیز با وارد کردن سرمایه( 1965) 6"اوزاوا"داشت. 

آید. همچنین، دست می آموزش بهسرمایه انسانی با اختصاص بخشی از زمان کارگران بر 

کند که با وارد کردن متغیر سرمایه انسانی در معادله رشد، بیان می( 1990) 7"رومر"

سطح فناوری به موجودی اولیه نیروی کار و سرمایه انسانی وابسته است. او معتقد است 

(. 2001رومر، در انباشت این سرمایه انسانی خواهد بود )عامل موثر آموزش مهمترین 

 (1988) "لوکاس"آنگونه که  8"هتالش خود آگاهان"افراد با انباشت دائمی دانش به صورت 

دهند و وری سرمایه و کار را افزایش میبهرهکار گوید یا به صورت یادگیری در حین می

                                                           
1. Barro & Sala-i-Martin 
2. Beyengju 
3. Solow 
4. Lucas 
5. Arrow 
6. Uzawa 
7. Romer 
8. Intentional Effort 
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شوند و رشد اقتصادی را افزایش موجب به تعویق انداختن قانون بازده نزولی در عمل می

بخشد، زیرا پذیری و کارایی تخصیص را بهبود میانطباق ،چنین آموزشدهند. هممی

های جدید کارگران ماهر منابع را با کارایی باالتری تخصیص داده و در واکنش به موقعیت

) تواناترند. ضمناً آموزش دارای سرریز منافع یا پیامدهای بیرونی مثبت اجتماعی است 

تابع تولید با لحاظ سرمایه انسانی با لحاظ آموزش  (. بنابراین،2004، 1سلف و گرابسکی 

 به شرح ذیل خواهد بود:

   𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼𝐸(𝑡)𝛽(𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))
1−𝛼−𝛽

;          0 < 𝛼, 𝛽 < 1 (6 )                                           

 مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی .2-2

 2نالس و اوون جامعه اثر بگذارد.های متفاوتی بر سطح تولید یک کانالزتواند اسالمت می

( با بسط مدل منکیو، رومر و ول، بهداشت را نیز به عنوان یکی از اجزای سرمایه 1995)

شود که سرمایه انسانی های رشد در نظر گرفتند. ارتقای بهداشت سبب میانسانی در مدل

د و رشد از طریق انباشت سرمایه بهداشتی افزایش یافته و به صورت مستقیم بر تولی

تر و بهتری را در تر کار بیشکارکنان سالم(. 2006، 3اقتصادی تأثیر داشته باشد )ویل

توان گفت تری دارند. بنابراین میتر و آمادهمقایسه با دیگران انجام داده و ذهن خالق

وری نیروی کار مؤثر است. عالوه بر این، سالمت انگیزه سالمت مستقیماً بر سطح بهره

همچنین، ارتقای دهد. تر را افزایش میهای بیشای ادامه تحصیل و کسب مهارتافراد بر

های آن از طریق کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش امید به زندگی، افراد سالمت و شاخص

انداز به نوبه خود با نماید؛ که این افزایش پسانداز بیشتر ترغیب میرا نسبت به پس

وری و رشد اقتصادی اثر به صورت غیرمستقیم بر بهرهافزایش سرمایه فیزیکی جامعه، 

(. لذا، تابع تولید با لحاظ هزینه های آموزشی و 2011، 4پیکارجو و همکاران)گذارد می

 بهداشتی به شرح ذیل خواهد بود:

(7)        𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼𝐸(𝑡)𝛽𝐻(𝑡)𝜃(𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))
1−𝛼−𝛽−𝜃

;  0 < 𝛼, 𝛽, 𝜃 < 1 

 مخارج نظامی و رشد اقتصادی .2-3

ها است و نقش توجه مخارج دولت در اکثر کشورمخارج نظامی یکی از اقالم مهم و قابل

طور مستقیم و غیرمستقیم باعث کند و بهمهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می

شود. در مورد بحث اثرگذاری مخارج نظامی بر می ثبات و رشد اقتصادی در هر جامعه

                                                           
1. Self & Grabowski 
2.  Knowles & Owen 
3. Weil  
4. Peykarjou  
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مطرح شده است. بر اساس نظریه نخست، افزایش مخارج ه ظریرشد اقتصادی دو دسته ن

