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__________________________________________________________________ سیدحسه قًامی

چکیدٌ
عقَد هشاسکتی اص ابضاسّای هْن تأهیي هالی دس باًکذاسی اسالهی ّستٌذ .دس ایي عقَد باا تَهاِ باِ ایٌکاِ
باًک چِ ًَع قشاسدادی با هشتشی هیبٌذد ،سْنبشی هتفاٍتی دس قاشاسداد رکاش هایشاَد؛ ٍلای دس همواَع
ّواًٌذ الگَی هذیش  -عاهل اًمام یک فعالیت اقتصادی بِ هشتشی ٍاگزاس هیگشدد.
دس هقالِ پیش سٍ کَشش شذُ است الگَی ًظشی بشای عقَد هشاسکتی دس قالا الگاَی هاذیش -عاهال اص
ًظشیِ باصیّا دس ششایط اطالعات ًاهتقاسى ٍ دس حالت کژگضیٌی اسائِ ٍ بِ ایي پشسش پاسخ دادُ شاَد کاِ
با استفادُ اص الگَی هذیش  -عاهل چگًَِ هیتَاى هشکل کژگضیٌی دس عقَد هشاسکتی باًکذاسی اسالهی سا
پشسش پژٍّش دٍ فشضیِ هطشح است :یکی ایٌکِ بِکاسگیشی دستاٍسدّای الگَی هذیش  -عاهل دس عقَد
هشاسکتی هَه کاسآهذی بیشتش ٍ عولیاتیتششذى آى هیشَد ٍ دیگشی ایٌکِ بِکاسگیشی الگَی هذیش -
عاهل دس هحیط کاهالً اسالهی هَه بِ حذاقلسساًذى هشکل کژگضیٌی دس ایي الگَ هی گشدد.
یافتِّای پژٍّش اص حل الگَی اسائِشذُ ًشاى هیدّذ کِ هیتَاى عقذ هشاسکتی بْیٌاِای دس ًظاام بااًکی
طشاحی کشد ٍ ایي اهش فشضیِ ًخست پژٍّش سا تأییذ هایکٌاذ؛ ّوچٌایي ًتاایا الگاَ ّضیٌاِبشباَدى عقاَد
هشاااسکتی دس شااشایط کژگضیٌاای بااشای باًااک سا تأییااذ هاایکٌااذ .هْاانتااشیي یافت اِ ایااي پااژٍّش ّواااى
اهکاىپزیشبَدى حزف ششایط اطالعات ًاهتقاسى هیاى باًک ٍ هشتشی دس صَست پایبٌذی کاهل بِ هقشسات
ششعی ٍ اسالهی تَسط هشتشی است کِ ایي اهش فشضیِ دٍم پژٍّش سا تأییذ هایًوایاذ .افاضٍى باش ایاي دس
هقالِ پیش سٍ ًشاى دادُ شذُ است کِ هباحث ٍ ابضاسّای هالی دس اقتصاد اسالهی دس قال یافتِّای هذیاذ
علن اقتصاد کاسبشد هشکلگشایی داسًذ.
ياصگان کلیدی :عقَد هشاسکتی ،باًکذاسی اسالهی ،الگَی هذیش  -عاهل ،اطالعات ًاهتقاسى ،کژگضیٌی.
طبقٍبىدی .C71, D82, D83, G21, G32 :JEL
* .ػضَ ّیئت ػلوی زاًطىسُ التػبز زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی.

Email: h.ghavami@atu.ac.ir.
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مقدمٍ
ًظطیِ ثبظیّب هتفبٍت اظ ًظطیِّبی سٌتی التػبز ثِ هغبلؼِ هَاضزی هیپطزاظز وِ زض آى
تػوین ٍ ضفتبض ثبظیگط التػبزی ػالٍُ ثط ضفتبض ٍ تػوینّبی ذَز اٍ ثِ ضفتبض ٍ تػوینّبی
ثبظیىٌبى زیگط ًیع ثستگی زاضز؛ ثِ ػجبضتی زض ًظطیِ ثبظیّب تؼبهل استطاتژیه هغطح است؛
ضفتبض استطاتژیه ظهبًی ضىل هیگیطز وِ هغلَثیت ّط ػبهل ًِتٌْب ثِ استطاتژی اًتربةضسُ
ذَز ٍی ثلىِ ثِ استطاتژی اًتربثی ثبظیىٌبى زیگط ّن ثستگی زاضتِ ثبضس.
یىی اظ الگَّبی وبضثطزی زض ًظطیِ ثبظیّب الگَی هسیط ـ ػبهل است .ایي الگَ یه
ػٌَاى ولی ثطای عجمِای اظ ثبظیّبست وِ زض آى یه ثبظیىي (هسیط) اًزبم فؼبلیت
التػبزی ضا ثِ زیگطی (ػبهل) ٍاگصاض هیوٌس ٍ ثِ اٍ اًگیعُ هیزّس وِ فؼبلیت هعثَض ضا
اًزبم زّس؛ زضحبلیوِ هوىي است هغلَثیت ٍ ًفغ آًْب هتفبٍت ثَزُ ٍ ثبظیىٌبى زاضای
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تضبز هٌبفغ ثبضٌس .عیف گستطزُای اظ اضتجبعبت التػبزی هبًٌس لطاضزازّبی ثبًىی ثب
هطتطیبى ٍ تسْیالتگیطًسگبى ،هؤسسبت ثیوِ ٍ ثیوِگعاضاى زض چبضچَة ولی ایي الگَ
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لبثل ثطضسی هیثبضٌس.
زض الگَی هسیط ـ ػبهل اعالػبت ًمص اسبسی زاضز ٍ هوىي است اعالػبت هیبى هسیط
ٍ ػبهل هتمبضى ( )Symmetricیب ًبهتمبضى ( )Asymmetricثبضس وِ ّط وسام اظ ایي حبلتّب
ضطایظ هتفبٍتی ضا ثطای تؼبهل ثبظیىٌبى ایزبز هیًوبیس .ػمَز هطبضوتی زض ًظبم التػبز
اسالهی ثب تَرِ ثِ ٍیژگیّبی آًْب زض لبلت الگَی هسیط ـ ػبهل لبثل تحلیل ٍ ثطضسی
ّستٌس وِ زض ثبًىساضی ثسٍى ضثبی ایطاى ثِ ػٌَاى اثعاض تإهیي هبلی ثِ وبض گطفتِ هیضًَس.
ایي همبلِ زض پی اضائِ یه ضٍش رسیس ٍ تغجیمی زض التػبز اسالهی است وِ ثب هَضَػبت
ضٍظ التػبز والسیه سبظگبضی زاضز ٍ ضاّىبضی ثطای حل هطىل وژگعیٌی هیثبضس.
ایي پژٍّص ضوي تجییي ػمَز هطبضوتی ثب استفبزُ اظ الگَی هسیط ـ ػبهل اظ ًظطیِ
ثبظیّب ثِ زًجبل گطَزى ثبثی است وِ ضٍشّبی رسیسی ضا ثطای ثطضسی هَضَػبت
التػبز اسالهی هؼطفی ًوبیس؛ ثط ایي اسبس همبلِ ثِ زًجبل پبسد ثِ ایي پطسص است وِ
چگًَِ هیتَاى ثب استفبزُ اظ زستبٍضزّبی الگَی هسیط ـ ػبهل ػمَز هطبضوتی ضا وبضآهستط
وطزُ ٍ زض ثبًهّب ،هؤسسبت ٍ ثٌگبُّبی التػبزی ػولیبتی ًوَز ٍ ّوچٌیي زض چِ
ضطایغی هطىل وژگعیٌی زض ػمَز هطبضوتی ثطعطف ٍ یب ثِ حسالل هوىي وبّص هییبثس؟

هسئلِ ثب ایي فطضیِ پیگیطی ضسُ است وِ ثِوبضگیطی زستبٍضزّبی الگَی هسیط ـ ػبهل زض
ػمَز هطبضوتی هَرت وبضآهسی ثیطتط ٍ ػولیبتیتطضسى آى هیضَز؛ ّوچٌیي ثِوبضگیطی
الگَی هسیط ـ ػبهل زض هحیظ وبهالً اسالهی هَرت ثِ حساللضسیسى هطىل وژگعیٌی زض
ایي الگَ هیگطزز.
پژٍّص ثب استفبزُ اظ ضٍش الگَی هسیط ـ ػبهل اظ ًظطیِ ثبظیّب اًزبم ٍ عجك ًتیزِ آى
فطضیِّبی پژٍّص هَضز تإییس لطاض گطفتِ استّ .وچٌیي ایي ثطضسی ًطبى زازُ است وِ
ثب ٍرَز گصضت چْبضزُ لطى اظ آغبظ ضىلگیطی ربهؼِ اسالهی اثعاضّبی تإهیي هبلی آى زض
لبلت اثعاضّبی تحلیلی ٍ زستبٍضزّبی ضٍظ ػلَم التػبزی والسیه لبثل تغجیك ٍ تحلیل
هیثبضٌس .افعٍى ثط ایٌىِ ثب ثِوبضگیطی ضٍش الگَی هسیط ـ ػبهل یه ضٍش رسیس ثطای
تحلیل ػمَز هطبضوتی زض ًظبم ثبًىساضی ثسٍى ضثب هؼطفی ضسُ است؛ ایي پژٍّص ثب تَرِ
ثِ ضٍش پیگیطیضسُ ازثیبت ٍیژُ ذَز ضا زاضز ٍ پژٍّطی ًَ ٍ اغیل است.

