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 راهنماي تهیه و تنظیم مقاالت مجله علمی ـ تحقیقاتی دانشگاه کاتب

 الف) شرایط عمومی مقاالت
 ،مستند ند،روشمو  باشدانسجام محتوایی و  ساختار منطقی ،تحقیقی ـ تحلیلی ۀجنبمقاالت باید داراي  .1

 .مستدل و با قلمی روان و رسا نگارش یافته باشد
به مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه و یا فایل آن به پست الکترونیکی مجله یا آدرس  ،شدهتایپ ،مقاالت .2

 ك.فرستاده شود ،مدیر تحقیقات دانشگاه
 .کلمه باشد 6000تا  4000 حجم مقاالت بین .3
همراه  ،، ایمیل و شماره تلفن)تحصیالت(شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی ،مشخصات کامل نویسنده .4

 .مقاله فرستاده شود
 .اشدچاپ شده ب ،بخشی از یک کتاب عنوان بهمقاالت نباید قبالً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا  .5
 .ضمیمه شود كدر مقاالت ترجمه شده، اصل مقاله نیز .6

 ب) نحوه تنظیم مقاالت
مقاالت باید داراي عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژگان کلیدي، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست 

 .منابع باشد
، هدف مسئلهبیان  ،به اختصارو  باشدکلمه  150-170حداکثر  ،و انگلیسی مقاله چکیده فارسی چکیده: .1

در چکیده از طرح فهرست مباحث  را بیان کند.مهم پژوهش  هايیافتهپژوهش، روش و چگونگی پژوهش و 
 .شودو بیان شعاري خودداري  مأخذ، ذکر ادلّه، ارجاع به هاآنیا مرور بر 

کننده نقش نمایه مرتبط با محتوا و ایفا واژه کلیديِ 7شامل حداکثر واژگان کلیدي  واژگان کلیدي: .2
 .موضوعی مقاله باشد

تحقیق، پیشینه پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه نوآوري بحث،  مسئلهمقدمه به بیان  مقدمه: .3
یم اصلی و فرعی طرح و مفاه سؤاالتاصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس  سؤاالت

 .یابدیمو اصطالحات اساسی مقاله اختصاص 
 .دگیریمد، مدارك، استدالالت و تحلیل را دربرچارچوب نظري یا مفهومی، روش، شواه بدنه مقاله: .4

 و



 

پاسخ ، ري موجزخب يهاگزاره و باتفصیلی تحقیق است  هايیافتهنتیجه مقاله بیانگر  :گیرينتیجه .5
ساختار  ، مباحث مقدماتی، بیانبنديجمع، مسئلهاز ذکر بیان  .شودیمبیان اصلی و فرعی  سؤاالتبه اجمالی 

 .ادلّه، مستندات یا ذکر مثال در این قسمت خودداري شودمباحث، چارچوب نظري، 

 دهیارجاعنحوه  .6
 .و به صورت (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه) باشد متنیدرون ،: ارجاع مقاالتمتنیدرون

 )220: 1393براي مثال: (نقوي، 
 :فهرست منابع: فهرست منابع در آخر مقاله به صورت زیر خواهد بود

 .، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشرعنوان اثر .(سال انتشار) .کتاب: نام خانوادگی، نامالف ـ 
 ، سالنام مجله، نام و نام خانوادگی مترجم، »عنوان مقاله« .(سال انتشار) .ب ـ مجله: نام خانوادگی، نام

 .انتشار، (شماره مجله): صفحات مقاله

 ج) شرایط ارزیابی و پذیرش
مقاالت دریافتی پس از بررسی اولیه در شوراي پژوهش دانشگاه، در صورت برخورداري از شرایط عمومی  .1

ارزیابی و داوري ارسال براي دو نفر از متخصصان و اهل فن به مذکور در بند الف، به تناسب موضوعات 
 .یافتخواهد شوراي پژوهش، امکان چاپ  ییدتأخواهد شد و پس از کسب امتیاز الزم، با 

 .شود، ارزیابی میمقاالت بر اساس معیارهاي ساختاري ـ شکلی و محتوایی و روشی .2

 د) یادآوري
 .حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقاالت براي مجله محفوظ است .1
با  هاکتابامکان چاپ در سایر نشریات و یا  .رش براي مجله محفوظ استکحق چاپ مقاله پس از پذی .2

 .ه بالمانع استذکر نشانی نشری
 .رددگنویسنده بازمیبه نیز  مقالهمسئولیت  .استآراء نویسندگان  کنندهبیانمطالب مقاالت  .3
 .شودینمبازگردانده  ییدتأیا عدم  ییدتأدر صورت  ...و افزارهانرممقاالت دریافتی،  .4
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 سخن آغازین

که بدون  بدیهی است .شودعلمی، استوار میتحقیقات بر پایه  ،یافتههاي توسعهکشور در ریزيبرنامهامروزه 
لوژي با تکنا ،همچنین بر اساس نتایج تحقیقات علمی .و کارآمد نخواهد بود مفید ،ریزيبرنامه ،تحقیق

 .گشایدمی اناي از علم و دانش را پیش روي آدمیهاي تازهرود و افقشتاب به پیش می
یکی  امروزه .استعلمی معتبر هاي هدر مجل آنحقیقی، چاپ و نشر ت هايیافته بازتابراه براي  ینترساده

قیقی تحهاي همعتبر در مجلهاي هچاپ مقال شمارها، و دانشگاه برتري مراکز علمیبندي و رتبه يهامالكاز 
ه بباید ، به ناگزیر جایگاه علمی خودبراي ارتقاي افغانستان از این رو  ؛است ISIهاي هجهانی مانند مجل

 .بیفزایدعلمی خود هاي هچاپ مقالشمار 
 هتدر ج ،پژوهشی -انتشار مجله علمیبا  و کترااد با درجهعلمی متخصص  هايدرابا کدانشگاه کاتب، 

پژوهشی از وزارت محترم  -فصلنامه با جواز مجله علمیاین   .کوشد، میافغانستاندر تحقیق  ۀتوسع
 از دور هبلگوي خوبی براي مراکز علمی افغانستان باشد و بر آن است تا ا تحصیالت عالی افغانستان،

نعتی، مراکز ص .را کاهش دهددانشگاه و صنعت  ۀفاصل و سیاسی به تولید و ترویج علم بپردازد يهاجنجال
 .کنندتوانند بر اساس نتایج تحقیقات نشر شده در این مجله عمل می هاسازمانتولیدي و 

و  شودپژوهشی چاپ  -از بین مقاالت رسیده، مقاالت علمی تادر این شماره، سعی شده است  
 این با .باشد المللیبینمجله نزدیک به استانداردهاي  آراییصفحهساختارهاي علمی مقاالت و همچنین 

 .هد شدخوانندگان استقبال خوانقد و نظر از  بنابراین ؛خواهد بودني از عیب و نقص راع حال

 دانشگاه کاتبمدیریت تحقیقات علمی 
 1395 زمستان
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 هزینه نهایی واقعی و تورم در ایران ۀرابط

 DSGEدر مقابل رویکرد  Boundتست  ARDLمدل 

 Ph.D (1(علیرضا محسنی  داکتر

 دانشگاه کاتب استاداي اقتصاد و داکتر .1

 چکیده
ختلف بر اساس دو رویکرد م هاي جدید،این مقاله ارتباط بین هزینه نهایی واقعی و تورم را در قالب منحنی فیلیپس کینزین

ARDL Bound-test  وDSGE را  2010تا  1991هاي سري زمانی فصلی طی دوره زمانی در اقتصاد ایران و براي داده
 .جود دارد دتبلندم و مدتکوتاهبر پایه نتایج مقاله، بین تورم و هزینه نهایی واقعی ارتباط معنادار و مثبت در  .کندبررسی می

رآورد نتایج حاصل از ب .شودمیدهد و سبب کاهش تولید تورم را افزایش می ،دهد که شوك هزینه نهایی واقعینتایج نشان می
لیپس در منحنی فی نگرندهیآدهد، سهم ضریب تورم گذشته و طراحی شده براي اقتصاد ایران نیز نشان می DSGEبیزي مدل 

ي تورم نقش ریگشکلدرصد نسبت به تورم انتظاري در  3/2ده و تورم گذشته تنها یکسان بو هایبریدي برآورد شده تقریباً
، شوك مثبت هزینه نهایی تولید اثر مثبت و معنادار بر تورم دارد و DSGEآنی مدل  العملعکسبر پایه توابع  .بیشتري دارد

درصد  38، شوك هزینه نهایی هاشوكه واریانس از طرفی بر پایه نتایج تجزی .انجامددوره به طول می 15تعدیل اثر آن بیش از 
 .درصد کاهش یافته است 34این مقدار به  بلندمدتدر  حال این با ؛دهدتوضیح می مدتکوتاهاز تغییرات تورم را در 

و رویکرد  ARDLمدل  ،جدیدهاي منحنی فیلیپس کینزین ،تورم ،کلمات کلیدي: هزینه نهایی واقعی
DSGE. 

 

 



 

 مقدمه
ده ي مختلف شهايبازنگرو  هایدگرگونمنحنی فیلیپس در طی هفت دهه تحوالت اقتصاد کالن، دچار 

آخرین نسخه منحنی فیلیپس است که ضمن تصریح رابطه هزینه  1جدید،هاي فرم هایبریدي کینزین .است
وضوعات یکی از م .دهدو انتظاري از منحنی فیلیپس ارائه می نگرگذشتهواقعی نهایی و تورم، فرم پویاي 

ینه جدید مطرح است، رابطه بین تورم و هز هايینزینکبسیار مهمی که در مورد منحنی فیلیپس هایبریدي 
جدید  يهاینزینکنقطه مرکزي در ادبیات  ،واقعی هايینههزدر واقع رابطه بین تورم و  .استنهایی واقعی 

) به منظور به حساب آوردن جز GMM( 3فتهیا) از روش گشتاورهاي تعمیم1999( 2گالی و گرتلر .است
 یینها نهیاثر مثبت و معنادار از هز یکو  کنندیاستفاده م یدجد هايینزینک یلیپسف یدر منحن نگریندهآ

 ین،جود ا. با وشودیم یتحما یزن ياقتصاد هايیهموضوع با نظر یناند که اکرده یدابه سمت تورم پ یواقع
به انتخاب مجموعه  یترا به وجود آورده است؛ از جمله حساس فیمشکالت مختل GMMاستفاده از روش 

 فیبه صورت ضع يابزار یرهايمتغ کهیهنگام یژهونمونه کوچک. به یاتو خصوص يابزار یرهايمتغ
4.)2002 یگران(استوك و د شودیم یدمشکالت تشد ینشوند ا ییشناسا

د وسیله یک فرآین را مطرح کردند که در آن تورم به ) یک رویکرد جایگزین2007ایمبس و همکاران ( 
شده  تکنیکی استفاده )،2007در پژوهش ایمبس و همکاران ( لذا ؛شودیمتوصیف  5با وقفه حیخودتوض

رد به ویژه رویک .نظر از قبل مشخص باشد مورد هاييسراست که در آن نیازي نیست درجه انباشتگی 
ARDL ه ک دهد که رابطه بلندمدت بین این دو متغیر را، زمانیبه ما اجازه می)، 2001( 6پسران و همکاران

مورد بررسی انباشته از درجه صفر، یک و یا به صورت متقابل همگرا  هاييسرکه  دانیمینمبا اطمینان 
بر بخشی از مشکالت و انتقادات وارد بر  ARDLاگرچه مدل  .هستند، به صورت پایداري برآورد نماییم

 و از يامعادلهرویکردهاي تک  حال این بافائق آمده است،  GMMاي مبتنی بر روش تخمین رویکرده
انتقال  ؛انتقاد عمده در این زمینه وجود دارد دو .مختلفی هستند هايمحدودیتداراي  ARDLجمله مدل 

 8مزسیزایی که توسط زایی و بروني و مسئله تعیین درونامعادله) به رویکردهاي تک 1976( 7لوکاس
اسی شنروش .ي هستندامعادلهترین انتقادات وارده بر رویکردهاي تک ) مطرح گردیده است، از عمده1980(

جدي و در قالب دو مکتب کینزي  طور بهبه بعد،  1990که از دهه  DSGE(9تعادل عمومی پویاي تصادفی (
ي هاهیپامورد بحث و استفاده قرار گرفت، ضمن برخورداري از  11تجاري واقعی يهاچرخهو  10جدید

1 Hybrid Philips curve 
2 Gali, J. and Gertler, M. 
3 Generalized method of moment 
4 Stock et al, 2002 
5 Auto Regressive Distributed Lag 
(ARDL) 
6 Pesaran, H.M. S;hin, Y. Smith, J.R. 

7 Lucas, R.F. 
8 Sims, Ch. 
9 Dynamic Stochastic General 
Equilibrium Model; 
10 New Keynesian 
11 Real Business Cycle 
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ن در و همچنی کندمیتئوریک خرد اقتصادي، امکان تعبیه پارامترهاي ساختاري اقتصاد را در مدل فراهم 
بر پایه  DSGEهاي مدل .پردازدساختاري، به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها می VARقالب یک مدل 

ي اعادلهمهاي سري زمانی تک گیرد و انتقادات وارد بر مدلهاي کالن اقتصادي شکل میرفتار بهینه بخش
 .را ندارد

ررسی جدید و بهاي هایبریدي کینزیندر پژوهش فوق به منظور برآورد منحنی فیلیپس  رو، این از 
ن و همکاران پسرا ARDL- Bounds test يامعادلهرویکرد تک  رابطه بین تورم و هزینه نهایی واقعی،

اد کینزي تئوریک اقتص يهاهیتعادل عمومی پویاي تصادفی با پا يامعادلهسیستم شناسی با روش )2001(
طراحی شده داراي سه بخش اصلی خانوار که تابع مطلوبیت تنزیل  DSGEمدل  .شودیممقایسه  دجدی

ي گذارمتیق هینظرکند، بخش بنگاه که در چارچوب رقابت انحصاري و را حداکثر می اشيانتظاریافته 
ی برآورد تجرب .اجراي سیاست پولی مناسب است دارعهدهکند و مقام پولی که ) فعالیت می1983( 1کالو

هاي فصلی از اقتصاد ایران طی دوره ي از روش اقتصادسنجی بیزي براي دادهریگبهرهبا  DSGEمدل 
 .صورت خواهد گرفت 2010تا  1991مانی ز

جدید و بررسی و تشریح رابطه میان تورم و هاي برآورد تجربی منحنی فیلیپس کینزین هزمین در
) 1999مطالعه گالی و گرتلر ( .هزینه نهایی واقعی مطالعات زیادي طی دو دهه اخیر صورت پذیرفته است

 .دید استجهاي برآورد تجربی منحنی فیلیپس هایبریدي کینزین ۀزمین مشهورترین و اولین مطالعه در
و به یک رابطه مثبت میان هزینه نهایی واقعی و  اندکردهیافته استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم هاآن

هاي ي تجربی دیگر بر اساس دادهامطالعه) در 2004( 2دوپوس .اندافتهدست ی آمریکاتورم براي اقتصاد 
جمعی یوهانسن را به منظور برآورد منحنی فیلیپس ی برداري و آزمون همونیخود رگرس، مدل ریکاآماقتصاد 
 دهد که فرم هایبریدي منحنی فیلیپس قدرتنتایج وي نشان می .هاي جدید به کار گرفته استکینزین
 يامطالعه) در 2005( 3جسپر .ي منحنی فیلیپس داردهاحیتصردهندگی باالتري نسبت به دیگر توضیح

) به این نتیجه FIMLیی با اطالعات کامل (نماراست، با استفاده از روش حداکثر آمریکادیگر براي اقتصاد 
 .نمایدهتر تبیین میرا ب آمریکامنحنی فیلیپس پویایی تورم در اقتصاد  نگرندهیآرسیده است که فرم گذشته و 

جهت بررسی ارتباط بین تورم و هزینه  ARDLل و مد آمریکاهاي اقتصاد ) از داده2010( 4کنتونیکاس
دهد که نتایج وي نشان می .جدید استفاده کرده استهاي نهایی واقعی در قالب منحنی فیلیپس کینزین

ي ریگبهرهي تجربی براي اقتصاد ایران، با امطالعه) در 2012توکلیان ( .تورم است دهندهافزایشهزینه نهایی 
 .اخته استجدید پردهاي ی پویاي تصادفی به بررسی منحنی فیلیپس کینزیناز یک چارچوب تعادل عموم

1 Calvo, G.A. 
2 Dupuis, D. 

3 Jesper, L. 
4 Kontonikas, A. 

 

                                                      



 9 - 29ص ص/  یرانو تورم در ا یواقع یینها ینههز ینرابطه ب 12

فصلنامه 
کاتب، علم

 ی
و پژوهش

 ی
سال 

3، 
شماره 

3 ،
زمستان

 
1395

 

صاد ایران هاي اقتدهد که فرم هایبریدي منحنی فیلیپس از سازگاري بیشتري با دادهنتایج وي نشان می
ي از یک مدل ریگبهرهو با  آمریکاي تجربی براي اقتصاد امطالعه) در 2013( 1النه و لوتو .برخوردار است

 ۀوقفي ردوهکه در تعیین نرخ تورم،  اندافتهتک متغیره سري زمانی خود رگرسیونی به این نتیجه دست ی
ي تجربی براي اقتصاد امطالعه) در 2014( 2تیواري و همکاران .تورم و تورم انتظاري نقش اساسی دارند

مورد بررسی  ب منحنی فیلیپسفرانسه با استفاده از تبدیل موجک ارتباط بین تورم و شکاف تولید را در قال
، شکاف تولید سبب افزایش تورم مدتانیمو  مدتکوتاهدهد که در نشان می هاآننتایج  .اندقرار داده

 .شودمی
  

1 Lanne, M. and Luoto, J. 2 Tiwari, A.K. and Oros, C. and 
Albulescu, C.T. 
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 DSGE مدل چهارچوبجدید در هاي منحنی فیلیپس کینزین

 )household sectorبخش خانوار (
در پی حداکثرسازي ارزش انتظاري مطلوبیت  در چارچوب فرضیات اقتصاد کینزین جدید، بخش خانوار

 :استادوار زندگی به صورت زیر  1تنزیل شده
)1( 

)(
0

0 ∑
∞

=t
jtUE  

هست و به صورت زیر  tام در دوره زمانی  jمطلوبیت ریسک گریزي ثابت خانوار  jtUکه در آن 
 :شودمی تصریح

)2( 

ησ

ησ

+
−

−
=

+−

11

11
jtjt

jt
LC

U  

هایی که در ام به صورت انتگرال میزان مصرف کاالهاي تولیدي بنگاه jمقدار مصرف خانوار  که طوري
 :شودمی به صورت زیر بیان پردازند وقالب رقابت انحصاري به فعالیت می

)3( 
1

1

0

1

))(( −
−

∫= ε
ε

ε
ε

diCC i
jtjt  

 خانوار به دنبال تخصیص .تر از یک استکشش جانشینی بین کاالهاست و بزرگε در آن، که يطور به
ثابت  .) تصریح شده است3مخارج خود به شکل بهینه به سبدي از کاالهایی است که در قالب رابطه (

 ام به صورت زیر است: iتولید بنگاه شود که میزان مصرف بهینه خانوار ازمی
)4( 

jt
t

jti
jt C

P
P

C ε−= )(  

رابطه  .هاي کل در اقتصاد استسطح قیمت tPکاال در بازار و  شدهنییتعقیمت  jtPکه در آن  طوريه ب
ام در سبد خانوار به نسبت سطح قیمت کاالي تولیدي  iدهد که میزان کاالي تولیدي بنگاه) نشان می4(

در چنین  .و قدرت جانشینی این کاال در چارچوب بازار رقابت انحصاري بستگی دارد دکنندهیتولتوسط آن 
یر خواهد بودجه ز ه تنزیل شده ادوار زندگی نسبت به قیدشرایطی خانوار به دنبال حداکثر سازي تابع رفا

 بود:
)5( 

t
t

t
tjt

t

t

t

t
jt P

B
iN

P
W

P
B

C ∏+++=+ −
− ))(1()( 1
1 

1 Discounted expected utility function 
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 ،حقوق و دستمزد يام از محل درآمدها tدوره  هايگذاري در داراییکه در آن مخارج مصرفی و سرمایه
 تأمینام  tام و سود خالص دوره  t-1در دوره  هاآنتعلق گرفته به  ياو درآمدهاي بهره هاداراییاصل 

آوردن شروط مرتبه اول مشتق نسبت به  و به دست t+1و  tاي دورهتشکیل تابع الگرانژ بین  .شودمی
},,,{متغیرهاي  1 jttjtjt NBCC  دهد:روابط زیر را به دست می +

)6( σβλ −
++ = 11 jttt CE σλ −= jtt C 

)7( 
1

1
)1(

+
+

+
=

tt

t
t PE

i
λ 

t
t B

1
=λ 

)8(  ηλ jt
t

t
t N

P
W

= 

)9(  

t

t

jt

jt

P
W

C
N

=−σ

η

 
 دهد:اي را به فرم زیر به دست میترکیب معادالت فوق، معادله اولر مصرف بین دوره

)10( σσ β −
+

+

− += 1
1

)()1( jt
t

t
ttjt C

P
P

EiC 

 :3کل در این اقتصاد به صورت زیر خواهد بود 2معادله اولر 1فرم لگاریتم خطی سازي شده
)11( 

1 1
1ˆ ˆ( ) ( ( ))t t t t t tC E C i E P
σ+ += − − 

خواهد  ) نیز براي کل اقتصاد به صورت زیر در9از سوي دیگر، فرم لگاریتم خطی سازي شده معادله (
 آمد:
)12(  

tttt CNPW ˆˆˆˆ ση +=− 

 
  

1 Log-linearized form 
2 Euler equation  ۳  ،در این شیوه خطی سازی معادالتtx̂

 

ام متغیر از tدھنده انحراف لگاریتم مقدار دوره نشان
 مقدار تعادلی بلندمدتش است.
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 )firm sector behaviorرفتار بخش بنگاه (

 ، در پی حداقل سازيهایمتقبنگاه اقتصادي در قالب بازار رقابت انحصاري و فرض چسبندگی ناقص 

اگر  .ي تولید هستندهانهیهز
t

t

P
W  دستمزد واقعی پرداختی به نیروي کار باشد و میزان تولید از تکنولوژي

jtjtتولید  ANY  .هزینه تولید بنگاه به صورت زیر خواهد بود سازيینهکمفرآیند  .، باشد=
 :آوریمیملذا با جایگذاري قید تابع تولید در تابع هزینه تولید و تشکیل شرط مرتبه اول مشتق، به دست 

)14( 
AP

W
Y

TC
MC

t

t

jt

jt
jt =

∂

∂
= 

توان تابع تقاضاي صورت می در بازار باشد، در این jtYبرابر با درجه رقابت براي تولید  εاز طرفی اگر  

 ):2008، 1بازار براي محصول این بنگاه را به صورت زیر تصریح کرد (اسکورفد و بوراگان
 )15( 

t
t

jt
jt Y

P
P

Y ε−= ][ 

 از رابطه زیر قابل دستیابی خواهد بود: هایمتقسطح کلی  که يطوره ب
 )16( 

εε −−∫= 1
11

0

1 ][ djPP jtt 

ود در بازار با موج يهابنگاه شدهنییتع یمتق برابر با انتگرال هایمتق، سطح کلی کندیم) بیان 16رابطه (
توان به ام را میjتوان تابع تولید بنگاه صورت می در این .ها در بازار استتوجه به درجه رقابت این بنگاه

 صورت زیر بازنویسی کرد:
 )17( 

t
t

jt
jtjt Y

P
P

ANY ε−== ][ 

  

1 Schorfheide, F. and S. Boragan Aruoba, 

)13( 
jtjt ANY = :.ts 

jt
t

t
jt N

P
W

TC = 
:

jY
Min 
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 )price setting of firms( ي بهینه بنگاهگذارمتیق

 ها در قالب بازار رقابت انحصاري به فعالیتکه بنگاهشود میدر چارچوب مکتب اقتصاد نئوکینزي فرض 
، ωها از درجه از سویی دیگر با فرض وجود چسبندگی قیمت .ي دارندگذارمتیقپردازند، لذا قدرت می

اري رو تابع سود انتظها تأثیرگذار باشند، ازاینتوانند بر تغییر قیمتمی ω−1ها با درجه برابر با بنگاه
 :تنزیل شده بخش خانوار در چارچوب چنین فرضیاتی به شکل زیر قابل تصریح است

∑
∞

=
+

+

+
+

+
+ −

0
1, }{)(

i
ijt

it

it
ijt

it

jt
tt

i
tp

N
P
W

Y
P
P

FEMax
jt

ω 
)18( 

نزیل تاگر عامل  .) بیانگر تابع سود انتظاري تنزیل شده بخش بنگاه طی ادوار فعالیت است18رابطه (

σرا از رابطه  تصادفی

σβ
−

−
+

+ =
jt

ijt
i

itt C
C

F  توان نوشت:جایگذاري کنیم، می ,

∑
∞

=
+

+

+
+

+
−

−
+ −

0
}{)(

i
ijt

it

it
ijt

it

jt

jt

ijt
i

i
tp

N
P
W

Y
P
P

C
C

EMax
jt

σ

σβ
ω 

)19( 

jtjtدانیم در تعادل تقاضاي کل با تولید کل اقتصاد برابر است یعنی می CY  توان نوشت:، لذا می=
)20( 

jt
i
jtjt YdiCC == −

−

∫ 1
1

0

1

))(( ε
ε

ε
ε

 

 کنیم:) را به صورت زیر بازنویسی می19ذکر گردید، رابطه (با توجه به آنچه 

∑
∞

=
+++

+
−

−
+ −

0
}{)(

i
ijtijtijt

it

jt

jt

ijt
i

i
tp

YMCY
P
P

C
C

EMax
jt

σ

σβ
ω 

)21( 

jtاز طرفی 
t

jt
jt C

P
P

Y ε−=  توان به صورت زیر نوشت:می ) را21، بنابراین رابطه ()(

)22( 
∑
∞

=
+

+

−

+

−
+ −

0

11 })(){()(
i

ijt
it

jt

it

jt
ijttjt

i
tp

MC
P
P

P
P

CECEMax
jt

εεσσωβ 

 نه قیمتاز تابع فوق نسبت به سطح بهی یريگمشتقبا  رو یناي بهینه خواهد بود، از گذارمتیقبنگاه در پی 
*

tPآوریم:، به دست می 
)23( 
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0})())(1{()(
0

1**11 =+−∑
∞

=
++

−−−
+

−
+

i
ijtitttitijttjt

i
t MCPPPPCECE εεεεσσ εεωβ 

*با حل رابطه باال نسبت به 
tP ها را به صورت زیر به دست آورد:توان سطح بهینه قیمتمی 

)24( 

∑

∑
∞

=

−
+

−
+

∞

=
++

−
+

−
=

0

11

0

1

*

)()(

)()(

1
i

itijtt
i

t

i
ijtitijtt

i
t

t

PCEE

MCPCEE
P

εσ

εσ

ωβ

ωβ

ε
ε 

 ها در اقتصاد به صورت زیر داریم:به تعریف کالو از سطح کل قیمت از طرفی با توجه
)25( 

εεε
ωω −

−
−
−

−
+−= 1

1
1

1
1* })1{( ttt PPP 

 به صورت زیر بازنویسی کرد: توان این معادله را، میtP) بر 25با تقسیم طرفین معادله (
)26( 

εε ωω −−− +−= 111
*

)())(1(1
t

t

t

t

P
P

P
P

 

: کنیمتعریف می
t

t
t P

P
Q

*

ها را ها اجازه داده شود تا در هر دوره قیمت، با فرض اینکه به کلیه بنگاه=

با توجه به  .tQ=1توان نتیجه گرفت که ها یکسان باشد، میي بنگاهگذارمتیقتعدیل کنند و قدرت 
 ست خواهد آمد:ي آن، رابطه زیر به دسازسادهلگاریتم خطی سازي معادله فوق و  نکته مذکور و با

)27( 
1ˆˆ −−= ttt ppπ 0ˆ)1( =−− ttq ωπω 

وره هاي دو دمتغیر تورم است که برابر با حاصل تفاضل لگاریتم قیمت دهندهنشان tπ)، 27در رابطه (
تقسیم نموده و همچنین  tP) را بر 24از طرفی دیگر، اگر طرفین رابطه ( .ام است t−1ام وtیمتوال

 ها را قرار دهیمقیمت 1مارك آپ
1−

=
ε
εχتوان نوشت:، آنگاه می 

)28( 

∑∑
∞

=

−+−
+

∞

=
+

+−
+ =

0

11

0

1 )()()()(
i t

it
ijtt

i
tt

i
ijt

t

it
ijtt

i
t P

P
CEEQMC

P
P

CEE εσεσ ωβωβχ 

 دهد:ي آن نتیجه میسازسادهو  بلندمدت) حول مقادیر تعادلی 28لگاریتم خطی سازي رابطه (

1 Mark-up 
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)29( 
}ˆˆ{)(ˆ

1
1ˆ

1
1

0
1∑

∞

=
++ ++

−
−=

− i
ttijtt

i
tt pEcmEpq ωβ

ωβωβ
 

 از آن: ترسادهو یا 
)30( 

}ˆˆ{)()1(ˆˆ
0

1∑
∞

=
++ +−=+

i
ttijtt

i
tt pEcmEpq ωβωβ 

 آید، به صورت جداگانه بازنویسی کنیم:به دست می i=0اگر جمله اول سري را که به ازاي 
)31( 

}ˆˆ{)()1()ˆˆ)(1(ˆˆ
1

1∑
∞

=
++ +−++−=+

i
ttijtt

i
tttt pEcmEpcmpq ωβωβωβ 

برابر با  )،30ها و با مقایسه با رابطه (توان با شیفت اندیسسري سمت راست را می )،31آنگاه در رابطه ( 

)ˆˆ( 11 ++ + tttt pEqEωβ :قرار داد، زیرا 
 )32( 

)ˆˆ(

}ˆˆ{)()1(}ˆˆ{)()1(

11

0
11

1
1

++

∞

=
+++

∞

=
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+=

+−=+− ∑∑
tttt

i
ttijtt

i

i
ttijtt

i

pEqE

pEcmEpEcmE

ωβ

ωβωβωβωβωβ 

 از طرفی دیگر با توجه به اینکه داریم: 
)33( 

11 ˆˆ ++ =− ttttt EppE π 
 کنیم:می) را به صورت زیر بازنویسی 31رابطه (

)34( )
1

(ˆ)1(
1 11 ++ +

−
+−=

− tttttt EEcm ππ
ω

ωωβωβπ
ω

ω 

ینزین ي منحنی فیلیپس کریگشکلمنجر به  نگرندهیآبه صورت  حل معادله تفاضلی فوق براي متغیر
 جدید به صورت زیر خواهد شد:

)35(  
ω

ωβωλ )1)(1( −−
= tttt cmE ˆ1 λπβπ += + 

یلیپس گذشته توان منحنی فمی نگرگذشتهبنگاه  توسط ي بهینهگذارمتیقاز سویی دیگر، با تکرار فرآیند 
 .)1998را به دست آورد به دست آورد (گالی و گرتلر،  نگرندهیآیا همان منحنی فیلیپس گذشته و  نگرندهیآو 

 .اندردهها تعریف کدر رفتار بنگاه ينگرگذشته) پارامتري را تحت عنوان پارامتر ضریب 1998گالی و گرتلر (
 نشان دهیم، رابطه زیر قابل تصریح است: φمتر را با اگر این پارا
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 )36( 
εεε φφ −

−
−− −+= 1

1
11* }))(1()({ f

t
b

tt PPP 

bگذشته ( هايیمتقبرابر با مقدار   φبا احتمال هابنگاهبهینه  يگذارمتیقکه  کندیم) بیان 36رابطه (
tP

fهاي آتی یا انتظاري (برابر با مقدار قیمت φ−1) و با احتمال 
tPدر واقع  .) خواهد بودφ  درجه

کنیم تعریف می .تورم است ينگرگذشته
t

b
tb

t P
P

Q و  =
t

f
tf

t P
P

Q ؛ همچنین از قبل داشتیم =

t

t
t P

PQ
*

ي منحنی ریگشکل) با فرم لگاریتم خطی سازي این روابط منجر به 36ترکیب رابطه ( .=

 کینزین جدید به فرم زیر خواهد شد: نگرندهیآفیلیپس گذشته و 
)37( 

ttbttft cmE ˆ11 λπγπγπ ++= −+ 
 )38( که در آن داریم:

))1(1(
)1)(1)(1(

βωφω
ωβωφλ

−−+
−−−

= 

)39( 

))1(1( βωφω
ωβγ

−−+
=f 

)40( 

))1(1( βωφω
φγ

−−+
=b 

+=1باشد، آنگاه داریم  β=1که  شایان توجه است در صورتی bf γγ. منحنی  در چنین شرایطی
 .فیلیپس نئوکینزي فرم هایبریدي خواهد داشت

 )monetary policyسیاست پولی ( 
پولی و شیوه انجام سیاست پولی در اقتصاد ایران  ) بیانگر بخش43) تا (41در ادامه این بخش، معادالت (

مقدار  tmدر آن،  که يطوربه  .) به این صورت تصریح گردیده است2012( 1است که به تبعیت از توکلیان

 .) معادله رشد حجم پول است41معادله ( .نرخ بهره اسمی است tiرشد حجم پول و  trm حجم پول،

به ترتیب کشش تقاضاي درآمدي و  iηو  yηکه در آن،  طوريه ب .) تابع تقاضاي پول است42معادله (
کند میاین معادله بیان  .مقامات پولی است ) معرف تابع سیاستی43معادله ( .باشندي تقاضاي پول میابهره

رگرسیونی است و به میزان واکنش مقامات پولی نسبت به تغییرات  که رشد حجم پول داراي رفتاري خود

1 Tavakolian, H. 
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از طرفی  .بیانگر درجه پایداري رشد حجم پول است iρدرآمد و تورم بستگی دارد، به نحوي که در آن 

yδ  وπδ 43در معادله ( .باشندمی ه ترتیب واکنش مقامات پولی به تغییرات درآمد و تورمب ،(m
te  بیانگر

 .شوك سیاست پولی است

)41( tttt mmrm π+−= −1 

)42( tityt iym ηη −= ˆ 
)43( m

ttyttit eyrmrm +++= − ˆ1 δπδρ π 
 نتایج تجربی

هاي فصلی طی دوره در این مطالعه از داده .شودي تجربی ارائه میبرآوردهادر این بخش نتایج حاصل از 
شامل تولید ناخالص داخلی فصلی  استفاده موردهاي داده .استشده  استفاده 2010تا  1991ي هاسالزمانی 

هاي و داده )، نرخ بهره اسمیM1)، حجم پول (CPI( کنندهمصرف، تورم بر مبناي شاخص قیمت شدهلیتعد
 .فصلی هزینه نهایی واقعی تولید است

ی سري زمانی، در صورت وجود ریشه واحد باید پیش از برآورد مدل اقتصادسنج يهامدلدر  میدانیم 
راي ب .را جهت حصول اطمینان از کاذب نبودن نتایج رگرسیونی انجام داد یجمعهمهاي رگرسیونی، آزمون

 ARDLنایی متغیرهاي تورم و هزینه نهایی واقعی تولید در مدل این منظور در مطالعه حاضر، ابتدا ویژگی ما
 KPSS3و  PP(2پرون ( و، فیلیپس 1)ADFیافته (فولر تعمیم -هاي ریشه واحد دیکیبا استفاده از آزمون

دهد که متغیر هزینه ) نشان می1هاي ریشه واحد در جدول (نتایج آزمون .مورد آزمون قرار گرفته است
پس از یک بار تفاضل گیري مانا شده است  شدهانجامبر اساس هر سه آزمون  )marginal cost( نهایی

و  ADFهاي بر اساس آزمون) inflation(متغیر تورم  .استکه بیانگر وجود ریشه واحد در این متغیر 
KPSS  اما بر اساس آزمون استداراي ریشه واحد ،PP ش از در نتیجه الزم است پی .در سطح مانا است

 .مطالعه انجام شود میان متغیرهاي مورد جمعیهمبرآورد مدل رگرسیونی، آزمون 

Table1. Unit root tests results 

1 Augmented Dickey- Fuller 
2 Phillips- Perron 

3 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, & Shin 

KPSS PP ADF  

0.857*** -3.364*** -1.851 Inflation 
1.010*** -1.180 -2.267 marginal cost 

0.192 -28.197*** -8.152*** (inflation)Δ 
0.138 -16.255*** -3.367*** (marginal cost)Δ 
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، لذا رد فرضیه کندیمبر مانایی متغیرها داللت  KPSSتوجه: فرضیه صفر آزمون  محاسبات تحقیقمنبع: 
رد فرضیه صفر در  با وجود این .کندیماین آزمون بر وجود ریشه واحد در سري زمانی داللت  صفر در
 1در سطح  داريیمعن ***همچنین  .کندیمت بر مانا بودن سري زمانی دالل PPو  ADFهاي آزمون

به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت میان  .استبیانگر تفاضل مرتبه اول  Δ .دهددرصد را نشان می
 ) ارائه شده است،2001( 1که توسط پسران و همکاران هاکرانه جمعیهممتغیرهاي موردمطالعه از آزمون 

دهد که در هر ) ارائه شده است، نشان می2که در جدول ( جمعیهمنتایج حاصل از آزمون  .شودمیاستفاده 
تر از مقدار درصد بزرگ 1 داريیمعنمحاسباتی، در سطح  F، مقدار آماره هاکرانهسه سناریوي آزمون 

لندمدت ی بمبنی بر عدم وجود رابطه تعادل هاکرانهدر نتیجه فرضیه صفر آزمون  .استبحرانی کرانه باال 
 .در ادامه مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت برآورد خواهند شد .شودیممیان متغیرها قویاً رد 

Table2. Bounds test co-integration test results 
F statistics 

Equation 
Case.5 Case.4 Case.3 

12.721*** 8.551*** 12.941*** =(inflation/marginal cost)infF 

 .استدرصد  1 داريیمعنمحاسبات تحقیق، توجه: *** بیانگر سطح منبع: 

بهینه را براي برآورد ضرایب  ARDLیک مدل پویاي  2در ادامه با استفاده از معیار شواتز بیزین 
 براي این منظور مدل پویاي .مدل رگرسیونی موردمطالعه انتخاب شده است مدتکوتاهبلندمدت و 

ARDL(1, 1) گزارش شده است5-3شده است که نتایج حاصل از آن در جدول (نتخاب ا (. 