گذاری، آموزشی و نظامی از طریق اثر جایگزینی مخارج غیرنظامی مانند مخارج سرمایه

افزایش مخارج نظامی طبق نظریه دوم  شود. امابهداشتی موجب کاهش رشد اقتصادی می

افزارهای دفاعی، ، صادرات جنگهای مناسبگذاریبا استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه

یلدریم ) دهدایجاد امنیت و به طور کلی افزایش سطح تقاضا، رشد اقتصادی را افزایش می

ین رابطه مخارج نظامی و رشد ی( برای تب2009) 2. نارایان و اسمیت(2011، 1و همکاران

این اساس  اند. براستفاده کرده 3"جایگزینی اسلحه با رفاه "اقتصادی از مثال کالسیک

ای و خرید اسلحه با توجه به کمبود ارز، منابع موجود را برای وارد کردن کاالهای واسطه

لذا، تابع  دهد.گذاری در راستای بهبود رشد اقتصادی بلندمدت پایدار، کاهش میسرمایه

 تولید با لحاظ هزینه های آموزشی، بهداشتی و نظامی به شرح ذیل است:

 𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼𝐸(𝑡)𝛽𝐻(𝑡)𝜃𝑀(𝑡)𝜎(𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))
1−𝛼−𝛽−𝜃−𝜎

;          0 <

𝛼, 𝛽, 𝜃 < 1 (8)                                                                                                                          

 مطالعات تجربی. 2-4

وجه انجام شده است که با ت تنوعی در حوزه موضوع تحقیقمطالعات داخلی و خارجی م

ه دست ببه نوع مدل، دوره زمانی و کشور یا کشورهای مورد مطالعه نتایج متفاوتی را 

 .( قابل مشاهده است1که در جدول ) اندآورده
(: خالصه مطالعات تجربی1جدول )  

نام نويسنده 

 )سال مطالعه(

کشور يا 

کشورهای 

 تحت مطالعه

روش و دوره زمانی 

 تحت مطالعه
 نتايج مطالعه

Vera & 

Fiestas 

(2005) 

 بولیوی

های مختلف روش

 اقتصادسنجی

1985-1999 

وپرورش موجب های بخش آموزشهزینه

 تأثیر مخارج اماافزایش رشد اقتصادی شده، 

 بهداشتی بر رشد ناچیز است.

Baldacci et 

al (2007) 

کشور  118

 درحال توسعه

     های تابلویی پویاداده

1971-2000 

 دار مخارج آموزشیتأثیرگذاری مثبت و معنا

 و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی

Muthui et al 

(2013) 
 کنیا

 انباشتگی جوهانسنهم

1994-2011 

وپرورش موجب های بخش آموزشهزینه

های هزینه اما شودافزایش رشد اقتصادی می

 بخش سالمت تأثیر چندانی بر رشد ندارد.

                                                           
1. Yildirim 
2. Narayan & Smith 
3. Guns Versus Butter Trade Off 
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Ono, H 

(2014) 
 ژاپن

ARDL ایآستانه 

1960-2010 

به لحاظ تجربی فقط دیدگاه واگنر در ژاپن 

و روند تعدیل بلندمدت  مورد تایید است

 نامتقارن است.

Afonso &  

Jalles 

(2014) 

کشورهای 

درحال توسعه 

 منتخب

 های تابلویی پویاداده

1985-2010 

های امنیت، رفاه اجتماعی، آموزش و هزینه

 .داردبهداشت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی 

Guandong & 

Muturi 

(2016) 

کشور  5

 آفریقایی
PEGLS 

2006-2014 

اگر بودجه عمومی به سمت زیرساختها، 

های مولد و امنیت هدایت شود، رشد بخش

 شود.اقتصادی تقویت می

Raju & 

Ahmed 

(2019) 

کشورهند، 3

پاکستان و 

 چین

آزمون های هم 

انباشتگی و علیت 

 گرنجر

1980-2017 

مخارج دفاعی در بلندمدت بر رشد اقتصادی 

اثر مثبت و در کوتاه مدت بی تاثیر بوده 

 است.

