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Abstract 
Studies conducted on the relationship between central bank independence and 
inflation show heterogeneity in the results. Some of these studies have 
concluded a negative relationship, while others have concluded a positive or 
insignificant relationship between central bank independence and inflation. The 
purpose of this study is to conduct a multilevel meta-analysis to examine the 
effect of central bank independence on inflation. For this purpose, all full-text 
articles that examined the relationship between central bank independence and 
inflation were reviewed. After reviewing the content and results, 58 studies were 
selected to enter the meta-analysis based on the meta-analysis protocol. Data 
from 58 selected studies included 619 regressions and 913 coefficients that were 
extracted and coded. In the first level of meta-analysis, the regression 
coefficients of each study were combined and the effect size of each study was 
calculated. In the second level of meta-analysis, to calculate the total effect size, 
the effect size of 58 studies was determined according to the weight of each 
study. The result of the combination and conclusion of individual studies shows 
that the independence of the central bank has a small negative and significant 
effect on inflation. The results also showed that the type of index used to 
calculate the degree of central bank independence affects the relationship under 
meta-analysis. In addition, the negative effect of central bank independence on 
inflation is greater in developed countries than in other countries. 
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تورم بر مرکزي بانک استقالل تاثیر فراتحلیل

نایرا ئی، تهران،، دانشگاه عالمه طباطبايگروه اقتصاد نظر ار،یاستاد   ي محمدجواد نوراحمد

انریتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،اسالمیگروه اقتصاد  ار،دانشی زادهیعل خادم ریام

دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانمحمدباقر شیرمهنجی

چکیده
رابطه مطالعاتبیانگر آن است که  »و تورم يرابطه استقالل بانک مرکز«انجام شده در موضوع هاي یبررس
جاممطالعه ان نیاند. هدف از اکرده يریگجهیو تورم نت ياستقالل بانک مرکز نیمعنا بیب ایمثبت  ای یمنف

مطالعاتی یور تماممنظ براي اینبر تورم است.  يتاثیر استقالل بانک مرکز یبررس يبرا یچندسطح لیفراتحل
یمطالعه پس از بررس 58شدند.  یو تورم پرداخته بودند، بررس ياستقالل بانک مرکز نیارتباط ب یکه به بررس
اتبه مطالع اطالعات مربوط. انتخاب شد لیورود به فراتحل يبرا لیبراساس پروتکل فراتحل ج،یمحتوا و نتا

،لیشد. در سطح اول فراتحل يبود که استخراج و کدگذار بیضر 913و  ونیرگرس 619منتخب شامل 
اسبه اندازهمح يبرا ل،یعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلمطال هرو اندازه اثر  بیهر مطالعه باهم ترک بیضرا

و بیترک جهیشد. نت يریندگیمطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآ 58اثر کل، اندازه اثر حاصل از 
اثرا توجه به اندازه کرد. ب دییبر تورم را تا يو معنادار  استقالل بانک مرکز یمطالعات، تاثیر منف يریندگیبرآ
را نشان داد. یبر تورم، اندازه کوچک يکوهن، شدت اثر استقالل بانک مرکز ریتفس اریحاصل شده و مع کل
اثر لیتحلاستقالل بر رابطه مدنظر فرا زانیمحاسبه م ينشان داد که نوع شاخص استفاده شده برا نیهمچن جینتا
کشورها ریبه سا نسبت شرفتهیپ يشورهابر تورم در ک ياستقالل بانک مرکز یاثر منف ن،ی. عالوه بر اگذاردیم
است. شتریب

.چندسطحی فراتحلیل رویکرد تورم، مرکزي، بانک استقالل ها:کلیدواژه

.JEL: E52, E58, E31بندي طبقه

m_shirmehenji@atu.ac.irنویسنده مسئول:  
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 مقدمه .1
 هیپا ستمیو س 1نظام برتون وودز یو پس از فروپاش 1973از دهه  یبحث استقتل بانک مرکز

 یوربه طبیشتر شده اسا؛  ایاهم نیا ریاخ یهاسال در و برخوردار شد زیادی ایطت از اهم
ده اسا. ش لیتبد مباحث مهم اقتصادیاز  یکیه مرور زمان ببه  یکه استقتل بانک مرکز