Table3. The results of ARDL (1, 1) estimation 
probability t-statistics Std. Error Coefficient variable 

0.00 3.476 0.116 0.406 Inflation(1) 

0.00 5.493 0.006 0.037 Marginal cost 

0.00 3.491 0.007 0.026 Marginal cost(1) 

0.00 4.155 0.008 0.033 Constant 

09.DW=2 𝑅𝑅�2 = 0.6062.=02R 

 منبع: محاسبات تحقیق
شرطی  ARDLبا استفاده از یک مدل  ARDL (1, 1)در ادامه ضرایب بلندمدت الگوي پویاي  

 .) گزارش شده است4تخمین زده شده که نتایج حاصل از آن در جدول (

1 Pesaran et al. 2 Schwarz Bayesian Criterion 
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Table 4. Long run estimation results 
probability t-statistics Std. Error Coefficient variable 

0.00 5.436 0.003 0.019 Marginal cost 

0.00 6.653 0.008 0.056 Constant 

 محاسبات تحقیقمنبع: 
و ضریب جزء تصحیح خطا  مدتکوتاه)، ضرایب ECMدر نهایت با استفاده از الگوي تصحیح خطا ( 

ست، برآورد شده که ا ARDL (1, 1)که بیانگر سرعت تعدیل انحراف از تعادل بلندمدت الگوي پویاي 
و با عالمت مورد انتظار  -59/0ضریب جزء تصحیح خطا با مقدار  .) ارائه شده است5نتایج آن در جدول (

دهد که در صورت انحراف از تعادل میین ضریب نشان ا .تشده اس داريیمعندر سطح آماري باالیی 
 .شودمی درصد از آن جبران و به تعادل بلندمدت نزدیک 60بلندمدت در هر دوره زمانی تقریباً 

Table 5. Error correction model estimation results 
probability t-statistics Std. Error Coefficient variable 

0.00 5.64 0.006 0.037 (marginal cost)Δ 
1.00 -2.64e-14 0.00 -1.53e-17 Constant 
0.00 -5.127 0.115 -0.593 ECM (1) 

09.DW=2 𝑅𝑅�2 = 0.5052.=02R 
 محاسبات تحقیقمنبع: 

ضریب اثرگذاري هزینه نهایی بر تورم معنادار و  بلندمدتو هم در  مدتکوتاهبر پایه نتایج هم در  
وجود ارتباط مثبت میان تورم و هزینه نهایی واقعی مورد  بلندمدتو هم  مدتکوتاهلذا هم در  .مثبت است
هاي بر اساس داده DSGEتجربی مدل  برآوردبه تجزیه و تحلیل و  در ادامه این بخش، .ردیگیمتأیید قرار 

 DSGEمدل  .خواهیم پرداخت 2010تا  1991سري زمانی فصلی از اقتصاد ایران طی دوره زمانی 
ذشته نگاهی به مطالعات تجربی گ .مشتمل بر تعداد زیادي پارامترهاي ساختاري و سیاستی است شدهیطراح

پارامترها قبالً به صورت اند برخی دیگر از این دهد که برخی از این پارامترها قبالً کالیبره شدهنشان می
این پارامترها  .اند) تخمین زده شده2012 توکلیان، ،2012، 1بیزي در برخی از مطالعات (مشیري و همکاران

برخی دیگر از پارامترها  .به همراه مطالعات مربوطه که مقدار پارامتر از آن اخذ شده است، آورده شده است
ي صورت گرفته مطالعات گذشته پارامترهاي مدل را برابر با مقدار توزیع برآوردهامقادیر کالیبره شده و 

استفاده از رویکرد بیزي میانگین توزیع پسین پارامترهاي مدل را برآورد خواهیم  دهیم و باپیشین قرار می
ي زمانی متغیرهاي هايسر بلندمدتالزم به ذکر است که به منظور محاسبه فرم انحراف از تعادل  .نمود

1 Moshiri, S. Sh. Bagheri, and H. 
Mousavi-Nik. 
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 شامل مقادیر میانگین پیشین، نوع 6جدول  .پرسکات استفاده خواهد شد-تحقیق، از روش فیلتر هودریک
ن پارامترهاي مقادیر میانگین توزیع پیشی .برآورد شده پارامترهاي مدل است یشینپتوزیع پیشین و میانگین 

نوع توزیع پیشین با توجه به ماهیت و خواص پارامتر  .مدل بر اساس مطالعات پیشین قرار داده شده است
 .ي از مطالعات پیشین انتخاب گردیده استریگبهرهو همچنین با 

Table6. Bayesian estimation of parameters of DSGE model 
Posterior mean Prior distribution Prior mean Parameter 

0.97 Normal 0.98 )βDiscount factor ( 
1.41 Normal 1.5 ) کشش جانشینی مصرف خانوارσ( 
2.08 Gamma 2.17  عرضه نیروي کار (کششη( 
0.59 Beta 0.5 ) درجه چسبندگی قیمتω( 
0.71 Gamma 0.7  تورم ( ينگرگذشتهدرجهφ( 
0.12 Gamma 0.1 ) کشش درآمدي تقاضاي پولyη( 
0.67 Gamma 0.6  تقاضاي پول (ي ابهرهکششiη( 
0.82 Beta 0.8 ) درجه پایداري سیاست پولیiρ( 

-2.72 Normal -2.75 ) واکنش مقامات پولی به شکاف درآمديyδ( 

-0.69 Normal -0.7 ) واکنش مقامات پولی به تورمπδ( 
0.33 Normal 0.34 رگرسیونی شوك شکاف درآمد ( ضریب خودyρ( 

0.63 Normal 0.61 رگرسیونی شوك تورم ( ضریب خودπρ( 
0.66 Normal 0.72 رگرسیونی شوك هزینه نهایی ( ضریب خودmcρ( 

0.84 Beta 0.80 سیاست پولی (رگرسیونی شوك  ضریب خودmρ( 
0.79 Normal 0.72 رگرسیونی شوك تکنولوژي ( ضریب خودAρ( 

0.0013 Inverse-gamma 0.002 انحراف معیار شوك شکاف تولید )yσ( 
0.0007 Inverse-gamma 0.0002 انحراف معیار شوك تورم )πσ( 

0.01 Inverse-gamma 0.003 ) انحراف معیار شوك هزینه نهاییmcσ( 
0.002 Inverse-gamma 0.002 ) انحراف معیار شوك سیاست پولیmσ( 

0.0011 Inverse-gamma 0.0002 ) انحراف معیار شوك تکنولوژيAσ( 
0.23 Uniform 0.5 ) پارامتر وزنλ( 

 تحقیق محاسبات و گذشته تجربی مطالعات: منبع
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 0271/0) برابر با λشیب منحنی فیلپیس ( )،40) تا (38و روابط ( 6بر پایه نتایج ارائه شده در جدول  
 5115/0 ) در منحنی فیلیپس به ترتیب برابر باfγتورم ( نگرندهیآ) و bγ( نگرگذشتههمچنین مقادیر  .است

ی با یکدیگر ندارند و ضریب توجهقابلتفاوت شود میکه مشاهده  آیند و همچنانبه دست می 4885/0 و
تري مهم تورم گذشته نقش گریدانیببه .استنگر تورم درصد بیشتر از ضریب آینده 3/2 تورم تنها نگرگذشته

 .گیري تورم در دوره حاضر نسبت به تورم انتظاري دارددر شکل
شوك تورم و شوك سیاست ي هزینه نهایی، هاشوكالعمل آنی در ادامه این بخش، توابع عکس 

یرهاي تولید، تورم و العمل آنی شوك هزینه نهایی براي متغ) توابع عکس1در نمودار ( .شودمی پولی ارائه
 .هزینه نهایی ارائه شده است

، بروز یک شوك مثبت در هزینه نهایی واقعی سبب ایجاد انحراف مثبت شودمی مالحظه که همچنان 

، تولید 1بر پایه نمودار  .نیاز دارد شود و تعدیل اثر آن به بیش از پانزده دوره زمانتورم از وضعیت تعادلی می

به شوك مثبت هزینه نهایی واقعی واکنش منفی نشان داده و از وضعیت ایستاي خود به صورت منفی 

شود و با گذشت بیش از پانزده دوره زمانی اثر این شوك تخلیه گردیده و تولید به وضعیت منحرف می

العمل آنی متغیرهاي مدل را در نتیجه بروز یک بع عکستوا 2در ادامه نمودار  .شودمی ایستاي خود باز

شود یک شوك مثبت تورم سبب ایجاد انحراف دیده می که همچنان .گذاردیمشوك مثبت تورم به نمایش 

 العمل آنی شوك هزینه نهایی واقعیتوابع عکس .1 نمودار
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همچنین هزینه نهایی واقعی واکنش منفی در برابر شوك مثبت تورمی از  .شودمی منفی در تولید تعادلی

 .شودمی ثر ناچیز است و به زودي تخلیهدهد اما این اخود نشان می

 

 العمل آنی شوك تورمتوابع عکس .2نمودار 

این نمودارها  .ارائه شده است 3العمل آنی شوك سیاست پولی در نمودار در نهایت توابع عکس 
با  .ذارندگیمالعمل متغیرهاي تولید، تورم و حجم پول را به شوك مثبت سیاست پولی به نمایش عکس

تورم  شده و هامتیقمثبت سیاست پولی سبب ایجاد انحراف مثبت در سطح  شوك وجه به این نمودارها،
همچنین تولید تعادلی نیز به شوك مثبت سیاست پولی از خود واکنش مثبت نشان  .دهدرا افزایش می

 کامالً ره اثرش و ناچیز بوده و طی گذشت حدود چهار دو مدتکوتاهاین واکنش بسیار  هرچند .دهدمی
 .شودمی تعدیل

 
 العمل آنی شوك سیاست پولیتوابع عکس .3نمودار 
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ثر شود و تعدیل ا، شوك مثبت سیاست پولی سبب ایجاد انحراف مثبت در تورم می3بر پایه نمودار  
دهد و طی درآمد به شوك مثبت پولی واکنش ناچیز نشان می .کشدیمآن بیش از پانزده دوره طول 

 .شودمی حداکثر سه دوره زمانی به وضعیت پایدار خود باز
شوك هزینه نهایی در  .دهدتجزیه واریانس شوك هزینه نهایی واقعی تولید را ارائه می 7جدول  

 حالبااین .دهددرصد از تغییرات تورم را توضیح می 38 از تغییرات تولید و درصد 20 به ترتیب مدتکوتاه
 .درصد است 34میزان اثرگذاري شوك هزینه نهایی بر متغیرهاي مذکور  بلندمدتدر 

Table7. Variance decomposition of real marginal cost shock 

20 15 10 1 period 
variable 

0.34 0.34 0.34 0.2 Output 

0.34 0.34 0.35 0.38 inflation 

 هاافتهی دربحث 
مورد  2010تا  1991این مطالعه ارتباط بین تورم و هزینه نهایی تولید را در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 

 یجمعهمو آزمون  ARDLدو رهیافت مختلف مدل سري زمانی پویاي  براي این منظور، .داد قراربررسی 
نتایج این  نیترمهم .) مورد مقایسه قرار گرفتDSGE( و رویکرد تعادل عمومی پویاي تصادفی هاکرانه

رتباط بین تورم و هزینه نهایی واقعی ا هاکرانهبر پایه نتیجه آزمون هم انباشتگی  .مطالعه به شرح زیر است
 ARDLي هامدل بلندمدتو  مدتکوتاههمچنین نتایج حاصل از برآورد ضرایب  .وجود دارد بلندمدتمعنادار 

دار بر تورم در اقتصاد ایران تأثیر معنا بلندمدتو  مدتکوتاهدهد که هزینه نهایی واقعی در نشان می ECMو 
، در صورت وجود انحراف از رابطه تعادلی ECMاز طرفی، بر پایه نتایج حاصل از برآورد مدل  .مثبت دارد

 .شودده تعدیل میدرصد از انحراف ایجاد ش 60میان تورم و هزینه نهایی واقعی، در هر دوره 
براي اقتصاد ایران، سهم ضریب تورم  DSGEاز سوي دیگر بر پایه نتایج حاصل از برآورد بیزي مدل  

 3/2تنها  یکسان بوده و تورم گذشته نگر در منحنی فیلیپس هایبریدي برآورد شده تقریباًگذشته و آینده
ع واکنش نتایج حاصل از تحلیل تواب .اردگیري تورم نقش بیشتري ددرصد نسبت به تورم انتظاري در شکل

دهد که شوك مثبت هزینه نهایی تولید اثر مثبت و معنادار بر تورم دارد و نیز نشان می DSGEآنی مدل 
دهد که شوك نیز نشان می هاشوكتجزیه واریانس  .انجامددوره به طول می 15تعدیل اثر آن بیش از 
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 این مقدار بلندمدتهمچنین در  .دهدتوضیح می مدتکوتاهرا در درصد از تغییرات تورم  38هزینه نهایی 
ولید نماید که سیاست پولی اثر ناچیزي بر شکاف تنتایج همچنین تأکید می .است افتهیکاهشدرصد  34به 

 .در اقتصاد ایران دارد
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 يهاسالطی  درآمدکمتأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادي در کشورهاي 
 2013-2000 

 3ارشد نجیب اهللا و 2علیرضا محسنی داکتر 1،مصدق محمدصادق

 مسئول یسندهاقتصاد دانشگاه کاتب و نو يآموخته ماستردانش .1
 اقتصاد و استاد دانشگاه کاتب ياداکتر .2

 استاد دانشگاه کاتب .3

 چکیده
 ، از اهمیت خاصیگذارندیمبا توجه به اهمیت رشد اقتصادي در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادي اثر 

از  رشد اقتصاديرابطه بین رشد جمعیت و  که مسئله است تیجمع رشدعوامل رشد اقتصادي،  نیترمهمیکی از  .برخوردارند
یع برخی از اقتصاددانان بر این باورند که رشد سر .لحاظ نظري و تجربی توسط اقتصاددانان مختلف، تجزیه و تحلیل شده است

یق حاضر، تحق .جمعیت مانع رشد اقتصادي است در حالی که برخی دیگر اعتقاد دارند که رشد جمعیت باعث رشد اقتصادي است
ه روش حداقل ب ي تابلویی ساالنههادادهاست که با استفاده از  درآمدکمبر رشد اقتصادي در کشورهاي بررسی تأثیر رشد جمعیت 

نتایج این تحقیق حاکی از این است که رشد جمعیت از لحاظ  .) انجام شده است2013-2000ي (هاسالطی  افتهیمیتعممربعات 
فی صد رشد  )0.95350ست و با افزایش یک فی صد رشد جمعیت (دار بر رشد اقتصادي اي مثبت و معنیاثرگذارآماري داراي 

 .یابداقتصادي افزایش می
 .رشد اقتصادي و درآمد ،کلیدي: رشد جمعیت کلمات

 
  

 



 

 

 مقدمه

هاي هگذاري از جمله مؤلفو سیاست يزیربرنامهزیربناي هرگونه  مرتبط با آن، پایه و يهایژگیجمعیت و و
باعث و  گذاردیم شود که بر عملکرد اقتصادي جامعه اثرجامعه محسوب می اقتصادي و اجتماعی در هر

در رابطه به جمعیت و اثر آن بر رشد اقتصادي،  .شودو رشد اقتصادي کشورها می تولیدیا کاهش افزایش 
پرداز یهنظرهاي ترین چهرهلپس، کوزنتس، مالتوس و آرو، از جمله مهمهارود، سولو، ف 1ساموئلسون،پل 

لف هاي مختپردازي در شاخهیهنظرروند که در کنار اقتصادي و از اساتید مشهور علم اقتصاد به شمار می
بر » معیتج«دانش اقتصاد، از بیکاري و تعادل عمومی تا تجارت و فقر، به بررسی و تحلیل تأثیر متغیر 

 هاآنز جمله که ا شونددر این حوزه شناخته می پردازانهینظر نیتربزرگاند و به نوعی از صاد نیز پرداختهاقت
اقتصاد سیاسی،  مجلهدر  1958میالدي، در سال  1970نوبل اقتصاد در سال  یزهجا برندهپل ساموئلسون، 
 همقالوي در این  .چاپ کرد» یک مدل دقیق وام مصرفی یا بدون قرارداد اجتماعی پول«مقاله با عنوان 

باروري  نرخ«که بهترین عامل تحرك و تکامل اقتصاد  کردکه دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات 
 که هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتباست » هارود« یهنظراز جانب دیگر در این رابطه  .است» انسانی

رشد  شد، نیز رشد جمعیت را عاملها تدریس میاو در دانشگاه» المللاقتصاد بین«ها کتاب کینز که تا مدت
 ریزيرنامهب اياقتصادي باید به گونه گذارانسیاستبر اساس این نظریه،  .کندطبیعی اقتصاد عنوان می

.)1390، صالحی( شودبا نرخ رشد طبیعی تنظیم  هاي رشد واقعیکنند که نرخ
از نظر هارود، در نظام اقتصادي بازار، امکان تعادل بازار تقریباً منتفی است، زیرا سه نرخ طبیعی،  

شدن  برابر پس امکان .شوندهاي متفاوتی دارند و هریک جداگانه محاسبه میکنندهواقعی و تضمینی، تعیین
د بازار بسیار بعید است؛ بنابراین ممکن است رشد جمعیت به صورت مازاد ظرفیت این سه نرخ رشد در اقتصا

وان نتیجه تالبته نمی .گیرد)تر از نرخ رشد طبیعی قرار میبروز کند (زیرا معموالً نرخ رشد واقعی، پایین
طبیعی  دگرفت که براي از بین بردن شکاف بین رشد طبیعی (ناشی از جمعیت) و رشد واقعی، باید نرخ رش

ل تغییرات عوام ،از آنجا که در تحلیل پویا ؛(نرخ رشد جمعیت) را کاهش داد، بلکه آن را باید افزایش داد
در نظریه رشد هارود سه عامل مهم وجود دارد که تغییرات  شوند،اقتصادي در طول زمان در نظر گرفته می

ین سه ا .بررسی است این تغییرات قابلو رشد اقتصادي در پرتو  استنسبت به زمان داراي اهمیت  هاآن
 .)414:1391 ی،تفضلمیزان جمعیت فعال، تولید یا درآمد سرانه و موجودي سرمایه ( :از اندعبارتعامل 

موفق به دریافت  1987 یی که در سالآمریکا، از رابرت سولو، اقتصاددان مشهور یهنظربر اساس  
رخ رشد مثبت براي جمعیت، به منظور توضیح فرایند رشد جود یک نبه اثر و جایزه نوبل در اقتصاد شد و

1 Pul Samusun 
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ر رشد زا رشد جمعیت، مسیکه سیستم اقتصادي بر اساس یک نرخ برون بارکیاقتصادي ضروري است، اما 
ولید سرانه و ت یهسرما یرهذخخود را مشخص کرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت (نسبت به نرخ قبلی) 

لی اولی را براي اقتصاد رقم خواهد زد، لیکن رشد پویا و توان اقتصادي سرانه کمتري در وضعیت تعاد
 .آوردباالتري را به وجود می

 اعدهقاثر جمعیت بر رشد اقتصادي استدالل کرد،  ةدربارتوان دیگري که بر اساس آن می یهنظر 
بل اقتصاد در نو یزهجا برندهو  آمریکاادموند فلپس، عضو برجسته انجمن اقتصاد  .است» فلپس«منسوب به 

 .یابدانداز بانداز، بهترین نرخ را براي پسزا کردن نرخ پسکوشد از طریق درون) در این باره می2006سال (
طالیی  ةقاعد«یابد که به دقیق بین رشد اقتصادي و رشد جمعیت دست می رابطهاو در این تحقیق، به 

ایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است؛ به عبارت طالیی، کارایی نه ةقاعدبر اساس  .مشهور است» رشد
 این نظریه را اقتصاددانان دیگري مانند موریس .دیگر، رشد اقتصادي تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است

یی و آمریکا، اقتصاددان 1کنت آرواما  اند؛) نیز تأیید کرده1963و  1961) و مید (1956)، سوان (1961اله (
) در خصوص رشد جمعیت اظهار نظر دیگري 2003) و همکارانش (1972اقتصاد در سال (نوبل  ةزیجا برنده
ظریه، جمعیت در این ن ،ها، جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترولیبر طبق نظر این .دارند

 که وارد کرد يزیرشکلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه
اقتصادي  يزیربرنامه، شده و به این ترتیبو محدود  کنترلجمعیت، رشد اقتصادي  کنترلبر این اساس، با 

ن جمعیت زا بودآرو و همکارانش، فرض برون .باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن)
از  .نندبه دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی ک اند تغییرات ایجادشده در سیستمرا کنار گذاشته و کوشیده

بودن ارزش زندگی در قالب یک تابع  اگر ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادي مثبت باشد، (مثبت هاآننظر 
شود)، به این معنی که افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد؛ بنابراین بین زمانی تعریف می

واهد پایدار کمک خ ۀتوسعگاه اقتصادي مثبت است، افزایش جمعیت به هنگامی که ارزش زندگی از دید
 .کرد

گیرند، نرخ باروري را موتور و هایی که اکنون در رشد اقتصادي مورد استفاده قرار میرو مدل از این 
هاي رشد پایدار به نوعی مدل همهتوان گفت تر میبه زبان فنی .گیرندمحرك رشد اقتصادي در نظر می

رانسیلی دیف معادلهادبیاتی مطرح کرد که به دنبال  عنوانبهتوان زا را میهستند و ادبیات رشد درونخطی 
مباحث رشد اقتصادي درباره سال اخیر، مطالعات بسیاري  50در طول  بنائاً .مناسبی براي رشد اقتصادي است

اند، شناخت علل رشد اقتصادي و تبیین موتور آنچه پژوهشگران به دنبال آن بوده .صورت گرفته است
» وسعهتحقیق و ت«تأثیر  مسئلهدرباره جدیدترین تحقیقات  .آن در کشورهاي مختلف بوده است محرکه

1 Kent Arro 
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هاي نامبرده مشترك است، نقش هزمین آنچه در .محور تأکید داردانسانی بر رشد اقتصادي دانش یهسرما
ها نیز تولید فناوري نوین براي تولید کاالي این همههدف  .سان و کیفیت آن بر رشد اقتصادي استان

 .)1390، صالحیهاي کاالهاي قدیمی است (جدیدتر یا بهبود روش
واقع تقاضا  در .ار مهمی بر تقاضا براي سرمایه داردیکه افزایش جمعیت اثر بس داردیبیان منیز کینز  

اسب با رشد بلکه کم و بیش متن تنها با توجه به تحوالت تکنیک و بهبود استاندارد زندگی،سرمایه نهبراي 
انتظارات تجاري بر اساس موقعیت حال بیشتر از موقعیت آینده تقاضا شکل که  کندجمعیت افزایش می

ه در این حالت بو شده در اقتصاد حاکم  ینیبخوشافزایش جمعیت روحیه  يدر فضا رو نیا ، ازردیگیم
اشی از اشتباهات ن رود افزایش پیدا کرده و از طرفیمی که معموالً تقاضا، بیشتر از آنچه انتظار علت این

شود که این حالت مازاد و سبب می شود نیز وجود دارد،نوع خاصی از سرمایه که با مازاد عرضه مواجه می
 ،افتدیمسئله در دوران کاهش جمعیت معکوس اتفاق ماما این  شدهحیتصح سرعت زمان بهکمبود تقاضا هم

 .شودحیح میتص دیرتردر وضعیت مازاد عرضه طبیعتاً  رودییعنی تقاضا کمتر آز آن چیزي است که انتظار م
نتایج  شود ولی ممکن استبر عرضه تصحیح می يهرچند این فضاي بدبینی در بلندمدت از طریق اثرگذار

فت باشد، در ارزیابی علل افزایش هنگ زیآمار فاجعهییت از افزایش به کاهش بساولیه ناشی از تغییر جمع
 عامل متمایز از عوامل عنوانبهافزایش جمعیت  راتیحال، اهمیت کمی به تأثه ب سرمایه از قرن نوزدهم تا

گان، متوسط کنندسرمایه به تعداد مصرف يدر واقع باید گفت که تقاضاکه  داده شده است ،دیگر رگذاریتأث
ضرورت افزایش جمعیت موجب افزایش بیشتري در  نتیجه که در دوره تولید بستگی دارد مصرف و متوسط

است  درآمددرآمد از قشر ثروتمند به سمت کم حرکت رییکینز خواستار تغ بنائاً .شودتقاضا براي سرمایه می
براي  هايدرآمدها) سبب ایجاد روشبه مصرف باالتري هستند (کم تا به این وسیله قشري که داراي میل

که در  است درآمدکمانداز باالتر هستند به سمت افراد انتقال درآمد از افراد ثروتمند که داراي میل به پس
محور که در اقتصاد دانش داردیبیان منیز  1بکرهمچنان  .دارد بر داري را درواقع به نوع تعدیل نظام سرمایه

 کندکه به درآمد سرانه و رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک می مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از این
 آن هم به علت بازدهی سنتی يجمعیت بیشتر ممکن است درآمد سرانه را در کشورهاي داراي کشاورزکه 

دلیل  یکل طور به .رن داردمدهاي کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادي در کشور ارگرکنزولی نسبت به 
ه به جبا تو .جمعیت، به علت تولید دانش است به نظر مالتوس نسبت این برگشت از ترس و نگرانی مورد

گذاري بیشتر باعث تحریک براي سرمایه تیمحور، جمعبودن بازده در کشورهاي دانش یافزایش و کاهش
اساسی  که مشکل کنداو همچنان بیان می .شودمی ،به افرایش رفاه سرانه است بیشتر که در نهایت منجر

تجربه هند به صراحت نشان داده  که يطورهاي بد اقتصادي است بلکه سیاست ،در واقع جمعیت نیست

1 Becker 
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 که هاي بدي اقتصادي استبلکه سیاست ،رشد جمعیت نیست ردیگیکه آنچه جلوي رشد اقتصادي را م
سري اصالحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادي خود کرد،  میالدي که هند شروع به یک 90بعد از دهه 

زمان هند داراي رشد سریع جمعیت و رشد عظیمی در اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که هم
راي یافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل بگفت که در یک اقتصاد توسعهتوان رو می این از .نرخ تولد است

 .رودجهان به شمار میکشور، منطقه و همه 
ارد ددر پی اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهري را  

را اند و این مسئله آشکاها براي هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهري در حرکتولی انسان
 .)1392،همکاران ریحانه خانی( دهد که آثار مثبت جمعیت آز آثار منفی آن بیشتر استنشان می

 اقتصاددان سیاسی مربوط به قرن، مالتوس منفی رشد جمعیت، پردازانهینظراز جانب دیگر یکی از  
 داري بازرگانی به سرعت بهبود که زمانی در ردیف اقتصاددانان قرار گرفت که سرمایه 19و اوایل قرن  18

رمایان رقابت آزاد بین کارفو  گرایانه در حال اوج گرفتن بودیک شعار و روش عمل عنوانبه آزادوسیله رقابت 
را از بازار  توانستند دست دیگرانرا داشتند، می که توانایی تولید کاالهاي بهتر ییهابه این معنا بود که آن

د غالت یسه با رشگوید: جمعیت در همه کشورها در مقااقتصادي مالتوس می حالت چنین که در کوتاه کنند
به  یابیبنابراین رقابت سختی میان مردم در دست ؛کشاورزي در دسترس، از رشد بیشتري برخوردار است

به جمعیت اضافه فقیران اجازه داد تا مواد غذایی را که افراد  در نتیجه، چرا باید که منابع محدود وجود دارد
ش وطنانبهتري برخوردار شوند، ببلعند؟ وي از همتوانند از آن منتفع شده و از زندگی طبقه مالک می

راي الهی ب ۀمنصفان يهالهیوس عنوانبهرا  رهیعام و غگرسنگی، طاعون، قتل، قحطی که جنگ، خواهدیم
 .تلقی کنند بیولوژیکی دمثلیجمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداري از تول ختهیگسرشد لجام کنترل

 .کردمیدر انگلستان مخالفت  رانیع اصالحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقبا این دید او با هر نو
طور دائم مترصد است تا از وسایل معیشت سبقت که میزان جمعیت به ییگوید: از جابراین اساس او می

عمومی فقر است؛ بنابراین  ةکنندتشویقاز فقرا احمقانه است و این موضوع به نوعی  يریگگیرد، دست
 هاآنتواند مرگ را براي رها کردن فقرا به دست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر می دولت کاري به جز

ه علمی باشد، از ریاضیات کمک گرفت و به جاش داراي واو به خاطر اینکه نظریه تجربی .تر سازدراحت
د کند، در حالی که تولیورت تصاعد هندسی رشد میآوري ارقام مربوط به اندازه جمعیت انسانی به صجمع

که کند یماین مسئله از نظر ریاضی بر چیزي تأکید  .کندمیمواد غذایی به صورت تصاعد حسابی رشد 
کند که نرخ نسبی رشد آن تابع فزاینده در طول زمان است که اندازه اي رشد میگونهاندازه جمعیت به

  .)2003 اشرفی و همکاران،شود (بزرگ مینهایت جمعیت با گذشت زمان بی
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 بر رشد اقتصادي رشد جمعیت آثار

 .اثر رشد جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادي از دیرزمانی مورد توجه بسیاري از اقتصاددانان قرار گرفته است
م ماکه باید از ت است براي اولین بار اسمیت اظهار داشت که نیروي کار هر کشور بخشی از ثروت هر ملت

اما برعکس مالتوس و ریکاردو براي اولین بار خطرات ناشی ؛ مواهب و وسایل واقعی زندگی برخوردار باشد
معیت دهد که رشد جاما تجربه کشورهاي پیشرفته صنعتی نشان می؛ از افزایش جمعیت را گوشزد کردند

ثر در رشد اقتصادي به رشد جمعیت به این دلیل عامل مؤ .بوده است هاآنعامل مهمی در ارتقاي صنعتی 
در  .اندهمواجمنابع چشمگیر و فراوان سرمایه و کمبود نیروي کار با آید که اکثر کشورهاي غنی، شمار می

د در این صورت، حتی اگر نرخ رش .شش استکاین کشورها منحنی عرضه نیروي کار براي بخش صنعت با
جمعیت بسیار زیاد هم باشد، به علت پیشرفت تکنولوژي و فراوانی سرمایه، بر بازدهی نیروي کار افزوده 

بارت به ع؛ افزایددر حقیقت هر افزایشی در جمعیت، به مقدار بیشتري بر درآمد خالص ملی می .خواهد شد
، باغیانمرتضی قرهاست (جمعیت همیشه مثبت بوده  دیگر، نسبت افزایش درآمد ملی به نرخ رشد

1371:643(. 
ن نظریه، رشد در ای .شوددر نظریه رشد نئوکالسیک نیز تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادي تائید می 

کند در حالی که در نظریه سولو، وجود یک نرخ رشد ن میی، رشد سیستم را تعیزابرونجمعیت به صورت 
م اقتصادي که سیست بارکبه منظور توضیح فرایند رشد اقتصادي ضروري است، اما یمثبت براي جمعیت، 

رشد جمعیت، مسیر رشد خود را مشخص کرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت  زابرونیک نرخ  بر اساس
تیجه البته ن .(نسبت به نرخ قبلی)، ذخیره سرمایه سرانه و تولید سرانه کمتري را براي اقتصاد رقم خواهد زد

 .مذکور در نظریه نئوکالسیک، ناشی از نحوه برقرار کردن روابط ریاضی مدل است
که در نظریه رشد (تأثیر فرض بازدهی ثابت به مقیاس  شدت تحتهمچنان نتیجه فوق به  

بازدهی  که با فرض ردیگیمفرض اساسی در نظر گرفته شده است) قرار یک پیش عنوانبهنئوکالسیک 
که  واهد شدمختصات، محدب خ مبدأقیاس، شکل هندسی فرم سرانه تابع تولید، نسبت به ثابت نسبت به م