Azam 

(2020) 

کشور غیر  35

از کشورهای 
OECD 

 PMGرهیافت 

2019-1988 

تاثیر منفی هزینه های نظامی بر رشد 

 اقتصادی

Popescu & 

Diaconu 

(2021) 

 رومانی

رهیافت هم انباشتگی 

یوهانسون و علیت 

 گرنجر

2018-1995 

 تاثیر مثبت مخارج دولت بر رشد اقتصادی

Miftari et al 

(2021) 
 کوزوو

مدل رگرسیون خطی 

 چندگانه

2018-2010 

مخارج دولت تاثیری معنادار بر رشد 

 اقتصادی ندارد.

حسینی و 

همکاران 

(1387) 

 ایران
 معادالت همزمان

1357-1383 

مخارج امور اقتصادی و امور عمومی بر اثر  

مخارج امور  مثبت و اثررشد اقتصادی 

 است. دفاعی و امور اجتماعی منفی

خداپرست و 

همکاران 

(1391) 

 ایران

های ریشه واحد، آزمون

انباشتگی و علیت هم

 هیسائو

1346-1386 

مدت کوتاهقانون واگنر در هر دو افق زمانی 

نگرش کینزی اما  شودو بلندمدت تایید می

به لحاظ تجربی مورد مدت صرفاً در کوتاه

 .تایید است

 صادقی

(1393) 

کشور عضو  57

سازمان 

کنفرانس 

 اسالمی

DOLS 

1970-2010 

مخارج آموزشی و رفاه اجتماعی تأثیر مثبت 

و مخارج بهداشتی تأثیر منفی بر رشد 

 دارند. اقتصادی

 کریمی و

همکاران 

(1395) 

 

 ایران
 انباشتگی جوهانسونهم

1359-1393 

تخصیص مجدد منابع مالی دولت با هدف 

افزایش مخارج آموزشی که از طریق کاهش 

در مخارج مصرفی و نظامی تأمین مالی شده 

باشد اثر معناداری بر رشد اقتصادی 
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بلندمدت دارد. همچنین کاهش در مخارج 

ت و درمان، با مصرفی نهایی، نظامی و بهداش

گذاری هدف افزایش در مخارج سرمایه

دولت، اثر مثبت و محسوسی بر رشد 

 .دارداقتصادی بلندمدت 

احمدی و 

محمودزاده 

(1397) 

 ایران
STR 

 1395-1352 
بدهی دولت به سیستم بانکی داخلی در هر 

 دو رژیم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

خندان و گل

 محمدیان

(1398) 

 ایران
NARDL 

1358-1395 

در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های مثبت 

و منفی بودجه دفاعی رشد اقتصادی را 

افزایش داده، اما تاثیر تکانه های منفی 

 بیشتر از مثبت است.

منتظری 

شورکچالی و 

 زاهد غروی

(1399) 

 ایران

رهیافت علیت گرنجر 

 مارکوف سویچینگ

1396-1344 

 رشد اقتصادیتاثیر منفی اندازه دولت بر 

کیهانی حکمت 

 و همکاران

(1400) 

 ایران

رهیافت اقتصاد سنجی 

 فضایی

1396-1380 

اثر منفی مخارج مصرفی دولت بر رشد 

 ای در ایرانمنطقه

 های تحقیقهمنبع: یافت

و رشد  اغلب مطالعات )به ویژه مطالعات داخلی( فقط روابط خطی و متقارن مخارج دولت

ارج دولت . مخاندپرداخته ایهآستاناند و کمتر به روابط دادهاقتصادی را مدنظر قرار 

. از طرف تواند تاثیرات متفاوتی را از یک حدی به بعد بر رشد اقتصادی داشته باشندمی

ک آن اند و به تفکیمخارج دولت را به صورت کلی در نظر گرفته دیگر اکثر مطالعات،

ون چدر بررسی اثرات واقعی خواهد شد  اند که این موجب بروز خطای تجمیعنپرداخته

ه باشد هر یک از انواع مخارج دولت ممکن است تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی داشت

 شود. که با یکی کردن آن ها در قالب مخارج دولت، این اثرات نادیده گرفته می
 

 شناسی پژوهشروش. 3

 معرفی الگوی اقتصادسنجی . 3-1

خطی است که در ادبیات های غیر( یکی از رویکردSTRهموار )مدل رگرسیون انتقال 

نوع خاصی از مدل رگرسیون تغییر  STRگیرد. مدل سری زمانی مورد استفاده قرار می
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شد. آنها با در نظر گرفتن ( بکار گرفته1971) 1باشد که توسط باکون و واتسوضعیت می