هَضَع ایي تحمیك یؼٌی حل هطىل وژگعیٌی زض ػمَز هطبضوتی ثبًىساضی اسالهی زض
لبلت الگَی هسیط ـ ػبهل هَضَػی وبهالً ًَ است .گطچِ زض ذػَظ هَضَع الگَی
هسیط ـ ػبهل زض هطاوع ػلوی ،زاًطگبّی ٍ تحمیمبتی ذبضد اظ وطَض پژٍّصّبی فطاٍاًی
اًزبم گطفتٍِ ،لی ثِ ایي هَضَع زض زاذل وطَض ٌَّظ تَرِ رسی ًطسُ است.
زض هَضَع غطفبً ػمَز هطبضوتی زض زاذل وطَض وبضّبی پژٍّطی ظیبزی اًزبم گطفتِ
است؛ اظ رولِ ایٌىِ ایي ػمَز تَسظ یه گطٍُ پژٍّطی اظ اثؼبز هرتلف یؼٌی اظ ثٔؼس
تؼطیف ٍ تجییي ،ضطایظ ػمَز اظ ثٔؼس فمْی ٍ حمَلی ،هفبّین ٍ اغغالحبت فمْی ٍ
حمَلی ،ضطایظ غحت ٍ اثغبل ػمَز ثِعَض هفػل ثطضسی ضسُ است ٍ ػمَز هطبضوتی
وبهالً تجییي ضسُ ٍ ًتبیذ پژٍّص ثِ ػٌَاى یه وبض ػلوی اثؼبز هرتلف ایي ػمَز ضا اظ
حیج فمْی ٍ حمَلی تجییي وطزُ ٍ زض اذتیبض ربهؼِ ػلوی ٍ پژٍّطی لطاض زازُ است
(فطظیيٍش ٍ ّوىبضاى ،1381 ،ظ.)470-447
ّوچٌیي چگًَگی ثِوبضگیطی ػمَز هطبضوتی ثِ ػٌَاى یه اثعاض ثطای پطزاذت
تسْیالت زض ثبًىساضی اسالهی پس اظ تػَیت لبًَى ثبًىساضی ثسٍى ضثب تَسظ ثطذی
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پژٍّطگطاى ًظیط روطیسی اضائِ ضسُ است (روطیسی ،1379 ،ظ .)124-114زض عَل
تبضید ثطذی ػمَز هطبضوتی هبًٌس ػمس هضبضثِ زض رَاهغ اسالهی وبضثطز ظیبزی زاضتِ است
ٍ ػبلوبى ضیؼِ هسبئل فمْی ٍ حمَلی ایي ػمس ضا ثطضسی وطزُاًس (هَسَی ذویٌی،1372 ،
د ،1ظً /558زفی ،1367 ،د ،26ظ /338یعزی ،1387 ،د ،2ظ.)459
ظاّسیٍفب ٍ لَاهی ( )1389ثطای ًرستیيثبض زض پژٍّطی رسیس ثِ ثیبى الگَی هضبضثِ ثط
هجٌبی الگَی هسیط ـ ػبهل زض ضطایظ وژهٌطی پطزاذتِاًس .یىی اظ اثعاضّبی هْن زض التػبز
اسالهی وِ زض ثبًىساضی ثسٍى ضثب وبضثطز اسبسی زاضز ػمَز هطبضوتی اظ رولِ هضبضثِ
است .زض ایي همبلِ ػمس هضبضثِ زض لبلت الگَی هسیط ـ ػبهل اظ ًظطیِ ثبظیّب زض ضطایظ
اعالػبت ًبهتمبضى ٍ زض حبلت وژهٌطی تزعیِ ٍ تحلیل ضسُ ٍ اظ ایي عطیك ًطبى زازُ ضسُ
است وِ هجبحج اثعاضّبی هبلی زض التػبز اسالهی زض لبلت یبفتِّبی رسیس زض ػلن التػبز
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وبضثطز زاضًس ٍ ػمس هضبضثِ ثب ضٍش ثبظیّب لبثل تحلیل ٍ ثطضسی است.
ػجسلی ٍ لَاهی ( )1391ثِ اًغجبق ًظطیِ ثبظیّب (الگَی هسیط ـ ػبهل) زض ػمس هطبضوت
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هسًی هیپطزاظًس .زض ایي همبلِ وَضص ضسُ است یه ضٍش رسیس ثطای تزعیِ ٍ تحلیل ٍ
ثِوبضگیطی ػمس هطبضوت هسًی ثِ ػٌَاى اثعاض تإهیي هبلی زض ثبًىساضی ثسٍى ضثب اضائِ ضَز.
ثط ایي اسبس ػمس هطبضوت هسًی زض لبلت ًظطیِ ثبظیّب ٍ ثِ غَضت اًغجبلی ضىل
زضذتی (گستطزُ) ثبظی ثطضسی ضسُ است .ثب تَرِ ثِ ایٌىِ اعالػبت هسیط (ثبًه) ٍ ػبهل
(هطتطی) هوىي است هتمبضى ٍ یب ًبهتمبضى ثبضس ،ػمس هطبضوت هسًی زض ّط زٍ حبلت
ثِعَض هزعا زض لبلت ضىل گستطزُ ثبظیّب تحلیل ضسُ است ٍ ثْتطیي استطاتژی وِ هٌزط
ثِ سَز حساوخطی هیضَز ،هطرع گطزیسُ است.
هطٍض تبضیری ثط ازثیبت ثحج هسیط ـ ػبهل زض پژٍّصّبی ذبضری ًطبى هیزّس
ضیطِّبی ثحج هسیط ـ ػبهل ثِ هجبحخی ثط هیگطزز وِ لجالً التػبززاًبى ًبوبضآهسی تؼبهالت
التػبزی ضا هطبّسُ ٍ ثب ػٌبٍیي هرتلف زض پی ثطعطفوطزى آى ثَزًس؛ زض ایي ضاستب ثبثیذ

( )Babbage, 1935ثِ هٌظَض ایزبز لطاضزازّبی وبضآهس ًطخ ـ ٍاحسی ( )Piece-Rateثب سْن
سَزی ضا هغطح وطز ٍ چٌیي ًتیزِ گطفت وِ اگط ثِ ربی ًطخ زستوعز سْن سَزی زض
لطاضزاز هسًظط لطاض گیطز ،لطاضزاز ثْیٌِ ٍ ًتیزِ هفیستط ذَاّس ثَز .ثبضًبضز ()Barnard, 1938

ًظطیِ اًگیعُّب زض هسیطیت ضا هغطح وطز ٍ ػٌػط اسبسی زض سبظهبىّب ضا توبیل افطاز ثِ

زضیبفت پبزاش زض ثطاثط تالش فطزی آًْب زض ًظبم هطبضوتی زاًست .زض سبل  1963اضٍ

( )Arrowآى ضا تحت ػٌَاى وژهٌطی هغطح وطز ٍ ثِ ًتیزِ هطبثِ ضسیس .زض سبل 1968
ٍیلسَى ( ٍ )Wilsonزض سبل  1973ضظ ( )Rossآى ضا ثِ ػٌَاى هسئلِ ػبهل هغطح وطزًس .زض
سبل  1947پلیّ ،یلوي ٍ الفًَت (ً )Hilman and loffontبوبضآهسی ثبظاض ثیوِ زض ضطایظ
اعالػبت ًبهتمبضى ضا هغطح وطزًس .الگَی هسیط ـ ػبهل زض ضطایظ وژهٌطی ضا ثطای
ًرستیيثبض التػبززاًبًی چَى هیطلس ( )Mirless, 1975گَظًطی ٍ الفًَت (،)1979
ّلوستطٍى ( ٍ )1979گطٍسوي ٍ ّبضت ( )1983تجییي ًوَزًس ٍ هسئلِ هسیط ـ ػبهل ثطای
ًرستیيثبض ثب استفبزُ اظ ضطط هطتجِ اٍل ٍ تبثغ الگطاًژ تَسظ ضارطسَى ()Rogerson

رَیت ( ٍ )Jewitt, 1988هیطلس ( )1999ثِ ضىل ػلوی تحلیل ٍ وبضثطزی ضس .ػسم
وبضایی پبضاتَیی زض ضطایظ وژگعیٌی تَسظ ضٍستس چیلس ٍ استیگلیتع ( & Rosths child

ً )Stiglitsطبى زازُ ضس .تحلیل ًوَزاضی الگَی هسیط ـ ػبهل تَسظ اسىبض ثیطهي ٍ لَئیس
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فطًبًسظ ( ٍ )Scott Birman & Luis Fernandez, 1998اگعاهیي ظٍ ( ٍ )2002هس وَلل،

) .)Castrilo, 1997, p.57تبوٌَى همبالت هتؼسزی زض هَضَع هسیط ـ ػبهل زض ضطایظ
وژهٌطی (ٍ )Moral hazardوژگعیٌی ( )Adverse selectionاضائِ گطزیسُ است؛ اظ رولِ
آًْب همبالتی ّستٌس وِ ثِ ضطایظ لطاضزاز ثْیٌِ زض ضطایظ وژهٌطی ٍ وژگعیٌی پطزاذتِاًس؛
همبلِ هبضن ٍاضًجطي* ،همبلِ رطالس فلتبم** ( ٍ )2005همبلِ ثطًبضز ویالٍز (Bernard Caillaud

) January, 2008, p.19اظ ایي گطٍُ ّستٌس.
ثب ٍرَز ایي ازثیبت ،هَضَع همبلِ پیص ضٍ هَضَػی ًَ است وِ افعٍى ثط اضائِ یه
هسل ًظطی زض لبلت الگَی هسیط ـ ػبهل ٍ اضائِ ضاّىبض ثطای حل یب ثِ حساللضسبًسى
هطىل وژگعیٌی ،ضٍش رسیسی ضا زض التػبز اسالهی اضائِ هیًوبیس؛ ثِ ػجبضتی همبالت ٍ
وبضّبی اًزبمضسُ ّط وسام ثِعَض هستمل ثِ هَضَػبت وژگعیٌی زض لطاضزازّب ،وژگعیٌی زض
الگَی هسیط ـ ػبهل ،هسبئل فمْی ٍ حمَلی ػمَز یب لطاضزازّب ٍ ػمَز هطبضوتی زض
* .ػٌَاى همبلـِ یبزضـسُ ػجـبضت اسـت اظ:

"Financial Contracting with adverse selection and moral

hazard".