یک ضی در مدل رشد نئوکالسدر نتیجه آن مضر بودن افزایش نرخ رشد جمعیت است که تنظیم روابط ریا
خرج ماست که براي محاسبه تابع تولید سرانه و بنابراین ذخیره سرمایه سرانه، نیروي کار در اي به گونه

در نتیجه این نحوه تشکیل معادالت این است که با افزایش جمعیت (فقط به این دلیل  ؛ردیگیمکسر قرار 
به جاي نیروي کار، ذخیره سرمایه را در مخرج  یابد اگرکه در مخرج کسر قرار دارد) مقادیر سرانه کاهش می

 که افزایش ذخیره سرمایه، وجه خواهیم شدکسر قرار داده شود و معادالت را دوباره مرتب کنیم، این بار مت
 .)1388دستجردي و همکاران، داد (تولید سرانه را کاهش خواهد 
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توان بر اساس آن در خصوص اثر جمعیت بر رشد اقتصادي استدالل کرد، قاعده نظریه دیگري که می 
نداز (که ازا کردن نرخ پسکند که از طریق درونفلپس در این باره تالش می که استمنسوب به فلپس 

ین تحقیق او در ا .بیابد را اندازدر نظر گرفته شده بود)، بهترین نرخ براي پس زابرونهاي پیشین در نظریه
 .ستور امشه» قاعده طالیی رشد«یابد که به به رابطه دقیق بین رشد اقتصادي و رشد جمعیت دست می

ر، رشد و یا به عبارت دیگ استنهایی سرمایه برابر با نرخ رشد جمعیت  کاراییبر اساس قاعده طالیی رشد، 
اقتصادي تابع مستقیمی از نرخ رشد جمعیت است، نظریه مذکور توسط اقتصاددانان دیگري مانند موریس 

 .)1388ران، دستجردي و همکااست () تائید شده 1961( دیم) و 1956سوان ()، 1961اله (
ت، یش جمعیان شد، افزاین بیش از ایه پکد یجد يهادهیشف اکند یت بر فرآیش جمعیعالوه بر اثر افزا 

 یه وابستگکامروزه  يدر اقتصادها .مؤثر است يز بر رشد اقتصادین يشرفت فناوریش سرعت پیق افزایاز طر
 ییگراصصق تخی، موجب تشوینیشهرنشت، به همراه گسترش یش جمعیدارند، افزا یعیبه منابع طب یمک
 ییگراخصصت .شودید میجد يهاتر دانشعیو انباشت سر یه انسانیشتر در سرمایب يگذارهیشتر و سرمایب

ه کیی آنجااز  .شتر خواهد شدیتر است بها بزرگن مهارتیا يه بازار براک یمحدود، زمان يهادر مهارت
ت یجمع هک ینند، زمانکین مییدر تعامل هستند اندازه بازار را تعه باهم ک یدارانیتعداد فروشندگان و خر

ق ید از طرتوانیشتر میت بین جمعیهمچن .شتر خواهد شدیب يسرانه و رشد اقتصاد يتر است، درآمدهابزرگ
اهش ک ق توسعه بازار ویتر از طرت بزرگیجمع .د از مصرف شودیز تولیشتر، موجب سرریب ییگراتخصص

ن یا .شودیشتر میب ییگراار و تخصصک يرویشتر نیم بیمتخصصان، منجر به تقس يارکهم يهانهیهز
ه ک ییااز آنج .شودمی افراد یه انسانیو مؤثرتر شدن سرما يورش بهرهیشده، موجب افزاار اصالحکم یتقس
ها و مهارتتر شدن قیعم ياست، برا يضرور ییگراتخصص يباال يهادرجه يت، برایجمع يم باالکترا
ش یفزاق ایت از طریش جمعیگر، افزایان دیبه ب .است يها ضرورشتر و انتقال دانشیب يهاد مهارتیتول

و  يورش بهرهیها، به نوبه خود باعث افزاگسترش مهارت .شودمی ها منجراندازه بازار، به گسترش مهارت
 .شودیدر گستره اقتصاد م يتر فناورعیگسترش سر

الص ناخ خص تولیدتورم بر شا با عنوان تأثیر رشد جمعیت و يا)، مقاله2013( 1دیگرانو  عباس خان 
ها شامل نرخ تورم، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داده .کردندمنتشر ، در حال توسعه در کشورهايداخلی 

 التین به صورت يآمریکاتوسعه آسیا، افریقا و  حال کشور در 40که از  است 2011-2009 ةدورداخلی طی 
مبستگی هت که ها با استفاده از روش حداقل مربعات صورت گرفته اسلیتحل .تصادفی انتخاب شده است

نتایج  .دیده استمحاسبه گر بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
رشد اقتصادي فی صد کاهش در  0,11خ تورم، منجر به ردهنده این است که یک فی صد افزایش در ننشان

1 Abbas Khan & Yahya & Nauman & 
Farooq12 

 

                                                      



 37   1395 زمستان، 3شماره  ،3سال  ،یو پژوهش یکاتب، علمفصلنامه 

 

علم
ب، 

کات
مه 

صلنا
ف

 ی
هش

پژو
و 

 ی
ال

س
 3، 

ره 
شما

3
ن 

ستا
 زم

،
13

95
 

و شده رشد اقتصادي افزایش در  فیصد 1,317و یک فی صد افزایش در نرخ رشد جمعیت، منجر به  شده
شد اقتصادي ر دهنده این است که نرخ رشد جمعیت ونتایج ضریب همبستگی پیرسون نشاناز جانبی دیگر 

 .با یکدیگر رابطه همبستگی مثبت دارند
با عنوان تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادي  يا)، مقاله2013( اران،و همک اشرفی 

 االنهي سهااستفاده از داده مربعات با حداقل روش تحقیق در این مطالعه .کردند منتشر D8کشورهاي گروه 
رشد اقتصادي از شاخص تولید ناخالص داخلی  يریگبراي اندازه .است 2010 1990-يهاسالطی تابلویی 
نادار مثبت و مع يحاکی از این است که رشد جمعیت از لحاظ آماري داراي اثرگذار یجنتا .شده استاستفاده

 .است بر شاخص تولید ناخالص داخلی
با عنوان بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادي در  يا)، مقاله1390(دیگران  بخشی دستجردي و 

چارچوب نظري  .کردند منتشر) 1350-1386( يهاسالطی  چوب الگوي رشد بهینه در اقتصاد ایرانچار
له دهد چنانچه در فاصاین بررسی نشان می جینتا .مورد استفاده در این مطالعه، الگوي رشد بهینه است

رمایه س رانه،انداز سمصرف سرانه، پس ،، سطوح مصرف واقعیکردی، جمعیت کشور رشد نممتذکره يهاسال
قرار  يترنییگذشته اتفاق افتاده است، در جایگاه پا يهاسرانه و محصول ملی سرانه که در طول سال

گذشته سهم بزرگی از متغیرهاي واقعی را توضیح  هايسال، بنابراین رشد جمعیت ایران در طول گرفتیم
ت معطوف توجه بیشتري به عدال مردمریزان اقتصادي کشور در توزیع امکانات بین برنامه البته اگر .داده است

که  %1یت عبر متغیرهاي کالن اقتصادي بهتر خواهد بود، در نتیجه آن رشد جم %1اثر رشد جمعیت  دارند،
ایران  دتواند تأثیر مثبت بیشتري را بر روند رشد بلندمدت اقتصابینی شده است، میبراي اقتصاد ایران پیش

 .برجا گذارد
با عنوان متغیرهاي جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادي  اي)، مقاله1382سوري و کیهانی حکمت ( 

ملی  يها) از آمار حساب1379-1338هاي سري زمانی (داده تحقیق مبتنی بر نیا .کردند منتشردر ایران 
 1375، 1370، 1365، 1355، 1345، 1335 يهاو نتایج سرشماري نفوس و مسکن کل کشور در سال

به  ازین است که تمام آمارهاي مورد ذکر انیشا .است OLS) (1مرکز آمار ایران با روش حداقل مربعات 
سال جمعیت  15همچنین براي محاسبه نرخ رشد جمعیت و جمعیت زیر  .است 1369ثابت سال  يهامتیق

 نشان ونیرگرس جینتا .شده است استفاده یابیسال از روش درون 65سال و جمعیت باالي  15-64بین 
در  1دهد که هر شده نشان میمحاسبات انجام .دهد که رشد جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادي داردمی

 .دهددر صد از درآمد ناخالص داخلی پس از کسر مصرف را به خود اختصاص می 3صد رشد جمعیت 

1 Least Squares Ordinaary 
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درآمد و تولید ناخالص داخلی پس از  ۀزمین فی صد در 5,1 جمعیت ساالنه يصد یف 1,7با رشد  رونیازا
 .نسبت به سال قبل کاهش نیابد يگذاري شود تا کیفیت اقتصادکسر مصرف باید سرمایه

با عنوان تأثیر رشد جمعیت روي شاخص توسعه انسانی: تحلیل  يا)، مقاله2006( 1و دیگران زغیب 
استفاده در این پژوهش به صورت سري  اطالعات مورد .ندکرد منتشر کشور خاورمیانه 16 وي برايمقایس
تقل مس ریمتغ .ترکیبی است يهابوده و تحلیل با استفاده از روش داده )2000-1991( يهاسالطی زمانی 

شاخص آن ( دهندهلیدر این پژوهش رشد جمعیت و متغیرهاي وابسته شاخص توسعه انسانی و اجزاي تشک
 دهدیمنتایج حاصل از این بررسی نشان  .باشندامید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص درآمد سرانه) می

اثرات آن روي آموزش و  که یحال که رشد جمعیت در خاورمیانه با کاهش درآمد سرانه همراه است در
 .بهداشت ناچیز است

زي مرک يآسیا در کشورهاي رشد اقتصادي با عنوان رابطه بین جمعیت و يا)، مقاله2008( 2ساواس 
ري اطالعات این پژوهش به صورت س .کردمنتشر ، ترکمنستان و ازبکستان تاجیکستانقزاقستان،  همچو

نتایج این تحقیق  .است ARDL3و روش تحلیل  )2007-1989( يهاسالطی  زمانی مربوط به
که ست ات بین جمعیت و درآمد سرانه و ارائه پشتیبانی قوي این فرضیه دهنده وجود رابطه بلندمدنشان

دهد که علیت دوطرفه از جمعیت به درآمد نتایج آزمون علیت نشان می .است اقتصادي جمعیت باعث رشد
 .واقعی سرانه و برعکس در بلندمدت براي همه کشورهاي مذکور وجود دارد

ش در چین به نگار ،بلندمدت بین جمعیت و رشد درآمد سرانه ۀرابطبا عنوان  يا)، مقاله2010( 4حسن 
این مطالعه به  .است 1952-1998 ةدوراطالعات این مقاله به صورت ساالنه مربوط به  .درآورده است

سرانه در چین با یک مدل  انباشتگی و علیت گرنجر بین دو متغیر جمعیت و درآمدبررسی خواص هم
از یک روند تصادفی مشترك  يشواهد انگرینتایج این مطالعه ب .پردازدیم 5اتورگرسیو برداري چند متغیره

تجربی  نتایج .دهنده رابطه بین این دو متغیر در بلندمدت استبین جمعیت و درآمد سرانه است که نشان
 6مدل رشد نئوکالسیک .بلندمدت منفی از درآمد سرانه به جمعیت وجود دارد ۀرابطدهد که یک نشان می

 ۀرابط کیزا که مدل رشد درونکند درحالیدهد که رشد جمعیت به رشد درآمد سرانه کمک میمی نشان

1 Zgheib, Ahmed, Beldona and Gebara 
2 Savas 
3 Auto Regressive Distributed Lag 
4 Hasan 

5 Multivariate Vector Autoregressive 
Model 
6 Neoclassical Growth Model 
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 دهندینشان م زادو مدل رشد نئوکالسیک و درون دهد، عالوه براین، هررا نشان می ریمنفی بین این متغ
 .آتنا اشرفی و همکاران)شود (که رشد درآمد سرانه منجر به کاهش رشد جمعیت می

 

 تحقیق یشناسروش

 مدل تحقیق
) 2013-2000( يهاسالطی  درآمدکمبا توجه به اهمیت اثر جمعیت بر رشد اقتصادي در کشورهاي 

ده است و شاستفاده افتهیمیتعممربعات  حداقلبراي رسیدن به نتایج تجربی از روش  .پرداخته شده است
 شود:مدل تحقیق به صورت زیر بیان می

 GDP=β0+β1 (Pop)+β2(Inf)+µ 
 :اندلیذمتغیرهاي این مدل به شرح 

: GDP تولید ناخالص داخلی 
: Pop رشد جمعیت 
: Inf تورم 
: µ جمله خطاي مدل 

 برآورد مدل

 آزمون ریشه واحد متغیرها
چنانچه متغیرها مورد استفاده مدل نا مانا باشند، احتمال اینکه رگرسیون به دست آمده کاذب باشد بسیار 

بنابراین براي جلوگیري از ؛ کننده خواهد بودگمراه tو  Fي هاآمارهباالست که در این صورت استفاده از 
 .شونداز نظر مانایی آزمون می هادادهرگرسیون کاذب، ابتدا 

لین، ایم، پسران وشین، دیکی  – نینوجهت بررسی آزمون ریشه واحد متغیرها در اینجا از آزمون  
) نشان 1-4فولر و فیلیپس پرون براي هریک از متغیرها به صورت جداگانه به کار رفته و نتایج در جدول (

 .داده شده است
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 نتایج آزمون مانایی .1جدول 

 : نتایج تحقیقمنبع
شده و متغیرهاي رشد تولید ناخالص، رشد جمعیت و تورم در  رد  0Hهاي فوق فرضآزموننظر به نتایج 

 .باشندمی مانا است) يگیر تفاضل بدون اصلی زمانی يسر همان سطح، از (منظور سطح

 لیمر) F آزمونآزمون قابلیت تلفیق شدن (
یک  انعنوبهکه در رهیافت تابلویی با تعداد مقاطع طی یک دوره زمانی خاص روبرو هستیم، آنچه  آنجا از

این است که آیا ضرایب اثرگذاري متغیرهاي توضیحی در بین مقاطع یکسان شود میسؤال مهم مطرح 
 Fن آزمو .شودورد کند و باید جداگانه برآیا اینکه مقطع به مقطع تغییر می رندیپذقیها تلفدادهیعنی  است

ا خیر هاي قابلیت تلفیق شدن دارند یبراي اینکه داده .کند به این سؤال پاسخ دهدبه محقق کمک می مریل
 .شودرا انجام می مریل Fآزمون 

 مریل Fآزمون نتایج  )2( جدول

ع  : نتایج تحقیقمنب
فی صد  0,05از  ترکوچک) Probشود، مقدار احتمال (لیمر مشاهده می Fآزمون  با توجه به نتایج جدول 

 .شودهاي تابلویی در رگرسیون استفاده میرد شده، بنابراین از روش داده  0Hفرض که است
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 آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی

به منظور تعیین روش برآورد اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده  هاي ترکیبیدر روش داده
 .کندهاي اثرات ثابت و تصادفی را آزمون میمبنی بر برآوردکننده H0 هیفرضآزمون هاسمن  .شودمی

این آزمون ثابت  H1در مقابل فرض  تصادفی بودن اثرات انفرادي مقاطع استمعنی  به 0H پذیرش فرض
 .بودن اثرات انفرادي مقاطع است

 هاسمن آزموننتایج  .3 جدول

عم  : نتایج تحقیقنب
 0,05از  ترکوچک) Probدهد که مقدار احتمال (از آزمون هاسمن نشان می آمدهدستبهنتایج جدول نتایج 

در  نتایج آزمون ناهمسانی واریانس .اثرات ثابت است و مدل داراي رد شده 0Hلذا فرض  .فی صد است
د ناهمسانی باشنتعداد مقاطع زیاد میي زمانی محدود و هادورهاین تحقیق به دلیل اینکه در برآورد تابع تعداد 

عدم این آزمون   1Hدر مقابل فرض استهمسانی واریانس  معنی به  0Hکه فرض شودواریانس آزمون می
 .نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر آورده شده است است که همسانی واریانس

 ناهمسانی واریانسآزمون نتایج  .3 جدول

عم  : نتایج تحقیقنب
براین ؛ بنافی صد است 05,0از  ترکوچک) Probشود که مقدار احتمال (نتایج جدول مشاهده می بربنا 

ی بین واحدهاي ناهمسانیا به عبارت دیگر  .ی واریانس استناهمسانو مدل داراي  رد شده  0Hفرض
 ار، گجراتی،دامود( .شودیافته استفاده میشود که براي رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیممقطعی تائید می

12(. 
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 هاي تابلویینتایج حاصل داده .5جدول 

عم  : نتایج تحقیقنب
 شود:نتایج زیر استنباط میشود میمشاهده با توجه به نتایج برآورد ضرایب مدل که در جدول 

و از  ) فی صد است2.32938(متوسط اثر متغیرهاي است که در مدل وجود ندارد) ( مبدأعرض از  
دار رابطه مثبت معنی فی صد، 95با اطمینان  جمعیت رشد تولید ناخالص داخلی و رشدبین  جانب دیگر
رد شده و فرض  0Hلذا فرض  .فی صد است 05,0از  ترکوچک) Probمقدار احتمال ( چون کهوجود دارد 

1H بت ا ثاببا افزایش یک فی صد رشد جمعیت توان نتیجه گرفت که بدین اساس میشود یعنی تائید می
یابد فی صد رشد اقتصادي افزایش می )0,95350به مقدار (لحاظ شده در مدل صرف  یرهايبودن سایر متغ

  .داري وجود ندارداما میان رشد اقتصادي و تورم رابطه معنی
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 هایافتهبحث در 

و  تکه متغیر رشد جمعیت از نظر آماري داراي اثر مثبشد  مشخصاز تحقیق،  آمدهدستبه بر اساس نتایج
بنابراین با افزایش رشد جمعیت، رشد اقتصادي ؛ است موردمطالعهدار بر رشد اقتصادي در کشورهاي معنی

ه دالیل ممکن است ب موردمطالعهاثر مثبت جمعیت بر رشد اقتصادي در کشورهاي  که یابدنیز افزایش می
 :ذیل باشد

بیشتر براي ایجاد امنیت،  مخارج در اثر افزایش رشد جمعیت، افزایش در تولید کاالها و خدمات، 
از  .ودشها براي رشد اقتصادي میهاي اجتماعی، اقتصادي، دفاعی و فراهم کردن زمینهگسترش فعالیت

در  ي اقتصادي از راه مخارج جاري و عمرانی، توزیع بهتر درآمد و ثروتهارساختیزجانبی هم به ایجاد 
 از متغیر رشد جمعیت در جامعه است که بر متأثرمستقیم  طوربه هاتیفعالاین  که یابدجامعه افزایش می

ه انداز و سرمایاز سوي دیگر افزایش عرضه نیروي کار، پس ؛ وگذاردیمرشد اقتصادي اثري چشمگیر 
ي هاتفرصو باعث ایجاد  گذارندیمکه اثري متقابل برهم دارند، بر رشد و توسعه اقتصادي اثر  انسانی

 شوندتصادي میگوناگون براي رشد اق
تواند هاي افزایش جمعیتی میگیري مهم را بیان کرد که سیاستتوان این نتیجهبدین منظور می 

 .باشد موردمطالعهي در جهت رشد اقتصادي در کشورهاي مؤثرگامی 
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بررسی تأثیر رشد اقتصادي در چارچوب الگوي رشد  .)1390ي، ناهید (آبادنجفبخشی دستجردي، رسول، 
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امه  شن ژوه پ امه  صلن صادف قت  .16سال هشتم، شماره  .کالن ا
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Abbas Kahn, Yahya, Nauman and Farooq, (2013). The Association and 

Impact of Inflation and Population Growth on GDP: A Study of Low 
income Countries, Intedisciplinary Inary Journal of Contemporary 
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 11/1394/ 20 مقاله:دریافت  یو پژوهش یفصلنامه کاتب، علم
 15/02/1395 :پدیرش مقاله 1395زمستان ، 3شماره  ،3سال 

 45-59: صص 

 بر کاهش فساد اداري (مطالعه موردي در وزارت مالیه) مؤثربررسی عوامل 

 3 سید جعفر احمدي داکترو  2 محسنی رضایعل داکتر 1،فرشید فطرت

 مسئول یسندهرشته اقتصاد دانشگاه کاتب، نو يماستر آموختهدانش .1
 اقتصاد و استاد دانشگاه کاتب ياداکتر .2

 و استاد دانشگاه کاتب یروانشناس ياداکتر .3

 چکیده
فرهنگی، عوامل کیفیت زندگی  عوامل مانندمالیه  وزارت در فساد اداري کاهش بر مؤثراین تحقیق با هدف بررسی عوامل 

یلی تحل –تحقیقات توصیفی  نوع ازاین تحقیق  .پردازدیم یسازمانبرون عوامل و یسازماندرون عوامل کاري، عوامل فردي،
 135 نمونه آن حجم وساده  ي تحقیق، تصادفیریگنمونه روش .دهندیمکارکنان وزارت مالیه تشکیل  را آنآماري  جامعه .است

، این پرسشنامه شدهاستفاده سؤال 32 محقق ساخته شامل پرسشنامه ازي رسیدن به اهداف تحقیق برا .است کارکنان از نفر
 –کولموگروف  هايآزمون ازاطالعات  لیتحل وبه منظور تجزیه  .است 0.87 آلفاي کرونباخ اساس بریی روا وداراي اعتبار 

 که دادنشان  هاافتهی .شد گرفته کاربه  SPSS افزارنرمبدین منظور  .استفاده شدي انمونهیک  tپارامتریک  آزمون واسمیرنوف 
 اهشک بری سازمانبرون عوامل و یسازماندرونبه ترتیب عوامل فرهنگی، عوامل کیفیت زندگی کاري، عوامل فردي، عوامل 

ي به عوامل ادار فسادادارات مشابه به منظور کاهش  )؛ لذا وزارت مالیه وp<0.001( هستندي در وزارت مالیه مؤثر ادار فساد
 .ذکرشده توجه نمایند

عوامل  ،عوامل کیفیت زندگی کاري ،فردي عوامل ،عوامل فرهنگی ،کلیدي: فساد اداريکلمات 
 .یسازمانبرون عوامل و یسازماندرون

 
  

 



 

 مقدمه

 .استدولت جمهوري اسالمی افغانستان  يپیش رو هايچالش نیتريجد و نیترفساد اداري یکی از بزرگ
چهارمین ، 172چهارم با رتبه  گاهیافغانستان در جا ،المللنیسازمان شفافیت ب 2014نظر به گزارش سال 

) 2014، لالملنی(سازمان شفافیت ب .شمالی و سودان قرار دارد یايکور، یفاسد است و پس از سومالکشور 
داري، اقتصاد و بخش خصوصی و دولتجدي را در ساختارهاي اداري و  يهابیناحیه کشورمان آس نیاز ا

پدید آورده و مردم  اواخر براي دولت نیجدي را در ا يهایدیگر این پدیده نگران ياز سو ودیده  یاجتماع
ا مبارزه ب ،این پدیده مهلک و خطرناكرشد  شیوع و ، نیاز دارد؛ زیرامبارزه جديبیش از گذشته به  و است

بین رفتن اعتماد ملت به دولت و  از به سقوط و انحطاط نهادها وخواهد کرد و  فرسا و دشوارطاقتآن را 
 .خواهد انجامید يگذارهیکاهش رشد اقتصادي و سرما

 قرار لیو تحل یبررس است که این پدیده در افغانستان مورد يالزم و ضرور هابیبا توجه به این آس 
 .عوامل آن شناسایی شود، هابیجلوگیري از آس ايبر و دریگ
بین  از وفاسد شد یعنی باطل شد  یش آن .رفتن است نیب ازشدن و  باطلفساد در لغت به معناي  

 جامعه در .)1393 :2 شیخ احمدي،( از حد اعتدال است یش خروجفساد ضد صالح و  اندگفتهبعضی  .رفت
 از خارج ای وحکومت باشد  در چه آن فساد ،دانندیم »شدهقبول هايارزشرفتار ضد «ما فساد را به مفهوم 

یده را عامل پد نیا و است ناپسند و مذمومتمام مردم افغانستان  دید از فساد،ن پدیده زشت یبنابرا ؛حکومت
 .آن را از سوي دولت خواهان هستند باضرورت مبارزه جدي  وي کشور دانسته هایمانعقبتمام 

انی و سازمی، کیفیت زندگی کاري، عوامل درونعوامل مختلفی مانند عوامل فرهنگ رسدیمبه نظر  
ی در فساد اداري نقش داشته باشند که الزم است هرکدام از این عوامل توضیح مختصر سازمانبرونعوامل 

.داده شود
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 عوامل فرهنگی

هنجارها  نیا .شودکار و یا تیم کاري آشنا  واحد هنجار با شدهاستخدامباید فرد تازه  :سازيی اجتماع ندیفرا
 یمحیطی مشخصی چه کارهایی را باید انجام دهند و چه کارهای تیوضع هرتحت  که ندیگویمبه اعضا 

موفقیت صورت ي و آشناسازي با ریپذجامعهفرایند  اگر) 1384 :363 سید جوادین،( دهندرا نباید انجام 
را  سازمان مهم وچنین فردي موازین اصلی  رایز است، مؤثرنیز  سازمان درثبات  جادیا درامر  نیا پذیرد،

 .دهدتطبیق می هاآنرا با  خود رفتارو  ردیپذیم
ها در درازمدت را فراهم و افزایش ارزش توسعه قیات و ملزومات اخالقی زمینه رشد،الکه اخدرحالی :اخالق

ز حائ این نکته ذکر .شودها در درازمدت منتهی تواند به حداقل کردن ارزشو تخلف می فساد سازد،می
هیچ سطح معیار اخالقی  و شودمیي و مذهب متأثر فناور فرهنگ، ازاهمیت است که هنجارهاي اخالقی 

ي ابعضی محققان حداقل استندرده با وجود اینوجود ندارد، اما  براي زندگی اجتماعی در نقاط مختلف جهان
به نحو تنگاتنگی  اتیاخالق .)2004 :647 زیکوس،( رندیگیم نظر دربشري  جوامع دراخالقی را براي انسان 

 مبناي بري است که رفتار کار، طیمح دری اخالق رفتار .)1387 :215 زاهدي،( است مرتبطبا زندگی کاري 
 .شودقلمداد  مناسب و قبولقابل خاص، حرفه و فرد ،سازمان نظر جامعه،

 عوامل کیفیت زندگی کاري
 جهینت ن بهبود،ای نکهیا از اعم است، افتهیبهبود اواحساس کند که کیفیت زندگی کاري  واقعاًاگر یک کارگر 

مطلب به کارگر نیروي  نیا ،وري باشدي سازمانی در جهت افزایش بهرههااستیسعملکرد خودش یا 
دهد و باعث رضایت او از کار در سازمان و افزایش تعهد نسبت به اش میتري در جهت انجام وظیفهبیش

ی، ول پور(شود میاداري  تخلفات ورفتاري  انحرافات ،هاییجابجاکاهش غیبت و  موجب و شودیمسازمان 
127: 1387(. 

ارزشمندي را نسبت به ماهیت دموکراسی فراهم  نشیب د،فسا بررسی ی):ی(پاسخگو تیمسئولاختیار و 
 رچهه .یک جامعه رابطه وجود دارد در کیدموکرات ریغبین میزان فساد و میزان وجود نهادهاي  رایز کند؛یم

 .ابدییمتري بیش تیقابل وبروز  نهیزم ،فساد .باشد ترشیب جامعه در کیدموکرات ریغمیزان و تعداد نهادهاي 
 برنی نیز مستلزم یک قاعده قانونی مبت دیگر دموکراسی مستلزم پاسخگویی و مسئولیت است وي سو از

داشت  ی در نظرستیبا .ي از قدرت و مسئولیت را دارا باشداطهیحعمومی بر سر اینکه هرکسی چه  توافق
مر و این ا آورندیممختلف پدید  سطوح دررا  تیشفاف ویی پاسخگوساالر سازوکارهاي که نهادهاي مردم

 .)65:1383 فرج پور،( سازدي مواجه میدشوار باتداوم شبکه فساد براي درازمدت را 
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 هستند کار تیکم وهمواره به فکر افزایش کیفیت  هاسازمان رانیمد :روانی محیط کار صحت ومصونیت  
و ایمنی اجتماعی و اقتصادي کارمندان  رفاه ،تیمصون ،روح وبه سالمت جسم  واقعاًتعداد کمی از آنان  و
 یابدیو روحیه در کارکنان کاهش م زهیانگ ؛ بنابراین اگر شرایط کار نامطلوب و نامناسب باشد،شندیاندیم
وع رج توجهی به همکاران و اربابیب کاري سوءاستفاده از موقعیت خود،به رفتارهاي ناهنجار مانند کم و
 برعکسبراین محیط سالم و ایمن همیشه تخلفات سازمانی را کاهش خواهد داد و بنا .بدل خواهد شد ...و

 خلفاتت و غیربهداشتی، ناامن یطدر مح .یابدافزایش میسازمانی  تخلفات ی،ربهداشتیغ و ناامندر محیط 
 .)1387 :128 ی،ول پور( بودعدم امنیت خواهد  از فرارسازمانی راهی براي 
به  تعلق وی شناسفهیوظو  تیمسئولحس که اي است وسیله مشارکت :يریگمیتصم درمشارکت کارمندان 

هم براي سازمان مفید  مشارکت را هم براي افراد و زیه وی کرن .دهدرا رشد میمحیط کار در کارکنان 
نظر  به .دانند و معتقدند که یکی از پیامدهاي آن براي مدیریت منابع انسانی افزایش تعهد سازمانی استمی
 الشت به مقررات، تعهد توان به ترتیب در ابعاد تعهد به ماندگاري،رسد تأثیرگذاري مشارکت را میمی

 .)1994 :44 کرنی و دیگران،( کردلحاظ  کردن کاري احرفهتخلفات اداري و تعهد به  کاهش مضاعف،

 عامل فردي
ی منجر یک کار و خصوصیت شخصیتتطبیق شرایط الزم براي انجام  :نوظیفه کارمندا تناسب شخصیت با

 تیضار باهم متناسب باشد، هاآنشخصیت افراد و نوع شغل  اگر .شودبه رضایت شغلی کارمندان دولت می
 تخلف ،ادفس کاري پنهان،کم حاضري، ریغ کارمندان، یجاینتیجه جابه رسد و درشغلی به باالترین حد می

شود یمشخصیت شاغل با شغل موجب  تناسب .کندمی پیدا تنزل ترین میزان،پایینبه ها و کشمکش
غیر  زانیم و افتهیکاهشخطاهاي او در اداره  زانیم بهینه باشد، سطح دروري شغلی فرد در اداره بهره

 .)327-1382،323یابد (ساعتچی، کاهش کارحاضري او از 

 یسازماندرونعوامل 
کشورها با  بسیاري از در .تري به دولت پدید آیدکند تا حس اعتماد بیششفافیت کمک می ظهور :شفافیت

 .هاي مساعدي براي فساد اداري فراهم شده استنهیزم نبود شفافیت در قوانین و مقررات و روند دادرسی،
 در ند،کیي که به شفافیت کمک ماسناد .کننده استنامشخص و گمراه ،این کشورها معموالً مقررات در

م و مقررات به نحوي تنظی نیقوان .شودگیرد و گاهی بدون اطالع عموم تغییر داده میاختیار همه قرار نمی
هستند و معموالً این قوانین درباره مسائل اساسی  هاآندانان کارآزموده قادر به فهم شود که فقط حقوقمی

گذاري و اموري مانند ا و مراحل مربوط به سیاستهروش .شودمی هاآنمبهم بوده و تفسیرهاي متعددي از 

 



 49   1395 زمستان، 3شماره  ،3سال  ،یو پژوهش یفصلنامه کاتب، علم

علم
ب، 

کات
مه 

صلنا
ف

 ی
هش

پژو
و 

 ی
ال

س
 3، 

ره 
شما

3
ن 

ستا
 زم

،
13

95
 

هاي دولتی به حدي مبهم است که گاهی فهمیدن فرایند و مراحل طی شده قبل از رقابت در پروژه
 کاراتر خواهند بود؛ هاحکومتها و دولت ،اثر شفافیت در .)1994 :20 تانزي،( استها دشوار گیريتصمیم

مسئله به  گردند و اینکننده خدمات میي ارائههاستمیسشفافیت و پاسخگوي باعث افزایش کیفیت  رایز
 .)1999 :139 االوو،( کندمی کمک کاهش مسائلی چون فساد اداري

کیفیت  شیافزا از: اندبرخی از نتایج ارزیابی عملکرد عبارت :کنترلو  نظارت سیستم ارزیابی عملکرد،
تخلفات  کاهش یی با مشکالت کارمندان،آشنا وابستگی کارمندان به اداره، شیافزا ،گیري مدیرانتصمیم

 جايجابه و ارتقا ظرفیت کارمندان، آموزش بین کارمندان موفق و ناموفق، فرق ي کارمندان،کارکم و
مدیریت و اداره بتواند با ارزیابی عملکرد کارمندان ریشه  چنانچه .)1387 :116 (پورولی، ...و کارمندان

ست با توان خواهد ،کندها را شناسایی حاضري و کشمکش ریغ کاري پنهان،کم بسیاري از تخلفات اداري،
  .بکوشدراهکارهاي مناسب در پی رفع این مسائل و مشکالت 

کاري تواند در برابر رفتارهاي مانند کمنمی تیریمد وی است که اداره هیبد نظم و انضباط در اداره: مکانیزم
اعتنا نکردن قوانین و مقررات ایمنی و سایر رفتارهاي نامطلوب، بی مراعات ،فساد و تخلف آشکار و پنهان،

 .)1385 :527 ابطحی،( آوردانضباطی به عمل  هايیکانیزمماقدامات و  هاآنناگزیر براي رفع  نیبنابرا بماند،
ومرج ناخواسته ممکن است یا زود یک هرج رید مقررات و ضوابطی جهت ایجاد نظم و انضباط، بدون

جهت ایجاد نظم و رعایت  نیبد .آن زیان خواهند دید در اثرهمه را بگیرد و گریبان سازمان و کارمندان 
 اسی،یرسپم( استاصول انضباطی از واجبات کاربرد صحیح منابع انسانی در هر سازمان کوچک یا بزرگ 

فساد  تواند بر میزانهاي نظم و انضباط میوان نتیجه گرفت که اعمال مکانیزمتمی نیبنابرا ؛)1386 :399
 .اداري تأثیرگذار باشد و از میزان آن بکاهد

 در دارند، هاسازمانافراد مختلف دالیل متفاوتی براي مشارکت در  :کاهش تعارض اهداف فرد و سازمان
 .باشندیمسازمانی مواجه  اهداف و هاياستراتژمستمر با مسئله تقابل منافع واگرا با  طور بهها سازمان جهینت

اشته را د اهداف وها به ارزش تعصب وی عاطفی وابستگ کارمندان نسبت به اداره نوعی تعهد، کهیهنگام
الشی در جهت اهداف صورت از هیچ ت آن در کنند احساس وهمسو  باً یتقررا  سازمان وخود  اهداف وباشند 