آن گذار از یک خط به خط دیگر دو خط رگرسیون به طراحی این مدل پرداختند که در 

 افتد.به صورت هموار اتفاق می

در حالت کلی به صورت زیر معرفی  2استاندارد با تابع انتقال الجستیک STRیک مدل 

 ، تورم، متغیر وابسته است(INFشود: )می

INFt = 𝜙𝜔𝑡 + (𝜃
𝜔𝑡)𝐺(𝑠𝑡, 𝛾, 𝑐) + 𝑢𝑡 (9)                                                     

  دهد.یم( در این تحقیق را نشان 9( پارامترهای مورد استفاده معادله )2که جدول)

 (1(: معرفی پارامترهای مورد استفاده در معادله )2جدول)

 توضیح پارامتر اختصار پارامتر

𝝓

= (𝝓𝟎, 𝝓𝟏, … ,𝝓𝒑) 
 بردار ضرایب قسمت خطی

 = (𝟎, 𝟏, … , 𝒑) غیرخطی بردار ضرایب قسمت 

𝝎𝒕                

  یرهامتغ ینا یبا وقفه یرمقاد یرهای توضیحی واز متغ یبردار

 وابستهیرمتغ یبا وقفه یربه انضمام مقاد

𝒔𝒕 متغیر انتقال 

𝜸 سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر 

𝒄 سطح آستانه 

𝑮 از رژیمی به رژیم دیگر(ی انتقال تابع انتقال الجستیک)نحوه 

𝒖 ی خطاجمله 

-های غیرخطی میبردار پارامتر 𝜃های خطی و بردار پارامتر 𝜙 همانطور که اشاره شد

زا زای با وقفه و متغیر برونزای مدل شامل متغیر درونهای بروننیز بردار متغیر 𝑧𝑡باشد. 

 کند:مطالعه اشاره می ( به متغیرهای مورد استفاده در این2باشد. جدول )می

 

 

                                                           
1. Bacon & Watts 
2. Logestic Function 
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 (: معرفی متغیرها3جدول)
 منبع گیریواحد اندازه توضیح متغیر نماد

EG مرکز آمار جمهوری  درصد رشد اقتصادی

 اسالمی ایران

INV )بانک اطالعات سری درصد سرمایه گذاری )رشد سرمایه-

 زمانی بانک مرکزی

L بانک اطالعات سری درصد نرخ اشتغال-

مرکزیزمانی بانک   

E  رشد نسبت مخارج آموزشی به

 تولید ناخالص داخلی

-بانک اطالعات سری درصد

 زمانی بانک مرکزی

M  رشد نسبت مخارج نظامی به

 تولید ناخالص داخلی

-بانک اطالعات سری درصد

 زمانی بانک مرکزی

H  رشد نسبت مخارج بهداشتی

 به تولید ناخالص داخلی

-بانک اطالعات سری درصد

بانک مرکزیزمانی   

استفاده  1398 تا 1350ی زمانی های ساالنه دورهذکر است در این مطالعه از دادهالزم به 

 است.شده

فته شده در ادبیات موجود، شکل تابعی معمول که برای تابع انتقال الجستیک در نظر گر

 گردد:به صورت زیر تعریف می

G(st, γ, c) = {1 + exp[−γ∏ (st − cj)
J
j=1 ]}

−1
, γ > 0  (10)                       

امتر شیب، باشد و شامل پاریک تابع پیوسته و کراندار بین صفر و یک می Gتابع انتقال 

  ،و پارامتر موقعیتc مشخص  است. پارامتر شیب، سرعت انتقال را بین دو الگوی حدی

 ها است.کند و پارامتر موقعیت، تعیین کننده حد آستانه بین این رژیممی

 1دیکبا تابع انتقال الجستیک براساس ون STRهای مدل ویژگیبه منظور بررسی 

دار خودش باشد. در تنها تابعی از مقادیر وقفه yی کنیم متغیر وابسته(، فرض می1999)