** .ػٌَاى ایي همبلِ " "Optimal Incentive contractsهیثبضس.
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ٍیٌستَى ٍ گطیي ( )Mass collel Whinston & Jerry-Green, 1995اضائِ ضس & Stadler

ثبًىساضی اسالهی پطزاذتِاًس؛ ٍلی ایي همبلِ الگَی هسیط ـ ػبهل زض ٍضؼیت وژگعیٌی ضا
ثِ غَضت اًغجبلی ٍ اثتىبضی زض ػمَز هطبضوتی ثبًىساضی اسالهی استفبزُ وطزُ ٍ ّوچٌیي
ًطبى زازُ است وِ اگط همطضات ضطػی زض ربهؼِ وبهالً ضػبیت ضَز (ربهؼِ ایسئبل
اسالهی) ،هطىل وژگعیٌی وِ ًبضی اظ اعالػبت ًبهتمبضى هیبى عطفیي لطاضزاز است ثطعطف
هیگطزز ٍ پیطٍ آى لطاضزازّب وبضآهس ضسُ ٍ ّعیٌِ آى ثسیبض وبّص هییبثس.

 .2مؼزفی ي حل الگًی بُیىٍ ػقًد مشارکتی در شزایط کضگشیىی
الگَی هسیط ـ ػبهل زض ضطایظ وژگعیٌی ٌّگبهی هغطح هی ضَز وِ فضبی حبون ثط هحیظ
لطاضزازی ًبهتمبضى ثَزُ ٍ یه عطف لطاضزاز زاضای اًَاع هرتلف ثبضس؛ ثِگًَِایوِ ًَع
عطف لطاضزاز ٍ اعالػبت هطثَط ثِ آى ثطای یه عطف هؼلَم ثَزٍُ ،لی عطف همبثل زض
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ٌّگبم ثستي لطاضزاز اظ ًَع آى آگبّی ًساضز؛ ثِ ػجبضتی ٌّگبهی فطزی هتمبضی زضیبفت
تسْیالت زض لبلت ػمَز هطبضوتی اظ ثبًه است ،ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هطتطیبى زاضای اًَاػی
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ّستٌس ٍ ًَع آى ثطای ثبًه هؼلَم ًیست؛ ثٌبثطایي ثبًه زض ایي ذػَظ اعالػبت هتمبضى
ثب هطتطی ًساضز؛ ثطای ًوًَِ ،ایٌىِ هتمبضی زض گفتبض غبزق است یب ًِ ٍ یب ایٌىِ تسْیالت
گطفتِضسُ ضا ثبظ هیگطزاًس یب ًىَل هیوٌس ثطای ثبًه ضٍضي ًیست .ثِعَضولی هطتطی
زاضای ًَع ذَة ٍ ثس است ٍ هتمبضی تسْیالت اظ ًَع ذَز هغلغ است؛ ٍلی ثبًه اظ آى
اعالع ًساضز؛ زض چٌیي ٍضؼیتی هسئلِ وژگعیٌی هغطح هیضَز .زض ایي پژٍّص ثِ زًجبل
هؼطفی الگَیی ثطای ػمَز هطبضوتی ثب استفبزُ اظ لبلت الگَی هسیط ـ ػبهل ّستین وِ
ضطایظ ثْیٌِ لطاضزاز ضا زض چٌیي ٍضؼیتی هطرع ًوبیسّ .وچٌیي زض ضًٍس وبض ًطبى زازُ
ذَاّس ضس وِ زض ربهؼِای وِ همطضات ضطػی ٍ اسالهی ثِعَض وبهل پیبزُ ضَز ثب
حصف ضسى لیَز الگَی ػمَز زض ضطایظ وژگعیٌی ،الگَ ثسیبض سبزُ ضسُ ٍ هطىل ثطآهسُ اظ
اعالػبت ًبهتمبضى ثطعطف یب ثِ حسالل هوىي هیضسس ٍ ضطایظ وژگعیٌی حصف هیگطزز ٍ
ّعیٌِ لطاضزاز هطبضوتی ضا ثسیبض وبّص هیزّس.
ثبیستِ تَضیح است وِ زض ًظطیِ ثبظیّب ّط ثبظی زاضای اضوبى ثبظی است وِ ثِ آى
لَاػس ثبظی هیگَیٌس؛ تب ظهبًی وِ اضوبى ثبظی هَرَز ًجبضس ،ثبظی ضىل ًویگیطز .اضوبى
ثبظی زض ثبظی ػمَز هطبضوتی ضا هیتَاى ثِ ضطح ظیط هغطح وطز:

ثبظیىٌبى (ثبًه ـ هطتطی) ،الساهبتً ،تبیذ ،پطزاذت یب پیبهس ٍ اعالػبت.
ثب ثطضسی ػمَز هطبضوتی هیبى ثبًه ٍ هطتطی ٍرَز ّط ضص ضوي ثبظی زض آى ثِ
ضٍضٌی زیسُ هیضَز؛ ثسیيتطتیت ثبًه ٍ هطتطی ضوي ثبظیىٌبى ،هفبز لطاضزاز هطبضوتی
ضوي الساهبت ،سَز حبغل اظ ارطای ػمَز ضوي ًتبیذ ،سْن سَز ثبًه ٍ هطتطی ضوي
پطزاذت یب پیبهس ٍ اعالػبت هیب ى ثبًه ٍ هطتطی اػن اظ هتمبضى یب ًبهتمبضى ضوي اعالػبت
ثبًه ضا تطىیل هیزٌّس؛ ثطای اضائِ الگَ فطٍضی ثِ ضطح ظیط وِ اضوبى ثبظی ضا تطىیل
هیزٌّس زض ًظط گطفتِ ضسُ است:

فزيض الگً
 .1ثبًه ثِ ػٌَاى هسیط پیطٌْبززٌّسُ لطاضزاز هطبضوتی است ٍ ثِ هٌظَض اًتمبع اظ ًتبیذ
لطاضزاز آى ضا پیطٌْبز هیزّس ٍ هطتطی ثِ ػٌَاى ػبهل زضذَاستوٌٌسُ تسْیالت
ثطای فؼبلیت التػبزی ثِ هٌظَض زستیبثی ثِ سَز است وِ ثبظیىٌبى ضا تطىیل
 .2هفبز لطاضزاز اظ رولِ ایٌىِ سَز اًتظبضی ثبًه اظ ًَع ػبهل تإحیط هیپصیطز ،سَز
ثبًه تبثؼی اظ ًَع ػبهل (هطتطی) است ٍ ثِ ًسجت  sزضغس سْن سَز ثبًه ٍ 1-
) )Sزضغس سْن سَز هطتطی هیبى ثبًه ٍ هطتطی تمسین هیضَز ضوي الساهبت ٍ
ًسجت سَز عطفیي ضوي پطزاذتی ضا تطىیل هیزٌّس.
 .3ػمس هطبضوت ثِ هٌظَض زستیبثی ثِ سَز ارطا ٍ ػولیبتی هیضَز وِ ضوي ًتیزِ ثبظی
ضا تطىیل هیزّس.
 .4ػبهلّب (هطتطیبى ) زاضای اًَاع ذَة ٍ ثس ّستٌس وِ ًَع آًْب ثطای ذَزضبى هؼلَم
ٍلی ثطای ثبًه (هسیط) هطرع ًویثبضس .ایي زٍ ًَع غطفبً اظ ًظط تبثغ ػسم
هغلَثیت تالش هتفبٍت هیثبضٌس وِ تبثغ ًَع اٍل (ًَع ذَة) ضا ثب )ًَ ٍ V (eع
زٍم ضا )ً KV (eطبى هیزّین وِ زض آى  k>1هیثبضس ٍ ًطبى هیزّس وِ ػسم
هغلَثیت (تٌفط) یه تالش ٍیژُ ثطای ػبهل ًَع زٍم ثیطتط است ٍ زض آى
 V (e)  0,V (e)  0هیثبضس.
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هیزٌّس.
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 .5اعالػبت هیبى ثبًه ٍ هطتطی ًبهتمبضى است ٍ عجیؼت ًَع ػبهل ضا هطرع
هیوٌس؛ ّوبىعَضوِ زض فطؼ لجل گفتِ ضس هطتطی اظ ًَع ذَة یب ثس است وِ
ثبًه اظ ًَع آى هغلغ ًویثبضس؛ ایي فطؼ وژگعیٌیثَزى الگَ ضا اظ سبیط الگَّب
هتوبیع هیسبظز ٍ ایي اهط ضوي اعالػبت ثبظی ضا تطىیل هیزّس.
 .6ضبیبى گفتي است وِ زض ضٍاثظ ظیط ًوبز هطتطی ذَة ثب ً ٍ Gوبز هطتطی ثس ثب B

ًطبى زازُ ضسُ است .هطتطی ذَة آى ًَع هتمبضی است وِ زض اضائِ اعالػبت
غسالت زاضتِ ٍ زض وبض تزبضی هْبضت ٍالؼی زاضز ٍ تسْیالت زضیبفتی ضا زض رْت
هَاضز تَافكضسُ ّعیٌِ هیوٌس ٍ هطتطی ثس وسی است وِ اعالػبت غیط ٍالؼی اضائِ
هیزّس ٍ عجك تَافك ػول ًویوٌس ٍ تسْیالت ٍ سَز آى ضا ثِ ثبًه ثطًویگطزاًس.
ثسیيتطتیت تَاثغ هغلَثیت هطبضوت هطتطی زض لطاضزاز ثطای ػبهل ذَة ٍ ػبهل ثس
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ثِ تطتیت ػجبضتاًس اظ:
()1
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()2

n

U   Pj [u A (1  s)( x j (e )  c j )]  V (e )  U A

G

G

G

G

G

nj 1

G
A

U AB   PjB [u A (1  s)( x j (e B )  c Bj )]  V (e B )  U A
B

j 1

وِ زض تَاثغ فَق  U AB ٍ U AGثِ تطتیت ًطبىزٌّسُ تبثغ هغلَثیت هطبضوت هطتطی
ذَة ٍ هطتطی ثس است ٍ ثیبًگط آى است وِ ّط وسام اظ آًْب ٍلتی حبضط ثِ اًؼمبز
لطاضزاز هطبضوتی هیًوبیٌس وِ سْن سَز آًْب ثیطتط اظ حسالل هغلَثیت شٌّی ),UGA