 4رمنکوک (،2313د 3یآرنون و رومل (،1993د 2و سامرز نایآلسمانند  اک ر اقتصاددانان
که استقتل بانک ( بر این باورند 1993د 6ینیپرسون و تابل ( و2313د 5کلوم و دهان (،1992د

. کندیم کمک هامایبات قو حفظ هدف بلندمدت ث یابیبه دست رایز ؛مطلوب اسا یمرکز
 بر یمرکز استقتل بانک تاثیر منفی ،یطرفداران استقتل بانک مرکز شتریب یادعا یمبنا

از  یکیرا به  ریمتر نیتورم، ا یریپذو تاثیر یگذارتاثیر عیسطچ تورم اسا. دامنه وس
ده کر لیها تبددولا یعملکرد اقتصاد یابیارز یدر اقتصاد کتن برا یدیکل یهاشاخص

 اسا. 
 ،یکاریخانوار، نرخ ب یسطچ رفاه اقتصاددر  تواندینرخ تورم م ی،نظر کردیرو کیدر 

 یبخش خصوص یگذارهیسرما ها،ییدرآمد، حجم معامتت در بازار دارا عینرخ ارز، توز
مانع  یر اسملنگ کیعنوان نرخ ارز به ،برتوون وودز یباشد. تا قبل از فروپاش گذارو... تاثیر

از  .افای شیتورم در سطچ جهان افزا ،1973در سال آن  یفروپاشو با  شدیتورم م شیزااف
خ ند به اقتصاد در کنترل و کاهش نرنکه بتوا ییهاها و راهکارمطالعه روش به بعد، 1973دهه 

اقتصاددانان را بر آن داشا  موضوع نیا برخوردار شد. یاژهیو اید از اهمنتورم کمک کن
 ,Bryanکرده و راهکارهایی را ارائه دهند دنظر دیتجد یمرکز یهابانک یهااسایتا در س

ه در این مطالع اشاره کرد. یبه استقتل بانک مرکز توانیراهکارها م نیجمله ا . از(2013
 .شودیمنیز اثر استقتل بانک مرکزی بر تورم بررسی 

 ،یتصاد، رشد اقتورم لیاقتصاد کتن از قب یاصل یرهایبر متر یبانک مرکز استقتل
داشتن بانک  منظور دور نگهراهکار به نیتاثیر داشته باشد. ا تواندیم ...بودجه دولا و یکسر
. شده اسا یمدت هستند، طراحاهداف کوتاه یکه اغل  در پ یاسیس یاز فشارها یمرکز

                                                            
1.  Bretton Woods 

2.  Alesina, A. & Summers, L. H. 

3.  Arnone, M. & Romelli, D. 

4.  Cukierman, A. 

5.  Klomp, J. & De Haan, J. 

6.  Persson, T. & Tabellini, G. 
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 اسا که بانک آنراهکار  نیکه هدف از ا کرد انیب گونهنیرا ا لهامس توانیدر واقع م
بات مدت نباشد و بتواند آزادانه به دنبال کنترل تورم و ثکوتاه یهااسایتحا تاثیر س یمرکز

 (. Meisel & Barón, 2010د باشد هامایسطچ ق
ت گرفته از انش ،یلزوم استقتل بانک مرکز مطرح کرد که توانیم گونهنیا یطورکلبه

ودجه مدام ب یکسر نیتام یبرا مستقل باشد، دولا یمرکزاسا که اگر بانک  دگاهید نیا
، با رو نی. از اشودیو تورم کنترل م ینگینقد جهینت و در ردیگیقرض نم یاز بانک مرکز

بسیاری از  داشته باشد، هامایقبر ثبات  تواندیمتوجه به آثاری که استقتل بانک مرکزی 
 .انددادهی مدنظر قرار اژهیورا به طور  آن ریاخ یهادر سال کشورها
در  یامطالعات گسترده ،یاستقتل بانک مرکز شیافزا یبا تتش کشورها برا زمانهم
ر آن را ابعاد استقتل، اث یمطالعات پس از بررس نیا بیشترراهکار انجام شده اسا.  نیمورد ا

 جینتاه ک دهدینشان م هایاند. بررسکردهی تورم بررس ژهیواقتصاد کتن به یرهایمتر یرو
 مورداستفاده، نمونه کشورها، دوره یات با توجه به شاخص استقتل بانک مرکزمطالع نیا