  رژیمی داریم:این صورت با فرض یک تابع انتقال دو

                                                           
1.Van Dijk 
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yt = (θ0 + θ1yt−1 +⋯θpyt−p) + (0 + 
1
yt−1 +

⋯ 
p
yt−p) G(st, γ, c) + ut                                                                       (11)  

 

G(st, γ, c) =
1

1+exp {−γ(st−c}
(12)                                                                            

 ای ازنقطه cشود که پارامتر مکان دو رژیمی نامیده می LSTR نتایج این مدل یک مدل

,G(st انتقال بین دو رژیم حدی γ, c) = ,G(stو  0 γ, c) = دهد که را نشان می 1

𝐺(𝑠𝑡 , 𝛾, 𝑐) = تر ها بوده و مقادیر بیشنشانگر سرعت انتقال بین رژیم باشد. می 0.5

 هایی از تابع انتقال الجستیک دو ( نمونه1باشد. نمودار )تر رژیم میبیانگر تغییر سریع

طور که از نمودار نیز مشخص است با دهد. همانرا نشان می رژیمی با مقادیر مختلف 

 یابد.سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر افزایش می افزایش مقدار 

  (: تابع انتقال الجستیک دو رژيمی با مقادير متفاوت1نمودار)

 
 (1999دیک ): ونمنبع

𝛾هنگامی که  → 𝑠𝑡و  ∞ > 𝑐  آنگاه𝐺 = 𝑠𝑡بوده و زمانی که  1 < 𝑐  است𝐺 = 0 

شود و هنگامی تبدیل می 1(TRای )ی مذکور به یک مدل آستانهخواهد بود؛ بنابراین رابطه

γکه  →  شود.به یک مدل رگرسیون خطی تبدیل می 0

ا دارد، عالوه بر اینکه قابلیت مشخص کردن تعداد دفعات و زمان تغییر رژیم ر STRمدل 

ها یر در رژیمدهد. در این مدل تغیسرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نیز نشان می

زی شود، به همین دلیل نیازا توسط مدل مشخص مییا شکست ساختاری به صورت درون

 باشد.یا بررسی جداگانه شکست ساختاری نیز نمی به وارد کردن متغیر موهومی و
                                                           
1. Threshold Regression 
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 نجام شود:ابه منظور تخمین الگوی رگرسیون انتقال هموار الزم است مراحل زیر به ترتیب 