 (UBAآًْب ثبضس pGj .احتوبل ایٌىِ هطتطی اظ ًَع ذَة ثبضس؛  uAثیبًگط هغلَثیت هطتطی
است وِ تبثؼی اظ سْن سَز اٍست )1-S( .ثیبًگط سْن سَز هطتطی اظ لطاضزاز هطبضوتیXj ،

ثیبًگط زضآهس ول ًبضی اظ ارطای لطاضزاز ثب تَرِ ثِ تالش ٍ فؼبلیت هطتطی ذَة ثِ زست
هیآیس eG .ثیبًگط هیعاى تالش هطتطی ذَة هیثبضس CAj ٍ CBj .ثِ تطتیت ثیبًگط ّعیٌِّبی
تَافكضسُ ثطای هطتطی ثس ٍ هطتطی ذَة زض لطاضزاز ّستٌس V(eG ) .ثیبًگط تبثغ ػسم
هغلَثیت هطتطی ذَة ًبضی اظ تالش ثیطتط اٍست ٍ  U G Aثیبًگط حسالل هغلَثیت شٌّی
هطتطی ذَة ثطای السام ثِ ثستي لطاضزاز هطبضوتی است .گفتٌی است زض تبثغ زٍم
هتغیطّبیی وِ ثب ًوبز ً Bطبى زازُ ضسُاًسّ ،ویي تؼطیف ضا ثطای هطتطی ًَع ثس زاضًس.
تَاثغ یه ٍ زٍ ثیبًگط ایي ّستٌس وِ ّط هطتطی چِ اظ ًَع ذَة ٍ چِ اظ ًَع ثس ثبضس
ٍلتی لطاضزاز پیطٌْبزی ثبًه ضا هیپصیطًس وِ هغلَثیت ًبضی اظ هطبضوت آًْب ثعضيتط اظ

حسالل هغلَثیت شٌّی آًْب ثبضس؛ ثِ ّویي رْت ایي تَاثغ ضا ثِ ػٌَاى لیَز هطبضوت
هیًبهٌس؛ تَضیح ایٌىِ ضٍاثظ یه ٍ زٍ وبهالً ثط اسبس هٌغك التػبزی ضىل گطفتِاًس؛
چطاوِ ّط هطتطی ٍلتی حبضط است ثِ اًؼمبز لطاضزاز هطبضوتی ثب ثبًه السام ًوبیس وِ سَز
حبغل اظ آى ثعضيتط اظ هغلَثیت شٌّی اٍ ثبضس؛ هغلَثیت شٌّی ثِ ایي هؼٌی است وِ فطز
زض شّي ذَز یه هغلَثیتی ثطای ذَز زاضز وِ اگط ثب ثبًه لطاضزاز ًجٌسز زض ربّبی
(ربیگعیي) زیگط ػبیسی ٍ هغلَثیت هطرػی ثِ زست هیآٍضز؛ ثٌبثطایي سْن سَز ذبلع
ٍی وِ اظ هزوَع زضآهس ثب تَرِ ثِ احتوبالت تالشّبی هرتلف ٍی ثب وسط ولیِ
ّعیٌِّبی هػطح زض لطاضزاز ٍ ّعیٌِ ًبضی اظ تالش ٍ وبض ثیطتط وِ ثِ ٍی تحویل هیضَز
ثِ زست هیآیس ٍ ایي اهط زض ضاثغِ یه ثطای هطتطی ًَع ذَة ٍ زض ضاثغِ زٍ ثطای
هطتطی اظ ًَع ثس ًطبى زازُ ضسُ است.
اظآًزبوِ اعالػبت ًبهتمبضى است ٍ ػبهل اظ ًَع ذَز هغلغ است ٍ ثطای ایٌىِ ّط
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ػبهلی ثب تَرِ ثِ ًَع ذَز ضرػبً ػاللِهٌس ثِ پصیطش لطاضزازی هتٌبست ثب تَاًوٌسّبی
 )Compatibilityثِ ضطح ظیط تإهیي گطزز:
()3

n

) [u A (1  s)( x j (eG )  cGj )]  V (eG )   PjB [u A (1  s)( x j (e B )  c Bj )]  V (e B
j 1

()4

) (1  s)( x j (e B )  c Bj )]  KV (e B )   PjG [u A (1  s)( x j (e G )  c Gj )]  KV (e G
n

j 1

n

P

G
j

j 1

 P [u
n

B

A

j

زٍ لیس فَق تضویي هیوٌس وِ ّط ًَع ػبهل ضرػبً ػاللِهٌس ثِ پصیطش لطاضزازی
است وِ هرتع اٍ عطاحی ضسُ است ٍ لیَز (ضطٍط) ذَزاًتربة یب سبظگبضی اًگیعُ
ًبهیسُ هیضًَس .ضبیبى گفتي است وِ زض تَاثغ فَق )  KV(eBثیبًگط تبثغ ػسم هغلَثیت
هطتطی ًَع ثس ثَزُ ٍ سبیط هتغیطّب ّوبى تؼطیف هعثَض زض ظیط تَاثغ یه ٍ زٍ ضا زاضًس.
ضاثغِ ضوبضُ سِ ثیبًگط لیس هطبضوت زض لطاضزاز هطتطی ذَة است؛ ثِ ایي هؼٌب وِ ٍلتی
هطتطی ذَة لطاضزاز ضا هیپصیطز وِ ثبًه لطاضزاز ضا عَضی تٌظین ًوبیس وِ سْن سَز ٍی
اظ سْن سَز هطتطی ًَع ثس ثیطتط ٍ یب حسالل ثطاثط ثب سْن سَز اٍ ثبضس ٍ ایي هسئلِ ثطای
هطتطی اظ ًَع ثس ّن غبزق است.

j 1
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ذَز ضَز ،ثبیستی لیَز ذَزاًتربة ( ٍ )self- selectionیب سبظگبضی اًگیعُ ( Incentive

ساختار الگً
ثب تَرِ ثِ فطٍؼ ٍ لیَز یبزضسُ ثبًه ثِ زًجبل حساوخطوطزى سَز ذَز زض ػمس هطبضوتی
هیثبضس؛ ثٌبثطایي زض الگَی ػمَز هطبضوتی زض ضطایظ وژگعیٌی ،ثبًه (هسیط) هغلَثیت
ذَز ضا وِ تبثؼی اظ سْن سَز ثبًه است ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هطتطی هوىي است ثِ احتوبل
 qزضغس اظ ًَع ذَة ٍ ثِ احتوبل ( )1-qزضغس اظ ًَع ثس ثبضس حساوخط هیسبظز؛ ثِ
ػجبضتی ثط اسبس ایي الگَ ثبًه ثِ زًجبل حساوخطسبظی تبثغ هغلَثیت ذَز ثب تَرِ ثِ لیَز
هطبضوت هتمبضی تسْیالت هیثبضس؛ ثسیيتطتیت تبثغ هغلَثیت ثبًه وِ ّوبى سْن سَز
ثبًه اظ لطاضزاز هطبضوتی است ثِ ضىل ظیط ذَاّس ثَز.
U B  q p( x j e G )[u B S ( x j (e G )  C Gj )] (1  q) p( x j e B )[u B (S ( x j (e B )  C jB )]

200

()5
زضتبثغ فَق ً UBطبىزٌّسُ تبثغ هغلَثیت ثبًه q ،ثیبًگط زضغس احتوبل هطتطی ذَة،
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 Sثیبًگط زضغس سْن سَز ثبًه زض لطاضزاز Xj ،ثیبًگط زضآهس حبغل اظ ارطای ػمَز
هطبضوتیً eG eB ،طبىزٌّسُ تالش هطتطی ثس ٍ هطتطی ذَة ٍ )ً (1-qطبىزٌّسُ زضغس
احتوبل هطتطی ثس هی ثبضٌس.
تبثغ هغلَثیت ثبًه ًطبى هی زّس سْن سَز ثبًه ثب احتوبل ٍرَز هطتطی ذَة ٍ ثس
زض یه لطاضزاز ثِ ضطط ایٌىِ ّط وسام تالش ذَز ضا اػوبل ًوبیٌس چگًَِ هیثبضس ٍ ثبًه
ثطای ضسیسى ثِ سْن سَز حساوخطی هیثبیست ایي تبثغ ضا ثب تَرِ ثِ چْبض لیس یبزضسُ
حساوخط سبظز.
ثسیيتطتیت ثب تَرِ ثِ هغبلت ٍ هجبحج گصضتِ تطىیل هؼبزلِ الگطاًژ ثطای الگَی
ػمَز هطبضوتی زض ضطایظ وژگعیٌی هیسط هیگطزز .ایي الگَ وِ زض آى تبثغ هغلَثیت ثبًه ثب
تَرِ ثِ لیَز هطبضوت هطتطیبى یب ّوبى ػبهالى ٍ سبظگبضی اًگیعُ ثطای ّط ًَع هطتطی
(ًَع ذَة ٍ ًَع ثس) حساوخط هیگطزز ،ثب حل هؼبزلِ الگطاًژ ضطایظ ثْیٌِ ٍ ترویي
ضطایت هطرع هیگطزز؛ ثط ایي اسبس ثبًه ثِ زًجبل حساوخطوطزى سْن سَز ذَز اظ ػمس
هطبضوتی است وِ زض فضبی اعالػبت ًبهتمبضى ٍ زض ضطایظ وژگعیٌی ثستِ است.