فاوت مت اریبس گر،یمورد استفاده و عوامل د یپژوهش، مشخصات مدل، برآوردگرها یزمان
 یک مرکزبان لاستقت نیب یو معنادار یاز مطالعات رابطه منف در بخشیکه  یبه نحو ؛اسا

 یند و در بعضارابطه م با و معنادار گزارش کرده گرید یخبر ،شده اسا یریگجهیو تورم نت
، دو حاتیتوض نیمشاهده نشده اسا. با توجه به ا یرابطه معنادار ،مورد بحث ریدو متر نیب

 ندیبرآ -2بر تورم چگونه اسا؟  یاستقتل بانک مرکز یاثر واقع -1سوال مطرح اسا: 
 چهورم ت بر یاستقتل بانک مرکز یردر مورد تاثحوزه استقتل  یمطالعات تجرب جینتا
 دهد؟یمای جهینت

ه به ی مقاله حاضر در ادامبرای دو سوال مطرح شده، سازماندهپاسخ  هیابی ببه منظور دست
و تورم  یمربوط به رابطه استقتل بانک مرکز ینظر یمبان این ترتی  اسا: در بخش دوم

 درخصوص رابطه مورد پیشین یبتجر یهابه مطالعات و تتش بخش سوم. دشویمطرح م
آن  یاجرا ندیو فرآ 1لیروش فراتحل یبه معرف چهارمبخش  در .اختصاص دارد، بررسی

  یکتر جینتا ل،یمربوط به فراتحل یهابعد از انجام آزمونپرداخته شده  اسا و در ادامه، 
مطالعه  اداتشنهیو پ یریگجهینت ی  نیزانی. در بخش پادشویم ریمطالعات منفرد مشخص و تفس

 .خواهد شد انیب

                                                            
1.  Meta-analysis 



 112 |نوراحمدی و همکاران 

 

 . مبانی نظری2

در این بخش ابتدا مفهوم استقتل بانک مرکزی مطرح و دیدگاه موافقان و مخالفان در مورد 
. پس از آن مبانی نظری رابطه استقتل بانک مرکزی و تورم در قال  سه شودیمآن بررسی 

 سازوکار مطرح خواهد شد.
ر نظام د یمال یهااسایاز س یپول یهااسایس ییااستقتل بانک مرکزی به معنای جد

 جه،ینت رو د کندیاقتصادی کشور اسا که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولا رها م
کزی به استقراض از بانک مر دهدیم صیکه تشخ یزانیخود و به هر م لیبه م تواندیدولا نم

در یک نظام بانکی  (.1384 ،یچزانکسری بودجه روی آورد د نیتام رمنظوو انتشار پول به
ی مرکزی کنترل تورم در سطچ پایین و ثبات آن در شرایط مختلف اقتصادی هابانکسالم، 

(. تسلط دولا بر 1393دپروین و همکاران،  کنندیمرا هدف اصلی سیاسا پولی تعریف 
 قرار گیرد. هادولااهداف سیاسی  تاثیراین هدف تحا  شودیمبانک مرکزی باعث 

و  و دخالا مراکز قدرتاز نفوذ  یپول گذاراناسایس یبه آزاد یاستقتل بانک مرکز
که این آزادی باید در  اشاره دارد ی پولیهااسایس یدر اجرا نفعیذی هاگروهیا سایر 

قوانین باشد و اعطای این آزادی به معنای دادن قدرت مطلق به رئیس بانک  چهارچوب
از  یاستقتل بانک مرکزکه  کندیم( بیان 1987د 1رکینمرکزی نیسا. در این مورد پا
در  دیبا ، امااستقتل دارد هیقوه قضائ ؛از دولا اسا هییدولا، مانند استقتل قوه قضا

 و استقتل به طور مطلق و بدون حد عبارت بهتر،. به کندمصوب اقدام  نیقوان چهارچوب
 چهارچوبی به بانک مرکزی در عطای آزادا یواقع استقتل بانک مرکز . درسایمرز ن

 قوانین و در جها اهداف کلی و مصلحا کشور اسا.