ی بهینه برای تعیین وقفه STRخطی به صورت اولین گام در تخمین یک الگوی غیر

-د در چارچوب الگوی خودباشد. انجام این فرآینزا( میزا و برونهای مدل )درونمتغیر

صورت  4کویین -و حنان 3، شوارتز2های آکاییکو با توجه به معیار 1رگرسیون برداری

 (.2011، 5پذیرد )سو و چیانگمی

مورد  خطی بودن آنها، در راستای تصریح مدل بایستی غیری متغیرپس از تعیین وقفه

ن تواخطی بودن مدل می ی صفر مبنی برآزمون قرار گیرد. در صورت عدم رد فرضیه

طی توضیح ختواند با یک مدل های توضیحی بر متغیر وابسته مینتیجه گرفت که اثر متغیر

 خطی نخواهد بود.داده شود و نیازی به مدل غیر

ین متغیر ای غیرخطی، باید متغیر انتقال مشخص گردد. انتخاب بعد از تایید وجود رابطه

دل و تخمین باالیی برخوردار است، بلکه در تعیین نوع منه تنها در این آزمون از اهمیت 

مدلی که  LSTR2و  LSTR1های سپس از بین مدل .نهایی آن نیز سهم بسزایی دارد

زیر  هایگیری، آزمون فرضیهشود. اساس تصمیمی بهتری است انتخاب میتصریح کننده

 است:
1. H04: 3 = 0 

2. H03: 2 = 0
3
= 0 

3. H02: 1 = 0
2
= 

3
= 0 

نشان داده  F2و  F4 ،F3های صفر فوق به ترتیب با های مربوط به فرضیهی آزمونآماره

با سه رژیم( تایید  LSTR)مدل  LSTR2، مدل H03ی شود. در صورت رد فرضیهمی

c1ی صفر شود که با آزمودن فرضیهمی = c2 توان یکی از این دو را انتخاب نمود. می

با دو رژیم( انتخاب  LSTR)مدل  LSTR1مدل  H04و  H02های در صورت رد فرضیه

 شود.می

، پیدا کردن مقادیر اولیه صحیح STRهای غیرخطی های مدلدر الگوریتم تخمین پارامتر

ی و یک شبکه cی خطی برای ای، یک شبکهاز اهمیت باالیی برخوردار است. تحقیق شبکه

مجموع مربعات  cو  از  کند. سپس برای هر مقدارایجاد می لگاریتمی برای  -خطی

سرانجام مقادیری که با حداقل مجموع مربعات مطابقت  .شودباقیمانده تخمین زده می

                                                           
1. VAR 
2. Akiake 
3. Schwars 
4. Hannan-Quinn 
5. Hsu & Chiang 
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شوند.)جعفری صمیمی و همکاران، داشته باشند به عنوان مقادیر اولیه در نظر گرفته می

1389) 

و مقادیر  های مدلضرایب متغیر cو  متناسب با نوع مدل، متغیر انتقال و مقادیر اولیه 

. در این آیندنهایی متغیر انتقال و سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر به دست می

له نهایی مرح را، حذف کرد. معنی هستندهایی که از لحاظ آماری بیتوان متغیرقسمت می

خطای  هایهای گرافیکی همراه با آزمونباشد که شامل تحلیلتخمین، ارزیابی مدل می

 باشد.تصریح می

 برآورد الگو .3-2

پیش از بررسی ارتباط بین متغیرها و برآورد الگو، باید متغیرهای مورد نظر از دیدگاه 

کلیه متغیرهای مدل  لذا برای تشخیص مانایی یا نامانایی مانایی مورد آزمون قرار گیرند.

فولر شود. مطابق آزمون دیکی ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته آزمون می از روش

 باشند.از درجه صفر می 1تعمیم یافته، متغیرهای الگو مانا و انباشته

 واحد ديکی فولر تعمیم يافتهريشه(: آزمون 4جدول)

 متغیر
آماره  

 آزمون

مقدار بحرانی در سطح 

 یک درصد
 نتیجه

EG رشد اقتصادی 
68/4

- 
 مانا -62/2

INV سرمایه گذاری 
56/4

- 
 مانا -62/2

L نرخ اشتغال 
18/5

- 
 مانا -62/2

E 
رشد نسبت مخارج آموزشی به تولید 

 ناخالص داخلی

81/8

- 
 مانا -62/2

M 
رشد نسبت مخارج نظامی به تولید ناخالص 

 داخلی

52/5

- 
 مانا -62/2

H 
رشد نسبت مخارج بهداشتی به تولید 

 ناخالص داخلی

35/5

- 
 مانا -62/2

 منبع: محاسبات تحقیق

                                                           
1.Integrated 
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 TARدر ادامه جهت تشخیص خطی یا غیر خطی بودن مدل، در ابتدا به تخمین مدل 

شود و با انجام آزمون تعیین آستانه پس از تخمین این مدل، در مورد خطی پرداخته می

 . گیری خواهد شدیا غیرخطی بودن مدل تصمیم

 TAR (: نتايج حاصل از تخمین مدل5جدول)

 احتمال معناداری ضريب متغیر
DE(-1)<-2.25—8 obs 

DH 89/0 39/0 

DM 97/2- 01/0 

DE 73/0 39/0 
-2.25<=DE(-1)<-1.11—7 obs 

DH 61/1- 38/0 

DM 29/4- 00/0 

DE 99/1- 00/0 
-1.11<=DE(-1)—32 obs 

DH 65/1 00/0 

DM 66/0- 00/0 

DE 57/0- 33/0 
Non Threshold Variables 

L 71/0- 22/0 

Inv 02/0 67/0 
 

 DH(-1), DM(-1) and DE(-1) متغیرهای در نظر گرفته شده برای آستانه:

 DE(-1) متغیر آستانه:

 منبع: محاسبات تحقیق

ورت صپردازیم و در ، به انجام آزمون تشخیصی متغیر آستانه میTARپس از تخمین مدل 

 ای است و باید مدل به صورتتوان عنوان نمود که مدل آستانهرد فرضیه صفر، می

 ای تخمین زده شود. آستانه

 (: خالصه نتايج آزمون تشخیصی 6جدول)

 DE(-1) متغیر آستانه

 2 تعداد آستانه برآورد شده

 5 حداکثر تعداد آستانه 

 -11/1و  -25/2 مقادير آستانه ای استفاده شده

 منبع: محاسبات تحقیق
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اید به توان عنوان نمود که مدل ب، می6با توجه به نتایج آزمون گزارش شده در جدول 

د تخمین زده خواه STR، مدل 7ای تخمین زده شود. در ادامه در جدول صورت آستانه

 شد. 