زض ضطایظ وژگعیٌی ثبًه ثب هطتطیّبی اظ ًَع ذَة ٍ ثس ضٍثِضٍست ٍ ثبیس لطاضزازی
ثْیٌِ ٍ هتٌبست ثب هطتطیّبی ذَة ٍ ثس عطاحی ًوبیس؛ ثط ایي اسبس الگَی لطاضزاز
زاضای لیَز هتٌبست ثب ًَع هطتطی ذَاّس ثَز .لیَز ثبیستی ثِ ضىل هٌغمی زض ًظط گطفتِ
ضًَس؛ ثط ایي اسبس ثب حل الگَ ثب تَرِ ثِ لیَز ،ضطایظ ثْیٌِ تٌظین لطاضزاز هطرع
هیگطزز .ثطای پطّیع اظ پیچیسگی فطؼ سبزُسبظی اػوبل هیوٌین؛* ثٌبثطایي هیتَاى هؼبزلِ
الگطاًژ هطثَط ثِ ایي حساوخطسبظی ضا ثط اسبس تَضیحبت یبزضسُ ثطای ترویي ضطایت ٍ
ثْیٌِیبثی ثب استفبزُ اظ تىٌیه ضیبضی تطىیل زاز.
()6
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فَق ً u Bطبىزٌّسُ هغلَثیت ثبًه ٍ  u Aثیبًگط هغلَثیت هطتطی،

)  s( x j (eG )  C G jثیبًگط سْن سَز ثبًه ٍلتی هطتطی اظ ًَع ذَة است ٍ
)  s( x j (e B )  C B jسْن سَز ثبًه ٍلتی هطتطی اظ ًَع ثس استّ .وچٌیي ) V (eG

ّعیٌِ تالش ػبهل ذَة ٍ )  KV (e Bثیبًگط ّعیٌِ تالش ػبهل ثس هیثبضس؛ تَضیح ایٌىِ
زض ولیِ تَاثغ c ،ثیبًگط ّعیٌِ ول x ،ثیبًگط زضآهس ول s ،ثیبًگط سْن سَز ثبًه (هسیط) ٍ
* .فطٍؼ سبزُسبظی الگَ. P( x j eG )  PjG , P( x j e B )  PjB , C ( x j )  c j :
** .ثبیستِ تَضیح است وِ اغل ایسُ هؼبزالت ایي همبلِ ثطگطفتِ اظ هجبحج

"The optimization program

" "The optimal contract under asymetric information" ٍ of principalغـفحبت  44-40اظ وتـبة
ًَ The theory of incentives: The principal –Agent modelضتِ الفًَت ٍ هبضتی هَضت هیثبضس.
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[u A (1  s)( x j (e G )  C Gj )]  V (e G )  U A

P
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( )1-Sثیبًگط سْن سَز ػبهل هیثبضس .ضبیبى گفتي است الگَی یبزضسُ ثطای ّط یه اظ
ػمَز هطبضوتی هخل هضبضثِ ،هطبضوت هسًی ٍ  ...غسق هیوٌس ٍ هیتَاى ایي الگَ ضا زض
همبالت رساگبًِای ثطای ّط ػمسی ثِ وبض ثطز ٍ حتی ثِ غَضت هغبلؼِ هَضزی زض یه
ثبًه آى ضا ارطا ًوَز.

تبییه ي حل بُیىٍ الگً ي تحلیل وتایج آن
الگَی ػمَز هطبضوتی زض ضطایظ ٍرَز هسئلِ وژگعیٌی ثِ زًجبل تحلیل ٍ حل هسئلِ زض
ضطایغی است وِ اعالػبت ًبهتمبضى ثط فضبی لطاضزازّب حبون ثَزُ ٍ هطتطیّب زاضای اًَاع
ذَة ٍ ثس ّستٌس ٍ ثبًه ًویزاًس ٌّگبم ثستي لطاضزاز ثب وسام ًَع هطتطی زض حبل اًؼمبز
لطاضزاز است ٍ لصا ًَع هطتطی ثطای ثبًه هؼلَم ًیست .ثبًه زض غسز است سْن سَز
ذَز ضا حساوخط سبظز ٍ ایي ا هط هستلعم آى است وِ لیَزی ضا ضػبیت وٌس تب ّط وسام اظ
202

هطتطی ّب لطاضزازی هتٌبست ثب ًَع ذَز ضا اًتربة ًوبیس ـ عجیؼتبً ایي اهط استخٌبئبً لطاضزاز
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هطبضوت حمَلی وِ سْوی ذطیساضی هیضَز ضا ضبهل ًویضَز ـ؛ ثط ایي اسبس الگَ
افعٍى ثط تبثغ ّسف حساوخطسبظی سْن سَز ثبًه زاضای چْبض لیس هیثبضس وِ زٍ لیس
ًرست ثیبًگط آى است وِ ضػبیت آًْب هَرت هیضَز ّط زٍ ًَع ػبهل لطاضزازّبی هطثَط
ثِ ذَز ضا ثپصیطًس ٍ ایي لیَز ثِ لیَز هطبضوتی ( )Participation Constraintsلطاضزازّب
هؼطٍف ّستٌس وِ لیس اٍل هطثَط ثِ تضویي هطبضوت هطتطی (ػبهل) ًَع ذَة ٍ لیس
زٍم هطثَط ثِ تضویي هطبضوت ػبهل ًَع ثس هیثبضس ٍ زٍ لیس ثؼسی تضویي هیوٌس وِ ّط
ًَع ػبهل ضرػبً ػاللِهٌس ثِ پصیطش لطاضزازی است وِ ٍیژُ آى ًَع ػبهل عطاحی ضسُاًس
ٍ ایي لیَز سِ ٍ چْبض ضا ضطط ذَزاًتربة یب سبظگبضی اًگیعُ هیگَیٌس.
گفتٌی است وِ لیس اٍل زض ضوي لیس زٍم ٍ سَم ٍرَز زاضز؛ چطاوِ ٍلتی تبثغ
هغلَثیت شٌّی ػبهل ًَع ثس وِ حسالل هغلَثیت هوىي است تإهیي ضسُ ثبضس ،ثِ عطیك
اٍلی حسالل هغلَثیت هطتطی (ػبهل) ًَع ذَة وِ ثیطتط اظ هغلَثیت ًَع ثس است ،تإهیي
هیگطزز؛ ثٌبثطایي هیتَاًین لیس اٍل ضا اظ الگَ ذبضد وٌین ٍ ثطای حل الگَ تبثغ الگطاًژ ضا ثب
سِ لیس هحسٍزوٌٌسُ تطىیل زّین:

n
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()7
الظم است شوط ضَز وِ ثِ هٌظَض تحمك ضطٍط هصوَض لطاضزاز ثْیٌِ ثبیس عَضی عطاحی

ضسُ ثبضس وِ تالش ثیطتط تَسظ ػبهل وبضآهستط زضذَاست گطزز؛ چطاوِ eG  e B

هیثبضس؛ ثسیيتطتیت ثبًه زض ایي الگَ هیذَاّس هغلَثیت ًبضی اظ سْن سَز ذَز ضا ثب
تَرِ ثِ هغلَثیت زٍ ًَع هطتطی ـ ذَة ٍ ثس ـ وِ تحت ػٌَاى چْبض لیس ـ زٍ لیس
هطبضوتی ٍ زٍ لیس هىول اًگیعُ ـ ٍاضز الگَ هی ضًَس حساوخط سبظز وِ اظ عطیك حل الگَ
ثِ ضٍش الگطاًژ پبسد ثْیٌِ ثِ زست هیآیس .ضطایت الگطاًژ ثطای لیَز ثِ تطتیت ثطاثط ثب

  ,  , هیثبضٌس وِ ایي ضطایت هیعاى ٍ زضرِ اّویت تإحیط تَاثغ لیَز ـ یؼٌی تإهیي

ضا هَضز سٌزص ٍ اضظیبثی لطاض هیزّس ٍ همساض آًْب ثب حل تبثغ الگطاًژ* هطرع هیگطزز

* .حل:
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c Gj
) squB (c Gj
) (1  s)u A (c Gj

هؼبزلِ اٍل
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هؼبزلِ زٍم
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فصلٌاهِ علوی پژٍّشی اقتصاد اسالهی /هدل ًظری حل هشکل کژگزیٌی ...

ضطط هطبضوت هطتطی ٍ تإهیي ضطط هىول اًگیعُ ثطای ّط زٍ ًَع هطتطی ـ ثط تبثغ ّسف
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suB
ٍ ثب تَرِ ثِ ًتبیذ حبغل اظ حل هؼبزلِ الگطاًژ یؼٌی (
)u ' A (1  s

;  )      ضطایظ

لطاضزاز ثْیٌِ تؼییي هیضَز.

تحلیل وتایج الگً
ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ضطایت   ,  , هربلف غفط ّستٌس ایي اهط ًطبى هیزّس وِ هسئلِ
وژگعیٌی ٍرَز زاضز ٍ یه ّعیٌِ سبیِای ًبضی اظ آى زض ارطای ػمَز اضبفِ ضسُ ٍ سْن
سَز ثبًه ضا وبّص هیزّس ٍ ثِ ػجبضتی چَى ًَع هطتطی هطرع ًیست ،ثبًه ثب تَرِ
ثِ احتوبل ایٌىِ هطتطی اظ ًَع ذَة یب ثس ثبضس تػوین ثِ اًؼمبز لطاضزاز هیوٌس ٍ ضٌبذت

ٍ ضفبفسبظی ًَع هطتطی ثطای ثبًه هستلعم ّعیٌِ است .ػالهت هٌفی   ,  , ثیبًگط
ایي است وِ اٍالً ثب افعایص سْن ثبًه سْن هطتطی وبّص هییبثس ٍ حبًیبً ثیبًگط تإحیط هخجت
افعایص ٍ یب وبّص سَز زض هغلَثیت ثبًه ٍ هطتطی است؛ چطاوِ زض ػمَز هطبضوتی ثبًه
204
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هؼبزلِ چْبضم
ثسیيتطتیت اظ حل هؼبزالت اٍل تب چْبضم همساض   ٍ  , ثِ ضطح ظیط ثِ زست هیآیس.
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ٍ هطتطی ّط زٍ زض سَز ٍ ظیبى ضطیه هیثبضٌس ،زض الگَی ػمَز هطبضوتی ًسجت حبغل
اظ ػولیبت احتوبل حبغل ضطایت سْن ّط وسام زض هغلَثیتّبی ًْبیی آًْب همساض ضطایت