 دیدگاه موافقان و مخالفان استقالل بانک مرکزی. 2-1
ی استقتل بانک مرکز طرفداران استقتل بانک مرکزی موافقان و مخالفانی دارد؛ بحث

عامل  ،نفعیذی اهگروهبه مراکز قدرت و بانک مرکزی  وابستگیکه  کنندمیاستدالل 
باید بانک مرکزی از استقتل الزم که اختتل در عملکرد صحیچ آن اسا و اعتقاد دارند 

ها را با توجه به منافع مدت آنها و منافع کوتاهروی دولابرخوردار باشد و جلوی زیاده
 .بلندمدت جامعه بگیرد

                                                            
1.  Parkin, M. 
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های مختلف ازمانس ،اند که اگر در یک نظاممخالفان استقتل بانک مرکزی مدعی 
رفتن با در نظر گ تنهاها ای مستقل عمل کنند، آنگاه هر یک از این سازمانگونهاقتصادی به
 یرکزاستقتل بانک م هیعل هاآن. استدالل دیگر شوندیمغافل منافع کل نظام از  منافع خود

 اسا. یکتن اقتصاد یهااسایس یاز ناهماهنگ یناش یاحتمال یهادر مورد خسارت
اند توجه کرده موضوع نیاز محققان به ا یکه شمار کنندیم انی( ب1996د 1و دهان نگریجفیا

ئول مس ،رخ دهد که دولا یممکن اسا هنگام یکتن اقتصاد یهااسایس یکه ناهماهنگ
صورت هر دو  نیاسا. در ا یپول یهااسایس مسئول ی،و بانک مرکز یمال یهااسایس

 میممکن اسا تصم و دهندیمرا اولویا قرار  هاآنهستند و  روی اهداف خود متمرکزمقام 
ر متفاوت عمل کنند. اگ یطورخود به یهااسایس یدر اجرا ایکه باهم کار کنند  رندیبگ

 یهااسایس نیب نافعتضاد م رودیانتظار م رند،ینگ یبه همکار میتصم یدولا و بانک مرکز
 یکه بر عدم هماهنگ ستدالل مخالفانا نی(. اBeju et al., 2017ها ظاهر شود دآن
 یکزبانک مر کهینحوبه  ؛اسا ییهایکاست یمتمرکز اسا، دارا ی اقتصادیهااسایس

اهداف  در تواندیو م کندیم نییاز اهداف جامعه و کشور تع یرویاهداف خود را به پ ،مستقل
. ه باشدتمام جامعمجموع به نفع  کند که در یریگمیتصم یطور یاسیس یدور از فشارهابه 

قوانین و در جها  چهارچوباین در حالی اسا که اهداف هر دو مقام پولی و مالی باید در 
 ایجاد نشود. هاآنی هااسایستا تضاد منافع بین  اهداف کلی کشور تعیین شود

وجه به اینکه با ت- را گروهی نیز انتصابی بودن و انتخابی نبودن مسئولین بانک مرکزی
ختف اصول  -روندهای اقتصادی به شمار میگیریعناصر مهمی در تصمیم این افراد

کنند که یک بانک مرکزی مستقل ( بیان می1996اند. ایجفینگر و دهان ددموکراسی دانسته
مقایسه با  سیاسا پولی را قابل ،ها. آننداردبرای عموم  را پاسخگویی دموکراتیک توانایی

ی که باید کامت توسط نمایندگانمعتقدند  و  دانندتصادی میسایر ابزارهای سیاسا کتن اق
نای شود؛ بنابراین، این رویکرد به مع یگذاراسایشوند، سبه روش دموکراتیک انتخاب می

 های بانک مرکزی اسا.مشارکا مستقیم مقامات سیاسی در اجرای سیاسا
خگویی مرکزی و پاس که استقتل بانک گفا توانیدر پاسخ به این گروه از مخالفان م

تواند از طریق تفکیک وظایف بین مقامات اجرایی و مقامات پولی از طرق دموکراتیک می
  .مختلف انجام شود

                                                            
1.  Eijffinger, S. C. & De Haan, J. 
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( اعتقاد دارد که امروزه در بسیاری از کشورها استقتل بانک مرکزی با 2311د 1والش
انک مرکزی توسط ب ،تورم هدف ،گذاری تورم همراه اسا. در برخی از این کشورهاهدف

استقتل  بنابراین، .شودتوسط دولا تعیین و به بانک مرکزی ابتغ می ،و در برخی دیگر
گذاری تورم در کشورهایی که تورم هدف توسط دولا تعیین و به بانک مرکزی با هدف
 منافاتی با دموکراسی نخواهد داشا.، شودبانک مرکزی ابتغ می