 STR(: نتايج حاصل از تخمین مدل 7جدول)

 احتمال معناداری ضریب متغیر

 رژيم پايین

DH 40/1 02/0 

DM 79/0- 02/0 

DE 98/0- 03/0 

INV(-1) 05/0- 37/0 

 رژيم باال

DH 93/12- 05/0 

DM 58/6 16/0 

DE 31/1 01/0 

INV(-1) 87/0 04/0 

 متغیر غیر آستانه ای

L 83/0 05/0 

SLOPES 

SLOPE 11/12 22/0 

 آستانه

Threshold 47/1 00/0 

 DH(-3), DM(-3) and DE(-3) متغیرهای آستانه در نظر گرفته شده

 DE(-3) متغیر آستانه برگزيده شده

 منبع: محاسبات تحقیق

داشتی موجب با توجه به جدول باال می توان عنوان نمود که در رژیم پایین، رشد مخارج به

ی افزایش رشد اقتصادی شده و رشد مخارج نظامی و آموزشی موجب کاهش رشد اقتصاد

، اثر رشد خواهد شد و اثر سرمایه گذاری نیز بر رشد اقتصادی بی معناست. در رژیم باال

شی و تصادی منفی بوده و اثرات متغیرهای رشد مخارج آموزمخارج بهداشتی بر رشد اق

بر رشد  سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. از سویی، اثرات مخارج نظامی

دی خواهد اقتصادی در این رژیم بی معناست. نرخ اشتغال نیز تاثیری مثبت بر رشد اقتصا

 داشت. 
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 (: معادله رژيم8جدول)

 درصد47/1مخارج آموزشی کمتر از رژيم پايین، رشد 

𝑬𝑮𝒕 = 𝟏. 𝟒(𝑫𝑯)𝒕 − 𝟎. 𝟕𝟗(𝑫𝑴)𝒕 − 𝟎. 𝟗𝟖(𝑫𝑬)𝒕 + 𝟎. 𝟖𝟑(𝐋)𝒕 

 درصد 47/1رژيم باال، رشد مخارج آموزشی بیشتر از 

𝑬𝑮𝒕 = −𝟏𝟐. 𝟗𝟑(𝑫𝑯)𝒕 + 𝟏. 𝟑𝟏(𝑫𝑬)𝒕 + 𝟎. 𝟗𝟖(𝑰𝑵𝑽)𝒕−𝟏 + 𝟎. 𝟖𝟑(𝐋)𝒕 

SC HQ AIC R2adjusted 
-7.20 -7.54 -7.77 88% 

 منبع: محاسبات تحقیق

نشان می مدت رابا توجه به اینکه متغیرها بر حسب نرخ رشد هستند، ضرایب اثرات کوتاه

یرهای دهند. اختالف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغ

دار نمورشد مخارج نظامی، آموزشی، بهداشتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی است. 

د. در دهو مقدار آستانه آن را طی دوره نمونه نشان می( روند رشد مخارج آموزشی 2)

 ت. اسها، اقتصاد کشور در رژیم رشد مخارج آموزشی پایین قرار داشتهبیشتر دوره

 1350-1398ی   ای آن طی دورهمخارج آموزشی و مقدار آستانهرشد (: روند 2نمودار)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395

THRESHOLD DE 
 منبع: محاسبات تحقیق

شودکه حظه می( مال3با توجه به تابع انتقال الجستیک مربوط به تغییر رژیم در نمودار )

 افتد.انتقال با سرعت تقریبا سریعی از رژیمی به رژیم دیگر اتفاق می
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 (: نمودار تابع الجستیک مربوط به تغییر رژيم3نمودار)

 
 محاسبات تحقیقمنبع: 

-می ( نمایش داده9خطی انتقال هموار در جدول )های خطای تصریح الگوی غیرآزمون

 شود.