حبثت   ,  , ضا هطرع هیوٌسً .ىتِ آذط ایٌىِ غطف ّعیٌِ تَسظ ثبًه ثطای ضٌبسبیی
ًَع هطتطی زاضای تَریِ التػبزی است ٍ ّعیٌِ سطثبض هحسَة ًویضَز؛ افعٍى ثط ایٌىِ
اظ حل الگَ ضطایظ التػبزی لطاضزاز ثْیٌِ هطرع هیضَز.
حبل وِ الگَی ػمَز هطبضوتی زض ضطایظ وژگعیٌی هؼطفی ٍ ثِ ضٍش الگطاًژ حل ضس،
زض ازاهِ یه الگَی ثْیٌِ هؼطفی هیضَز وِ ضىلگیطی ایي الگَ غطفبً زض هحیغی
اهىبىپصیط است وِ زض آى اعالػبت ًبهتمبضى ٍرَز ًساضز ٍ زض ًتیزِ ّوِ افطاز ربهؼِ اظ
رولِ عطفیي لطاضزاز یؼٌی ثبًه ٍ هطتطی ثب عطح پطسصّبی هطتجظ هیتَاًٌس اعالػبت
الظم ٍ غحیح ضا وبهالً ثِ زست آٍضًس ٍ ایي ٍضؼیت ٍلتی هحمك هیضَز وِ زض ربهؼِ
همطضات ضطیؼت زض ػول ثِعَض وبهل پیبزُ ضسُ ثبضس؛ ثِ ػجبضتی ربهؼِ یه ربهؼِ ایسئبل
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اسالهی ثبضس .ضبیبى گفتي است ثط اسبس آیبت زض اسالم ّطگًَِ زضٍؽ ،زٍضٍیی ،تسلیس،
ثِعَض وبهل ارطا هیضَز ،هطتطیّب اعالػبت هَضز ًیبظ ثبًه ضا ثِعَض غحیح ٍ ضفبف زض
اذتیبض ثبًه لطاض هیزٌّس؛ زض غیط ایي غَضت هطتىت زضٍؽ هیضًَس وِ زض اسالم زضٍؽ ٍ
تسلیس حطام ّستٌس؛ ثٌبثطایي زض ازاهِ وَضص ضسُ الگَی ثْیٌِ ػمَز هطبضوتی زض لبلت
الگَی هسیط ـ ػبهل وِ زض آى هطىل وژگعیٌی ثِ ػلت ارطای وبهل همطضات ضطػی ٍ
ػولیضسى ضفتبض اسالهی ـ هغبثك ثب آًچِ ضطیؼت زیٌی ثط پیبهجطً بظل ضسُ ـ ثطعطف
ضسُ است ،هؼطفی ضَز ٍ زض آغبظ ثحج استٌبزات هطثَعِ اظ آیبت ًیع رْت احجبت هسػب
آٍضزُ ذَاّس ضس.

 .3مؼزفی الگًی بُیىٍ ػقًد مشارکتی ي حل مشکل کضگشیىی
زضغَضتیوِ همطضات زیٌی ثِعَض وبهل زض ربهؼِ ارطایی ضًَس ثٌب ثِ زالیل لطآًی ظیط
زضٍؽ ،ػسم غسالت ٍ ػسم ٍفبی ثِ ػْس ٍ پیوبى زض آى ربهؼِ ٍرَز ًرَاّس زاضت ٍ هب
آى ربهؼِ ضا یه ربهؼِ ایسئبل اسالهی هؼطفی هیوٌین ٍ زض چٌیي ربهؼِای اعالػبت
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ػسم ٍفبی ثِ ػْس ثِ غطاحت ًفی ضسُاًس؛ ثط ایي اسبس زض ربهؼِای وِ همطضات ضطػی

ًبهتمبضى ضىل ًگطفتِ ٍ زض ًتیزِ اعالػبت هتمبضى ثط چٌیي ربهؼِای حبون ذَاّس ضس.
ثطای احجبت ایي ازػب ثِ آیبت ٍ ضٍایبت ظیط استٌبز هیًوبیین:

جایگاٌ دريؽ در قزآن
اظ رولِ آیبتی وِ زض لطآى وطین ًبظط ثِ ثحج زضٍؽ ّستٌس ػجبضتاًس اظ« :إًَِّوٓب یٓفْتَطِی
الْىَصِةٓ الَّصِیيَ لَب یٔؤْهٌَُِىَ ثِأیٓبتِ اللَِِّ» (ًحل :)105 :زضٍؽ ضا وسبًی هیسبظًس وِ ثِ آیبت ذسا
ایوبى ًیبٍضزُاًس« .إِىَّ اللَِّٓ لَب یْٕٓسِی هٓيْ َّٔٓ وَبشِةٌ وَفَّبضٌ» (ظهط :)3 :ثِ زضستی وِ ذساًٍس
ضاٌّوبیی ٍ ّسایت ًویوٌس وسی ضا وِ زضٍغگَ ٍ ثسیبض ًبسپبس است« .فٌََزٕؼٓل لَّؼٌَٕتٓ اللَِِّ
ػٓلَى الْىَبشِثِیيَ» (آل ػوطاى« ٍ )61 :ؤَىَّ لَؼٌَٕتٓ اللَِِّ ػٓلَیِِٕ إِى وَبىَ هِيَ الْىَبشِثِیيَ» (ًَض :)7 :لؼٌت
ذساًٍس ثط اٍ ثبز اگط اظ زضٍغگَیبى ثبضس« .إِىْ ربءٓوُنٕ فبسِكٌ ثٌَِجٓئٍ فَتَجٓیٌَُّٓا» (حزطات:)6 :
ّطگبُ فبسمی ذجطی آٍضز تحمیك وٌیس.
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صداقت در قزاردادَا اس وظز قزآن
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غسالت زض لطآى اظ غفبت پطّیعوبضاى ضوطزُ ضسُ است (آل ػوطاى /17 :ظهط.)33 :
ّوچٌیي زض لطآى ثِ غبزلبى ٍػسُ ثْطت زازُ ضسُ است (احعاة .)24 :عجك حىن غطیح
لطآًی ثِ هؤهٌبى اهط ضسُ وِ ثب غبزلبى ّوطاُ ثبضٌس (تَثِ.)119 :

يفای بٍ ػُد ي پیمان در قزآن
زض آیبت هتؼسز لطآًی ثِ ٍفبی ثِ ػْس ٍ پیوبى ٍ ػول ثِ تؼْسات غطاحتبً پبفطبضی ضسُ
است وِ ثِ ثطذی اظ آًْب اضبضُ هیضَز:
«ٍٓؤٍَٕفَُاْ ثِبلْؼْٕٓسِ إِىَّ الْؼْٕٓسٓ وَبىَ هٓسٕؤٍُال»ً (اسطا :)34 :ثِ پیوبى ٍفب وٌیس .ثِ زضستی وِ اظ
پیوبى سؤال هیضَزٍٓ ...« .الْؤَفَُىَ ثِؼْٕٓسِِّنٕ إِشَا ػٓبّٓسٍٔا» (ثمطُ= :)177 :اّل غسق ٍ تمَا<
آًْبیی ّستٌس وِ ثِ پیوبىّبی ذَز ظهبًی وِ پیوبى هیثٌسًس ٍفب هیوٌٌس ٍٓ« .الَّصِیيَ ّٔنٕ
الَِهبًبتِِْنٕ ٍٓ ػْٕٓسِِّنٕ ضاػَٔىَ» (هؤهٌَى ٍ= :)8 :اظ غفبت ضستگبضاى< آى است وِ اهبًتّب ٍ
پیوبىّبی ذَز ضا ضػبیت هیوٌٌس ٍ ثِ آى ٍفب هیًوبیٌس« .یٓب ؤَیّْٔٓب الَّصِیيَ آَهٌَُٓا ؤٍَٕفَُا ثِبلْؼٔمَُزِ»
(هبئسُ :)1 :ای وسبًی وِ ایوبى آٍضزُایس ثِ پیوبىّب (لطاضزازّب) ٍفب وٌیس .ذساًٍس ٍفبی ثِ
ػْس ضا رعء وبضّبی ًیه ٍ زض ضزیف ثِپبزاضتي ًوبظ ٍ پطزاذتي ظوبت شوط هیوٌس (ثمطُ:

)177؛ ثسیيتطتیت زض ربهؼِای وِ همطضات ٍ آهَظُّبی اسالهی وبهالً ػولیبتی ضَز ،ثط
اسبس آیبت ثبال زضٍؽ ،زٍضٍیی ،ػول ثط ذالف لَل ٍ ػْس ٍ ٍ ...رَز ًرَاّس زاضت؛ ثِ
ػجبضتی زض چٌیي فضبیی اعالػبت ًبهتمبضى ٍرَز ًرَاّس زاضت ٍ ثبًه ،اعالػبت هَضز
ًیبظ ثطای ثستي لطاضزاز ضا ثِعَض وبهل ٍ غحیح زضیبفت ذَاّس وطز؛ ثسیيتطتیت هطىل
وژگعیٌی ثطعطف ضسُ ٍ الگَی ػمَز هطبضوتی ثسیبض سبزُ ذَاّس ضس ٍ ّعیٌِ لطاضزازّب
ثِعَض لبثل تَرْی وبّص ذَاّس یبفت؛ ثط ایي اسبس زض ربهؼِای وِ همطضات ضطػی
وبهالً ػولیبتی ضسُ ٍ غسالت حبون ثبضس ،اعالػبت هتمبضى ثطلطاض ذَاّس ضس .الگَی ػمَز
هطبضوتی زض چٌیي ضطایغی ثِ ضىل ثْیٌِ ذَاّس ثَز .ثطای هؼطفی الگَی ثْیٌِ هصوَض
فطٍضی ضا ثط هجٌبی یبزضسُ زض ًظط گطفتِ ٍ ثط اسبس آى الگَی هغلَة ضا اضائِ هیزّین.

فزيض الگً
 .1ضطایظ ایسئبل اسالهی ثط هحیظ لطاضزازی زض ربهؼِ حبون است؛ ثٌبثطایي اعالػبت
 .2ثبًه ثِ ػٌَاى یه عطف لطاضزاز تإهیيوٌٌسُ سطهبیِ زض ػمَز هطبضوتی است وِ
ًمص هسیط ضا زاضز.
 .3هطتطی ثِ ػٌَاى هتمبضی تسْیالت ثطای اًزبم یه فؼبلیت ثط اسبس ػمَز هطبضوتی
است ٍ ًمص ػبهل ضا زاضز.