 .)2006 تریزمن،(دریغ نخواهند کردهاي سازمان ي ارزشارتقا و سازمان

 یسازمانبرونعوامل 
است که فساد در نظام اداري و  تیبااهمذکر این نکته  :يبا فساد ادار مبارزه درتوسعه مشارکت مردم 

ست که اصالح چنین فسادي وقتی میسر ا ینبنابرا .کندیم دایپ بروز وساختار دولتی هر کشور ریشه دوانده 
ا داشته ر اتتغییرتوان ایجاد نیز  ی جامعه و مردم توان نظارت بر کارگزاران این مجموعه وعنی از بیرون آن،

قاعده و مشخصه نظام اداري و حکومتی خواهد  عنوانبه فساد غیاب چنین مشارکت و نظارتی، در .باشند
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 رخالفباستثنایی و  امر فساد با وجود چنین نظارتی، برعکس .نا استشد و نبود فساد اداري امري استث
 امر دري دولت سو ازو نظارت  کنترلي هاچارچوب ،آن بر عالوه .)1387 :122 قاعده خواهد بود (پورولی،

 ناکارآمد سطوح و ي سیاسی به جاي اهداف اجتماعیهاهدفجایگزین کردن  لیقب ازفساد به دالیلی 
 .)1998 :34ویکرز و دیگران، ( ستینی کاف و مطلوب بوروکراتیک، تیفعال

شده  تهسینگرنوشته شده، اما با دید وسیع و کالن به قضیه  يفساد ادار ۀینزممطالبی در  اگرچه 
ق ي وسیع داراي عماز محتوابرخورداري  با وجود هاو نوشتهمطالب  گونهنیا ترشیبهمین دلیل  به .است

 .اندنظر نبوده دکافی در شکل مور
اند؛ ادهانجام دهایی را و گزارشتحقیقات  ،مؤسسات بعضی از نهادها ودرباره فساد اداري در افغانستان،  

» فساد اداري در افغانستان«به نام تحقیقی  2010به خصوص دفتر ملل متحد براي مواد مخدر در سال 
 نامهانیاپبعضی از دانشجویان  در کنار آن، .بوده استپیشینه تحقیق فاقد ، انجام داده است؛ اما این تحقیق

 .اندنوشتهدرباره فساد اداري ماستري خویش را 
فساد اداري  در کاهش نیآفرتحولی را تحت عنوان نقش رهبري قی) تحق1393شرق (مطیع اهللا  

در ن افغانستاصحت عامه  در وزارت نیآفرتحولکه رهبري است انجام داده که نتایج تحقیقش نشان داده 
 مؤثرل عوامدرباره  ریگهمهاما این تحقیق نتوانسته به صورت است؛ واقع گردیده  مؤثرفساد اداري  کاهش

 .کندفساد اداري بحث  بر کاهش
، مقابله با آن يهاراه و در افغانستانشناسی پدیده فساد اداري علت درباره) 1394شاه فیصل سادات ( 

 ،حقیقت کیاین و  نپرداختهموضوع فساد اداري  بهاین تحقیق هم به صورت کلی  تحقیق کرده است؛ اما
 .استو توصیفی  ياکتابخانه

فساد اداري در افغانستان، این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر  ۀینزمبا توجه به عدم تحقیقات علمی در  
عوامل فرهنگی بر کاهش  و سازمانیاداري یا برونعوامل ، اداري یا سازمانیدرونعوامل ، عوامل فردي

 .ه استانجام شد از دیدگاه کارمندان مرکز وزارت مالیه فساد اداري

 شناسی تحقیقروش
تحلیلی است که به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداري  –ی این تحقیق ازنوع تحقیقات توصیف

 .ی پردازدم) وزارت مالیه( موردمطالعه 
درزمان  هاآنتعداد  که ؛استآماري در این تحقیق شامل کارمندان مرکزي وزارت مالیه  جامعه :جامعه آماري

 .نفر بود 1243پژوهش حاضر حدود 
شده است گیري تصادفی استفادهدر این تحقیق با استفاده از روش نمونهگیري: نمونه آماري و روش نمونه

برآورد واریانس متغیرهاي  شیپ ازبا استفاده  .نفر انتخاب گردیده است 135 قیتحقدر این  هانمونه تعداد و
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 بیضر گرفتن دقت احتمالی، نظر با در نیهمچن وآماري  جامعه درمطالعه مقدماتی  قیطر ازموردنظر 

n نمونه با استفاده و حجم %95ینان اطم = Nt2pq
(N-1)d2+t2pq

 .)1387 برآورد شده است (منصورفر،

 ابزارهاي تحقیق
هاي دموگرافیک یا جمعیت شناختی است پرسشنامه مربوط به داده نیا :الف) پرسشنامه اطالعات عمومی

 .استتحصیل و بست وظیفوي  درجه کار، سابقه ،سن که شامل جنسیت،
است که  سؤال 7دربرگیرنده  بخش هربخش است که  5 : این پرسشنامه دارايپرسشنامه فساد اداريب) 

دوم  بخش مربوط به عوامل فردي، شودیم سؤاالتکه یک بخش  سؤال 35شود می سؤاالتمجموع 
چهارم  بخش ،یسازماندرونبه بخش  شودیمسوم مربوط  بخش ،یسازماندرونمربوط عوامل  سؤاالت
 فیط 5 مقیاس در نیا .به کیفیت زندگی شودیمپنجم مربوط  بخش وبه عوامل فرهنگی  شودیممربوط 

ور منظ به .است) موافقم کامالً ،موافقم ي ندارم،نظر ،مخالفم مخالفم، کامالً( شودي میگذارنمره 5 تا 1 از
 استفاده SPSS افزارآلفاي کرونباخ به وسیله نرم روش ازنیز  نامهپرسشیا قابلیت اعتماد  1برآورد پایایی

است که این مقدار  0,89شده نتایج نشان داد که میزان الفباي کرونباخ این پرسشنامه اصالح لیتحل .شد
) و یا اعتبار 2صوري ( 2همچنین به منظور سنجش روایی .براي کارهاي تحقیقاتی بسیار مناسب است

 تأییدبر  هانآانجام گرفته که نظرات  خبرگان یافت نظریات اصالحی پنج نفرپرسشنامه اقداماتی از قبیل در
 .روایی صوري و محتوایی پرسشنامه بود

 آوري اطالعاتروش جمع
هاي مختلف مرکزي نسخه پرسشنامه با مراجعه حضوري به ریاست 200آوري اطالعات به تعداد جهت جمع

جهت  نیهمچن آوري شدند؛دید و پس از یک هفته جمعوزارت مالیه در بین کارمندان آنجا توزیع گر
 .و مطالعه تحقیقات و مقاالت محققین استفاده شد نترنتیا آوري ادبیات تحقیق از کتابخانه،جمع

 روش تحلیل اطالعات
هاي آماري توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار آوري از طریق روشاطالعات پس از جمع

ستفاده معیار و میانه ا انحراف ،نیانگیم مانندهاي توصیفی در تحلیل توصیفی از شاخص .خواهند گرفت
ي تحقیق از هاهیفرضبه منظور تحلیل  .به دست خواهد آمد هاآنجداول و نمودارهاي و  هخواهد شد

1 Reliability 2 Validity 
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 SPSSافزار ها توسط نرماین تحلیل تمام .ي استفاده گردیدانمونه کی t آزمون مانندپارامتریک  هايآزمون
 .شده استنجام ا

 مدل مفهومی تحقیق
 و کنندگانمشاهده ادراكمبتنی بر  تماماً یک کشور، هاي موجود سطح فساد درابعاد و شاخص

ها به وجود قیاس بودن این شاخص تیقابل وعینیت  ۀنیزم دراین امر مشکالتی را  .است کنندگانشرکت
 و دیاسات ،کارشناسان محققان، اتینظر از استفاده وی موضوع بررس از پس .)200 خان و دیگران،( آوردیم

تحقیق  هايي اینکه بتوان فرضیهبرا .شودمی ی نظري تحقیق به صورت زیر مطرحمبان این امر، خبرگان
 انیشا .تاسشده است که مبتنی بر مبانی نظري تحقیق  را بررسی و اجرا کرد از مدل مفهومی زیر استفاده

نظري تحقیق و مقاالت مرتبط با موضوع این نوشتار انی مفهومی تحقیق برگرفته از مب است که مدل ذکر
نظران و صاحب نظر اندیشمندان با بررسی جامع نگرشی سیستمی به عوامل تأثیرگذار بر مقوله فساد، با .است

 :متخصص این امر، مدل زیر طراحی شده است
 مفهومی تحقیق مدل .0 جدول

 مفهوم عوامل ابعاد

 )1384 ،363 جوادین، فرایند اجتماعی سازي (سید
 عوامل فرهنگی

فساد اداري 
 کارمندان

 )2004 زیکوس،( اخالق

 )128 :1383 ی)(فرج پور،یاختیار و مسئولیت (پاسخگو
عوامل کیفیت 
 زندگی کاري

 )1387 :65 پورولی،( کارایمنی و بهداشت روانی محیط 

 )1994 :44 ي (کرنی و دیگران،ریگمیتصم درمشارکت کارمندان 

 عوامل فردي )1382 ،323ساعتچی ( کارمندانتناسب شخصیت با شغل 

 )1994 ،20 تانزي،( تیشفاف

عوامل 
 یسازماندرون

 )1385 ،527 هچ،( عملکردسیستم ارزیابی 

 1386 ،399 میرسپاس، مکانیزم نظم و انضباط در سازمان

 )2006 تیزمن،( سازمانکاهش تعارض اهداف فرد و 

 1993: 34 ویکرز و دیگران توسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداري
هاي آزاد و مستقل در مبارزه با فساد اداري پیلی تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه سازمانیعوامل برون

 2005 پونیت،

 .ه، فقط نتایج عوامل اصلی موجود در این مدل گزارش شده استمقالالزم به ذکر است که در این 
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 هاي تحقیقیافته

 هاي جمعیت شناختییرمتغ
و گروه  63,4سال با درصد  30 ترین در صد فراوانی مربوط است به گروه سنی کمتر از: بیشگروه سنی

 60ترین در صد فراوانی به گروه سنی کم و قرار گرفته استبعد از آن  25,2نیز با درصد  40تا  30سنی 
 .است 1,5سال به باال با در صد 

درصد و  63,9تحصیلی لیسانس با  مقطعترین در صد فراوانی مربوط است به سطح تحصیالت: بیش
 .است درصد 7,5با  تحصیلی بکلوریا مقطعکمترین مربوط به 

کمترین درصد  و 52سال با درصد  5کمتر از ترین درصد فروانی مربوط به سابقه کاري بیش سابقه کار:
 .استدر صد  4,7سال با  20تا  15فراوانی مربوط به سابقه کار کمتر بین 

در  30,5با  4آن بست  از و بعد در صد 42 با 5بست  هبترین درصد فروانی مربوط است بیش بست شغلی:
 .استصد 

 .انددهندگان زن بودهدر صد از پاسخ 25دهندگان مرد و حدود در صد از پاسخ 75 حدود :جنسیت

 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها (آمار استنباطی)
ه هاي آماري استنباطی استفادها از روشدر این بخش به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و بررسی فرضیه

 .ها در زیر شرح داده شده استفرضیهشد که به صورت مجزا هر کدام از آزمون 
 آزمون نورمالیتی

 .هاي پارامتریک الزم است که در اول شرط نورمال بودن بررسی شودبه منظور استفاده از آزمون 
 .شوداسمیر نوف به کار گرفته می -براي بررسی نورمال بودن توزیع نمرات در جامعه از آزمون کولموگروف

ه دهد کاسمیرنوف براي نورمال بودن توزیع نمرات در جامعه نشان می -نتایج آزمون کولموگروف 
ها یهتوان براي بررسی فرضبنابراین می ؛ستای در جامعه نورمال فرهنگو  سازمانیدرون توزیع نمرات فردي،

غیر  یسازماننتایج نشان داد که توزیع نمرات در برون .ي پارامتریک استفاده کردهاآزموندر این نمرات از 
بنابراین شرط نورمال بودن الزم  نفر بیشتر است 40چون تعداد افراد نمونه در این تحقیق از  .نورمال است

توان از یهم م یرهامتغلذا براي این  .نیست و میزان خطا در حدي نیست که روي نتیجه تأثیر داشته باشد
 .ي پارامتریک استفاده نماییمهاآزمون

 اصلی: هايیهفرضبررسی 
 .ودشیمپارامتریک استفاده شده که نتایج هر کدام شرح داده  يهاآزمونه منظور بررسی فرضیه از ب 

 .است مؤثرکاهش فساد اداري  عوامل فردي بر .1
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نتایج این آزمون با میانگین نمره  .استفاده شد يانمونهیک  tبراي بررسی این فرضیه از آزمون پارامتریک 
 .شودیممشاهده  1در جدول  3

 :1جدول  1One-Sample Testبراي بررسی فرضیه اصلی  

 Test Value = 3 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

 1.0921 9056. 99886. 000. 134 21.193 فردي

 0,01، فرضیه تحقیق در سطح آلفاي شودیم یدهد 1در جدول  يانمونهیک  tطور که نتایج آزمون  همان
 .است مؤثرفساد اداري  بر کاهشعوامل فردي این بدان معنی است که  .)p< 0.01(شود می ییدتأ

 .است مؤثرفساد اداري  در کاهشاداري یا سازمانی درونعوامل  .2

نتایج این آزمون با میانگین نمره  .استفاده شد يانمونهیک  tبراي بررسی این فرضیه از آزمون پارامتریک 
 .شودیممشاهده  2در جدول  3

 2براي بررسی فرضیه اصلی  One-Sample Test .2جدول 
 Test Value = 3 

 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 9657. 7922. 87895. 000. 134 20.028 سازمانیدرون

 0,01، فرضیه تحقیق در سطح آلفاي شودیمدیده  2در جدول  يانمونهیک  tطور که نتایج آزمون  همان
 .است مؤثرفساد اداري  بر کاهش سازمانیدروناین بدان معنی است که عوامل  .)p< 0.01(شود می ییدتأ

 .است مؤثرفساد اداري  در کاهشاداري یا سازمانی برونعوامل  .3

نتایج این آزمون با میانگین نمره  .استفاده شد يانمونهیک  tبراي بررسی این فرضیه از آزمون پارامتریک 
 .شودیممشاهده  3در جدول  3
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 3براي بررسی فرضیه اصلی  One-Sample Test .3جدول 
 Test Value = 3 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

 9736. 7819. 87771. 000. 134 18.113 یسازمانبرون

 0,01، فرضیه تحقیق در سطح آلفاي شودیمدیده  در جدول يانمونهیک  tطور که نتایج آزمون  همان
 مؤثرفساد اداري  بر کاهش یسازمانبروناین بدان معنی است که عوامل  .)p< 0.01(شود می ییدتأ

 .است
 .است مؤثر يفساد ادار بر کاهشعوامل فرهنگی  .4

نتایج این آزمون با میانگین نمره  .استفاده شد يانمونهیک  tبراي بررسی این فرضیه از آزمون پارامتریک 
 .شودیممشاهده  4جدول در  3

 4براي بررسی فرضیه اصلی  One-Sample Test .4جدول 
 Test Value = 3 
 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

 1.2020 1.0384 1.12016 000. 134 27.084 فرهنگی

 0,01، فرضیه تحقیق در سطح آلفاي شودیمدیده  4در جدول  يانمونهیک  tطور که نتایج آزمون  همان
 .است مؤثراین بدان معنی است که عوامل فرهنگی برکاهش فساد اداري  .)p< 0.01(شود می ییدتأ
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 تحقیق هايیافتهبحث در 

ق نتایج با نتایج تحقی نیا .دهد که عوامل فردي بر کاهش فساد اداري مؤثراستنشان می 2نتایج در جدول 
 نامه انعکاسپرسش ) همسویی دارد، همچنان نظر کارمندان وزارت مالیه که در1388(ارانکهم زاهدي و

اید گر این است که شخصیت کارمند بعامل فردي در این تحقیق بیان .استعامل فردي مثبت  دربارهیافته 
ناسب شخصیت شاغل با شغلش در ت چرا .با شغل و کار آن مناسب باشد یا به عبارت دیگر در تناسب باشند

اگر شخصیت فرد با وظیفه یا شغلش در تناسب نباشد باعث دلسردي به کار و حتی غیبت به  زیرا ؟باشد
شخصیت شاغل با شغلش در تناسب باشد در این حالت بازدهی کار بیشتر  اگر .شودمی فساد اداري و کار 

 .کندشده سطح فساد اداري کاهش پیدا می
نتایج با  نیا .است ه بر کاهش فساد اداري مؤثردهد که عوامل داخل ادارنشان می 3 جدولنتایج در  

ه نام) همسویی داشته و نظریات کارمندان وزارت مالیه که در پرسش1388(همکاران نتایج تحقیق زاهدي و
 .استشده انعکاس داده شده مهر تأیید با فرضیه مطرح

با  است و ارمندان ادارهات کئ، ارزیابی و تفتیش اجراکنترل عوامل داخلی اداره که عبارت از نظارت، 
که سطح فساد اداري در اداره  ه استیا مشترك بودن اهداف فرد و ادار نظم و انضباط و مکانیزمموجودیت 

 .شودمی تحقیق حاکی از آن است عوامل متذکره باعث کاهش فساداین نتایج  .کندکاهش پیدا می
 نتایج نیا .سازمانی در کاهش فساد اداري مؤثر استدهد که عوامل برونمی نشان 4نتایج در جدول  

نامه انعکاس یافته ) همسویی داشته و نظریات کارمندان وزارت که در پرسش1388با نتایج تحقیق زاهدي (
ارتباط به عوامل خارجی اداره باید متذکر شد که نقش مشارکت  در .استشده مهر تأیید با فرضیه مطرح

مفسدان باعث تضعیف و کاهش فساد اداري  ردم در راستایی مبارزه با فساد اداري و افشاسازي ستونم
از نظر کارمندان وزارت مالیه است بر صحت بودن این فرضیه  برخاستهکه این تحقیق و نتایج شود می

 .تأیید داشته است
 ،القیاخ يهاارزشعدم توجه به  که فساد در ادارات شیوع پیدا کندشود میکه باعث  از دالیلی یکی 

باعث  هاي ناب فرهنگیتوان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ارزشاین صورت می به .مذهبی و دینی است
 .که فساد اداري کاهش پیدا کندشود می

به  ؛دهدو تخلفات کارکنان را کاهش می فساد دهد که عوامل مورد بررسی،نتایج تحقیق نشان می 
ردي، ف ی، کیفیت زندگی کاري کارکنان،فرهنگ توان گفت که به ترتیب تمامی عوامل:میعبارت بهتر 

ارت نتایج تحقیق حاضر که در وز نیبنابرا ؛باشندسازمانی در فساد کارکنان مؤثر می، برونسازمانیدرون
ر به وعوامل مذک هبداد که توجه بیشتر  نشان مالیه دولت جمهوري اسالمی افغانستان صورت پذیرفت،

 کاري، نضباطا شخصیت با شغل، تناسب ،کنترلارزیابی عملکرد و  ستمیس خصوص شفافیت در بعد اداري،
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 طیحم در وظیفه، تیاستقالل سازي، منشور اخالقی،یاجتماع ها،مطبوعات و رسانه نقش تعارضات، کاهش
 .داري را آماده سازدهاي کاهش فساد اتواند زمینهگیري میکارکنان در تصمیم مشارکت کاري مصون،
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 15/02/1395 :دریاغت مقاله یو پژوهش یفصلنامه کاتب، علم
 15/03/1395 :پذیرش مقاله  1395زمستان ، 3شماره  ،3سال 

 60-78: صص 

 در سانحه از پس استرس اختالل عالئم بر رفتاري -شناختی درمان یاثربخش
 افغانستان یدهدداغ نوجوانان

 3 د طاهر نشاط دوستیحم داکترو  2 جبافک محمدباقر داکتر 1،يد جعفر احمدیس داکتر

 sjahmadi2002@yahoo.comمسئول،  یسندهو استاد دانشگاه کاتب نو یروانشناس ياداکتر .1
 ، دانشگاه اصفهانیو روانشناس یتیده علوم تربک، دانشیار گروه روانشناسیدانش .2

 ، دانشگاه اصفهانیو روانشناس یتیده علوم تربک، دانشیاستاد گروه روانشناس .3

 دهکیچ
ررسی و هدف از این مطالعه ب .پست تست با گروه کنترل است –شبه تجربه با طرح پیش تست  این تحقیق از نوع تحقیقات

ه آزمایش گرو .دیده شهر کابل استمقایسه اثربخشی درمان رفتاري، شناختی بر عالئم استرس پس از سانحه در نوجوانان داغ
 .و پرسشنامه اطالعات عمومی بود 13-ابزار تحقیق پرسشنامه تأثیر حوادث  .در چهار جلسه مداخله درمانی را دریافت داشتند

آزمون تحلیل کوواریانس  نتایج .وتحلیل قرار گرفتمورد تجزیه SPSS-19افزار ها توسط نرمبه دست آمده از گروه اطالعات
هاي افکار مزاحم و و مؤلفه PTSDهاي آزمایش و گروه کنترل در نمرات کلی داري بین گروهدهد که تفاوت معنینشان می

مداخالت درمانی در متغیرهاي افکار مزاحم، اجتناب، برانگیختگی و نمره کل میزان تأثیر  .)P‹0/001برانگیختگی وجود دارد (
در کل  .است 00/1و  99/0؛ 37/0؛ 83/0به ترتیب:  يدرصد و توان آمار 67درصد و  60؛ درصد 17درصد؛  38به ترتیب: 

جهت کاهش عالئم اختالل استرس توان در مراکز درمانی می آنتوان نتیجه گرفت که این مداخالت درمانی مؤثر بوده و از می
 .پس از سانحه استفاده کرد

نوجوان و  ،دیدگیداغ ،)PTSD( سانحهاختالل استرس پس از  ،رفتاري -: درمان شناختیکلمات کلیدي
 .افغانستان

 
  

 



 

 

 مقدمه

درصد از کودکان، حداقل یکی از والدین خود  4تا  5/1 یغرب)، در کشورهاي 2002( 1طبق گزارش بالك
این میزان در کشورهاي در حال رشد به خاطر جنگ، فشارهاي  .دهندرا در دوران کودکی از دست می

جمله کشورهایی است که بیش از سه دهه است  افغانستان از .محیطی و تعارضات و مشکالت بیشتر است
ه این در حالی است ک .میان بیشترین مهاجر را در کشورهاي دیگر دارد کند و در اینکه جنگ را تجربه می

شده، اند و بر این اساس، بیش از چند برابر این افرادِ کشتهشده میلیون در این جنگ کشتهبیش از یک
در این مواقع واکنش سوگ امري است طبیعی، ولی آنچه  .رفته خود شدنددست افرادي سوگوار عزیزان از

سازد، در شناختی جدي رهنمون میسوي آسیب روان کند و آنان را بهدیدگان را مضاعف میاغمشکل د
تان دیدگان افغانسمتأسفانه بسیاري از داغ .شدن عزیزان خود بودن استکشتهمعرض تروما بودن و شاهد 

 در خودیزان دیدگان شاهد کشته شدن عزخصوص در زمان حمله طالبان داغبه .انددر معرض تهاجم بوده
 .اندشده PTST(2این افراد دچار اختالل استرس پس از سانحه ( .اندبدترین وضعیت بوده

نام  توصیف و به آمریکاهاي داخلی عالئمی شبیه به اختالل استرس پس از سانحه، ابتدا در جنگ 
کل شمفهوم اختالل استرس پس از سانحه  ،علیه ویتنام آمریکادر جنگ  .شدسندرم قلب سرباز مطرح 

آخرین گروه اختالالت اضطرابی است که در آن  اختالل استرس پس از سانحه .)2002، 3گرفت (نوت
تحمل از قبیل جنگ، زلزله، حوادث شناختی به دنبال یک رویداد فشارزا و غیرقابلهاي مرضی رواننشانه

هاي مرضی این ویژگی .دهدهاي اسیران جنگی رخ میگی در اردوگاهرانندگی، بمباران، وحشت و زند
ر احساسی نسبت به درگیها، بیاختالل شامل تجربه مجدد رویداد فشارزا، کرختی در پاسخ دادن به محرك

مختار ازحد دستگاه عصبی خودهاي شناختی، رفتاري و فعالیت بیششدن با دنیاي بیرونی و انواع نشانه
.)DSM4,1994( است

تواند پیامدهایی مانند کاهش سالمت دهد که عوامل فشارزا میدر همین راستا، تحقیقات نشان می 
افراد در برابر رویدادهاي فشارزا بسته به میزان سابقه مواجهه با  با وجود این .و خلق را در پی داشته باشد

ی، راهبردهاي مقابله با فشار و پذیري، برخورداري از شبکه حمایت اجتماعموقعیت فشارزا، شدت آسیب
وانی کننده اختصاصی ناتبینیپیشسطح مواجهه با تهدید  .دهندواکنش نشان می 4هاي شخصیتیتوانمندي

ی عنوان استراتژي انطباقی، جنسیت زن، وضعیت اجتماععالوه استفاده از مکانیسم دفاعی اجتناب بهبه .است
 .)1997 5شناختی ارتباط دارد (کار و همکاران،ز با میزان اختالل روانپایین، سن بسیار پایین و بسیار باال نی

1 Black 
2 Post Traumatic stress Disorder (PTSD) 
3 Nutt 

4 Character Strengths 
5 Car at all-5 
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هاي نوروتیک و سطح باالي مواجهه همچنین در یک مطالعه نیز سابقه مشکالت هیجانی، استفاده از دفاع
و  1با وقایع زندگی با طول مدت ناتوانی ناشی از اختالل استرس پس از سانحه مرتبط بوده است (لوین

عالوه بر این عوامل در کودکان و نوجوانان از دست دادن حمایت خانوادگی و اجتماعی  .)1998 ،همکاران
و همکاران،  2هاي اختالل پس از سانحه ارتباط داشته است (استاپل بینمانند فوت والدین با شدت نشانه

روز ست که موجب بپزشکی مانند افسردگی از دیگر مشکالتی ات روانالسایر اختال زمانهمبروز  .)2002
هاي مبتال به اختالل فشار پس از سانحه مشکالتی در بچه .)1997 3شود (گونگین،ناتوانی در کودکان می

 .)2004 4هاي عملکردي دارند (هینمن،زمینه عملکرد تحصیلی و سایر حوزه
 ها معموالً نشانه .دهد يرو کیودکجمله دوران  تواند در هر سنی، ازاختالل استرس پس از سانحه می 

 ایها، ها ماهن است قبل از ظهور نشانهکمم یشوند، ولب شروع مییدر خالل سه ماه نخست پس از آس
ب، با یآس يل عواقب ناگوار فورین اختالل در آغاز به دلیشتر، ایب .فاصله، وجود داشته باشد هاسال یحت

) میزان شیوع 1389دیان و همکاران (فرهو .کنداختالل استرس حاد مطابقت می یصیهاي تشخمالك
PTSD  بر اساس این  .دادند ماه از زلزله مورد مطالعه قرار 8بعد از را در بازماندگان زلزله بم  هاآنو عالئم

 2/20درصد، شیوع نسبی (برخی عالئم)  1/59پژوهش شیوع اختالل استرس پس از سانحه در طول عمر 
 .دار نبوداوت شیوع در زنان و مردان از نظر آماري معنیتف .درصد بود 9/51فعلی  PTSDدرصد و 

 درصد است 6تا  5درصد و در مردان  12تا  10میزان شیوع اختالل استرس پس از سانحه در زنان  
نوجوان فلسطینی ساکن نوار غزه که به  229نتایج یک پژوهش بر روي  .)2007 5(سادوك و همکاران،

داراي  هاآندر  9/68گرفته بودند، نشان داد که  آمیز قراردنبال قیام دوم انتفاضه، در معرض اعمال خشونت
PTSD لرزه هاي زمینآموز شهر کرمان که صحنهدانش 300پژوهشی بر روي  .)2007، 6باشند (البدورمی

 20 .کردندنفر تجربه مجدد حادثه را در ذهن تکرار می 40ا از تلویزیون تماشا کرده بودند نشان داد بم ر
را دارا بودند  PTSDنفر زودرنجی را نشان دادند و ده نفر تمام عالئم  19 .نفر رفتارهاي اجتنابی داشتند

 .)2010 7(خسرو پور و همکاران،
ی بر هاي روان پویایگیريجهت .تا حدودي ضعیف استتبیین نظري اختالل استرس پس از سانحه  

بدین معنا  .اضطراب متمرکز هستند ةیزانندبرانگهاي ها و نقش اجتناب از شناختکنترل کم یا زیاد هیجان
و  هاي فکريها و وسوسهیافته، کابوسها سرانجام به ظهور فشار افزایشکه اجتناب فرد از این شناخت

اند که یادآوري خاطرات آکنده از اضطراب و ادو و دیگران این نظریه را ابراز داشتهر .شودمی عملی منتهی

1 Levin 
2 Stoppelbien 
3 Goengian 
4 Heyneman 

5 Sodock 
6 Elbedour 
7 Khosropur 
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و  (هالجین .شناسی این اختالل شده استتجربه عاطفی همراه با آن، منجر به ضعف، نارسایی و سبب
 .)1388 1همکاران،

 .گیرنددر نظر می» پاسخ -تعمیم محرك«اي از عنوان نمونهدرمانگران رفتاري، این اختالل را به 
 گروه اول، آنان را یک تجربه شرطی .اندعنوان پاسخی اجتنابی نگریستهبعضی از آنان این اختالل را به

اند که در خالل آن به علت شدت شرایط فشارزاي اولیه تعمیم محرك امري شده کالسیک ساده دانسته
هایی که از جهاتی با حادثه مخرب اولیه مشابه است، آماده ظهور متداول است و شخص در موقعیت

هایی که موجب گروه دوم، فرد از موقعیت بر اساس نظریه .صورت اختالل فشاري استهایی بهپاسخ
گاه عادي نشده یا خاموش آمیز، هیچاجتنابورزد، درنتیجه پاسخ شود اجتناب میاحساس ناراحتی می

 .)1388 2(هالجین و همکاران،شود مین
که تجربه ممکن است شود می مطرحگونه در تئوري شناختی و پردازش اطالعات، بروز فشار این 

هستند،  دردناك ،چون این تجربیات .نده باقی بماند (یادآوري شود) و مرتباً به آگاهی تحمیل شودصورت زبه
ها اضطراب او کاهش انکار کند و با این اجتناب را هاآنیا  ورزدکند که از آن اجتناب شخص تالش می

رجه ناخوشایندي را د .شوندسازي میفازهاي مهم تهاجم فکر و اجتناب باهم جانشین PTSDدر  .یابدمی
الگوي تحلیل اطالعات نحوه پیشرفت بیماري را توضیح  .گیري کردهاي خاصی اندازهتوان با آزمونمی
هاي مرتبط با خطر به حافظه ترس ممکن است در حافظه ذخیره و اطالعات هم در مورد محرك .دهدمی

از بین آنچه  .کنداي قوي را ایجاد میهاندازد پاسخسپرده شود؛ زیرا ترومایی که زندگی را به خطر می
، ها هستندماند و اشخاصی که تحت تأثیر این ترسخطر است و آنچه خطرناك است، نامشخص میبی

را از  بینیممکن است احساس از دست دادن کنترل را داشته باشند و با توجه به محیط خود قدرت پیش
 .)2002دست بدهند (نوت، 

ها و مداخالت متعددي بر اساس رویکردهاي در کودکان و نوجوانان طرح PTSDدر راستاي درمان  
) و 42000، آرگرپولوس1998 3توان به نمایش دارویی (فریدمنجمله می از .است شدهمتفاوت، مطرح 

شناختی و سایر  -هاي رفتاريهاي حمایتی فردي، گروهی، روشراندمانمداخالت غیر دارویی مانند 
 .)2005، یول، 2005، دیرگروف، 2003، 7، باسوقلو1999، 6، پري1997، 5(ففربام کردها اشاره درمانیروان

مؤثر  PTSD درمانی است که بر کاهش عالئمهاي روانهاي رفتاري شناختی یکی از شیوهتکنیک 
 يرفتار – یرا تحت درمان شناخت PTSDمار مبتال به یب 3)، 1380( یثربی، يمورد کت یبررس یکدر  .است

1 Huljin 
2 Huljin 
3 Fridman 
4 Argourpolos 

5 Pfefferbaum 
6 Perry 
7 Basoglu 
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، PTSDدر کاهش عالئم  یوه درمانین شیج نشان داد اینتا .جلسه بود 12جلسات درمان شامل  .قرارداد
 .چنان ادامه داشت ماهه هم 2و  1 يریگیج در پین نتایا .و اضطراب مؤثر است یافسردگ

دارودرمانی در شناختی و  -هاي درمان رفتاري) به بررسی اثر روش1384حیلی سنگی و همکاران ( 
 PTSDها بر بهبودي و کاهش عوارض نتایج نشان داد که این روش .اندپرداخته PTSD جانبازان مبتال به
 .منجر شده است

 PTSDشناختی بر روان یی) اثربخشی رفتاردرمانی همراه با بازگو1385(محمودي قرایی و همکاران  
 3تی و شناخروان ییایج نشان داد که یک جلسه بازگونت .اندکردهدر کودکان پس از زلزله بم را بررسی 

ر هاي اجتناب و برانگیختگی و در کل بهاي یادآوري مؤثر بوده ولی بر نشانهجلسه رفتاردرمانی بر نشانه
 .داري نشان نداده استتأثیر معنی PTSDعالئم 

یزان خود تنبیهی فرا شناختی بر کاهش م –) اثربخشی درمان رفتاري 1386بخت آور و همکاران ( 
نتیجه  .انددر بیماران مبتال به اختالل فشار پس از سانحه در جانبازان شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار داده

هبودي میزان ب .داري داردفراشناختی در مهار خود تنبیهی تأثیر معنی -پژوهش نشان داد که درمان رفتاري
 .درصد بود 50ماهه  2 درصد و در پیگیري 52آزمون این عالئم در پس

 PTSDاي را بر کودکان مبتال به جلسه 4شناختی  -اثربخشی درمان رفتار )2002چمتوب و همکاران ( 
 PTSDاین مداخله بر کودکانی صورت گرفت که بعد از دو سال حوادث طبیعی هنوز عالئم  .را مطالعه کردند

 .در این کودکان مؤثر بوده است PTSDنتایج نشان داد که این مداخله در کاهش عالئم  .را دارا بودند
از  متأثربر کودکان و نوجوانان  CBT) در پژوهشی مروري اثر مداخله 2008و همکاران ( 1وتینگتون 

 شدهد که این مداخله درمانی بر کاهنشان می هاآننتایج مطالعه  .حوادث تروماتیک را بررسی کردند
 .تروماتیک در کودکان و نوجوانان مؤثر است شناختی ناشی از حوادثهاي روانآسیب

 ودهنگامزرفتاري  –) در یک مطالعه فرا تحلیلی به بررسی اثر درمان شناختی 2008کورنر و همکاران ( 
-PTSD )3نتایج مطالعه نشانگر آن است که این روش در  .پردازنددر پیشگیري از اختالل فشار مزمن می

هاي در ضمن نتایج نشانگر آن است که این روش بهتر از روش .ماه)، اضطراب و افسردگی مؤثر بوده است 6
 .است 2اي حمایتیمشاوره