ی های خود همبستگی سريالی و واريانس ناهمسانی شرطی برای الگو(: نتايج آزمون9جدول)

 خطی انتقال هموارغیر

 آزمون خود همبستگی سريالی  -1         

 ی صفر: عدم وجود خطای خودهمبستگیفرضیه F آماره آزمونارزش احتمال  هاوقفه

 شود.رد نمی 32/0 1

 آزمون عدم وجود واريانس ناهمسانی شرطی -4     

 فرضیه صفر: عدم وجود واریانس ناهمسانی مشروط یا اثرات  Fهای ارزش احتمال آماره 
ARCH 

 شود.رد نمی  11/0 

 منبع: محاسبات تحقیق

انس های انجام شده، مشکل خودهمبستگی سریالی و واریبه طور خالصه بر اساس آزمون

 شود. ناهمسانی وجود ندارد و مدل مطلوب ارزیابی می

 

 گیرینتیجه. 4
های مختلف مخارج دولت شامل مخارج در این تحقیق تالش گردید ارتباط بین بخش

آموزشی، مخارج بهداشتی و مخارج نظامی با رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران در قالب 
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با در نظر  (STRرگرسیون غیرخطی انتقال هموار )کینزی و به کمک الگوی دیدگاه 

 مورد 1350-1398های مربوط به دوره زمانی گرفتن روابط غیرخطی و با توجه به داده

وجود رابطه غیرخطی بین  TARتخمین مدل به کمک در این پژوهش بررسی قرار گیرد. 

پس از تخمین مدل و انجام آزمون تشخیص خطی بودن متغیرهای مدل بررسی شد. 

رابطه غیرخطی در مدل است. پس از حاصل شدن نتایج این آزمون حاکی از وجود مدل، 

ن زده شد و نتایج گویای این مطلب ( تخمیSTRاین نتیجه، مدل به صورت غیرخطی )

هستند که مخارج نظامی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارند و این نوع از مخارج دولت، 

مخارجی ناکارا برای افزایش رشد اقتصادی هستند. مخارج بهداشتی در سطوح پایین، 

تایج تاثیری مثبت بر رشد و در رژیم باال، تاثیری منفی بر رشد اقتصادی دارند و این ن

گویای این مهم است که مخارج بهداشتی تا سطحی بهینه بوده و تاثیری مثبت خواهد 

 داشت. 

مخارج آموزشی در رژیم پایین و باال تاثیراتی متفاوت از یکدیگر دارند ولی برآیند اثرات 

رژیم، مثبت است. این موضوع نشان دهنده این است که مخارج دولت  2این متغیر در 

ح مشخص، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد و با افزایش رشد مخارج کمتر از یک سط

آموزشی از یک سطح مشخص، موجب رشد اقتصادی خواهد شد. افزایش نرخ اشتغال 

طبق ادبیات رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. همچنین، سرمایه گذاری 

 شد اقتصادی خواهد داشت. و تشکیل سرمایه نیز بر اساس ادبیات تاثیری مثبت بر ر

مدیریت بودجه ای دولت، باید تدابیری جهت های بودجهبنابراین با توجه به محدودیت

اتخاذ نماید. دولت باید در سرفصل آموزشی مخارج بیشتری در نظر گیرد تا بتواند سرمایه 

رج شود افزایش دهد. مخاانسانی را که طبق ادبیات رشد اقتصادی موجب افزایش رشد می

نظامی و بهداشتی باید کنترل شده باشند زیرا جایگزین سرفصلی از هزینه های دولت 

البته الزم است به منظور آورد. شوند که موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم میمی

مخارج دولت بر رشد اقتصادی نیز مورد  اجزایتر اثر سایر های دقیقطراحی سیاست

تری دارند شناسایی شوند. ی که بر رشد اقتصادی اثر بیشهایمطالعه قرار گیرد تا بخش

مختلف مخارج دولت بر سایر متغیرهای کالن  اجزایهمچنین ضروری است تأثیر 

تر اقتصادی مثل تورم و بیکاری نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق با اطالعات کامل

 تری نسبت به اخذ تصمیمات الزم مبادرت نمود.و دقیق
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