 .4ثب ارطای ػمَز هطبضوتی ًتیزِ (زضآهس ول) هطرع هیگطزز وِ ثب ّ( xوبى )TR
ًطبى هیزّین.
 .5ول ّعیٌِّبی تَافكضسُ زض لطاضزاز )ّ( (CXوبى  )TCاظ ػبیسی وسط هیگطزز ٍ زض
ًتیزِ سَز ػمَز ثِ غَضت هطبع ثِ زست هیآیس ٍ عجك تَافك زض لطاضزاز ثِ ًسجت
( (1-S) ٍ )Sهیبى ثبًه ٍ ػبهل تمسین هیضَز.
 .6هغلَثیت ثبًه تبثؼی اظ سْن سَز ثبًه اظ ارطای لطاضزاز است ٍ ثب ))uBs(x-c(x

ًطبى زازُ هیضَز.
 .7هغلَثیت ػبه ل تبثؼی اظ سْن سَز اٍست ٍ لیس هطبضوت هطتطی ثبیستی ثطلطاض
ثبضس؛ ثِ ػجبضت زیگط ػبهل ثِ ضطعی لطاضزاز هطبضوتی پیطٌْبزی ثبًه ضا هیپصیطز
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وبهالً هتمبضى است.
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وِ هغلَثیت ًبضی اظ ارطای آى ثیطتط اظ سبیط فطغتّبی ربیگعیٌی ثطای اٍ ثبضس.
ایي هَضَع ثِ ػٌَاى لیس هطبضوت ثِ غَضت ظیط ًطبى زازُ هیضَز:
()8

[uA(1-s) (x-c(x)) -v(e) ] ≥ UA

) V(eتبثغ تالش ػبهل است وِ اًزبم آى هغلَة ٍی ًجَزُ ٍ لصا اظ سْن سَز آى وسط
هیگطزز.
 .8ثبًه لطاضزاز ػمَز ضا تٌظین ٍ پیطٌْبز هیوٌس.
ثب تَرِ ثِ فطٍؼ یبزضسُ ثبًه لطاضزاز ثْیٌِای ضا تٌظین هیًوبیس وِ ضطایظ ثْیٌِ
لطاضزاز اظ عطیك الگَی ظیط ثِ زست هی آیس وِ آى ضا الگَی ثْیٌِ ػمَز هطبضوتی زض ربهؼِ
اسالهی ایسئبل هیًبهین.

مؼزفی ي حل الگًی بُیىٍ ػقًد مشارکتی در جامؼٍ ایدئال
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ّوبىعَضوِ زض فطؼ اٍل آهسُ است ربهؼِای وِ ػمَز هطبضوتی ثِ ػٌَاى یه اثعاض
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سیبستی تإهیي هبلی زض آى ثِ وبض گطفتِ هیضَز یه ربهؼِ ایسئبل اسالهی است؛ ثٌبثطایي
اعالػبت هیب ى ثبًه ٍ هطتطیبى هتمبضى است ٍ ایي هسئلِ ثط اسبس زالیل لطآًی لجال احجبت
ضس .یبزآٍضی هیضَز زض ربهؼِ اسالهی ایسئبل همطضات ضطػی زض ػول وبهالً ارطا ضسُ
است ٍ ولیِ اعالػبت هَضز ًیبظ لطاضزاز وبهالً غحیح ٍ ضفبف زض اذتیبض ثبًه لطاض
هیگیطز؛ زض ًتیزِ اعالػبت زض آى هتمبضى است ٍ وَضص ،الساهبت ٍ تَاًوٌسی هطتطیبى
ثطای ثبًه هطرع ثَزُ ٍ چَى وَضص ضبهل عیفی اظ وَضصّب هیضَز آًْب ضا زض یه
هزوَػِای ثِ غَضت }ً A= {e1,…enطبى هیزّین وِ ثِ تٌبست آًْب ًتبیذ ًبضی اظ ارطای
ػمَز هطبضوتی ثِ زست هیآیس ٍ ایي ًتبیذ ضا زض یه هزوَػِ }ً X={x1…xmطبى
هیزّین.
ّوبىعَضوِ گفتِ ضس زض ربهؼِ همطضات اسالهی وبهل حبون است ٍ ضفتبض هطتطیبى
ثبًهّب ٍ سبیط افطاز ربهؼِ زلیمبً هغبثك ثب همطضات ضىل گطفتِ است؛ ثٌبثطایي اعالػبت
هتمبضى ثَزُ ٍ افطاز ثط اسبس تَاًوٌسی ذَز لطاضزاز هتٌبظطی ضا اًتربة هیوٌٌس ٍ تٌْب
ضطط ضىلگیطی لطاضزاز هطبضوتی تإهیي حسالل هغلَثیت شٌّی هطتطی ) (UAاست وِ ایي

همساض حسالل هغلَثیت شٌّی هطتطی است وِ ٍی زض غَضت السامًىطزى ثِ اًؼمبز لطاضزاز
ثب ثبًه اظ فطغتّبی ربیگعیي زیگط ثِ زست هیآٍضز.
ثٌبثطایي ثب تَرِ ثِ فطٍؼ هصوَض الگَی ػمَز هطبضوتی زض ضطایظ حبوویت وبهل
همطضات اسالهی ثِ زًجبل حساوخطسبظی هغلَثیت ثبًه هططٍط ثِ لیس هطبضوت ػبهل است
ٍ زض چٌیي ضطایغی اعالػبت هتمبضى ثَزُ ٍ هطىل وژگعیٌی حل ذَاّس ضس؛ ثط ایي اسبس
ذَاّین زاضت:
 .1تبثغ هغلَثیت ثبًه:

n

()9

ei

 .2تبثغ هغلَثیت هطتطی:
()10



j

 P( x
j 1

)) UB ; (u s( x  c( x
j

B

j



) ei ) u A (1  s)( x j  c( x j ))  v(ei

n

j

 P( x

= UA

j 1

هتغیطّبی ایي تَاثغ ّوبى هتغیطّبی تؼطیفضسُ زض تَاثغ یه تب چْبض ّستٌس

209

ثسیيتطتیت هغلَثیت هطتطی تبثؼی اظ سْن سَز هطتطی ٍ آى ّن ثِ ضىل سْن ذبلع
است اظ هغَثیت ٍی ون هیضَز؛ حبل ثب تَرِ ثِ اعالػبت یبزضسُ الگَی ػمَز هطبضوتی
ثِ ایي غَضت ضىل هیگیطز وِ تحت ضطایظ حبوویت وبهل همطضات اسالهی ٍ زض ربهؼِ
ایسئبل اسالهی ثبًه تبثغ هغلَثیت ًبضی اظ ػمَز هطبضوتی ضا ثب تَرِ ثِ تٌْب لیس هطبضوت
هطتطی حساوخط هیسبظز ٍ چَى اعالػبت هتمبضى است؛ لصا الگَ زض فضبی ثسٍى ضیسه زض
زضٍى ذَز ثَزُ ٍ غطفبً هحیظ ثیطًٍی هیتَاًس ثِ ًتبیذ الگَ تإحیط ثگصاضز ٍ آى ضا ثب
ًباعویٌبًی ضٍثِضٍ سبظز .حبل ثب تَرِ ثِ فطٍؼ ٍ تَضیحبت گصضتِ هیتَاى اظ عطیك
تطىیل تبثغ الگطاًژ ٍ حل آى ضطایظ ثْیٌِ ػمَز هطبضوتی زض یه ربهؼِ ایسئبل اسالهی ضا
ثِ زست آٍضز؛ ثسیيتطتیت ذَاّین زاضت:
n

)) U B  max  P( x j ei )u B ( s( x j  c( x j

)(11
()12





n

U A   P( x j ei ) u A (1  s)( x j  c( x j ))  v(ei )  U A

ثطای سبزگی زض هؼبزلِ الگطاًژ  c(xj)=cjفطؼ هیوٌین:
()13

j 1

s.t

j 1

L   P( x j ei )u B s( x j  c j )   (u A (1  s)( x j  c j )  v(ei )  U A
n

j 1
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ٍی است؛ یؼٌی چَى هیعاى تالش ثیطتط ٍ وبض سرت ثطای ػبهل ثِعَض عجیؼی ًبهغلَة

c1 ,..., cn ,  

ّوبىعَضوِ زض ضاثغِ سیعزُ هطبّسُ هیضَز زض فضبیی وِ همطضات اسالهی وبهالً حبون
ثبضس ،اعالػبت زض آى هتمبضى ضسُ ٍ تبثغ الگطاًژ ثطای ثْیٌِیبثی ثسیبض سبزُ ذَاّس ثَز؛ ثِ
ػجبضتی سِ لیس اظ چْبض لیس تبثغ الگطاًژ زض ضطایظ وژگعیٌی حصف هیضَز؛ ایي ثِ هؼٌبی
وبّص ّعیٌِ ثبًه است وِ ثِ ػلت ٍرَز اعالػبت ًبهتمبضى ثطای ثبًه تحویل هیضس.
زض حمیمت هؼبزلِ الگطاًژ ثیبًگط هغلَثیت سْن سَز ثبًه ثِ ػالٍُ  ثطاثط هغلَثیت سْن

سَز ػبهل است وِ زض آى  ضطیت ٍظًی است وِ ثطای ػبهل وفبیت حسالل هغلَثیت

) (UAضا تؼییي هیوٌس .حبل ثب حل هؼبزلِ الگطاًژ ٍ ثب گطفتي هطتك ًسجت ثِ  Cj ذَاّین
زاضت:
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su B
)u ' A (1  s