بود  یتجاوز جنس یه قربانکرا  ی، زنيمورد کمطالعه ت یک) در 1994( -4ر و روتوندوی، تار3شارپ 
 .در او بود PTSDت و عالئم یاهش مسخ شخصکانگر یج بیقراردادند، نتا يرفتار– یتحت درمان شناخت

د ش یبررس یکیزیب فیاي به دنبال آسجلسه 4 يرفتار– یهاي شناخت، اثر مداخلهيگریدر پژوهش د 
 .)2004گران، یسون و دید (بیگرد 5دادیاس تأثیر رویهاي مقاهش شاخصکه موجب ک

1 Wethington 
2 Supportive Counselling 
3 Sharp 

4 Rotundo 
5 Impact of Event Scale 
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، یعنی يرفتار-ی) و نوع درمان شناخت2002( 5ریویو ف 4نی، آست3وری، و2شتی، ن1کسین، ریهمچن 
ج نشان یردند، نتاکسه یست انتظار مقایمدت را با گروه لطوالنی ییارویو درمان رو یشناختپردازشدرمان 

 .مؤثر بود PTSDست انتظار در کاهش عالئم ینسبت به گروه ل یداد، هر دو نوع درمان شناخت
ي، سازآرام ب،یي متعاقب آسهاواکنششامل آموزش دوباره  يرفتار -ی) درمان شناخت2000( 6تاکف 

یی هایابیارز .ار گرفتکبه  PTSDان به یاز مبتال نفرِ گروه ده  یک يرا بر رو یشناخت يمواجهه و بازساز
از  کیماهه صورت گرفت، حا 6و  3هاي و با پیگیري PTSD7اجراگر  -نگریاس بالیه با استفاده از مقک
 .بود PTSDئم اهش فراوان عالک
، مواجهه ياربردکسازي شامل آموزش آرام يرفتار-ی) درمان شناخت1999( 10وچکو  9، فدروف8لوریت 

ار بردند و اثربخشی آن را با استفاده از کبه  PTSDان به یمبتال يرا بر رو یشناخت يو بازساز یتجسم
 .دادند مورد تائید قرار 11فرم مصاحبه PTSDاس عالئم یمق
و  PTSDه از عالئم کتنام یسربازان جنگ و يرا بر رو يرفتار -ی) درمان شناخت1995( 12الوسون 

اي هاهش اجتناب از یادآوريکها، اهش فلش بککپس از درمان،  .ار گرفتکبردند به رنج می یافسردگ
 هاي خانوادگی گزارش شدهت در فعالیتکش مشاریز افزاینفس و نو عزت یامکش تحمل نایب، افزایآس

 .است
با استفاده  PTSDمار مبتالبه یب 16را بر  يرفتار -یدرمان شناخت ی) اثربخش200و اوست ( یکپانوو 

رار ق يتحت درمان انفراد یلکطور  ماران بهیب .دادند مورد مطالعه قرار یشناخت ياز روش مواجهه و بازساز
از اضطراب  يدرصد 50و  49اهش ک، PTSDاز عالئم  يدرصد 53و  48اهش کداشتند و پس از درمان، 

ماهه  6 يریگیپ یکدر  یج درمانینتا .را نشان دادند یدر عالئم افسردگ يدرصد 57و  54اهش کو 
 .همچنان پابرجا بودند

هاي عنوان مؤلفهبه یشناخت يو بازساز ییاروی) تأثیر رو2001و تراشر ( یروانیس، نوشکالول، مار 
 یابیارز PTSDان به یمبتال يبر رو یبکیطور ترز بهیطور مستقل و نرا به يرفتار– یشناخت یروش درمان

ماران یب باً در تمامییو تقر ینسبتاً خوب ين دو روش موجب بهبودیب اکیه ترکگزارش نمودند  هاآن .ردندک
 يبر رو یشناخت يترس و اجتناب و بازساز يه مواجهه بر روکردند کگیري نتیجه هاآن .شده است

 .مؤثر است PTSDات همراه یت دامنه عواطف و خصوصی، محدودیگگسست

1 Resick 
2 Nishith 
3 Weaver 
4 Astin 
5 Feuer 
6 Facteau 
7 Clinical –Administered PTSD Scale 
(CAPS) 

8 Taylor 
9 Fedoroff 
10 Koch 
11 PTSD Symptom Scali- Interview 
(PSS-1) 
12 Lawson 
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 يرفتار-یه شناختی) نشان دادند، مداخله اول1995( 2يو پر 1دایکا -، فوا، هرستيگریدر پژوهش د 
) در 2001و اوست ( 3یکپانوو .مؤثر است یان سوءاستفاده جنسیحاد در قربان PTSDاز رشد  يریشگیدر پ
 یط درمانین دو شرایاز ا یکیتحت  یطور تصادف را به PTSDمار مبتال به یب 16شده، کنترل ۀمطالع یک

ج نشان داد، ینتا .جلسه بود 16تا  20درمان شامل  .ییارویو درمان رو يرفتار -یقراردادند: درمان شناخت
ج در ین نتایا .، اضطراب مؤثر استی، افسردگPTSDاهش عالئم کمیزان در به یک یدرمان ةیوشهر دو 

 .ماهه هم چنان ادامه داشت 6 يریگیپ یک
 35و  ينفر قفقاز 60مار زن (یب 95)، 1999و فوا ( 6بونزیتسگی، ف5ی، فن4، زولنريگریدر پژوهش د 

 يرفتار -یط درمان شناختیتحت دو شرا یطور تصادفرا به PTSD) مبتال به تبارییقایآفري هاییآمریکانفر 
ه تحت ک یانسکن یت در بیبدون توجه به نوع قوم يزان بهبودیج نشان داد، مینتا .قراردادندست انتظار یو ل

ماه  12م چنان ج هین نتایا .شتر بودیست انتظار بیقرار داشتند نسبت به گروه ل يرفتار – یدرمان شناخت
 .بعد از درمان ادامه داشت

ه به کي را اجادهتصادف  افتگانینجات نفر از 78)، 2003گران (یو د 7، بالنچارديگریدر پژوهش د 
PTSD يرفتار-یمختلف قراردادند، درمان شناخت یت درمانیتحت سه موقع یطور تصادفمبتال بودند، به ،

 يرفتار– یج نشان داد، درمان شناختینتا .جلسه بود 12تا  8درمان شامل  .ست انتظاریو ل یتیدرمان حما
هم چنان  ماههسه يریگیپ یکج در ین نتایا .و اضطراب مؤثر است یافسردگ PTSDاهش عالئم کدر 

 .ادامه داشت
شناختی هاي روانمطالعه راجع به درمان 26بر  ي) با مرور1998( 10كو آبو 9ك، روز8ن فولتیهمچن 

اهش عالئمی کدر  يرفتار– یو درمان شناخت يه درمان رفتارکدند یجه رسین نتیبه ا PTSDدر درمان 
درمانی گر مثل روانیهاي دو اضطراب مؤثر است و شیوه یختگیزا، برانگمجدد سانحه آسیب مثل تجربه

 .در کاهش عالئم اجتناب مؤثر است 12يآموز جرئتو  11نش گرایب
گیري ) نتیجه2001( 13نی، هاسPTSD يبرا يرفتار– یهاي درمان شناختروش ین اثربخشییدر تب 

ند تا ک کمکان یتوانند به مبتال، مییشناخت يظم و بازساززدایی منسازي، حساسیته آرامککند می
 .ندیاینار بک یرانگر زندگیو يدادهایطور مؤثري با روش دهند و بهیاي خود را افزاهاي مقابلهمهارت

1 Hearst-Ikeda 
2 Perry 
3 Paunovic 
4 Zoellner 
5 Feeny 
6 Fitzgibbons 
7 Blanchard 

8 Follette 
9 Ruzek 
10 Abueg 
11 Insight oriented 
12 Assertiveness 
13 Hosin 
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 قیتحق یشناسروش
 .آزمون استنیمه تجربی با گروه آزمایش و گروه کنترل و طرح پس هايیقتحقاین تحقیق از نوع 

هاي دو والد خود را در جنگ تمام نوجوانان افغانستانی شهر کابل که پدرشان و یا هر آماري:جامعه 
 .هستند DSM_IV_TR هاي ِاساس مالك بر PTSD اند و مبتال به اختاللافغانستان از دست داده
در مراکز حمایتی  PTSDگري بر اساس عالئم در ابتدا یک فرم غربال برداري:روش و طرح نمونه

براي مصاحبه تشخیصی  PTSDنوجوانان مشکوك به  سپس .دیده شهر کابل تکمیل شدنوجوانان پسر داغ
نمونه موردنظر،  PTSDلیست و اجراي مقیاس تأثیر حوادث و چک پس از ارزیابی کلینیکی .شدند دعوت

رح گروه آزمایش مداخله درمان در این ط .هاي آزمایش و کنترل قرار گرفتندصورت تصادفی در گروهبه
 .گروه دوم، گروه کنترل بود که در لیست انتظار براي درمان قرار داشت .شناختی را تجربه کردند -رفتاري

ده شعنوان نمونه مقدماتی در نظر گرفتهنفر به 15ها، براي هر گروه در این طرح به خاطر امکان ریزش نمونه
نوجوان پسر در دو  16هاي ورود در طرح و رضایت آزمودنی، الكدر جریان مصاحبه و بر اساس م .بود

 .گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند

 هاابزار گردآوري داده 
اي است که میزان ماده 13مقیاس تجدیدنظر شده حوادث یک پرسشنامه خودسنجی  1حوادث: یرتأث یاسمق

هاي جداگانه در طول عالئم آزاردهنده را در مقیاس هاي پس از حادثه مانند اجتناب، برانگیختگی ونشانه
به دست آمده است  70/0 -90/0همسانی درونی آزمون به روش آلفاي کرونباخ  .سنجدیک هفته اخیر می

در پژوهش نشاط دوست  .)1388و پایی آزمون به روش باز آزمایی مناسب بوده است (عبدي و همکاران، 
 .به دست آمده است 90/0ین آزمون به روش آلفاي کرونباخ ) ضریب پایایی ا2010و همکاران (

 ن شد و شامل سؤاالتی در مورد سن،ین پرسشنامه توسط محقق تدویا :یپرسشنامه اطالعات عموم
 .الت، مدت گذشت حادثه، مدت اقامت در پرورشگاه و سن وقوع حادثه استیتحص

  

1 Impact of Event Scale- Revised (IES-R) 
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 وتحلیلابزار تجزیه

منظور هب همچنین .نظیر میانگین و انحراف استاندارد استفاده شدهاي توصیفی در این طرح از اماره 
 هاي تکراري (مانکوا) برايهاي پارامتریک مانند تحلیل کوواریانس با اندازهها از آزمونوتحلیل دادهتجزیه

 19SPSSافزار آماري بدین منظور از نرم .میزان اثرگذاري مداخالت در مقایسه با گروه کنترل استفاده شد
 .گردیداستفاده 

 و نتایج هایافته
ن و یانگیدر ابتدا م .تحلیل قرار گرفت و مورد تجزیه SPSS19افزار آوري توسط نرماطالعات پس از جمع

آزمون و هاي آزمایش و کنترل، در مراحل پیشهاي آن در گروهمؤلفه و PTSDار نمرات یانحراف مع
 .شده استآورده  1تایج آن در جدول آزمون، مورد مقایسه قرار گرفت که نپس

هاي آزمایش و کنترل، هاي آن در گروهو مؤلفه PTSDار نمرات ین و انحراف معیانگیسه میمقا .1جدول 
 آزمونآزمون، پسدر مراحل پیش

 آزمونپس آزمونپیش تعداد هامؤلفه هاگروه
انحراف  میانگین

 استاندارد
انحراف  میانگین

 استاندارد
-درمان شناختی

 رفتاري
 18/3 12/3 54/3 5/9 8 افکار مزاحم

 13/4 75/6 42/3 11 8 اجتناب
 1/2 87/5 88/3 62/11 8 برانگیختگی

 PTSD 8 12/32 59/6 75/15 34/6 کلنمره 
 86/4 10 1/5 12/9 8 افکار مزاحم کنترل

 29/2 12/11 69/3 75/10 8 اجتناب
 45/4 87/12 5/3 37/14 8 برانگیختگی

 PTSD 8 25/34 31/5 34 81/4 کلنمره 

 -رفتاري در گروه آزمایشی PTSDن کل نمره یانگینشان داده شده است؛ م 1طور که در جدول همان 
ن یانگیم .گر استیاي دگونهبه در گروه گواه، روند .رسیده است 75/15به  12/32نمره از شناختی این میزان 

 34آزمون به است که در مرحله پس 25/34آزمون برابر ن گروه، در مرحله پیشیدر ا PTSDکل نمره 
 .ده استیرس

ظور در بدین من .هاي آن رعایت شودفرضمنظور استفاده از تحلیل کوواریانس الزم است که پیشبه 
ن یتفاوت ب کهفرض نرمال بودن آن است اساس پیش .ابتدا شرط نرمال بودن مورد بررسی قرار گرفت

فرض، از آزمون ن پیشیآزمون ا يبرا .ع نمرات نرمال در جامعه صفر استیع نمرات نمونه و توزیتوز

 

 



 69   1395 زمستان، 3شماره  ،3سال  ،یو پژوهش یفصلنامه کاتب، علم

علم
ب، 

کات
مه 

صلنا
ف

 ی
هش

پژو
و 

 ی
ال

س
 3، 

ره 
شما

3
ن 

ستا
 زم

،
13

95
 

 يهااسیرمقیهمراه با ز PTSDر یآزمون متغنمرات پیش ين آزمون برایج اینتا .استفاده شد ویلک -شاپیرو
 .ارائه شده است 2آن، در جدول 

آزمون نمرات پیش عیفرض نرمال بودن توزپیش یویلک در بررس -ج آزمون شاپیروینتا :2جدول 
PTSD هاي آزمایش و کنترلهاي آن در گروهو مؤلفه 

 هاگروه
 هاشاخص

 متغیرها

 ویلک -آزمون شاپیرو

 داريمعنی يدرجه آزاد آماره

CBT 

 578/0 8 937/0 افکار مزاحم

 826/0 8 962/0 اجتناب

 243/0 8 892/0 برانگیختگی

 402/0 8 916/0 نمره کل

 کنترل

 850/0 8 964/0 افکار مزاحم

 250/0 8 894/0 اجتناب

 513/0 8 930/0 برانگیختگی

 157/0 8 872/0 نمره کل

رو ج آزمون شاپییآزمون نتاع نمرات پیشیفرض نرمال بودن توزپیششود یطور که مشاهده مهمان 
ي هاگروهي آن در هااسیمقو زیر  PTSD آزموننمرات پیش عیفرض نرمال بودن توزپیش یویلک در بررس

 .)P‹  05/0(شود میش و گواه رد نیآزما
ساس ا .است هاگروهدیگر براي استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، تساوي واریانس  فرضشیپ 

 لحاظ ازو  انس نمرات دو گروه در جامعه باهم برابر استیها آن است که وارانسیوار يفرض تساوپیش
 .)1386، يشود (مولویم استفاده نیوه از آزمون لین فرضیآزمون ا يبرا .وجود ندارد يتفاوت معنادار يآمار
ش و گواه در جدول یهاي آن در دو گروه آزمامقیاسو زیر  PTSDآزمون نمرات پس ين آزمون، برایج اینتا
 .آورده شده است 3
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هاي آن در و مؤلفه PTSDآزمون نمرات پس یانسوار يتساو ین در بررسیج آزمون لوینتا :3جدول 
 هاي آزمایش و کنترلگروه

 F متغیر شاخص
 يدرجه آزاد
 صورت

 يدرجه آزاد
 مخرج

 يمعنادار

 35/0 21 2 08/1 افکار مزاحم

 005/0 21 2 78/6 اجتناب

 15/0 21 2 07/2 برانگیختگی

 57/0 21 2 56/0 نمره کل

اجتناب، در  در بعدها تنها انسیوار يفرض برابرشود پیشیمشاهده م 3طور که در جدول همان 
ل ی، به دلحال این با .شودمی فرض تائیدن پیشیها ااسیرمقیز ریدر سا .شودینم دیتائآزمون مرحله پس

ابر ش و گواه بریع نمرات تائید شده است و حجم نمونه دو گروه آزمایفرض نرمال بودن توزکه پیشاین
 .انس بالمانع استیل کوواری) استفاده از تحلn= 8است (

هاي آزمایش و کنترل توسط تحلیل و یا مقایسه گروه PTSDمیزان اثرگذاري مداخالت درمانی بر  
انس یوارل کویج تحلینتا .آزمون کنترل گردیدگر پیشآن اثر متغیر مداخلهشد که در  کوواریانس انجام

آزمون، در مرحله گر پیشر مداخلهیهاي آن بعد از کنترل متغو زیر مقیاس PTSDر وابسته یها در متغگروه
 .ارائه شده است 4آزمون در جدول پس
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هاي آزمایش و هاي آن در گروهو مؤلفه PTSDر یانس سه گروه در متغیل کوواریج تحلینتا :4جدول 
 آزمونآزمون)، در مرحله پسپیشگر (ر مداخلهیکنترل بعد از کنترل متغ

 متغیرها
منبع 
 تغییرات

درجه 
 يآزاد

مجموع 
 F مجذورات

سطح 
 يمعنادار

مجذور 
 اتا

توان 
 يآمار

 افکار مزاحم

 10/0 02/0 49/0 48/0 3/8 1 آزمونپیش

ت یعضو
 یگروه

2 14/203 07/5 009/0 38/0 83/0 

 اجتناب

 22/0 07/0 22/0 55/1 19/30 1 آزمونپیش

ت یعضو
 یگروه

2 37/79 04/2 15/0 17/0 37/0 

 برانگیختگی

 13/0 03/0 39/0 77/0 46/7 1 آزمونپیش

ت یعضو
 یگروه

2 7/296 31/15 0001/0 60/0 99/0 

 نمره کل

 11/0 03/0 44/0 62/0 56/22 1 آزمونپیش

ت یعضو
 یگروه

2 1509 77/20 0001/0 67/0 1 

آزمون ش و گواه در مرحله پسین دو گروه آزمایشود تفاوت بیمشاهده م 4طور که در جدول همان 
ها، تنها زیر مقیاس اجتناب در بین سه گروه در زیر مقیاس .)P=  001/0در متغیر نمره کل معنادار است (

درمان رفتاري شناختی در کاهش عالئم  هايگفت تکنیک توانمیبنابراین ؛ )P=  15/0دار نیست (معنی
PTSD 05/0جز زیر مقیاس اجتناب مؤثر بوده است (هاي بهو زیر مقیاس < P(. 

آزمون در متغیرهاي افکار مزاحم، اجتناب، برانگیختگی دهد که میزان تأثیر پیشنشان می 4جدول  
درصد است که این اثرات در تحلیل کوواریانس  3درصد و  3درصد؛  7درصد؛  2و نمره کل به ترتیب: 

میزان تأثیر مداخالت درمانی در متغیرهاي افکار مزاحم، اجتناب، برانگیختگی و نمره کل به  .کنترل گردید
 00/1و  99/0؛ 37/0؛ 83/0به ترتیب:  يدرصد و توان آمار 67درصد و  60؛ درصد 17درصد؛  38ترتیب: 
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ناب به بوده است (فقط در متغیر اجت یه کافین فرضیا یبررس يگرفت حجم نمونه براجه یتوان نتیم .است
مون دیگر دقت آزعبارتبه .در اثرگذاري درمان رفتاري شناختی کافی نباشد) رسد که حجم نمونهنظر می

 .ها باال استدر کشف تفاوت

 گیريبحث و نتیجه
استرس پس از سانحه، دیدگاهی رفتاري و شناختی به طور که قبالً ذکر شد در تبیین بروز اختالل همان

شده و در این ریزيشناختی طرح –ها، مداخله درمانی رفتاري بر اساس این دیدگاه .اندآن توجه داشته
 .مطالعه اجرا گردید

درمانی در کاهش  ۀمداخلنشانگر آن است که  4شناختی در جدل  -نتایج مداخله درمانی رفتاري 
هاي درمانی در این مداخله .)P=  001/0در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است ( PTSDعالئم کلی 

مانند افکار مزاحم (یادآوري) و برانگیختگی هم مؤثر بوده است ؛ هاي اختالل استرس پس از سانحهمؤلفه
)001/0  =P(.  ل و نمره کمیزان تأثیر مداخالت درمانی در متغیرهاي افکار مزاحم، اجتناب، برانگیختگی

و  99/0؛ 37/0؛ 83/0به ترتیب:  يدرصد و توان آمار 67درصد و  60؛ درصد 17درصد؛  38به ترتیب: 
 .است 00/1

)؛ شارپ، 2008)، کورنر و همکاران (1384)، حیلی سنگی و همکاران (1380این نتایج با نتایج یثربی ( 
)؛ الوسون 1999)؛ تیلور، فدروف و کوچ (2000()؛ فکتا 2004)؛ بیسون و همکاران (1994تاریر و روت ندو (

)؛ زولنر، فنی، فیتسگیبونز و 2001)؛ الول، مارکس، نوشیروانی و تراشر (2000)؛ پانوویک و اوست (1995(
 .) همسویی دارد2001) و هاسین (2003)؛ بالنچارد و همکاران (1999فوا (

ی دگیدداغ .رودیمي تحقیق به شمار هاتیمحدوددر این مطالعه عدم تناسب بین سن و تحصیالت از  
خانواده و شهر محل تولد از جمله مسائلی است که اختالل پس از سانحه را  دورازبهو سکونت در مکانی 

 .سازدتر میرا مشکل هاآنحادتر و کار با 
ز سنی نی هاي مختلفکه این مداخالت در گروه دختران و گروهشود میدر مطالعات بعدي پیشنهاد  

راکز هاي درمانی در ممناسب است که از این شیوه .با این نتیجه مقایسه گردد هاآنانجام پذیرد تا نتایج 
دیده جهت کاهش عالئم اختالل استرس پس از سانحه استفاده درمانی و مراکز نگهداري نوجوانان داغ

 .کرد

 تقدیر و تشکر
مرکز آزادي و  مسئولینارزشمند مرکز حمایوي تهیه مسکن، به خصوص از  هاييهمکارالزم است که از 

 .متعلمان آن مرکز جهت اجراي این تحقیق تقدیر و تشکر نمایم
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 منابع

اثربخشی درمان  .)1386( .بخت آور، عیسی، نشاط دوست، محمد طاهر، مولوي، حسین، بهرامی، فاطمه
جله مدر بیماران مبتال به اختالل پس از سانحه، رفتاري فرا شناختی بر کاهش میزان خود تنبیهی 

رفتاري م  و عل ت  حقیقا  .92 -98: 2، دور پنجم، شماره ت
ن .)1382( .جانگسما، آرتور، اي ن،درمانگرروا ا وجوان ن و ن  اکبریعلعلی صاحبی،  ۀترجم ي کودکا

 .ثمري و نادر باقري، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي
شناختی و دارودرمانی بر  -هاي درمان رفتارياثر روش .)1384ه، سعید (حیلی سنگی، محمد، قشونی زاد
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ش بر کاه یو ارتقاء زندگ يسازیغنبرنامه  یوهبه ش یدرمانگروه اثربخشی یبررس
 وسوسه مصرف مواد معتادان در کابل
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 (بنگور) انگلستان یلزدانشگاه و علمییئتمشهد و ه یدانشگاه فردوس علمییئتا و عضو هداکترفوق  .3
 افغانستان یاسالم يعلوم جمهور یآکادم یروانشناس یستیتوتان یسرئ .4

 دانشگاه کابل ییگروه مشاوره و راهنما یارپوهن .5

 یدهچک
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 .مواد بود مصرف ۀوسوسق پرسشنامه سنجش ین تحقیابزار سنجش در ا .و کنترل قرار گرفتند یشیانتخاب و در دو گروه آزما

 وهیبه ش یدرمانکه تحت درمان گروه یشیج نشان داد گروه آزماینتا .آزمون قرار گرفتندو پس آزمونیشهر دو گروه مورد پ
 .دمصرف مواد داشتن ۀوسوساهش کدر  ينترل تفاوت معنادارکقرار گرفته بودند با گروه  یو ارتقاء زندگ سازيیغنبرنامه 

 .وسوسهو  به مواد یوابستگ ،یندرماگروه ،یارتقاء زندگ ،سازيیبرنامه غن :یديکل کلمات
 

  

 



 

 مقدمه

 موجب هک تاس ینونک يایدن در یدرمان یبهداشت معضالت ینتربزرگ از یکی مواد به وابستگی ای ادیاعت
 قرن یط مخدر مواد مصرف شیافزا .است شده یفرهنگ و ياقتصاد ،یاجتماع يساختارها يجد دیتهد

 يآمارها با جهان ر،یاخ هايدهه در .است داشته در پی جوامع همه يبرا را یروزافزون ینگران گذشته،
 شده مواجه نوجوان و جوان تیجمع انیم در خصوصاً و جامعه سطح در دهیپد نیا وعیش از ايدهندهتکان
و  1388 عاشوري، و مالزاده( است شده برابر پنج ،1996 تا 1980 سال از مخدر مواد انهیسال مصرف .است

WHO ،2008(. جمعیت از درصد 5 یا نفر، میلیون 243 حدود در مخدر مواد مصرف شیوعکه  آنجایی تا 
 .)2014 متحد، ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر( است شده تثبیت جهان در سال 64-15

 چنانکه .دهدمی قرار ریتأث تحت را کنندهسوءمصرففرد  روان و جسم اد،یاعت میمستق اثرات 
تنها نه که يطور به شودیم قلمداد اجتماعی مهم هايیبآس از یکیعنوان به امروزه موادسوءمصرف 

 یداو( کندیم فراهم را اخالقی و روانی انحطاط بروز زمینه بلکه اندازد،یم خطر به را جامعه و فرد سالمت
 65 نمونه، رطو به ؛)1389 ،یزدي ینام و عرفانبر ،فدردي یصالح از نقل به 2001 همکاران، و جکس و
 و فدردي صالحی از نقل به 1382 مجید، بوالوردي( دهدمی رخ مواد سوءمصرف علت به هاجرم دیصف

.)1389 همکاران
رجه قانون وزارت امور خا یذمبارزه با مواد مخدر و تنف المللیینبتازه که توسط بخش امور  یقیتحق 
شده است، صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام يهاوزارت يبا همکار آمریکا متحدهیاالت ا

گزارش آمده  یندر ا .کنندیماز مجموع نفوس افغانستان از مواد مخدر استفاده  صدیف 11که  دادنشان 
استفاده از مواد مخدر در سطح  یزانکه م دهدیمجات نشان یهقرو  يشهر يسرو یبیترک یجنتا«است: 

استفاده از مواد مخدر  یزانم .رقم (ها) در سطح جهان است یناز باالتر یکیو  یدهرس صد فی 11به  یمل
 ینا هايافتهیبر اساس  .است يدر مناطق شهر کنندگاناستفادهاز  یشترجات افغانستان سه برابر بیهقردر 

ر رقم د ینکه ادرحالی ،کنندیمافغانستان از مواد مخدر استفاده  يروستاها یتجمع دص فی 13 ي،سرو
ن س یرکه نه درصد کودکان ز دهدیممذکور در سطح کشور نشان  يسرو .رسدیمشهرها به پنج درصد 

 ».کنندیمچند نوع مواد مخدر استفاده  یک یااز  ،جاتیهقرصد کودکان فی  3/11سال افغان، به شمول  15
(چرس)  یشمعتاد به حش یس،پول یروهاين فیصد 41تا  12، يسرومطابق با  ینهمچن .)1394 ،سیبییب(

استفاده از مواد مخدر و به طور  یشافزا یر، شاهداخ يهاسالدر  طورینهم .)2011 ،تایمزنیویورك( هستند
که درحالی ینا .)2009و همکاران،  2(تد بودیمدر سراسر افغانستان  1مواد مخدر یخاص استعمال روش زرق

1 Injection drug use 2 Todd 
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 ین)، عودت مهاجر2009(تد و همکاران،  یفضع يو اقتصاد یاجتماع يهافرصت علتاست که به 
در  یاكتر یدتول یشدر دسترس بودن، افزا)، 2002و همکاران،  1ینسکننده به افغانستان (هانکسوءمصرف
بر اساس  .استشده مواد  سوءمصرفتعداد افراد مبتال به  یش) موجب افزاUNODC ،2012افغانستان (

 ستیو ب صدنهبه مواد مخدر در افغانستان به  ینمنتشر شد، شمار معتاد یالديم 2005که در سال  یقتحق
 یلیونبه سه م یالديم 2014و در سال  یلیونم یکاز  یشبه ب 2009رقم در سال  ینا .رسیدیمهزار نفر 

و شش  یلیونم یک)، 1394 ،سیبییبصحت ( یرنفر بنا بر سخن وز یلیونسه م یناز ا .است یدهنفر رس
 نانهمچ .کنندیماز مواد مخدر استفاده  ياوقفهبه صورت  باقی آنانو  یصد هزار نفرشان به صورت دائم

 یزك نکود یلیونم یکاز  یشمواد مخدر در افغانستان، ب کنندگاناستفاده یاندر م«: وزیر سخن بر اساس
معتادان مواد مخدر در  يتداو يبستر برا 2500داشته است: در حال حاضر  یانب یروز ینهمچن .شامل است

 .»افغانستان فعال است
) 1388 احصائیوي،(سالنامه  يسرشمار ینالزم است با توجه به نکات مطرح شده در باال، آنچه در آخر 

هتر این عمق ب توانیمبا بیان این نکته  و گزارشی که از وضعیت انکشاف صحی افغانستان موجود است
کننده طبی کمک 5/48و  داکتر 19عدم موجودیت منابع مناسب بشري با موجودیت «نمایان کرد:  فاجعه را

 ،بخش یلتمو ...نفر در شفاخانه یک محدودیت عمده است 2067نفر و هر بستر براي  100000براي هر 
 ».سطح در جهان است ترینیینپاکه سال است ) دالر سرانه در 1توسط حکومت تقریباً (

 یحص يهابحران ینترمهماخیر یکی از  يهاسال یبه مواد مخدر ط یاددر افغانستان اعت علت ینبد 
 یدرمان يهابرنامهضعف  ینو همچن الذکرفوقگفت با توجه به نکات  توانیمشده است و  یو اجتماع

ذا انجام ل .کرده است ترینسنگرا بر کشور افغانستان  اشیهسامعضل هر روز  ینا یگر،از طرف د يراهبرد
 پیدا ضرورت -ینمعتاد - کنندگان مواد مخدر مصرف در ارتباط با درمان سوء یو مسلک یعلم يکارها

 .کندیم
و  سازيینغبرنامه  یوهبه ش یدرمانبررسی اثربخشی گروه ،هدفبر اساس مطالب باال این تحقیق با  

کنندگان مواد مخدر شهر کابل مصرف بر کاهش وسوسه به مصرف مواد در سوء )LEAP( 2یزندگارتقاء 
 .انجام شد

 3)؛یانهعام هايیه(در مقابل نظر یاصل ردیکرو شش یعلم مجامع در اد،یاعت شناسیحوزه سبب در 
 –فرهنگی ردیکرو 7ی،اجتماع -یروان یکردرو 6ي،رفتار یکردرو 5یتی،شخص یکردرو 4شناختی،یستز یکردرو

1 Hankins 
2 Life Enhancement and Advancement 
Program (LEAP) 
3 Lay theories 

4 Biological approach 
5 Personality approach 
6 Behavioral approach 
7 Psycho-social approach 
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 هر .)1387ار، کامکاطان و یبه نقل از گل پرور، خ 0220، 3وجود دارند (کوتر 2و رویکرد شناختی 1اجتماعی
 سوء درمان يبرا زین را یهاي مختلفروش خود، ينظر زیربناي تفاوت به توجه با ردها،یکرو نیا زا یک

 .دهندمی ارائه کنندگان موادمصرف
 یتبه موفق یاديز یزانبه م ي، بهبودروندیمکه به علت سوءمصرف مواد به مشاوره  یمراجعان يبرا 

 نیبر ا یدرماناز آنجا که در گروه .دارد یبستگ ی،اجتماع يهامهارت یفیتو ک فردي ینبدر روابط  هاآن
 یس،لوئاست (برخوردار  یفکتور درمان، از توان بالقوه خوب یکعنوان روش به ین، اشودیم یدموضوعات تأک

 ادیدرمان اعت يدرمانی برااز روش گروه یستمهشتاد و نود قرن ب ۀدهخاطر از  ینبد .)1385، 4ینسدانا و بِلو
 روش نیبهتر درمانی،گروه معتقدند برخی .)1382و سیف،  یخرمسراجشد ( یفراوان ةاستفادبه مواد مخدر 

 .)1381ی، کپزش آموزش و بهداشت، درمان است (وزارت درمان معتادین يبرا
براي  .کنندیاستفاده م مختلف يردهایکرو از زین درمانگران ، گروهيانفراد هايیدرمانروان همانند 

اعضاي گروه، با تنوع اهداف از سوي دیگر اعضاي  (LEAP) و ارتقاء زندگی سازيیغنمثال، در برنامه 
اهداف خاص توسط هریک از اعضاي گروه،  یلهوسو بنابراین، لذت بردن از زندگی به شوندیگروه مواجه م

 .تر تنوع اهداف و لذت طلبی افراد را در اجتماع درك نمایدکه گروه راحت شودیموجب م
 یو ارتقاء زندگ سازيیغنبرنامه  )2011 ینگر،از ککس و کلبه نقل  2006( ینگرککس و کل ي،فدرد 
)leap را بر (5مندنظام یزشیاساس اصول مشاوره انگ(smc)  ککس .کردند یطراح) 2011 ینگر،کل و (

 نیزانکته که م یناست: الف) درك ا حوزهسه  ینکنندگان در امصرف برنامه کمک به سوء ینهدف ا
 یرغ یکه چگونه اهداف ینا یادگیريدر ارتباط است؛ ب)  شانعاطفهخلق و  یتچگونه با وضع هاآنمصرف 

به  یبخش بدون وابستگرضایت یزندگ یک یتبه دست آوردند؛ و ج) هدا يمصرف را به طور مؤثرسوء
به  .است دمننظام یزشیکننده مشاوره انگو تکمیل یزشیبر اصالح ساختار انگ یبرنامه مبتن این .دموا

واد را خود، مصرف م يشاد یشو افزا یزندگ یفیتبهبود ک یقتا از طر کندیمکنندگان مواد کمک مصرف
هاي کند تا فرصتکمک می هاآنپردازد و به افراد می هايیتفعالاهداف و  یتبه ماه Leap .کنترل کنند

تا حد  6یاز زندگ یتچرا که رضا .)1388 ینی،هند (عبدالحسد یشیابی به اهدافشان افزادست يخود را برا
شواهد  .اردد یبستگ یدر زندگ هاآندر جهت کسب  یشرفتبخش و پبه داشتن اهداف رضایت یاديز یاربس

 یحاک )1388شاملو،  يو سپهر يفدرد یصالحبه نقل از  2006، 7نمونه، شِماك ي(برا یتجرب
ه رابط يبا احساسات و عواطف و یمبه طور مستق یدر زندگ یاهداف آدم یفیتاند که کاز آن
 یشتريو توان ب یزهارند، سطح انگخود د یکه اهداف مهم و معنادار در زندگ يافراد .دارد

1 Socio-cultural Approach 
2 Cognitive Approach 
3 Kuther 
4 Judith & Dana & Blevins 

5 Systematic motivational conselling 
6 Life satisfaction 
7 Schmuck 
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ار در رفت یدياهداف نقش کل ینبنابرا؛ اندمحروم یاهداف ینکه از چن یتا آنان کنندیماحساس 
 ینگر،هدف است (ککس و کل یک یبمستلزم انتخاب و تعق یکنند و انجام هر کار در زندگمی یفاا هاانسان
2004(. 