استقتل بانک مرکزی را منوط به حضور یا گروهی دیگر موافقا و مخالفا خود با 
کنند که در کشورهای بیان می ،م ال عنوان دانند. بهعدم حضور عواملی خاص در جامعه می

ها برای استقراض به بازارهای و دولا داشتهعمق کمتری  ،توسعه که بازارهای مالی حال در
ف کزی مستقل بسیار ضعیسرمایه خارجی دسترسی کمتری دارند، احتمال وجود بانک مر

 ها حائز اهمیااسا. در نظام نرخ ثابا ارز که در آن هماهنگی بین بانک مرکزی و دولا
اسا، بانک مرکزی مستقل جایگاه چندانی ندارد، زیرا سیاسا پولی توسط سایر اهداف 

 (.1373شود دعادلی، ها محدود میغیراز ثبات قیمابه
با -رکزی و دیدگاه موافقان و مخالفان در مورد آن پس از بیان مفهوم استقتل بانک م

نیاز اسا که مبانی نظری رابطه استقتل بانک مرکزی و تورم نیز  -توجه به موضوع پژوهش
 بررسی شود.

یکی از دالیل اصلی روی آوردن مقامات پولی به استقتل بانک  ،در ادبیات اقتصادی
ه استقتل ک در متون اقتصادی سه سازوکار کلی طورپایین آوردن نرخ تورم اسا. به ،مرکزی

از بین  دو دلیل؛ شده اسا ارائهنرخ تورم را کنترل کند،  تواندیمبانک مرکزی از طریق آن 
ها به وضعیا مالی دولا مربوط اسا و دلیل سوم به مباحث ناسازگاری زمانی آن

 گردد.برمی
« دیدگاه انتخاب عمومی»به فرآیند  2رنظیر بوکانان و واگنحققان برخی مدلیل اول، در مورد 

کنند که بدون وجود استقتل، فشار زیادی بر بانک مرکزی ها بیان میآن .اندکردهاشاره
نک یس بایاگر ر ،وجود خواهد داشا که در راستای ترجیحات دولا عمل کند. بنابراین

انک مرکزی ، براحتی توسط دولا عزل و نص  شودمرکزی استقتل کافی نداشته باشد و به
رل در این صورت بانک مرکزی کنت .تواند سیاسا پولی مستقل از دولا داشته باشدنمی

                                                            
1.  Walsh, C. E. 

2.  Buchanan, J. M. & Wagner, R. E. 
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دهد و در این حالا سیاسا عرضه آسان پولی سیاسا پولی را در اختیار دولا قرار می
 .(Buchanan & Wagner, 1977دشود کار گرفته میبه

 ا صتحدید پولی را به بانک مرکزیدوم، اگر دولا این قدرت را داشته باشد که سیاس
مدت منظور کاهش نرخ بیکاری در کوتاهدیکته کند، این انگیزه را خواهد داشا که به

در ارتباط با  اهدولا، زمانی که تریکل. به عبارت کار گیردهای انبساطی پولی را بهسیاسا
به هند. ترجیچ د هامایقت اهداف سیاسی را به ثبا توانندیمابزارهای پولی اختیارات دارند، 

ند وسوسه شو استمدارانی، ممکن اسا سیعنوان م ال، پس از مذاکره در مورد دستمزد اسم
 کنند جادیدولا ا یکاهش ارزش بده ای دیاشترال و تول شیافزا یرا برا یکه تورم

استفاده هایی ابزار چنینطور مکرر از اگر دولا بخواهد به .(Baumann et al., 2021د
گیرند و درنهایا تورم افزایش خواهد یافا بدون اینکه د، انتظارات تورمی شکل میکن

توانند تورم مستقل می یهای مرکزشود که بانکبه همین دلیل بیان می .بیکاری کاهش یابد
 & Meiselد را کاهش دهند بدون اینکه بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر منفی داشته باشند

Barón, 2010). 