  



dL
 p( x j lei )  u B s( x j  c j )  u A (1  s)( x j  c j )  0
dc j

جمغبىدی ي وتیجٍگیزی
ًتبیذ ثِزستآهسُ ثیبًگط ایي است وِ ًطخ ًْبیی ربیگعیٌی هیبى هغلَثیت ًْبیی ثبًه اظ
لطاضزاز ضطة زض سْن ثبًه ٍ هغلَثیت ًْبیی هطتطی ضطة زض سْن اٍ ثطای ولیِ ًتبیذ

ثطاثط ثب یه ضلن حبثت  هٌفی است؛ ػالهت هٌفی  ثیبًگط ایي است وِ سْن ثبًه ٍ
هطتطی (هسیط ـ ػبهل) زض رْت ػىس ّن تغییط هیوٌس؛ ثِ ػجبضتی ّط چمسض سْن ثبًه
(هسیط) افعایص یبثس ثِ ّوبى ًسجت سْن هطتطی (ػبهل) وبّص پیسا هیوٌسّ .وبىعَضوِ
زض تبثغ سیعزُ ٍ چْبضزُ زیسُ هیضَز زض ضطایظ حبوویت وبهل همطضات اسالهی هطىل
وژگعیٌی حل ضسُ ٍ حساوخطوطزى تبثغ هغلَثیت ثبًه ثب یه لیس لبثل حل ثَزُ ٍ ًسجت ثِ
حبلت ٍرَز وژگعیٌی ثسیبض سبزُ ضسُ است؛ ایي ثساى هؼٌبست وِ زض ایي ٍضؼیت ثب
تَرِ ثِ ضطایظ هصوَض لطاضزاز ثطای ثبًه ونّعیٌِتط ضسُ ٍ زض ًتیزِ سَز ثبًه افعایص
ذَاّس یبفت.

اظ همبیسِ ًتبیذ ثِزستآهسُ اظ حل الگَی ػمَز هطبضوتی زض ضطایظ ػبزی ٍ ٍرَز
وژگعیٌی ثب ػمَز ثْیٌِ هطبضوتی (ػمَز زض ضطایظ ربهؼِ ایسئبل اسالهی) ثِ ٍضَح ضطایت
لیَز ٍ ذَز لیَز سبظگبضی اًگیعُ اظ هؼبزلِ الگطاًژ حصف ضسُ ٍ ایي اهط ثِ هؼٌبی وبّص
ّعیٌِ ٍ افعایص سَز ثبًه هیثبضس.
ثبیستِ تَضیح است وِ هغلَثیت زض الگَی ػمَز هطبضوتی اًتظبضی است ٍ ثط ّویي
اسبس هغلَثیت ثبًه ثِ ػجبضت ) p(xjleiضطة ضسُ است؛ چطاوِ ثب ٍرَز هطرعثَزى
تالش هطتطی ( )eiهوىي است ّ xjبی هتفبٍتی ثِ زست آیس؛ چَى ػَاهلی غیط اظ ) (ei
ًیع زض ًتبیذ حبغل هؤحط هیثبضٌسّ .وچٌیي زض الگَی ػمَز هطبضوتی  یه ػسز حبثت ٍ
هٌفی است ٍ ثیبًگط ایي است وِ زض الگَی هطبضوتی افعایص سَز ٍ ظیبى عطفیي لطاضزاز
ّنرْت است ٍ ّط چمسض زض هضبضثِ سَز یب ظیبى افعایص یبثس ثِ ًسجت سْن عطفیي
لطاضزاز هطبضوتی تغییطات سَز ٍ ظیبى هتَرِ ّط زٍ عطف لطاضزاز هیضَز .الظم است شوط

ضَز وِ ّ یچگبُ غفط ًویضَز؛ چطاوِ زض ایي غَضت یب ثبیس  suBثطاثط غفط ضَز ٍ یب
ضىلگیطی الگَ هیثبضٌس.

زض ازاهِ ثِ ثطذی اظ ًتبیذ هْن ثِزستآهسُ اظ پژٍّص اضبضُ ٍ چٌس پیطٌْبز سیبستی
ارطایی ثب تَرِ ثِ ًتیزِ تحمیك اضائِ هیگطزز:
ّ .1عیٌِّبی ثبًه ثطای ضفبفسبظی اعالػبت هخل ّعیٌِّبی آهَظضی ثِ هٌظَض تجسیل
اعالػبت ًبهتمبضى ثِ اعالػبت هتمبضى غطفبً یه ّعیٌِ تحویلی ثِ ثبًه هحسَة
ًویضَز ،ثلىِ ایي ًَع ّعیٌِ زاضای ثبظزّی ثطای ثبًه است؛ چطاوِ ثبًه ثب ایي
وبض هطىل وژگعیٌی ضا ثِ حسالل هیضسبًسّ .وبىعَضوِ تَاثغ الگطاًژ ٍ حل آًْب
ًطبى زاز زض ضطایظ اعالػبت ًبهتمبضى ّعیٌِ ثبًه ثسیبض ثیطتط اظ حبلت هتمبضى
است ٍ هتمبضىضسى اعالػبت هَرت حصف لیَز ذَزاًگیعضی ٍ زض ًتیزِ
ّعیٌِّبی هطثَعِ هیضَز؛ ثٌبثطایي هٌبست است ثبًهّب ثب غطف ّعیٌِّبی الظم
اعالػبت ًبهتمبضى ذَز ضا تب اًساظُ هوىي ثِ اعالػبت هتمبضى تجسیل ًوبیٌس.
ّ .2وبىعَضوِ ضاثغِ سیعزُ ًطبى هیزّس الگَی هطبضوتی زض ربهؼِ ایسئبل اسالهی وِ
وژگعیٌی زض آى ٍرَز ًساضز ثسیبض سبزُتط اظ رَاهغ اسالهی ثب اعالػبت ًبهتمبضى
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) uA (1  sثطاثط ثیًْبیت ضَز وِ ایي حبالت ثط ذالف فطؼ اٍلیِ زضًظطگطفتِضسُ ثطای
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است ٍ حل الگَ زض ایي ضطایظ غطفبً اظ عطیك یه هؼبزلِ همیس ثِ یه لیس سبزُ ثِ
زست هیآیس .پیطٌْبز هیضَز ثبًهّب زض ضٍیبضٍیی ثب هطتطیبى ضطایغی ضا تسثیط
ًوبیٌس وِ ضفتبض هطتطیبى زلیمبً هغبثك ضفتبض زض یه ربهؼِ ایسئبل اسالهی گطزز.
ّ .3وبىعَضوِ تبثغ ضوبضُ ّفت ٍ حل آى (الگَی ػمَز هطبضوتی ثط هجٌبی الگَ هسیط
ـ ػبهل زض ضطایظ وژگعیٌی) ًطبى هیزّس ایي ٍضیؼت ثطای ثبًه ثسیبض ّعیٌِثط
است؛ ثٌبثطایي پیطٌْبز هیضَز ثبًه لطاضزازّبی ذَز ضا ثِگًَِای عطاحی ًوبیس وِ
هطتطیبى اًگیعُ الظم ثطای ضفبفسبظی اعالػبت ذَز زاضتِ ثبضٌس.
ً .4تیزِ حل الگَی ػمَز هطبضوتی (ضٍاثظ ضوبضُ ّفت ٍ چْبضزُ) ًطبى هیزّس وِ
هیعاى سْن سَز عطفیي لطاضزاز زض حل هسئلِ اعالػبت ًبهتمبضى هؤحط هیثبضس؛
ثٌبثطایي تَغیِ هیضَز ثبًهّب اظ عطیك اثعاض تغییط سْن سَز لطاضزازّب ثِ
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ضفبفسبظی اعالػبت هطتطیبى ذَز السام ًوبیٌس.
 .5پیطٌْبز هیضَز ًظبم ثبًىی اظ عطیك الگَّبی هتفبٍت ػمَز هطبضوتی لطاضزازّبی

فصلٌاهِ علوی پژٍّشی اقتصاد اسالهی /سیدحسي قَاهی

هتفبٍتی ثِ تٌبست هطتطیبى ذَز عطاحی ًوبیس تب اظ ایي عطیك سَز ذَز ضا حساوخط
سبظز؛ چطاوِ ثبًهّب ثب هطتطیبًی ضٍثِضٍ ّستٌس وِ ضبهل عیفی اظ وَضص هتفبٍت
ثَزُ ٍ ایي تَاًوٌسی هتفبٍت ًیبظ ثِ لطازازّبیی ثب ضطایظ هتٌبست زاضز.
 .6عجك ًتبیذ ثِزستآهسُ اظ حل تبثغ الگطاًژ (ضاثغِ ضوبضُ ّفت) یؼٌی ) (1-Sزض
suB
زض حبلت ٍرَز اعالػبت ًبهتمبضى پطزاذتی ثِ ػبهل (سْن سَز
ضاثغِ
)u ' A (1  s

هطتطی) ثب هیعاى تالش اٍ هطتجظ است ٍ ایي اهط ًطبىزٌّسُ آى است وِ ثب افعایص
سْن سَز هطتطی هیعاى سْن پطزاذتی ٍی ثیطتط ضسُ ٍ هَرت افعایص تالش ٍی
ذَاّس ضس؛ ثٌبثطایي پیطٌْبز هیضَز ثبًهّب ثطای افعایص وبضآهسی ػمَز هطبضوتی،
سْن سَز هطتطی ضا ثِ تٌبست تالش اػوبلضسُ ٍی افعایص زٌّس.
 .7ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ایي پژٍّص ،تحمیمی ًَ ٍ اغیل است پیطٌْبز هیضَز پژٍّطگطاى
ػاللِهٌس ثِ ایي هَضَع وبض هطبثِ ٍ رساگبًِای زض ذػَظ ّط یه اظ ػمَز
هطبضوتی ًظیط هضبضثِ ،هطبضوت هسًی ،هعاضػِ ٍ هسبلبت اًزبم زٌّس.

 .8پیطٌْبز هیضَز پژٍّطگطى ثب ّوىبضی ثبًهّب ثطای ثطذی ػمَز ثِ غَضت ووّی
الگَی پیطٌْبزی ضا ثِ غَضت پبیلَت ػولیبتی وطزُ ٍ ثِ ضٍش التػبزسٌزی آى ضا
ترویي ظًٌس.
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