 نیا در بوده و مصرف قطع بلند و وتاهک هايدوره از پس ررکم يهاترك ادیاعت یژگیو ترینمخرب 
، تالهاست (فاکس،  مطرح مصرف به 2بازگشت در ترین عاملمهم عنوانبه 1مواد مصرف ۀوسوس راستا

 ییو طباطبا آباديهاشم يقنبر ،يیروزآباد؛ به نقل از ف2005 یلی،الگ و 2005 ،3سون، آندرسون و کركیمال
نژاد یمیرح ی،رستم ي،؛ حداد4،2000ین؛ فرانک1387 یگران،و د ی؛ ملک1387 یگران،و د یاري؛ اخت1388
 یحت .)1384 یان،و صفات ینازادهب ي،نادر ي،؛ نوروز1385 ینی،زاده و حسفالح؛ 1388زردخانه  يو اکبر

 ،6ي؛ مکر2007اران، کو هم 5(بادگراند در درمان برشمرده شکست یرا علت اصل وسوسه مصرفمطالعات، 
اران، اند (بادگر و همککرده یانسوءمصرف و عود ب ی،در تداوم وابستگ یديفهوم کلم یک عنوانبه ) و2002
 .)1385 ی،و حسن يجعفر یرم یان،به نقل از رحمان 2003، 7؛ فرانکن2007
 تحقیق شناسیروش

ته متغیر وابس .پس آزمون و گروه کنترل است-پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی، با پیش آزمون 
آزمون گیري شد و شامل این مراحل بود: نخست اجراي مرحله پیشقبل و بعد از اجراي متغیر مستقل اندازه

ها در معرض متغیر مستقل که سپس قرار دادن آزمودنی .هابا پرسشنامه وسوسه مواد بر روي همه آزمودنی
نهایت اجراي مرحله  در .شدند) میLEAPگی (و ارتقاء زند سازيیغندرمانی به شیوه برنامه شامل گروه

 .هاآزمون با پرسشنامه وسوسه مواد بر روي آزمودنیپس
 یريگنمونه و روش نمونه ي،جامعه آمار

اول  مهیشهر کابل بود که در ن هايینیککننده به کلمرد، مراجعه ینمعتاد یهکل یرندهدربرگ يجامعه آمار
 .ترك سوءمصرف مواد مراجعه کرده بودند يبرا یاد،ترك اعت هايینیکاز کل یکیدر  1390سال 

ورود؛ طول  یارهايو با در نظر داشت مع ياچندمرحله ياخوشه یريگنمونهنفر به روش  24تعداد  
 یندروز از فرا 20تا  15 ینگذشت ب یشین،مدت مصرف حداقل سه سال، حداقل داشتن دو ترك ناموفق پ

 يجد یو روان یبدن هايیماريسال، مرد بودن، عدم ابتال به ب 60تا  20 ینداشتن سن ب یی،درمان دارو
 یريگونهاز روش نم یقتحق ینا در .و کنترل قرار گرفتند یشیدر دو گروه آزما یانتخاب و به صورت تصادف

با مراجعه به وزارت صحت  یبترت ینبه ا .شد ) استفاده1386(سرمد و همکاران،  ياچندمرحله ياخوشه

1 Drug Craving 
2 Relapse 
3 Fox & Talih & Malison & Anderson & 
Kreek 

4 Franken 
5 Badger 
6 Mokri 
7 Franken 
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 .شد یافتمرد اختصاص داشتند، در یندرمان معتاد يشهر کابل که برا هايینیککل یهکل یستافغانستان، ل
 ینیککل ینیک،سه کل ینا یندسترس انتخاب شد و از بقابل ینیکموجود سه کل هايینیککل ینسپس از ب

 یندانتخاب شد ب، بخش جنگلک رمراکز فوق، فقط نجات سنت یناز ب کهینعلت ا .موردنظر انتخاب شد
حضور داشتند و مدت زمان حضور افراد سوءمصرف  یشتريب ینمرکز، تعداد معتاد ینخاطر بود که در ا

 به یشتريب یلمرکز تما ینمسئوالن ا ینهمچن .بود يروزطور شبانهروز به 90تا  30 ینکننده مواد ب
 .حاضر، نشان دادند یقتحق يجهت اجرا ینبا محقق يهمکار

 هاداده يگردآورابزار 
 اییی، برعرفان و ضفدردي یصالحپرسشنامه توسط  ینپرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد: ا 
مربوط به مواد و  یاالتافکار و خ یزانعبارت است که م 20 يحاو .شده استساخته یرانا ) در1387(

اصالً درست «تا » کامالً درست است«دامنه  یکدر  هر عبارت .سنجدیوسوسه مصرف را پس از ترك، م
رونباخ ک يآلفا یزانسنجش م يبرا .از صفر تا پنج درجه است شدهيبنددرجه یاسمق ي یکدارا »یستن

 .)1388و برعرفان،  فدردي یصالح(به دست آمد  94/0برابر با 
 واسطهورود، به یارهاياطالعات مع .بر اساس معیارهاي ورود انتخاب شدند هانمونهیق حاضر در تحق 

(به طور مثال مصرف  یورود عبارت بودند از: نوع مواد مصرف یارهايمع .از اعضا به دست آمد یخود گزارش
-هاروش یمابق ی،از روش استنشاق یر(غ یو تنها مصرف چرس نباشد)، روش مصرف یستالکر ین،هروئ
دو)، طول مدت مصرف حداقل سه سال، حداقل داشتن دو ترك  یناز ا یبترک یاو  یقیتزر ینی،/تدخيدود

 ینسال (بد 60تا  20 ینداشتن سن ب یی،درمان دارو یندروز از فرا 20تا  15 ینگذشت ب یشین،ناموفق پ
 یسبن يارائه شده را نداشتند؛ و به خاطر همتا ساز يهاعلت که باالتر از سن فوق حوصله شرکت در درمان

ها اطالعات (که با سؤال از نمونه يجد یو روان یبدن هايیماريببودن، عدم ابتال به  ها)، مردگروه ینب
 .گانه قرار گرفتندسه يهادر گروه یافراد به صورت تصادف ینسپس ا .)شدیکسب م

 روش اجرا
نامه از افراد سوءمصرف کننده مواد که تمایل به همکاري داشتند، درخواست شد که برگه رضایت 

 هايدر گروه هاآنها و قرار دادن پس از شناسایی اعضاي گروه .کنندا مطالعه کرده و تکمیل تحقیق ر
و  زمان هر جلسهآزمایشی و کنترل، در یک جلسه توجیهی درباره چگونگی برگزاري جلسات درمان، مدت

اء زندگی ارتقو  سازيیغنسپس درمان به شیوه برنامه  .عوامل مؤثر در اثربخشی درمان با اعضا صحبت شد
)LEAPقبل از  .گونه درمانی دریافت نکردندگروه کنترل هیچ .) براي گروه آزمایش در شش جلسه اجرا شد
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شروع دوره درمان و پس از پایان آن، از دو گروه آزمایشی و کنترل، پرسشنامه وسوسه مصرف مواد گرفته 
 .شد

 یقتحق هايیافته
 يهااز روشبا استفاده ، هاگروهاز  یکآزمون وسوسه مصرف مواد در هر  يحاصل از اجرا يهاداده 

 .وتحلیل قرار گرفتیهتجز مورد SPSS-18افزار نرم یلهوسمختلط به یانسوار یلو تحل یفیآمار توص
 .طور مجزا در جدول شماره یک آمده استبراي هر گروه به یشناختاطالعات جمعیت 

 طور جداگانهها بهبراي هر یک از گروه یشناخت: اطالعات جمعیت 1جدول 
 

 هاگروه
سازي گروه برنامه غنی

 و ارتقاء زندگی
)LEAP( 

 کنترل گروه

 مصرف يهاروش
 فراوانی و) درصد(

 2 )%25( 1 )%5/12( )دودي و تزریقی( ترکیب

 1 )%5/12( 1 )%5/12( تزریقی

 5 )%62( 6 )%75( دودي

 مصرفی مواد آخرین
 فراوانی و) درصد(

 3 )%5/37( 4 )%50( مواد چند ترکیب

 1 )%5/12( 0 0 کریستال

 4 )%50( 3 )%5/37( هروئین

 0 0 1 )%5/12( تریاك

 تحصیلی مقطع
 فراوانی و) درصد(

 0 0 1 )%5/12( عالی تحصیالت

 1 )%5/12( 3 )%5/37( لیسِه

 4 )%50( 4 )%50( مکتب

 3 )%5/37( 0 0 سوادبی

 سن
 53/12 59/11 استاندارد انحراف

 37 75/33 میانگین
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ود لذا معنادار نب یشدند آزمون موچل یآن بررس هايفرضیشپمختلط،  یانسوار یلقبل از انجام تحل 
مختلط، زمان (نمرات وسوسه  یانسوار یلدر آزمون تحل .شده است یترعا هایانسوار یهمگن فرضیشپ

عنوان نترل) بهکو  یشآزماها (و گروه یگروهعنوان عامل درونبهآزمون) و پس آزمونیشمصرف مواد در پ
 .وارد مدل شدند ین گروهیعامل ب

، آزمونو پس آزمونیشدهد که میانگین نمرات وسوسه به مواد در پنشان می 1طور که جدول همان 
این در حالی است که میانگین  .) متفاوت هستندLEAP( یو ارتقاء زندگ سازيیدرمانی برنامه غندر گروه

 آیدیمبه نظر  .دهدآزمون در گروه کنترل تفاوتی را نشان نمیبا پس آزمونیشنمرات وسوسه به مواد در پ
نمرات و ارتقاء زندگی) بر متغیر وابسته ( سازيیغندرمانی به روش برنامه متغیر مستقل یعنی آموزش (گروه

شی متغیر براي بررسی اثربخ .بوده است یرگذاربت به گروه کنترل تأثوسوسه به مواد) در گروه آزمایشی نس
ه این دلیل ب .رر استفاده شدکم یريگانس مختلط با استفاده از آزمون آماري با اندازهیل واریمستقل از تحل

 .داشته است ) وجودزمان( یگروهکه یک عامل درون
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 گیريیجهنتبحث و 

 یافت) درLEAP( یو ارتقاء زندگ سازيیغنه درمان به روش برنامه ک ینشان داد گروه یقتحق هايیافته
 افتهی ينسبت به گروه کنترل کاهش معنادار هاآنآزمون نمرات وسوسه مصرف مواد کردند در مرحله پس

 یاء زندگو ارتق سازيیغندرمانی به روش برنامه مشخص شد که گروه یقتحق یندر ا یف،توص ینا با .بود
)LEAP و  سازيیغنگروه برنامه  ی،به عبارت .کنندگان مواد مؤثر بوده استمصرف ۀوسوس) در کاهش

 یدرمانروش گروه .مشاهده شد يوسوسه کمتر یزانآزمون، مبا گروه کنترل در پس یسهدر مقا یارتقاء زندگ
 یشروه آزمارا در وسوسه مصرف مواد در گ ي) کاهش معنادارLEAP( یو ارتقاء زندگ سازيیغنبرنامه 

 .نسبت به گروه کنترل به وجود آورده است
و ارتقاء  سازيیغنبرنامه  یاست که در ارتباط با روش درمان یقاتیتحق یجهمسو با نتا یجه،نتاین  

انی به درمگروه یبر اثربخش یمبن یقتحق ینا هايیافتهمثال  يبرا .است یافته) انجام LEAP( یزندگ
 یانجام شده در مورد اثربخش يهاپژوهش یید)، در تأLEAP( یو ارتقاء زندگ سازيیغنروش برنامه 

، 1یانراو ب یسنهلستروم، هاتچکنندگان مواد هستند (مصرف در بهبود سوء یزشیانگ یتتقو يهادرمان
و همکاران،  يگودرز؛ 1389 ینی،عبدالحس؛ 1388 ینی،عبدالحسبه نقل از  2004و همکاران،  ی؛ کلب2007
 منديیترضاافراد سوءمصرف کننده مواد، بلکه در حوزه  ي، نه تنها برامداریزشانگ يهادرمان .)1387
) 1391 ینی،؛ حس1384 یمانیان،؛ سل1390ف، یان شرینژاد، فرزانه و طالب ي، باقريفدرد ی(صالح ییزناشو
 یچتاکنون ه .) مؤثر بوده است2009، یت(بکنر و اسچ یعصب ییپراشتهاو  یاختالالت اضطراب يو برا
در افراد سوءمصرف کننده مواد در کشور افغانستان انجام  یو ارتقاء زندگ سازيیغندر مورد برنامه  یقیتحق

 يیگیرطرح در داخل افغانستان، مرحله پ يدر اجرا یزمان یتمحدود یلبه دل یگرد يسو از .نشده است
ت و دقبه یدتداوم اثر درمان موردسنجش قرار نگرفت، لذا در مورد اثر درازمدت آن با ینانجام نشد؛ بنابرا

 .گیري کردنتیجه یاطبااحت

 یابراز سپاس و قدردان
الزم است در اینجا از همه بزرگوارانی که در اجراي این تحقیق لطف و همکاري نمودند تشکر خود را اعالم 

 اکتردطارق سلیمانی و  داکترسروري (از وزارت صحت عامه)؛  داکترسعید عظیمی،  داکترخصوص  به .داریم
 .کردندکوشان (مسئولین محترم شفاخانه معتادین نجات سنتر) که زمینه اجراي تحقیق را مهیا 

  

1 Helstrom, Hutchison & Bryan 
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اختیاري، حامد؛ گنجگاهی، حبیب؛ حسنی ابهریان، پیمان؛ مکري، آذرخش؛ دانشمند، رضا؛ طباطبایی، 
رضایی نیارکی، پدرام؛ نوري، مهري؛ غفاري هشجین، مهدي؛ و  مهرجردي، زهرا؛حسین؛ علم 

، در fMRI ولع مصرف با استفاده از یشناخت یعصب يهاتفاوت یبررس .)1387( یان، محمدعلیعقاب
عت .جودرمانر یو غ جودرمانن، در دو گروه یهروئ كراک ینینندگان تدخکسوءمصرف  امه ا صلن د،یف  ا

 .21-19ص  .6 سال دوم، شماره
ئافغانستان؛  یاسالم يجمهور یهاحصائ ياداره مرکز صا ح امه ا  .30)، کابل، شماره 1388(1387 یويسالن

مبتنی بر  "و  "رفتاري-شناختی" يهاروشبه  یدرمانگروهبررسی اثربخشی  .)1393اکبري، صدیقه (
ل، ن به هروئین در کاببر تنظیم عواطف مثبت و منفی و میزان ولع مصرف در معتادا "مراحل تغییر

ا نپ ا امهی ري ن ست  .40-14، چاپ نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ما
 یدرمانگروه یاثربخش .)1388د (یزردخانه، سع يبرکنژاد، عباس و ا یمی، رضا؛ رحیاهللا؛ رستم، روحيحداد

 اد در معتادانیشدت اعت، ولع مصرف و يانشگرکاهش تکانه بر کنترل تک يرفتار-یشناخت
عت .كراک کنندهمصرف امه ا صلن ژوهیف پ د   .52 -29 .)10(3، یا

) با درمان LEAPو ارتقاء زندگی ( سازيغنیمقایسه میزان اثربخشی برنامه  .)1391حسینی، سید حسین (
) به شیوه گروهی در کاهش وسوسه مصرف مواد در مردان سوءمصرف کننده CBTشناختی رفتاري (

نمواد در شهر کابل،  یا ا امهپ ري، ن ست چاپ نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  ما
 .14-8فردوسی، 

وسوسه مصرف مواد و سوگیري  ۀرابط .)1385رحمانیان، مهدیه؛ میرجعفري، سید احمد و حسنی جعفر (
ن .مقایسه افراد وابسته به مواد افیونی، مبتال به عود و ترك کرده توجه: روا امه  صلن شکی، پف ز

س شنا ال یروان نبو  ینیب ت روا ش دا  .222 – 216 .)46( 3سال دوازدهم، شماره  ه
درمانی و گروه ی، شناختيهاي رفتارسه اثربخشی درمانیمقا .)1382اکبر (سیف، علیر و ناص ،یسراج خرم

س ؛راد به مواد مخدیدر درمان اعت ا شن روان ش در  ژوه پ ش و  دان امه  صلن ردک یف رب  سال ،يا
 .40-21 ص .17شماره پنجم، 
شو عباس بازرگان و الهه حجازي؛  سرمد، زهره حقیق در رو ت رفتاريهاي  م  ؛ چاپ هفتم؛ تهران: علو

 .1385انتشارات آگاه؛ 
 زناشویی، پرتعارض مندنظام انگیزشی مشاوره يکارآمد و اثربخشی بررسی .)1384( اکبرعلی سلیمانیان،

ایان امهپ ر ن  .تهران معلم، تربیت دانشگاه نشده،چاپ ،اداکت

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1417&Number=17&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1417&Number=17&Appendix=0
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کاهش  بر توجه کنترل آموزش اثربخشی .)1387( .امیر ،يامین یزد زرین؛ برعرفان، جواد؛ ،فدردي یصالح
ت .زداییسم درمان تحت معتادان درمانی هايشاخص بهبود و مواد به توجه تورش عا ربیتی  مطال ت
ن سیروا  .56-29)، 2( 11، شنا

کاري و خودکاري انگیزشی در سالمت و -خود .)1388، جواد؛ و سپهري شاملو، زهره (فدردي یصالح
ندو  .آسیب روانی روا ه امه ب (پیاپی  8-7شماره  .دور دوم .(نشریه علمی تخصصی روانشناسی) ماهن

 .16-7ص  .)11-12
 بین رابطه بررسی .)1390(، جعفر فیان شریطالب زهرا؛ و فرزانه، مینا؛ نژاد،يباقر جواد؛ ،فدردي صالحی

امه  .زناشویی رضایت و انگیزشی ساختار صلن شدو ف ژوه ن هايپ الروا سی ب و  ینیشنا
شاوره  .152-133 ص .1، سال اول، شماره م

-هیجانی-عقالنی درمان و زندگی يارتقا و سازيغنی برنامه اثربخشی .)1388فاطمه ( عبدالحسینی،

ن .مواد کننده سوءمصرف زنان در اعتیاد درمان هايبهبود شاخص بر يرفتار ا ی ا هپ ام سی ن شنا ر  کا

د ش ر  .فردوسی دانشگاه ،ا
سازي و ارتقا زندگی و درمان عقالنی هیجانی رفتاري )؛ اثربخشی برنامه غنی1389عبدالحسینی، فاطمه (

ننشده؛ هاي درمان اعتیاد در زنان سوءمصرف کننده مواد؛ چاپبر بهبود شاخص ایا امه پ ن
ی الین سی ب شنا روان شد  ر سی ا شنا ر  .دانشگاه فردوسی مشهد ؛کا

 به کنندهمراجعه نیمعتاد دگاهید از ادیاعت عود علل یبررس .)1385، (فالح زاده، حسین؛ و حسینی، نرجس

امه( بهداشت طلوع .زدی شهرستان یستیز بهزکمر صلن ش ف ژوه ش یپ ت دهکدان ش دا ه  .)زدی ب
 .73-67دوم، ص  و اول پنجم شماره سال

 اثربخشی .)1388محمود ( سید ،طباطبایی ؛ وعلی بهرام آبادي،هاشم ي، عباس؛ قنبريفیروزآباد
 و احتمال مواد مصرف ۀوسوس میزان در توجه برگردانی و انفصالی فراگیر يهوشیار هايیکتکن

جل .مخدر مواد به وابسته مرد بیماران در لغزش صول ۀم ت ا ش دا ه  .301-292)، 4( 11 ،روانی ب
 ، عللهانشانهانه درباره یعام يسه باورهایمقا .)1387( ، منوچهرارکامک ؛ وفلور اطان،یخ ؛گل پرور، محسن

امه  .معتادان غیرمعتادان گمنام و  يان معتادان خودمعرف، اعضایاد در میو درمان اعت صلن ف
ش ژوه ن هايپ یروا خت  .68-45 .)22( 4-3 .شنا

ن .)1385لوئیس، جودیت آ؛ دانا، روبرت ك؛ و بِلوینس، گریگوري آ ( دا ا عت ا م شاوره ب رویکرد ( م
رادي) ف  .تهران: انتشارات رشد .مترجمان: ابوالفضل خادمی و رسول روشن .ان
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 يریشگیپ در يرفتار -یشناخت یگروه درمان یاثربخش یبررس .)1388مالزاده، جواد؛ و عاشوري، احمد (
 .12 – 1 ص .34دوماهنامه دانشور رفتار، شماره  .معتاد افراد یروان سالمت و بهبود عود از

ن  .)1384نوروزي، محمدرضا، نادري، شهرام؛ بینازاده، محمد؛ و صفاتیان، سعید ( عتخودآموز درما  ادیا
سالمی[ جمهوري ا شکی  ز پ م  ن نظا زما سا ش  سفار ه  ن] ب را ی چاپ دوم، تهران: نشر  .ا

 .پیشگامان توسعه
ردک يراهنما .)1381ی (کپزش آموزش و بهداشت، درمان وزارت رب ن يا صرف درما نک سوءم دگا  نن

د  .وهکانتشارات پرش تهران، دوم، شیرایو .موا
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 د بروسیلوزس پیښی دننګرهار په والیت کی

 M.A (1محمدآصف ( داکتر

 پوهنتون د طب پوهنځی د پتالوژۍ ډیپارټمنټ استادد ننګرهار  .۱

 یزډلن

 ۱۳۹۳-۸-۱ د ناروغانو سلو پر نهټپل کی ولسوالیو رسخرود او دبهسود ار،ښد اباد دجالل رهارګدنن نهړیڅدغه 

 ۸ کی نارینو په وی، ی�ځیی  ۵۰ او نارینه یی ۵۰ چی شوه رسه تر ولډ مساویانه په پوری یټنی ۱۳۹۴-۲-۱ تر

 یایی او درلود متاس یی رسه دحیواناتو چی هغوی دی سلنه ۱۸ مجموعاً  چی وی سلنه ۱۰ کی و�ځ په او سلنه

 شتون یی کلنی ۳۰-۴۰ د کی و�ځ په ولډ یګړانځ په وی زیاتی یی سلنی کوله استفاده محصوالتو له دهغوی

) ۴) سلنه او د رسخرود ولسوالی (۴دبهسودو ولسوالی ( ,لنهس) ۸( ارښ اباد دجالل لحاظ په دسیمی .وه زیات

 .سلنه وه
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 رسیزه

ځنی انتانات د ټولی نړی لپاره دمړینو لوی الملونه دی خو ځنی هر هیواد د خپل جغرافیایی موقعیت، 

 او لریانه رسه سم نیغ په نیغه تړ دهغه داقتصادی او ټولنیزو حالتو، د هغه د وګړو د دندو اوانفرادی ژوند

څرنګه چی زموږ زیاتره هیواد وال د کرنی او مالداری رسه مستقیمه رابطه لری نو له همدی کبله  

هغه څاروی چی انتانات انتقالوی ورته مهم خطرونه تشکیلوی بلخوا په هیواد کی دڅارویو ساتل او له 

و کی کیږی چی دی حالت د کور ټول وګړی هغوی څخه محصوالت اخستل په اکرثیت رسه په کورون

 .دانتانی ناروغیو له ګواښ رسه مخامخ کړی دی )(په ځانګړی ډول ښځی او کوچنیان

بکرتیا ده کومه چی دغواګانو، پسونو، میخو  Brucellaدانتاناتو په دی ټولګی کی یوه هم د  

 ومیو څخه انسانانو ته انتقال ماو نورو محصوالت یرپن .اوښانو، وزو او سپیو څخه دهغوی دغوښو، شیدو

څرنګه چی دننګرهار والیت خلک په قاطع اکرثیت دحیواناتو دمحصوالتو رسه نژدی تړاو لری او هم 

پلټنو دا ثابته کړی ده چی دنوموړی انتان شتون په دی سیمه کی ډیر دی نودپتالوژی څانګی لخوا ماته 

غی نی ناروغی باندی پلټنی وکړم ترڅو د نوموړی نارو دنده راکړل شوه، الزم می وګڼله چی پر نوموړی انتا

 .پیښی او ته الره برابروګړو ته ال روښانه شی

 موخې: 

 .دنوموړی انتان دحقیقی کچی معلومول-١

 .دننګرهار په والیت کی دپیښو موندل دسیمی، عمر اوجنس له پلوه -٢

 .دبروسیلوزس دناروغی په هکله ټولنی ته پوره معلومات ورکول-٣ 

 .دصحی کارکوونکو او کروندګرو پام راګرځول-٤

 طبی ادبیات:

بروسیلوزس په انسانانو او حیواناتو کی د ډیرو مړینو مهم علت تشکیلوی چی له سلو څخه زیاتو هیوادونو 

له دی  رسه .پیښی زیاتیږی ۴۰۰۰ځنی هیوادونو (پیرو، هسپانیا) کی هر کال نوی  په .کی شتون لری

او چاپان کی یی پیښی ډیری کمی دی خو په عربی نړی (کویټ، آمریکاچی پر مخ تللیو هیوادونو لکه 

بکرتیا په واسطه منځ ته راځی  Brucellaد  یداناروغ .عراق) او منځنی اسیا کی یی پیښی ډیری دی

 B.Matitensis ،B.abortusدا یوه ایروبیک دراډ په څیر غیر متحرکه بکرتیا ده ډیری نوعی لری، چی د 

 )۸(یی په انسانانو کی دناروغیو المل ګرځی  B.canisاو 
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مهمی منابع یی غواګانی، غوایان، پسونه، وزی، اوښان او سپی دی دا یو داخل الحجروی انتان  

سانتی ګرید پوری خپل ژوند ته ادامه ورکولی شی، نوموړی د تودوخی، وړانګو او رڼا پر  ۳۷دی چی په 

 )۸(کولی خو دیخنی او وچ محیط پر وړاندی مقاومی دی  ینهشاومت وړاندی مق

دا انتان په پنیر کی تر دوو میاشتو او په وچو منتنو شیانو چی د ادرار دمهبلی افرازاتو یا پالسنتا له  

 .امله دککړیدو شوی وی وی تر شپږ اونیو پوری ژوندی پاتی کیدی شی

 Brucellosis  ،یوه کسبی ناروغی ده هغوی چی دحیواناتو رسه رسوکار لری (لکه دهقانان، وترنران

قصابان، ګوجران، شپانه او هغوی چی دنوموړیو څارویو په فارمونو کی خدمت کوی) ډیر پری اخته 

ته نوموړی انتان دتهویی، دشیدو، پنیر خوړلو، میکوزا او یا د پوستکی دسطحی له الرو  انسانانو .کیږی

 )۶( .انتقالیږی

 B.Abortus  نوعه یی په خوسیو اواسونو کی وی او انسانانو ته له هغوی څخه انتقالیږی خو پیښی

 باید وویل شی چی نوموړی ناروغی یونه بل ته انتقالیږی دا .له پورته ذکر شوی نوعی کمی دی

و حجرو د ینوینی ته الړ شی چی د وینی دسپ یداخلشکله چی نوموړی انتان دانسان بدن ته  

دجوړیدو المل ګرځی  )IFNy,IL14,TNFفعالی حجری د کیمیاوی دمیدیاتوری ( دا .فعالیدو المل شی

، عضالتی او بولی تناسلی سیستمونو الرو وی نوموړی انتان حاد او مزمن RESدانتان داخلیدل زیاتره د 

 ی امکان هم شته دیمرضی حاالت رامنځته کولی شی چی امکان لری نکروز رسه مل یانه وی او دد

 .)۳چی موضیعی دانی هم جوړی کړی (

په نوموړی ناروغی کی حجروی او خلطی معافیتونه دواړه برخه اخلی له یوی خوا انتی باډی ګانی  

د نوموړی انتان خروج تقویه کوی او له بلی خوا د وینی د سپینو حجرو په واسطه نوموړی انتان بلع کوی 

خو حجروی معافیت پکی فعال رول  ینهشنوموړی انتان له منځه وړی  خو په یوازی ځان انتی بادی

ادا کوی په دی معنی چی کله د وینی سپینی حجری راوپاریږی هغوی کیمیاوی میډیاتورونه افراز کړی 

چی له امله دالتهاب فعالین (کمپلمنټ سیستم، ازاد رادیکلونه) رامنځته شی چی باالخره دالتهاب لړی 

 )١پل اعراض اوعالیم رامنځته کړی (پیل او ناروغی خ

دایوه سیستمیکه ناروغی ده او دهغو تبو چی علت یی معلوم نه دی مهم المل ګڼل کیږی او په  

ګڼو غړیو کی د ګرانو لوما دجوړیدو باعث ګرځی چی زیاتره په کبد کی وی او د کبدی التهاب المل 

 )۵( .اخلی پردی التهاب هم رامنځته کویشی، د اوږدو هډوکو دالتهاب، دزړه دعضلی او دعضلی او د

ګرانو لوما په سرتګو خړه، کلکه او ایره رنګه کتله ښکاری او په مایکروسکوپیک معاینه کی د  

مکروفاژنو، ملفوسایتو او فایربوبالستو دری ګړیز تشکیل وی چی افت یی محارصه کړی وی چی امکان 
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بری ومومی او له  پرآفتاو یا هم د وینی حجری لری نوموړی پراختیا ومومی او دناروغیو المل شی 

 )۹منځه یوسی (

بروسیلوزس کی ناروغ دمنځنی درجی نوبتی تبه لری، د ډیرو خولو رسه یو ځای وی چی زیاتره د  

په اندیمیک ځایونو کی یی له نورو تبو څخه بیلښت ګران دی لکه دمالریا یا محرقی .شپی له خوا وی

 په ناروغیو کی

غ دهډوکو او عضالتو دجهازاتو دناروغیو اعراض او عالیم هم لری چی سستی، بلخوا نارو  

 )۶ستومانی، دوزن او اشتها کمښت، رس درد، دعضالتو دردونه او لړزه وررسه مل وی (

هم  )osteomyelitisاوخپو دردونه ( مأل) او اړونده عالیمی چی د Hip ،kneeدمفاصیلو التهاب ( 

اخته کیدنه او دهغه  Septic Arthriticپکی وی چی زیاتره دمال تیر اخته کوی چی وروسته ناروغ کی د 

 .څخه اړونده عالمی لری

په څلورمه برخه ناروغانو کی د کبد او توری لویوالی هم وی، په لس سلنه ناروغانو کی دسکروتوم  

 )۳اوخصیوالتهاب هم وی (

او سست والی، دسحایاوالتهاب او عالمی یی،  Depressionکه عصبی ناخوالی هم ډیری وی ل 

 .پیښی وی )۲۰- ۲۵٪په یو فیصد ناروغانو کی انډوکاردیت هم کیږی په کوچنیانو کی (

کلونو پوری یا کم وی اخته کیدنه کمه وی چی علت یی دپنیر نه خوړنه  ۶-۷هغوی چی عمر یی  

 kneeهم دی خو زیاتره خپله رغیږی چی زیاتره  انګیرل کیږی په هلکانو کی دمفاصلو اخته کیدنه

 )۵(.مفصل پری اخته وی

په حاملګی کی یی تاثیرات دناروغی دشدت پوره اړه لری هغه ښځو کی چی دناروغی شدت یی  

، د داخل الرحمی رشیم اخته کیدنی او مخکی له Miscarrigزیات وی په هغوی کی یی د جنین سقط،

د ناروغی شدت کی کم وی نه پر کوچنی او نه پر حامله ښځه باندی وخته زیږون کیږی خو هغوی چی 

 )۶بد اثر لری خو په څارویو کی دسقط المل دی (

 pancytopenia  یی یو مهم اختالط دی چی تر ټولو بارز حالت ییThrombocytopenia  او د

 اوسپنی کمښت کم خونی دی

یات وی خو هغوی چی د لسوکالو کم په ښځو کی د ناروغی شدت (تبه اود مفاصیلو دردونه) ز 

 )۶عمر لری دناروغی حملی پری کمی راځی (

کله چی ناروغی مزمنه شی بیایی تشخیص او درملنه اسانه نه وی ځکه له یوی خوا یی البراتوری  

 )۵( .ازموینی داعتبار وړ نه دی او له بلی خوا ناروغی کومی وصفی کلینیکی نخښی نه لری
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 تشخیص:

 مکمله تاریخچه اخستلله ناروغه  1-

 فزیکی ازموینی 2-

 .البراتواری ازموینی 3-

، مخ عظم کلچر په حاده پیښو کی ګټوره ده خو په مزمنو پیښو کی csfدناروغ دوینی، ادرار، 

) Agglutinition Titer Testنوموړی ازموینی منفی نتیجه ښایی نوله همدی کبله سیرالوژیک ازموینی (

په حادوحاالتو کی لوړ وی چی ترڅو میاشتو پوری یی  Igm.لوړ وی ۱: ۱۶۰کوو چی حد یی باید له 

 )۴اندازه لوړه وی (

 مواد او کړن الره:

 مواد: څیړنه کی دالندی موادو څخه ګټه اخستله شوی

 قلم او جوړه شوی فورمه

 دفزیکی معایناتو وسایل لکه د وینی دفشار دمعلومولو اله

 لرتاساوند

 کمپیوټر

 انټرنیټ

 معترب کتابونه نوی او

 دیکش�ی اونوی مجلی

 )Agglutinition Titer Testدانتان دمعلومولو البراتواری مواد (

 Cross sectionalنیټی پوری د ننګرهار پوهنتون روغتون کی په  ۱۳۹۴-۲-۱تر  ۱۳۹۳-۸-۱څیړنه د  

persepctive تلو او خچی اخسمیتود باندی په سلوتنو ناروغانود هغوی درضا د حاصلولو، مکملی تاری

فزیکی معایناتو وروسته په ّ هغوی ناروغانو کی چی دحیواناتو رسه یی رسو کار درلود دهغوی وینه به می 

څخه به می د هغه دعمر، اوسیدودځای، دندی او کسب  دناروغانو .د بروسلیوزس دانتان لپاره معاینه کړه

ی کی په هغو  یناروغ .امل پیداکړمپوښتنی کولی او کوشش می داوه چی دنوموړی انتان علت او عو 

ډیره وه چی یا پر مستقیم ډول دحیواناتو رسه متاس او یا یی هم دحیواناتو دمحصوالتو څخه ګټنه کوله 

زیاتره ناروغانو کلنیکی نخښی درلودی لکه تبه، دهډوکو دردونه، د وزن کمښت رسدردی، دتوری او کبد 

 لویوالی او ستومانی،
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 پایله:

رهار والیت د جالل اباد د ښار دڅلورمی او پنځمی ناحیی او دوه مرکزی ولسوالیو څیړنه می دننګ

ناروغانو  ۱۰۰نیټی پوری په  ۱۳۹۴-۲-۱تر  ۱۳۹۳-۸-۱(رسخرود او بهسود) کی په خپل کلنیک کی د 

سړیو تررسه کړه چی بیال بیل عمرونه، دندی او جنسونه یی لرل د  ۵۰ښځو او  ۵۰په مساویانه ډول پر 

 .فکتورونه په پام کی نیولو رسه الندی ګرافونه او جدولونه ترتیب شوی دی پورته

 لومړی ګراف:

 .لومړی ګراف کی دبروسیلوزس د ناروغی دجنس په لحاظ سلنه ښودل شوی دی

 .لومړی جدول: لومړی جدول دسړیو او ښځو د مثبتو پیښو سلنه راښایی

 سلنې مثبتې پیښې شمیره جنس

 ۸ ۴ ۵۰ نارینه

 ۱۰ ۵ ۵۰ ښځینه

 ۱۸ ۹ ۱۰۰ مجموع

۸ ۱۰

۰
۵

۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰

1 2

د جنس پھ لحاظ د ناروغی سلنی
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 .سلنی ښځی دی )10سلنه نارینه او ( )8د لومړی ګراف او لومړی جدول نه جوته شوه چی (

 .دویم ګراف: دعمر په لحاظه دنوموړی د ناروغی سلنی ښودل شوی دی

 دویم جدول: د عمرونو په لحاظ د بروسیلوزس د ناروغی سلنی راښایی:

 عمرونه

 سلنې مثبتی پیښې

۱۵- ۲۰ ۲ ۴ 

۲۱-۳۰ ۲ ۴ 

۳۱-۴۰ ۳ ۶ 

۴۱-۵۰ ۲ ۴ 

 )۴( ځعمرونه تر من ۲۰-۱۵ د ناروغی بروسیلوزس د چی شوه جوته خهڅ جدول دویم او رافګد دویم 

) ۴( پوری کلنی ۵۰-۴۱ د او سلنه) ۶( پوری کلنی ۴۰-۳۱ د .ده سلنه) ۴( ځمن تریکلن ۳۰-۲۱ د سلنه،

 .ده سلنه

۴ ۴
۶

۴

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

1 2 3 4

د عمر پھ لحاظ د ناروغۍ سلنې

۸
۶

۴

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

1 2 3

د سیمې پھ لحاظ د ناروغۍ سلنې
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 .په لحاظه د بروسیلوزس د ناروغی سلنې راښایی دریم ګراف: د سیمی او هستوګنې

 دریم جدول: دسیمی او هستوګنی په لحاظ دبروسلیوزس د ناروغی راښایی:

ولسوالیو (رسخرود او د دریم ګراف او دریم جدول څخه جوته شوه چی د جالل اباد ښار اود مرکزی  

 بهسود) کی

 سلنه په بهسودو او )۶سلنه په جالل اباد ( )۸سلنه مثبتو پیښو شتون درلود چی ( )۱۸(

 .سلنه په رسخرود کی شتون درلود )۴(

 مناقیشه

سلنه نارینه  )۸سلنه ښځی او ( )۱۰ما دخپلی څیړنی پایلی چی پکی د بروسیلوزس دناروغی شتون وه (

پری اخته وو د پاکستان خیرب طبی کالج دڅیړنو رسه پرتله کړی چی رسه ورته وی داځکه چی د زموږ 

اود پښتونخوا سیمه رسه یوشان جغرافیایی موقعیت، یو شان اقتصادی، مذهبی، فرهنګی مشابهت او 

 ه رسوکار لریهم هغه حیوانات چی موږ وررسه رسو کار لرو هغوی هم د همدی ډول حیواناتو رس 

 وړاندیزونه

دولتی چارواکو او غیر دولتی موسساتو اود څارویو خاوندانو ته وړاندیز کوم چی څارویو ته په خپل -۱

 .وخت وقایوی واکسین وکړی ترڅو دناورغی مخه ونیول شی

څرنګه چی زموږ ټولنه کی څاروی په کورونو کی ساتل کیږی دکورنی غړیو او کروندګرو ته وړاندیز -۲

کوم چی دنوموړی انتان او له هغه څخه د راپیداکیدونکی ناروغی په هکله پووره خرب اوسی ترڅو دا 

 .انتقالیدونکی ناروغی د دکورنی ټولو غړیو ته رسایت ونکړی

څرنګه چی ددی ناروغی مهمی منابعی د څارویو محصوالت لکه شیدی او پنیر دی نو د عامی -۳

نوموړی محصوالت بازار ته راوردوی وړاندیز کوم چی نوموړی مواد روغتیامسولینو او هغه تجاران چی 

 .دصحی ازموینو وروسته بازار ته عرضه او له هغه وروسته ورته دخرڅالو اجازه ورکړی شی

که په یوه کوریا کلی کی مننت څاروی ولیدل شی سمدستی باید دحیوانی دوکتورانو دمعالجی الندی -۴

 .او نوموړی څاروی له نورو جال وساتل شی ینهشیریال کی خپره ونیول شی تر څو ناروغی په چاپ

 سلنې مثبتې پیښې شمیره سیمه

 ۸ ۴ ۵۰ جالل اباد

 ۶ ۳ ۲۵ بهسود

 ۴ ۲ ۲۵ رسخرود
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ښځو ته په تیره بیا دوه ځانو ته وړاندیز کوم چی دحاملګی په وخت کی احتیاط وکړی شکمن لبنیات  -۵

او خواړه ونه خوری خکه نوموړی انتان په داخل الرحمی ژوندانه کی کوچنی ته یو لوی خطری فکتور 

 .دی

صاحبانو څخه زما هیله داده، هغه ناروغان چی دتبی څخه شکایت لری  داکرتته رانژدی ګرانو او زړه  -۶

دی دنوموړی  یو ځل لطفاً او کلینکونو کی د محرقی په نوم د مشتبه معایناتو په اساس تداوی کیږی 

ښه  نناروغی لپاره دقیقه تاریخچه او له هغه وروسته البراتواری معاینات تر رسه شی تر څو نوموړی انتا

او له هغه وروسته داړونده انتی بیوتیکو کارونه وشی تر څو ټولنی ته هم د اقتصاد له پلوه زیان  یتشیتثب

 .ونه رسی او هم دټولنی ناروغ وګړی ښه تداوی شی
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 اهمیت طبی چاي سبز

 M.A (1(رویین  اهللاروح

 استاد دانشگاه کاتب .1

 چکیده
 کهن،هاي ، از زمانهتندرستیبراي  چاي سبزدرباره سودمندي  .است ترین نوشیدنیترین و پرمصرفارزانپس از آب،  ،چاي

دهد نشان می ،مطالعات کلینیکی و تجربیگوید و بازمی را مفید نوشیدنی این طبی اساس نیز هاي جدیدپژوهش .اندسخن گفته
کند و تأثیرات محافظت می ،ر یافتهیکه چاي سبز در مقابل آسیب حجروي ایجاد شده توسط فشارهاي اکسیداتیو و معافیت تغی

هاي اي سبز براي پیشگیري از بیماريبر عالوه مصرف چ .شده استها نشان دادهکننده آن در انواع متعددي از سرطانپیشگیري
یک، هم چنان شواهدي راجع به تأثیرات ضد پیري، انتی دیابت .عروقی نیز مفید است -هاي قلبی کننده به شمول بیماريتضعیف

ضد چاقی، ضد آرتریت، انتی اتیروسکلروتیک، انتی اکسیداتیو چاي سبز موجود بوده و برخی مطالعات در مورد تأثیرات ضد 
از دست دادن  ۀیوقاشواهدي اپیدیمولوژیک ارتباط بین مصرف چاي سبز و  .کتریایی و ضد ویروسی چاي سبز نیز موجود استبا

 دهد که تأثیرات مفید چاي سبز با ترکیباتمطالعات متعدد نشان می .دهداستخوان وابسته به سن نزد افراد مسن را نشان می
گالیت -3-مخصوصاً اپی گالوکتشین 1بسیاري از این تأثیرات مفید با کتشین .پولی فینولیک موجود در آن مرتبط است

)2EGCG( دست آمده از مطالعات کلینیکی، در این مقاله مروري، معلومات اخیر به .شودموجود در چاي سبز مرتبط دانسته می 
ر تأثیرات هاي قلبی عروقی، سرطان و سایاپیدیمولوژیکی و البراتواري در مورد تأثیرات مفید چاي سبز جهت پیشگیري از بیماري

 .مفید مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است
 ها، سرطان، دیابتفینولکلیدي: چاي سبز، کتشین، پولی  کلمات

 
  

1 Catechine 2 Epigallocatechin-3-gallate 

 

                                                      



 

 

 مقدمه

در کل، دریافت شده است که چاي سبز از  .در جهان است هاترین نوشیدنیامروزه چاي یکی از پرمصرف
رات دهد که چاي سبز داراي تأثیبسیاري از مطالعات نشان می .نگاه صحی نسبت به چاي سیاه برتر است

ده است، شتأثیرات مفید صحی چاي سبز انجام دربارههاي اخیر تحقیقات زیادي در سال .مفید زیادي است
راي ببز، شامل تأثیرات پیشگیري از سرطان، تأثیرات مفید تأثیرات صحی عمده ناشی از مصرف چاي س

، ضد باکتریایی، ضد آرتریت، ضد ویروسی، ضد ضدالتهابیهاي قلبی عروقی، تأثیرات بیماري درمان
 .باشدکننده عصبی، تأثیرات کاهنده کلسترول و غیره میانجیوجنتیک، انتی اکسیداتیو، محافظت

ها حاوي بیشترین مقدار انتی شود و بر اساس گزارشهاي تخمیرناشده تولید میچاي سبز از برگ 
هاي آزاد ترکیبات اند که علیه رادیکالها مواديانتی اکسیدانت .ها استنام پولی فینوله کسیدانت قدرتمند با

و حتی سبب مرگ حجرات  رسانندآسیب می DNAر داده، به رسان در بدن که حجرات را تغییآسیب
 هاي آزاد با پروسه پیر شدن و همبسیاري از دانشمندان عقیده دارند که رادیکال .کنندمقابله می )شوندمی

 انتی .هاي قلبی مرتبط استچنان انکشاف تعدادي زیادي از مشکالت به شمول سرطان و بیماري
و سبب کاهش و حتی  کردههاي آزاد را خنثی هاي چاي سبز، رادیکالفینولها مانند پولی اکسیدانت

صورت  از آنجایی که تأثیرات مفید چاي سبز براي صحت به .شودمی هاآنهاي پیشگیري از برخی آسیب
 زیرا یک شود؛صورت منظم توصیه می مصرف چاي سبز بهبه روزافزون در حال اثبات است، تشویق 

ته که تأثیرات مفید چاي سبز را نداش هاعنوان یک بدیل براي سایر نوشیدنی ر و ارزان، بهدانوشیدنی مزه
.زایند، استاما بیشتر انرژي

ها و فالونول 1اهتأثیرات مفید صحی چاي سبز عمدتاً مربوط به ترکیبات پولی فینول آن مخصوصاً فالونول
اخیراً دریافت شده است که  .دهد، استمی هاي تازه چاي را تشکلوزن خشک برگ %30که نزدیک به 

هاي چاي خالصه .است EGCGبسیاري از تأثیرات صحی ذکرشده در چاي سبز مربوط به کتشین وافر آن 
 .خالص ثبات بیشتر دارد EGCGسبز نسبت به 

ترکیبات، مکانیزم اثر، تأثیرات صحی مفید و عوارض جانبی درباره تحقیقات اخیر  بهدر این مقاله  
 هاي انگلیسی وچاي سبز و تأثیرات مفید آن، در مقاالت موجود به زبان .است پرداخته شدهاي سبز چ

 ،pubmed ،NCBI ،ScienceDirect ،Springerهاي جستجوي مقاالت در سایت .فارسی مطالعه شده است
 .گوگل و غیره صورت گرفته و تأثیرات مفید و ناگوار چاي سبز و کتشین موجود در آن بررسی شده است

شده بود و موضوعات ذیل راجع به چاي سبز در مقاله علمی براي مرور انتخاب 100مجموع نزدیک به  در
یت چاي اي سبز، اهممقاالت مذکور مرور گردید: تأثیرات مفید صحی چاي سبز، تأثیرات انتی اکسیدانت چ

1 Flavanols 
                                                      



 102 - 119/ صص  سبز يچا یطب یتاهم 104

فصلنامه کاتب، علم
 ی

و پژوهش
 ی

سال
 3،

 
شماره 

3
، زمستان 

1395
 

اي هاي قلبی عروقی، تأثیرات چهاي مختلف، تأثیرات چاي سبز روي بیماريسبز در پیشگیري از سرطان
 .سبز بر باختن وزن، ترکیب کیمیاوي چاي سبز و غیره

 چاي سبز
آید به دست می Camellia sinensisچاي از نبات  .چاي مشهورترین نوشیدنی بعد از آب در جهان است

 یدترینمف هاآندر میان همه  .شوددر جهان مصرف می 1صورت چاي سبز، چاي سیاه و چاي اولونگبهو 
 .در هند و جاپان خالصه شد 17چاي سبز بار اول در قرن  .[1]تأثیرات در چاي سبز مشاهده شده است 

ود که از این شساله در جهان تولید میهاي چاي همهمیلیون تن برگ 2,5شود که نزدیک به تخمین می
صورت به %2و کمتر از  صورت چاي سیاهبه %78تا  76صورت چاي سبز، نزدیک به آن به %22-20میان 

 الیح شود دري شمالی و افریقاي شمالی مصرف میآمریکاچاي سیاه اساساً در اروپا،  .چاي اولونگ است
چاي اولونگ در کشورهاي  .شودصورت وسیع در چین، کوریا، جاپان و موراکو مصرف میکه چاي سبز به

 .[2]چین و تایوان مشهور است 

 پروسس نمودن چاي سبز
تخمیر نشده)، چاي سیاه (تخمیر (چاي سبز  :موجود است هايچابر اساس درجه تخمیر انواع مختلف از 

صورت نادرست استفاده اصطالح تخمیر نمودن در مورد چاي به .شده) و چاي اولونگ (قسماً تخمیر شده)
و به معنی معروض نمودن در هوا در جریان خشک  آن باید اکسیدیشن باشد تریقدقشود، اصطالح می

نوعی دیگري چاي عبارت از چاي سفید  .نمودن بدون عالوه نمودن مواد اضافی در جریان پروسس است
هاي جوان که به خاطر غیرفعال نمودن اکسیدیشن پولی د نموده و برگهاي تازه رشاست که از جوانه
 .آیدشده و بعداً خشک شده است، به دست میفینول، بخار داده

چاي سبز و سیاه در جریان  
صورت متفاوت پروسس تولید به

در تولید چاي سبز  .شوندمی
آوري شده را هاي تازه جمعبرگ

از دهند تا صورت فوري بخار میبه
تخمیر جلوگیري نمایند و یک 
محصول خشک و پایدار به دست 

 هايپروسه بخار دادن، انزایم .آیدمی

1 Oolong 
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ر دهد تا دکند و به چاي سبز اجازه میهاي موجود در برگ چاي را تخریب میمسئول براي تجزیه پگمنت
أثیرات را همراه با تعی هاي طبیپروسه مذکور فینول .ز باقی بماندصورت سبکردن بهجریان پروسه خشک

زمانی که چاي سبز به چاي اولونگ و بعداً چاي سیاه تخمیر شود، ترکیبات  .کندان حفظ میشمفید صحی
را بسازد، طوري که چاي مذکور  1هاشود تا تیفالويبز، دایمیرایز میپولی فینول (کتشین) در چاي س

 .دهدهاي بیولوژیک متفاوت نشان مییتفعال

 بزترکیبات چاي س
ها طوري که انزایم وزن خشک) %20-15باشد: پروتین (ترکیبات چاي سبز مغلق بوده و شامل مواد ذیل می

 3ایتایل گلوتامین-N-5، 2وزن خشک) مانند تینین %4-1سازد؛ آمینواسیدها (یک بخش مهم آن را می
، 11، لیوسین10، والین9تایروزین، 8، اسپارتیک اسید7، سیرین6، گالیسین5، ترپتوفان4گلوتامیک اسید

ا، گلوکوز، هوزن خشک) مانند سلولوز، پکتین %7-5ا (ه؛ کاربوهایدریت14، الیزین13، ارجنین12تریونین
وزن خشک) مانند کلسیم، مگنیزیم، کرومیوم، منگان، آهن،  %5ها و عناصر اثر (فرکتوز، سکروز؛ منرال

قدار اثر ، کوبالت، نیکل، پوتاشیم، فلورین و المونیم؛ ممس، جست، مولبدونیوم، سیلینیوم، سودیم، فاسفورس

1 Theaflavins 
2 Theanine 
3 5-N-Ethylglutamine 
4 Glutamic Acid 
5 Tryptophan 
6 Glycine 
7 Serine 

8 Aspartic Acid 
9 Tyrosine 
10 Valine 
11 Lucien 
12 Threonine 
13 Arginine 
14 Lysine 
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 )؛B ،C ،E( هایتامینو؛ 2مانند استیگماسترول هااسترول؛ 1لینولئیک اسید -لپیدها مانند لینولئیک و الفا
بات مفر مانند ها؛ ترکیمانند کلوروفیل و کاروتینوئید هارنگبیزهاي زانتیک مانند کافئین و تیوفیلین؛ 

 [3] اهها، کایدروکاربنها، استرها، لکتوندها، الکولالدیهای

الکلوئیدهاي متیل زانتین مانند کافئین، تیوبرومین و  %4-3صورت متوسط حاوي هاي تازه بهبرگ
بر عالوه فینولیک اسیدها مانند گالیک اسید و امینواسیدهاي خاص مانند تینین نیز موجود  .تیوفیلین است

ذکور نزدیک ترکیبات م .اندشامل فالونوئیدها و فینولیک اسیدکه  ها استپولی فینولچاي سبز داراي  .است
ها است که عمدتاً هاي چاي سبز، فالونولقسمت عمده فینول .دهندا تشکل میوزن خشک چاي ر %30به 

اد در یر زیهاي مختلفی است که به مقادالونوئیدهاي اصلی چاي سبز، کتشینف .شوندنام کتشین یاد میه ب
 از اندعبارتهاي عمده در چاي سبز کتشین .[3]شوند چاي سبز نسبت به چاي سیاه و اولونگ یافت می

[4]: 
 3اپی گالوکتشین

 4اپی کتشین
 5گاالت-3-اپی گالوکتشین

 6گاالت-3-اپی کتشین
 هاي موجود در چاي سبزرشد، ورایتی، منبع و غیره، کتشینعوامل متعددي به شمول روش تهیه، شرایط 

 .[5]کند می متأثررا از نگاه مقداري و کیفی 

 گاالت-3-اپی گالوکتشین
 EGCG گاالت یا-3-اپی گالوکتشین هاآنکه از میان  هاي پولی فینولیک استچاي سبز داراي کتشین
چاي هاي موجود در محتوي کتشین %65که  کتشین است ینترفراوان EGCG .یکی از انواع مهم است

د که بیشترین تأثیرات مفید مربوط به چاي سبز را تولی رسدیمو به نظر  سبز را به خود اختصاص داده است
 .است EGCGملی گرام از  200-100یک پیاله چاي سبز حاوي تقریباً  .کندمی

  

1 Alpha-linoleic acid 
2 Stigmasterol 
3 Epigallocatechin 

4 Epicatechin 
5 Epigallocatechin-3-gallate 
6 Epicatechin-3-gallate 
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 صحت انساندر تأثیرات چاي سبز 

، هايدردسربراي  .شدیمعنوان یک دوا و نوشیدنی صحتمند در نظر گرفته  قدیم چاي سبز به يهازمانهاز 
 دهنده و در کل طوالنی نمودن حیاتعنوان یک انرژيدردهاي بدن، هضم، اضطراب، دیتوکسیفیکیشن، به

 .توصیه شده است

 تأثیرات انتی اکسیدانت چاي سبز
ند مشخص چهر .یدانت آن مرتبط استفرضیه اساسی تأثیرات مفید صحی چاي سبز با اوصاف انتی اکس 

سیدانت عنوان انتی اک صورت برابر به ها در چاي سبز بهها در چاي سیاه و کتشینشده است که تیفالوین
صورت خاص کتشین ها و گالیک اسید) است، اما حاوي  ها (بهچاي سبز غنی از پولی فینول .اشندبمؤثر می
و  Zn، یا Cr ،Mn ،Seها مانند )، منرالCاربیک اسید (ویتامین ، اسک2ها، توکوفیرول1هاوئیدکاروتین

 [6] .ترکیبات فایتوکیماوي خاص است
 :ندکنعنوان انتی اکسیدانت فعالیت صورت غیرمستقیم بهذیل به يهاروشهمچنان ممکن است از 

 .مهار فکتور ترانسکرپشن حساس به ریدوکس

1 Carotinoids 2 Tocopherols 
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اکساید سنتاز قابل القا، لیپوکسیجناز،  مانند نتریک "pro-oxidant"هاي مهار انزایم .1
 .سیکلواکسیجناز و زانتین اکسیداز

 .ترانسفراز و سوپراکساید دیسموتاز -s-هاي انتی اکسیدانت مانند گلوتاتیونالقاي انزایم .2

هاي هاي مزمن و حاالت التهابی نتیجه استرس اکسیداتیو و تولید بعدي رادیکالبسیاري از بیماري 
ایی کلیوي، چندین )، بیماري و نارسLDLشامل بیماري قلبی (ناشی از اکسیدیشن  هاآنی از برخ .آزاد است

ر هاي موجود در چاي سبز، به خاطپولی فینول .باشندبط با پیري میهاي مرتچنان بیمارينوع سرطان و هم
 .اشندبزاد میهاي آهاي قوي رادیکالشان، تخلیه کنندهروکسیل موجود در ساختمان کیمیاويگروپ هاید

 تأثیرات ضد سرطانی
 562340واقعه جدید و  1479350، در حدود 2009) در سال ACS( آمریکابر اساس گزارش جامعه سرطان 

تداوي متعدد، محققین تا هنوز یک استراتژي  يهاروشبا وجود  .مرگ ناشی از سرطان رخ داده است
بسیاري از مطالعات اپیدیمولوژیک و تجربوي  .اندنکردهمعالجوي را براي این بیماري خطرناك دریافت 

هاي تداننتی اکسیادانند، چرا که میزان نوشیدن چاي سبز را عاملی براي جلوگیري از ابتال به سرطان می
به این ترتیب با  .است Eبرابر تاثیرگذارتر از ویتامین  25و  Cبرابر تاثیرگذارتر از ویتامین  100موجود در آن 

 [7]شود ، بدن در مقابل ابتال به سرطان مصون میتنتی اکسیدانان چاي سبز و دریافت نوشید
کنند موارد سرطان که مردم هر روز چاي سبز مصرف می یدهد که در کشورهایتحقیقات نشان می 

چنین فاقد  اما چاي سیاه؛ نشده است ییدتأهیچ رابطه علت و معلولی  یرتأثهرچند بین این  .کمتر بوده است
 و حتی اگر به مقدار زیاد چاي سیاه مصرف کنید، احتمال ابتال به سرطان روده، کیسه صفرا .خاصیتی است

 .شودبه افراد سرطانی نوشیدن دو یا سه پیاله چاي سبز در روز پیشنهاد می .دهدمخاط رحم را افزایش می
 .[8]تاسمشاهد شده  هاآنرطان ریه در در جاپان با وجود باالترین آمار در استعمال سگرت کمترین مقدار س

دهد که مصرف مختلف در سطح جهان شواهدي را نشان می يالبراتوارهاآوري شده از معلومات جمع 
تا  30در خالصه یک پیاله چاي سبز نزدیک به  .کننده روي کرسینوجنیز داردپیشگیريچاي سبز تأثیرات 

ول چاي در شکل اصلی و میتابولیت آن در خون یافت بعد از مصرف، پولی فین .کتشین موجود است 40%
که توسط  رسندیمهاي سالم به کولون و میتابولیت گیردیمجذب از روده کوچک صورت  .شودمی

 .شوندتجزیه می يارودههاي باکتري
بیولوژیک و نگهداشت  يهاپروسهمسیرهاي انتقال سگنال براي همراهی  عمل ضد سرطانی: مکانیزم

 هايیمارببنابراین اختالل در مسیرهاي مغلق مذکور با انواع متعددي از  هوموستاز حجروي حیاتی است؛
ان خود را از سرط کنندهپیشگیريهاي موجود در چاي سبز تأثیرات پولی فینول .نند سرطان مرتبط استما
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شود که در یم هاینجو منجر به بیان تغیر یافته دهد طریق تنظیم این مسیرهاي سیگنالی متعدد انجام می
 [9] .اندیلدختکثیر حجروي، انجیوجنیز و اپاپتوز 

صورت وسیع در ایالت شیوع سرطان هضمی در جریان سه دهه گذشته به روي سرطان هضمی: یرتأث
ده است ش داده شده در چین نشان در یک مطالعه انسانی انجام .متحده و اروپاي شمالی افزایش یافته است

چنان هم .افراد الکولیک کاهش داده استنزد  %39، سرطان مري را %81که چاي سبز خطر سرطان معده را 
است نزد افراد سگرتی کاهش نشان داده  %31و سرطان مري به اندازه  %16شیوع سرطان معده به اندازه 

]10].. 
ترین سرطان تشخیص شده نزد معمولصورت جهانی سرطان پستان  به :تأثیرات روي سرطان پستان

مطالعات نشان  .خود اختصاص داده و در حال افزایش استه کل موارد سرطان را ب %16است و  هاخانم
 ،آمریکادر  هاخانمشده نزد  در مطالعات انجام .دهدداده که مصرف چاي سبز سرطان پستان را کاهش می

صورت قابل توجهی با مصرف چاي سبز کاهش  تان بهشده است که سرطان پس جاپان و چین نشان داده
شده که شروع سرطان پستان با مصرف چاي  در یک مطالعه دیگر در چین نشان داده[11] .استیافته 

ایی سرطان پستان در چاي سبز نه کنندهپیشگیرياما معلومات در مورد تأثیرات  افتد؛می یرتأخسبز به 
 [12] .باشدنمی

هاي بسیار تهاجمی و مقاوم سرطان پانقراس یکی از سرطان :ن پانقراس و تخمدانتأثیرات روي سرطا
ورت منظم ص که به در یک مطالعه کلینیکی، دانشمندان دریافتند که افرادي .به تداوي نزد انسان است

قراس کنند، احتمال انکشاف سرطان پانکه آن را مصرف نمی کنند در مقایسه با کسانیچاي سبز مصرف می
 .[13] کمتر است نزدشانصورت قابل توجه  به
هاي مصاب به سرطان تخمدان که شده است که خانم شده در چین نشان دادهدر یک مطالعه انجام 

 تریوالنط، گرفتندینمکه آن را  در مقایسه با کسانی کردندیمحداقل روزانه یک پیاله چاي سبز مصرف 
 .[14] اندکردهعمر 

دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در میان مردان در کشورهاي غربی  :ن پروستاتتأثیرات روي سرطا
شده که کیفیت، مدت و تکرر مصرف  شده در چین، نشان داده در یک مطالعه انجام .سرطان پروستات است

 .[15] صورت قابل توجه خطر سرطان پروستات را کاهش داده است چاي سبز به
 .و آقایان است هاخانمها در میان سرطان ینترکشندهن شش یکی از سرطا :تأثیرات روي سرطان شش

هاي موجود در چاي سبز رشد حجرات شده که فینول صورت خارجی نشان داده شده بهدر تجربه انجام
بز و سرطان چاي س کنندهپیشگیريمطالعات کلینیکی اندکی در مورد ارتباط  .کندسرطانی شش را مهار می

 .[16] باشدشش موجود است و معلومات موجود نهایی نمی
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 عروقی هاي قلبیبیماري

وقی، هاي قلبی عرارتباط مصرف چاي سبز و کاهش خطر بیماريدرباره تقریباً تمام مطالعات منتشر شده 
و همکاران که براي  satoدر مطالعات اولیه در جاپان توسط  .کندرا پیشنهاد می هایماريبکاهش خطر این 

شده بود، دریافت گردید که شیوع سکته و خونریزي مغزي نزد خانم انجام 5000سال روي بیش از  4مدت 
تر از که بیش ، در مقایسه با کسانیکردندیمپیاله چاي سبز مصرف  5صورت روزانه کمتر از  که به کسانی

 .[17]برابر بیشتر بود  2، نمودندیمپیاله مصرف  5
هاي قلبی عروقی که مرگ ناشی از بیماري ندو دوستانش دریافت Nakachiدر یک مطالعه دیگر  

پیاله مصرف  3که کمتر از  ، در مقایسه با کسانیکردندمیپیاله چاي سبز مصرف  10که بیش از  نزد کسانی
صورت قوي که به شده در چین و جاپان نشان داده اخیراً مطالعات انجام .[18]کمتر بود  %28، کردندیم

هاي قلبی عروقی موجود است یک ارتباط معکوس بین مصرف چاي سبز و مرگ و میر ناشی از بیماري
دهد که مصرف چاي خطر انفرکشن ت متحده نیز نشان میشده در اروپا و ایاال مطالعات انجام .[19]

 .[20]میوکارد را کمتر کرده است 
 .داردبی هاي قلدهد که چاي تأثیرات محافظتی روي بیماريبررسی مطالعات اپیدیمولوژیک نشان می 

هاي احتمالی این تأثیرات شواهدي است که چاي سبز فشار خون را کاهش داده، تأثیرات مفیدي مکانیزم
 بهبودي اکسیدانت و ، انتیضدالتهابیبر عالوه تأثیرات  .روي پروفایل لپید خون، گلوکوز و وزن بدن دارد

 يهاملهحیکی از عوامل اصلی امراض قلبی و  .آیندیمهاي عمده به حساب در فعالیت اندوتلیال از مکانیزم
خود، باعث کاهش  Cو  A هايیتامینوچاي سبز عالوه بر  .قلبی موجودیت کلسترول باال در خون است

 .آوردیمن ییله قلبی و امراض از این نوع را پاشود که این موضوع خطر احتمال حمکلسترول در خون نیز می
هاي آزاد وجود رادیکال .هاي قلبی عروقی جلوگیري کنداز بروز بیماري تواندیمچنین مصرف چاي سبز هم
ز که کاتشین موجود در چاي سب حالی در .هاي قلبی عروقی شودمنجر به بروز بیماري تواندیم هایانشردر 

هاي آزاد محافظت کرده و به این وسیله از بروز ین در برابر رادیکالیی شراقادر است از پوشش درون
)، LDLکه چاي سبز موجب کاهش کلسترول بد خون ( ییهم چنان از آنجا .هاي قلبی جلوگیري کندبیماري

با مصرف  .شود، به این وسیله قادر است از بروز اتیروسکلروز پیشگیري کندتري گلسرید و فبرینوجن می
 [3] .یابدیمچاي سبز سطح کلسترول خون به اندازه قابل توجهی کاهش 

جرات ح یمترم باعثپژوهشگران معتقدند که حتی پس از سکته قلبی نیز نوشیدن چاي سبز  
د از عموالً بعکه م نکته دیگر این .کندحجرات را تسریع می یمترم روندها و قلب شده و دیده رگآسیب

اتشین که ک حالی در .شوندشود که منجر به مرگ حجروي میدر بدن تولید می یهایپروتینه قلبی، لحم
ه مغزي و قلبی را ب يهاسکتهو به این وسیله  مسدود کردهموجود در چاي سبز فعالیت این پروتین را 
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رین ه آسپیکی از عناصر فعال در چاي سبز به انداز .دهدرسانند و سرعت بهبودي را افزایش میحداقل می
هاي پولی فینول .بخشدکند که این اثر گردش خون را بهبود میخونی جلوگیري می يهاپالکتاز تجمع 
دهد هاي آزاد را به حجره کاهش میکه آسیب رادیکال انديقوهاي ها) انتی اکسیدانتز (کتشینچاي سب

 يهاپالكاز تشکیل  LDLرات جلوگیري از اکسیدیشن ذ .کندکلسترول جلوگیري می LDLو از اکسیدیشن 
این است که مصرف چاي سبز با کاهش خطر  بنابراین عقیده بر کند؛اتیروسکلروتیک جلوگیري می

 شده است که با افزایش صحت صورت روزافزون نشان داده مصرف چاي به .هاي قلبی مرتبط استبیماري
حجروي  هاي دخیل در محافظتفعالیت انزایماي سبز سبب افزایش چ .و قلبی عروقی مرتبط است متابولیک

فعالیت در  این .شود: سوپراکساید دیسموتاز در سیروم و بیان کتالز در اورتاعلیه انواع اکسیجن فعال می
ترکیب با فعالیت مستقیم روي انواع اکسیجن توسط یک کاهش در غلظت پالزمایی نایتریک اکساید است 

[21]. 
از به وجود  کند ومی متأثرها را توسط مسیرهاي مختلف یتابولیزم لپیدوجود در چاي سبز مکتشین م 

دریافت آن جذب تراي گلسریدها و کلسترول را کاهش  .کنداتیرواسکلروتیک جلوگیري می يهاپالكآمدن 
 .[22]شود مذکور در مطابقت با این واقعیت است که سبب افزایش اطراح شحم می هايیافتهدهد، می

 لسترول و تراي گلسریدروي ک یرتأث
ه چاي ک به ویژه آن .کلسترول خون است اندازهیکی دیگر از اثرات مثبت چاي سبز، کاهش قابل توجه 

ها میزان نه تن یرتأثاین  .شودسبز باعث کاهش میزان کلسترول بد و افزایش میزان کلسترول خوب می
وز دهد، بلکه مانع از برب را افزایش میکلسترول بدن را در حد متعادل نگه داشته و میزان کلسترول خو

 .شودمی عروقی –هاي قلبی سکته قلبی و سایر بیماري
ه شدن در نتیجه، شکست .کندکاتشین موجود در چاي سبز، فعالیت انزایم لیپاز پانفراس را مهار می 

ش با توجه به اینکه افزای .گیردیمشحم و تبدیل آن به اجزاي قابل جذب با سرعت بسیار کمی صورت 
هاي قلبی است، تراي گلسرید خون بعد از مصرف هر وعده غذایی یک ریسک فکتور در بروز بیماري

 .[4]گلسرید خون است يترکاهشغذایی روشی مناسب در  يهاوعدهمصرف یک پیاله چاي سبز در بین 

 ضد میکروبی هايیتفعال
هاي مرتبط ها توسط جلوگیري از اتصال باکتريپوسیدگی دنداندریافت شده است که مصرف چاي سبز از 

ها را در مقابل تخریش ناشی از دندان enamelچاي سبز مقاومت  .کندبا پوسیدگی دندان جلوگیري می
 .دهدنشان می ضدالتهابیهاي بیره اوصاف اسید افزایش داده و توسط کاهش بیماري
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تی بیوتیکی در انتانات استافیلوکوك اوریوس مقاوم به دوا اخیراً، چاي سبز در افزایش مؤثریت ان 
در مرحله اولیه  HIVنشان داده است که در پیشگیري از انتان  EGCGبر عالوه،  .موفقیت نشان داده است

 .مؤثر بوده است HIVپروسه انتان 
ین گاالت شاتکترکیب اپی گالوکه با بررسی ترکیبات موجود در چاي سبز دریافتند  جاپانیپژوهشگران  
)EGCGمانع از اتصال ویروس  ،) با عملکردي عایق مانندHIV  بدن و ایجاد  معافیتسیستم  حجراتروي

ملی عنوان عامل مک توان بهبه عبارتی نوشیدن چاي سبز را می .شودبدن می معافیتضعف در سیستم 
که به  ندر نهایت ای .بدن دانست معافیتیسیستم  حجراتبراي جلوگیري از ابتال به ایدز با عایق کردن 

عنوان یک نوشیدنی که  دلیل خواص فراوان چاي سبز، اکنون آن را در بسیاري از کشورهاي جهان، نه به
 .کنندگیاهی شناخته و نوشیدن روزانه آن را توصیه می دوايعنوان یک  به
به این  .ود آن را تسریع کردتوان بهباما با چاي سبز می ؛تبخال مشکلی است که عاملی ویروسی دارد 

ترتیب که اگر محل مورد نظر را با چاي سبز مرطوب کرده و صبر کنیم تا خشک شود و این عمل را سه 
 [23] .شودبار در روز تکرار کنیم، روند بهبودي و رفع محل زخم تسریع می

 چاي و دیابت
گر به رژیم غذایی خود توجه کافی نداشته ، خصوصاً ارودیمکم باال الً با افزایش سن، قند خون هم کممعمو
چاي سبز  .یابدیمهم افزایش  2زمان باال رفته و به دنبال آن احتمال بروز دیابت نوع  مروروزن به  .باشیم

امیالز  مکانیزم آن، مهار فعالیت انزایم ترینیاصل رسدیمبه نظر  .قادر است تا از بروز دیابت جلوگیري کند
در نتیجه  و شکندیم ياآهستهبا مهار شدن فعالیت این انزایم، نشایسته با سرعت بسیار  .دهن و روده است

بوهایدریت مصرف چاي به همراه یک وعده غذایی سرشار از کار .رودیمقند خون با سرعتی کمی باال 
این وسیله از ترشح انسولین  شود و بهشدن گلوکوز و کاهش جذب آن میمنجر به کاهش سرعت رها

 [24] .کندوگیري میجل
مطالعات متعددي نشان داده است که چاي ممکن است میتابولیزم گلوکوز و سیگنال دادن انسولین  

در یک مطالعه نزد  .دهدکه تمایل به تأثیرات صحی مصرف چاي را روي دیابت نشان می کندرا متأثر 
پیاله چاي در روز مصرف  4از  ی که بیشتریهاهاي داراي سن متوسط و مسن دریافت شده که خانمخانم
کمتر بوده  %30در حدود  2، خطر انکشاف دیابت نوع اندنکردهنسبت به کسانی که آن را مصرف  اندکرده
کاهش  %42یا بیشتر پیاله کافی در روز خطر دیابت را به اندازه  3در یک مطالعه دیگر مصرف  .[25]است 

کاهش خطر دیابت  .خطر دیابت همراه بوده است %33ا کاهش و دریافت مقادیر بلندي کافی نیز ب داده بود
 .[26] بعد از مصرف چاي سبز و کافئین مشاهده شده است هاخانمنزد 
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شده روي انسان، مصرف چاي سبز نشان داده است که تحمل گلوکوز را بهبود در یک مطالعه انجام 

الصه چاي مدت خاتواري، تطبیق طوالنیدر حیوانات البر .کندر نمییسطح گلوکوز اساسی تغی .بخشدمی

به  .شودچربی می حجراتز در وچاي سبز مانع از ذخیره گلوک .سبز حساسیت انسولین را افزایش داده است

ها (قندها) و ورزش مداوم، تییدراتوان از نوشیدن چاي سبز، کنترل میزان مصرف کربوهاین ترتیب می

رود اما قند خون باال می اندازهبا افزایش سن  .ها نام برداندام تناسبعنوان مثلثی براي حفظ سالمتی و به

برخی پژوهشگران  .شودایدهاي موجود در چاي سبز باعث کاهش قند خون میرلی سکوها و پلی فنلوپ

اما برخی دیگر معتقدند نوشیدن چاي سبز در جوانی  ،کنندنوشیدن چاي سبز را به افراد مسن توصیه می

 .[24] شودرل میزان قند خون، پیش از رسیدن به سن کهولت میباعث کنت

 تأثیرات چاي سبز روي چاقی
شین که کت رسدیمبه نظر  .است کردهخود جلب ه تأثیرات چاي سبز روي چاقی و دیابت توجه زیادي را ب

فریقایی در یک آخالصه چاي سیاه  .[24]آن، تأثیرات ضددیابت و چاقی دارد  EGCGچاي مخصوصاً 
مطالعه نزد حیوان البراتواري نشان داده است که باال رفتن سویه گلوکوز خون را در جریان دریافت غذا 

هرچند مطالعات اپیدیمولوژیک  .و نزد حیوانات البراتواري کاهش وزن به وجود آورده است کردهسرکوب 
ان داده است و مکانیزم این تأثیرات بر را روي چاقی و دیابت نش EGCGو کلینیکی اندکی، تأثیرات مفید 

ها با نشده است، ممکن است این مکانیزم صورت دقیق مشخصالبراتواري تا هنوز به هايیافتهاساس 
مسیرهاي مختلف مرتبط باشند مانند تعدیل بیالنس انرژي، سیستم اندوکراین، دریافت غذا، میتابولزم لپید، 

دهد که مصرف چاي سبز و یا خالصه آن، از طریق نسانی نشان میا مطالعات [27]یرهغکاربوهایدریت و 
 .شود، سبب کاهش وزن، مخصوصاً شحم بدن میpostprandialافزایش اکسیدیشن شحم و ترموجنیز 

 مرد چاق بررسی گردیده و نشان داده 6نزد  placeboدر مقایسه با  EGCGدر یک مطالعه دیگر تأثیرات 
ی توانایی افزایش اکسیدیشن شحم را نزد انسان دارد و ممکن است با به تنهای EGCGشده است که 

 .[28]تأثیرات ضد چاقی چاي سبز مرتبط باشد 

 هایدهفاسایر 
مطالعات نشان داده است که خالصه چاي سبز به خاطر موجودیت ترکیبات پولی فینولیک خود فعالیت 

 .ستتأثیرات باختن وزن را نیز دارا زدهد که چاي سباخیر نشان می هايیافته .دارد ضدالتهابی
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 چاي و آرتریت

عه در در یک مطال .است مطالعات اندکی از تأثیرات مفید چاي علیه بیماري آرتریت نزد انسان گزارش داده
کنند، که چاي مصرف نمی هاییآن، نسبت به نوشندیمکه چاي  هاییآنشده است که  بریتانیا، نشان داده

 [29] .باشنداستخوان بیشتر می داراي غلظت منرالی

 چاي سبز و جوانی
 تیداننتی اکسااصلی آن وجود میزان قابل توجهی  علت .شناسندمی ضدپیري دوايعنوان  چاي سبز را به

ها یکی تنتی اکسیدانا .هاي مؤثر در حفظ شادابی و جوانی موجود در چاي سبز استتنتی اکسیدانابه ویژه 
بدن، با به تعویق انداختن شروع روند پیري  حجراتي حفظ سالمتی و شادابی عوامل برا ینترشاخصاز 

 .هستند حجرات

 چاي سبز و استرس
شته است، خاصیت آرام بخشی دا امینواسیدموجود در چاي سبز که نوعی » تیانین آل«ترکیبی موسوم به 

 .تواند حالت تنش، افسردگی و استرس و هیجان را از بین ببردو می

 و مشکالت دهان و دندانچاي سبز 
به این  .دبراز بین می، منفی دارد یرتأثکه بر سالمت دهان و دندان را زا بیماريچاي سبز بسیاري از عوامل 

ز عالوه بر این چاي سب .توان نوشیدن چاي سبز را مکملی براي سالمت دهان و دندان دانستترتیب می
در  .کندن، بوي بد دهان و تنفس بد بو را نیز مرتفع میهاي نامناسب محوطه دهابا از بین بردن باکتري

ها خوشبوکننده دهان، پیش از حضور در مراسم رسمی و مهمانی دوايعنوان چین باستان از چاي سبز به
 .کردنداستفاده می

 و استخوان چاي سبز
ب درصد این ترتیبه  .ستهامثبت آن بر استخوان یرتأثدلیل  ینترعمدهدرصد باالي فلوراید چاي سبز، 
ها را در مقابل آسیب به ویژه پوسیدگی و پوکی ها و دندانتواند استخوانباالي فلوراید در چاي سبز می

 [29] .محافظت کند
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 چاي سبز و جلد

ی هاي آزاد، (یکبه ویژه رادیکال هایبآسهاي موجود در چاي سبز، حجرات جلد را در مقابل یدانتانتی اکس
به این ترتیب چاي سبز مانع از بروز  .کندسرطان و افتادگی و آسیب به جلد) محافظت میاز عوامل ایجاد 

 [23] .شودسرطان، افتادگی و چروك خوردن جلد به ویژه جلد صورت می

 عوارض جانبی
 و با وجودي که چاي سبز تأثیرات صحی متعددي دارد، ممکن است این تأثیرات تا یک دوز معین باشد

بر عالوه تأثیرات کتشین موجود در چاي  .ممکن است سبب ایجاد برخی عوارض ناگوار شوددوزهاي باالتر 
موجود در چاي سبز سایتوتوکسیک است و مصرف مقادیر  EGCG .سبز نزد تمام افراد یکسان نخواهد بود

ی اصل لیکمتابو يهاارگانسبب ایجاد سایتوتوکسیسیتی حاد به حجرات کبدي و  تواندیمزیاد چاي سبز 
 .بدن شود

چند با مصرف مقادیر زیاد چاي سبز در رژیم غذایی احتمال کمتري در مورد ایجاد چنین عوارض  هر 
 جانبی وجود دارد تأثیرات مضر مصرف بیش از حد چاي سبز و سیاه ناشی از سه فکتور ذیل است:

 .فراهم زیستی آهنهاي چاي روي ) تأثیرات پولی فینول3المونیم؛ () موجودیت 2موجودیت کافئین؛ ( 
یب خوابی است که ناشی از ترکه از نوشیدن چاي سبز عبارت از بییکی از عوارض جانبی منفی گزارش شد

 Kامین چاي سبز داراي ویت .هر چند چاي سبز مقدار کمتري کافئین نسبت به کافی دارد .کافئین آن است
آهن  اًمخصوصکافئین، از جذب مواد معدنی به خاطر داشتن  .است که ممکن است با وارفارین مداخله نماید

 لبشانقکه ضربان  هاییآنهاي باردار، شیرده و افرادي که ناراحتی اعصاب دارند و خانم .کندجلوگیري می
 ،مصرف این چاي همچون چاي سیاه به همراه غذا .نکنند رويزیادهنامنظم است، بهتر است در مصرف آن 

تواند باعث دفع زیاد آب از بدن روي در مصرف این چاي میزیاده .دهدجذب، آهن و کلسیم را کاهش می
 .شود قبضیتو خشکی مدفوع و 

 گیرينتیجه
بسیار قدیم به هدف نگهداشت و بهبود صحت مصرف شده  يهازمانچاي سبز در بسیاري از کشورها از 

د باکتریایی، ، ضضدالتهابیانتی موتاجنیک، انتی دیابتیک، چاي سبز داراي خواص انتی اکسیدانت،  .است
هاي چنان روي بیماريچاي سبز هم .کننده سرطان استیريپیشگ ترمهمضد ویروسی و از همه 

هاي از فینول ي سبز توسط تعداد زیاديفعالیت انتی اکسیدانت چا .نیرودیجنراتیو تأثیرات مثبت داشته است
 که تأثیرات مفید صحی چاي سبزی از آنجای .شودهمراهی می ...ها وا، فالونولهتانینها، طبیعی، کتشین
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با در نظر داشت این مسایل، قابل توصیه است که مصرف  .صورت روزافزون در حال تصدیق شدن استبه
 .صورت منظم در نظر داشته باشیمچاي سبز را در رژیم غذایی روزمره خود به

یز دهند، معلومات کلینیکی انسانی نأثیرات صحی چاي سبز را نشان میمطالعات البراتواري زیادي ت 
ن یشده است، اما به تحقیقات بیشتر جهت معرفی محدوده فواید صحی چاي سبز و تعی در زمینه انجام

 .مقادیر مصرف آن براي ایجاد چنین تأثیرات مفید، دانستن مکانیزم اثر تأثیرات نامبرده ضروري است
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 علمی يهانشستو  هاکنفرانسگزارش 

 توسعه اقتصادي و المللیبینکنفرانس «شرکت در  برگزاري و
 در ترکیه »مطالعات اجتماعی

 ترکیههاتاي  -2016می  5-7

 به بخش یستأسدانشگاه کاتب از بدو 
 به همین .تحقیق اهمیت خاصی داده است

 يهابخشاز جهت مدیریت تحقیقات را 
سازمانی خود قرار داده است که داراي 

بر اساس استراتژي  .متعدد است وظایف
پالن مدیریت تحقیقات علمی در سال 

، الزم بود که سمینارها و 1395
 یالمللبینعلمی داخلی و  يهاکنفرانس

ه با توجه ب شود.توسط این بخش برگزار 
این امر مدیریت تحقیقات با مراکز داخلی 

تا  کردهو خارجی ارتباطاتی برقرار 
 در کند.مشترك را برگزار  يهابرنامه

 .ترکیه یکی از نهادها موسسه ایکساد بود
طالعات م المللیبیناین موسسه کنفرانس 

اجتماعی و توسعه اقتصادي را در ترکیه 
در بازدید ریاست این نهاد  .داشت مدنظر

از افغانستان و جلسات اولیه، ایشان از ریاست دانشگاه و مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه کاتب براي شرکت 
بعداً با توجه به پتانسیل دانشگاه کاتب، از دانشگاه کاتب خواسته شد که  .انس دعوت کردنددر این کنفر

.برگزارکننده در این کنفرانس فعالیت داشته باشد عنوانبه

 



 یعلم يهانشستو  هاکنفرانسگزارش  124

فصلنامه کاتب، علم
 ی

و پژوهش
 ی

سال
 3،

 
شماره 

3
، زمستان 

1395
 

و حضور در این کنفرانس اقدامات اولیه  ریزيبرنامهجهت  1395لذا مدیریت تحقیقات علمی از آغاز سال  
به  .در ترکیه و گرجستان برگزار شود 2016می  10تا  5کنفرانس بنا بود که در این  .را به انجام رساند

 .دالیل امنیتی کنفرانس فقط در ترکیه برگزار شد
 هاييتوانمندهدف اصلی دانشگاه کاتب از مشارکت در برگزاري کنفرانس مشترك در ترکیه معرفی 

رعی دانشگاه اهداف ف عالوه بر این هدف، .بود المللیبیندر این کنفرانس  کنندگانشرکت دانشگاه کاتب به
 در ترکیه از قرار ذیل است: المللیبینکاتب از شرکت در کنفرانس 

 خصوصی ترکیه يهادانشگاه تجربیات آشنایی با .1
 خصوصی در ترکیه يهادانشگاهبا  هانامهتفاهمایجاد  .2
 دانشگاه مدلیست ترکیهبررسی شرایط و وضعیت دانشجویان بورس شده دانشگاه کاتب در  .3

با توجه به این اهداف دانشگاه کاتب 
 ریزيبرنامهجهت همکاري و 

 20کنفرانس نماینده خود را در تاریخ 
ریاست  کرد.آپریل به ترکیه اعزام 

علیرضا محسنی و  داکتر ،دانشگاه
ید س داکتر ،مدیریت تحقیقات علمی

جعفر احمدي به منظور تحقق اهداف 
 يکارهاجام شده پس از ان ذکر

 3مقدماتی مانند دریافت ویزا در تاریخ 
 کردند. می به سمت ترکیه عزیمت

می در  5کنفرانس در تاریخ  
شهر هاتاي یکی از شهرهاي ساحلی 

محل  .شد برگزار جنوب ترکیه
متعدد بود که در مدت سه روز حدود  يهاسالنبرگزاري کنفرانس در حقیقت یک کاروانسراي قدیمی با 

 .شدیم ارائهه مقال 100

در این  .موسسه ایکساد برگزار شد رئیسکنفرانس و  رئیسافتتاحیه با حضور نماینده شهرداري،  جلسه 
موسسه ایکساد از نقش دانشگاه کاتب در برگزاري این کنفرانس و حضور در این کنفرانس  رئیس جلسه
 کرد.تقدیر 
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تحقیقات دانشگاه کاتب در مورد فرهنگ مشترك مدیریت  ،يجعفر احمدسید  داکتر در این کنفرانس، آقاي
ایشان ضمن اشاره به موالنا، از فرهنگ و تاریخ مشترك افغانستان و  .کرد افغانستان و ترکیه سخنرانی

ایر ترکیه و س يهادانشگاههمکاري دانشگاه کاتب با درباره ، شانیسخنراندر اخیر  .سخن گفتترکیه 
ساس این صحبت، اساتید و دانشجویان قزاقستان از دانشگاه کاتب براي بر ا .کردند کشورها اعالم آمادگی

 کردند.همکاري دعوت  يهاراهقزاقستان و بررسی  يهادانشگاهبازدید از 

 هايیاسترو جلساتی را با  یدهابازدعالوه بر برگزاري این کنفرانس، هیأت دانشگاه کاتب  
لیست در آنکارا دانشگاه مد المللینبتد در آنکارا، دانشگاه بیکنت در استانبول، مسئولین روابط  يهادانشگاه
همکاري  يهاراهدر این جلسات  .داشتند

 يهادانشگاهمشترك دانشگاه کاتب و 
مذکور بررسی شد که بنا شد در قالب 

 مابینیف قراردادهاییو  نامهتفاهم
 .اجرایی شود
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ویان بورس شده دانشگاه کاتب در دانشگاه مدلیست، دانشجویان قونیه، دانشجویان افغان در این سفر دانشج
 هاآن در این جلسات مشکالت .را با هیأت دانشگاه کاتب داشتند یدارهاییددر استانبول به صورت جداگانه 

 .براي رفع مشکالت مطرح گردید هاییییراهنماشنیده شد و 

 

 



 

 انتخاباتی تک کرسی نقد و بررسی نظام نشست علمی

15/06/1395 

تک کرسی، برنامه ساعت چهارده و پانزده دقیقه با پخش  یانتخاباتدر نشست علمی نقد و بررسی نظام 
 داکتر ،پس از اجراي سرود ملی، مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه کاتب .شدسرود ملی افغانستان افتتاح 

مرکز تحقیقات در سمستر اول  هايیتفعالسید جعفر احمدي، به اهداف این جلسات پرداخت و برخی از 
استراتژیک مدیریت تحقیقات دانشگاه  يهابرنامهوي عنوان کرد که بر اساس  .را توضیح داد 1395سال 

چاپ و نشر کتاب و فصلنامه کاتب و  يهابرنامه تاکنونمحوري، پژوهشفته و با شعار کاتب به پیش ر
ه در سمستر گذشته دانشگاه کاتب در ترکی .است درآوردهو ملی را به اجرا  المللیبینعلمی  يهاکنفرانس

د بزرگ رکه این خود یک دستاو کردتوسعه اقتصادي و مطالعات اجتماعی را برگزار  المللیبینکنفرانس 
توسط انتشارات دانشگاه  یردرسیغجلد کتاب درسی و  10حدود  1395در بهار  .براي دانشگاه کاتب است

بر اساس  اهداف خود %100با این اقدام مدیریت تحقیقات دانشگاه کاتب به  .کاتب چاپ و نشر شده است
 .استبرنامه استراتژیک رسیده 
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مدیریت تحقیقات علمی ادامه داشته و رو به  يهابرنامهمدیریت تحقیقات علمی در اخیر عنوان کردند که 
آینده  يهاهفتهدر  .وار خواهد بودعلمی هفته يهانشستکارها برگزاري  ینترعمدهاز  .گسترش است

ه به استانداردهاي خواهد شد که در این شماره سعی شده است که این مجل خارجفصلنامه کاتب از چاپ 
 .نزدیک باشد ISI مانند المللیبین

 بنیاد انتخابات شفاف رئیس، نخستین سخنران اصلی این نشست آقاي محمد نعیم ایوب زاده 
ن تغییرات به در ای .ایشان در ابتدا به تغییرات اساسی در نظام انتخابات افغانستان پرداخت .افغانستان بود

ر مدت ویژه زنان و تغیی هایییکرسمانند هندوها)، ( هایتاقلوجه به حقوق حذف کمیسیون سمع شکایات، ت
 کردند.سال اشاره  5به  6زمان کمیشنرها از 

و جود دارد و براي اجراي این نظام باید شرایط  آمریکاوي عنوان کرد که نظام انتخاباتی تک کرسی در 
 زیر محقق باشد:

 یک هویت ملی رسیده باشند؛ملت شدن باید وجود داشته باشد و همه به  .1
 وجود عدالت سیاسی، حقوقی و اجتماعی؛ .2
 آمار نفوس کشور دقیق مشخص باشد؛ .3
 اداري بر اساس عدالت شکل گرفته باشد؛ يواحدها .4
 .حق انتخاب و آزادي براي رأي دادن داشته باشند کنندگانشرکت امنیت سرتاسري حاکم باشد؛ .5
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در ادامه آقاي ایوب زاده این  .شودیمکرسی مطرح تکحال اگر این شرایط وجود داشته باشد انتخابات 
 ؟که این نوع سیستم انتخاباتی چه مزایا و نواقصی دارد کردندرا مطرح  سؤال

 از: اندعبارتآقاي ایوب زاده به دو مزیت سیستم تک کرسی اشاره کرد که 
والیت  که در کردنداشاره ایشان به انتخابات پارلمانی گذشته  .شودمی عدالت انتخاباتی برقرار .1

غزنی یا بدخشان به دالیل مختلف فقط از یک قوم خاص وارد پارلمان شدند که در سیستم 
 .شودیمتک کرسی این موضوع اصالح 

ري را هزینه کمت هاآنهاي انتخاباتی هدفمند پیش رفته و کمپاین .دیریت انتخابات بهتر استم .2
 .کنندیممصرف 

 از: اندعبارتکه  کردنواقص سیستم انتخابات تک کرسی ا را نیز مطرح وي در ادامه 
 چگونه وارد مجلس هایندهنماها انتخابات نباشد، اگر در این ولسوالی .ها ناامن استولسوالی 50% .1

 شوند؟
 ها دقیق معلوم نیست؛مرزهاي ولسوالی .2
 نداریم؛آمار و نفوس دقیق  .3

 



 یتک کرس یانتخابات نظام ینقد و بررس ینشست علم 130

فصلنامه کاتب، علم
 ی

و پژوهش
 ی

سال
 3،

 
شماره 

3
، زمستان 

1395
 

با توجه به قانون جندر، این زنان از کدام حوزه  .است اشاره نشده هازندر این سیستم به حضور  .4
 .بروز خواهد یافت هانزاعوارد شوند؟ در این مورد باز 

 .شوندیم: در هر حوزه زورمندها با انواع ترفندها وارد مجلس زورمندهاحاکمیت  .5
 هاآنا ، آیاندپراکنده مختلفدر نقاط  هایتاقلاین  .هد شدرعایت نخوا هایتاقلو  هایکوچترکیب  .6

 خواهند داشت؟ ايیندهنما
 ؟شودیمچگونه معین  هایکرسبزرگ مانند کابل،  يشهرهادر  .7

ن سیستم در ای .هنوز آماده انتخابات تک کرسی نیست افغانستانگفت که  توانیمبر اساس این نواقص، «
شنهاد اصالً دولت با پی .کندیم یجادااست و بین اقوام و مردم اختالف  برانگیزیتحساسداخل افغانستان 

 .»که از نبود مجلس به اهداف خود برسد خواهدیماین سیستم، 
الت مشارکت و عد، استاد دانشگاه کاتب، دومین سخنران این نشست ،محمد اکرم عارفی داکترآقاي  

که در انتخابات باید گفت قانون اساسی  83به ماده  اشارهبا وي  .را دو محور اصلی در انتخابات دانست
 .عدالت تحقق یابد

 هاياددهندهپیشنه هايیزهانگکرسی، تکعارفی قبل از طرح مزایا و معایب سیستم انتخابات  داکتر
 :گفتتخاباتی تک کرسی انمزایاي سیستم  بارهدروي  .برد سؤالاین طرح را زیر 

 انتخاباتی؛ ينامزدهاانتخاباتی براي  هايینههزکاهش  .1
 ؛گیردیمو گزینش بهتر صورت  سازيینهزم .2
 .سازدیمزمینه مشارکت عادالنه را فراهم  .3

 از: اندعبارتکه  کرداین سیستم اشاره  هايیکاستبه  ويدر ادامه 
 است و مشکل وجود دارد؛ گرفتهشکل ناعادالنهساختار اداري  .1
 است؛ نامشخصنفوس  .2
 وجود ندارد؛ هاحوزهها و یولسوالحاکمیت دولت بر تمام  .3
 ؛ینواح یگردنمایندگان در قبال  پذیريیتمسئولمحلی، قومی و عدم  هايیشگراتشدید  .4
 .يسازملتتضعیف هویت ملی و  .5

که با توجه به معایب سیستم تک کرسی در افغانستان، این  کردمانند آقاي ایوب زاده عنوان عارفی،  داکتر
 .نیستطرح در حال حاضر مناسب 
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 .سخنران سوم از نگاه حقوقی به سیستم تک کرسی پرداخت عنوانبه ،ضامن علی حبیبی داکترآقاي  
داشته  حضوراقشار، احزاب، اقوام در آن  ۀهمکه  وي در ابتدا عنوان کرد که باید به دنبال سیستمی باشیم

 مسئله نوزهاز دولت شدیداً انتقاد کرد که  وي .در انتخابات سالم و شفاف تثبیت شهروندان مهم است .باشد
جود فساد و ،زورمندان در انتخابات و تقلب نقش دارند ،ندارد وجودآمار  ،تذکره الکترونیکی را حل نکرده

 .سازدیمحال دولت انتخابات تک کرسی را مطرح  ،دارد
میت تأمین شود؛ قانون حاکامنیت شهروندان  .که باید اول تثبیت شهروندان صورت گیردافزود در ادامه  وي

حران نظام تک کرسی نه تنها ما را از ب .به نظام انتخابات تک کرسی فکر کرد توانیمگاه  داشته باشد؛ آن
براي استفاده از نظام انتخابات تک کرسی اوالً تثبیت هویت  .دهدیم؛ بلکه بحران را افزایش سازدینمخارج 

 .اداري باید تعدیل شود يواحدهارت گیرد و ثانیاً الکترونیکی باید صو يهاتذکرهاز طریق 
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Medical Importance of Green Tea 

Rohullah Roien (M.A) 

Abstract 

Tea is the cheapest and most consumed beverage after water to humans in 
the world. The beneficial effects of green tea for health have been studied 
since ancient times. Modern medical studies provide the medical bases for 
these beneficial effects. The clinical and experimental studies show that green 
tea provide protection against cell damage caused by oxidative stresses and 
modified immunity, and the preventive effect of the green tea has been shown 
in numerous types of cancer. Moreover consumption of green tea has been 
beneficial in prevention of debilitating disease including cardiovascular 
disease. In addition evidence about the anti-aging, anti-diabetic, anti-obesity, 
anti-arthritic, anti-atherosclerotic, and anti-oxidative effects of green tea is also 
present. Moreover some studies about anti-bacterial and anti-viral effect of 
green tea are also available. Epidemiologic evidence shows association 
between green tea consumption and prevention of age-related bone loss 
among older people. Different studies show that the beneficial effects of green 
tea are related to its polyphenol compounds. Many of these beneficial effects 
are linked to catching especially Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) found in 
green tea. In this review article, the recent information about beneficial effect 
of green tea in the prevention of cardiovascular disease, cancers and other 
beneficial effects, from clinical, epidemiological and laboratory studies has 
been studied. 

Keywords: Medicine, Green Tea, Cancer
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Prevalence of Brucellosis in Nangarhar  

Dr. Mohammad Asef (M.A)4 

Abstract 

The research is conducted on 100 volunteer patients from 1/8/1393 until 
1/2/1394 in Jalalabad city, Behsood and Sukhroad districts.  Male and female 
were equally divided by 50:50.  Out of 100 patients, 18 of them were positive 
among the patients, the higher percentage of the disease has been found in 
women followed by men, which were 10 and 8 cases respectively. Patients 
from Behsood contained higher infectious disease rate in Behsood followed 
by Sukhroad and Jalalabad, in addition the mid age women (30-40y) were 
more prone to the disease compare to the rest ages.  

Keywords: Brucellosis, Jalalabad, Behsood, Prevalence 

  

4 Professor at Nangarhar University  
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Comparing the effectiveness of Life Enhancement & 
Advancement Program on decrement of drug use 
temptation among in-treatment drug abusers in 
Afghanistan 

Sayed Hossein Hosseini “Sajjad”, (M.A) 
Dr. Zahra Tabibi, Ph.D 
Dr. Javad Salehi Fedradi, Ph.D 
Fazl Ahmad Ghorob  
Seddighe Akbari (M.A) 

Abstract 

The aim of the current study was “comparing the effectiveness of Life 
Enhancement & Advancement Program on decrement of drug use temptation 
among in-treatment drug abusers in Afghanistan”. 24 addicted male 
individuals assigned into two groups (experimental and control). A drug 
temptation questionnaire was administered to assess temptation to drug use 
before and after interventions. The experimental group received 6 ninety 
minutes long intervention sessions. The control group received nothing. 
Results indicated that, compared to the control condition, LEAP interventions 
could reduce temptations for substance use. 

Key words: Life Enhancement and Advancement program; Group 
Therapy; Drug Dependency; Temptation. 
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Efficacy of Trauma Focused- Cognitive-Behavior Therapy 
on Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder in 
displaced war-exposed adolescents in Afghanistan 

Dr. Sayed Jafar Ahmadi Ph.D.1 
Dr. M. B. Kajbaf Ph.D.2 
Dr. H. T. Neshat Doost Ph.D.3 

Abstract 

The objective of this study was to conduct a pilot randomized control trial 
(RCT) investigating the effectiveness of trauma-focused cognitive-behavior 
therapy (TF-CBT), in treating symptoms of posttraumatic stress disorder 
(PTSD) and depression in bereaved afghan adolescents. Participants were 
bereaved Afghan adolescents with PTSD and depressive symptomatology 
and were randomly assigned into TF-CBT, or control group. At baseline, all 
groups completed Persian versions of the Mood and Feelings Questionnaire 
(MFQ) and Child Revised Impact of Event Scale-13 (CRIES-13). The 
intervention group then had five consecutive weekly group sessions of TF-
CBT. The Control group had no additional contact. The CRIES- 13 and MFQ 
were re-administered to all participants after the five-week period and at 
twelve-week follow-up. For Analysis had used MANCOVA and d, Cohen test. 
In terms of PTSD symptoms, the groups did not differ significantly at pre-
intervention. At post-intervention, TF-CBT group had significantly lower levels 
of PTSD symptoms compared to the Control group. At twelve-week follow-up 
the TF-CBT group was still significantly lower than the Controls. In terms of 
depression, participants were less depressed post-intervention than at pre-
intervention. However, at follow-up these improvements were not maintained. 
The findings suggest TF- CBT may be a promising intervention for the 
treatment of PTSD and mood in afghan adolescent and that further research 
in the area is warranted.  

Key words: Post traumatic Stress Disorder, Mood, Cognition- Behavior 
Therapy and Afghan Adolescent. 
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Review of Effective Factors of Reducing Administrative 
Corruption in Ministry of Finance 

Farshid Fetrat (M.A) 
Dr. Ali Reza Mohseni Ph.D 
Dr. Sayed Jafar Ahmadi Ph.D 

Abstract  

The aim of this research is to review the effective factors: as Cultural Factors, 
Factors of Work Life Quality, Individual Factors, Internal& External 
Organizational Factors of Reducing Administrative Corruption in Ministry of 
Finance. This is a descriptive and analytical research. Its statistical population 
constitutes employees of Ministry of Finance. 

Its sampling method is Simple Random Sampling and the volume of sampling 
is 135 employees. To review the objective of the research a questionnaire 
containing 32 questions have been used. 

The validity of the questionnaire is based on 0.87 Cranach’s alpha. To analyze 
the data the Kalmogorov-Smiranov and Parametric T1 Tests have been 
applied. The SPSS software has been used to analyze the data. The findings 
indicate that cultural factors, factors of work life quality, individual factors, 
internal & external organizational factors are effective on reducing 
administrative corruption in Ministry of Finance. 

Therefore, Ministry of Finance and relevant entities should consider the above 
mentioned factors in order to reduce administ comparing the effectiveness of 
Life Enhancement & Advancement Program on decrement of drug use 
temptation among in-treatment drug abusers in Afghanistan native corruption.  

Keywords: Administrative Corruption, Cultural Factors, Factors of Work 
Life Quality, Individual Factors, Internal Organizational factors , 
External Organizational Factors 
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The impact of population growth and inflation on economic 
growth in low-income countries over the years (2000-2013) 

Mohammad Sadegh Mosaddegh 
Alireza Mohseni Ph.D. 
Najibullah Arshad 

Abstract 

Given the importance of economic growth in developing countries to study the 
factors that affect the economic growth of the utmost importance. The most 
important factors that affect economic growth, population growth and inflation 
are the issue of the relationship between population growth, inflation and 
economic growth theoretically and experimentally by various economists, are 
analyzed. Some economists believe that rapid population growth hinders 
economic growth while others believe that population growth leads to 
economic growth on the other hand there is high inflation , cost of living 
increases and the slower economic growth . 

This study examines the impact of population growth and inflation on 
economic growth in low income countries using panel data annually to the 
generalized least squares (GLS) in years (2000-2013) been done . 

The results show that population growth has statistically significant positive 
impact on economic growth and population growth with an increase of one 
percent (0.95350)   percent economic growth increases. The results show the 
absurdity effect of inflation on economic growth in these countries. 

Key words: growth, inflation, economic growth, GDP growth 
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Inflation-Real marginal cost relationship in Iran: ARDL 
Bound-test versus DSGE approach 

Dr. Alireza Mohseni, Ph.D. 

Abstract 

This article is about the relationship between real marginal cost and inflation 
in New Keynesian Phillips curve based on two different approaches of DSGE-
Bound and ARDL tests of Iran's economy and for seasonal time series data 
from 1991 to 2010. Results have shown that there is a positive relationship 
between inflation and real marginal cost in the short and long terms. 

Results show that the marginal cost of real shocks increases inflation and 
decreases product. Results from the Bayesian estimation of DSGE model, 
designed for Iranian economy, also indicate that the proportion of the past and 
prospective inflation coefficient in the Philips Hybrid Curve is almost the same 
and the past inflation is only 3.2 percent greater than the prospective inflation. 

On the basis of impulse response functions of DSGE model, the positive shock 
of real marginal production costs is positive and affects inflation; decreasing 
its impacts will last for more than 15 courses. However, based on the analysis 
of shock variances, the final cost shock explains 38 percent of the inflation 
changes in the short-term which is decreased to 34 percent in the long run. 

Key-Words: real marginal cost, inflation, new Keynesian Philips curve, 
ARDL model and DSGE approach.  
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