که سیاسا مالی بر سیاسا پولی کنند هنگامی( بیان می1981د 1جنا و واالسسوم، سار
در این  .تواند بر مقدار کسری بودجه دولا تاثیرگذار باشدبانک مرکزی نمی ،غال  باشد

ود و بانک شزا و تابعی از کسری بودجه دولا تبدیل میصورت درونحالا سیاسا پولی به
ی پولی و ثباتاین عدم کنترل باعث بی .واهد داشامرکزی کنترلی بر سیاسا پولی نخ

 (.Meisel & Barón, 2010نوسانات تورم خواهد شد د

 . پیشینه پژوهش4
های سیاسی پولی و رابطه آن با ای تحا عنوان سیکل( در مقاله1396قنبری و محمدی د

میم یافته عی تابلویی و روش گشتاورهای تهادادهمدل استقتل بانک مرکزی با استفاده از 
های پولی در طول دوره انتخابات به های دولا بر سیاساو تحلیل تاثیر دخالا GMM)2د

منظور  ای اینبراند. های سیاسی پولی با استقتل بانک مرکزی پرداختهمطالعه رابطه سیکل
نتایج  .استفاده شده اسا 2312تا  1983های جمله ایران برای سال کشور از 38های از داده

                                                            
1.  Sargent, T. J. & Wallace, N. 

2.  Generalized Method of Moments 
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دار بودن یک رابطه منفی میان استقتل بانک مرکزی اصل از برآورد این مدل بیانگر معنیح
 هر کشور با متوسط نرخ تورم آن بوده اسا.

بر نوسانات  ی( در مطالعه خود اثر استقتل بانک مرکز1397اقبال و همکاران د نیزر
 یربمورد آزمون تج رانیعنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کتن در او تورم را به دیتول

صاد عنوان شاخص نوسانات اقتو تورم به دیتول انسیمنظور از وار نیا یبرا . ایشاناندقرار داده
 یاستقتل بانک مرکز یبررس یبرا اند.، استفاده کرده1343-1393 ینکتن در دوره زما

ر این د. اشده اس یمعرف نیانگیم یبیبه نام شاخص ترک یدیجد یقانون یبیشاخص ترک
که  شد، مشخص GARCH)1د افتهیمیتعم یشرط یناهمسان انسیبراساس آزمون وارمقاله 

 جیسا. نتابوده ا گریکدیو تورم ختف  دینوسانات تول راتییروند تر یجز در مقاطع کوتاه
 VAR)2د یبردار ونیپژوهش با استفاده از روش خودرگرس یحاصل از برآورد الگو

تورم  و دیتول یهاانسیبر وار یمعنادار استقتل بانک مرکزو  یاز وجود اثر منف ایحکا
ر ثبات و تورم کاسته شده و ب دیاستقتل از نوسانات تول زانیم شیافزا یبه ازا یعنیداشا؛ 
به واکنش توابع ضر لیو تحل انسیوار هیآزمون تجز جهینت کتن افزوده شده اسا. در اقتصاد

از  و کاستن یثبات در بخش اسم جادیر اب یکه اثر استقتل بانک مرکز شدمشخص 
 بوده اسا. دیاز اثر استقتل بر کاستن از نوسانات تول شتریمرات  بتورم به ینانینااطم

کشور  82به بررسی ارتباط میان تورم و استقتل بانک مرکزی  (2333د 3دهان و کوایی
ی مقطعی و روش حداقل هادادهبا استفاده از  1983-1989های توسعه در ختل سال حال در

 زیاستقتل بانک مرکاثر منظور بررسی در این مطالعه به .پرداختند OLS)8مربعات معمولی د
ایج این نت .های قانونی و عملی استقتل بانک مرکزی استفاده شده اساشاخص از بر تورم

ای هشاخص قانونی استقتل بانک مرکزی و تورم در کشور دهد که میانپژوهش نشان می
 .مطالعه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد مورد

کشور آمریکای التین در دوره  24 یها( با استفاده از داده2338د 5ژاکومه و واسکویز
به بررسی ارتباط میان استقتل بانک مرکزی و تورم پرداختند. در این  1985-2332زمانی 

                                                            
1.  Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 

2.  Vector Autoregression 

3.  De Haan, J. & Kooi, W. J. 

4.  Ordinary Least Squares 

5.  Jácome, L. I. & Vázquez, F. 
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حداقل ، FGLS)1د ممکن افتهی میت تعمحداقل مربعا یهاتابلویی و روش یهامطالعه از داده
 یامرحله حداقل مربعات دو یخطا چیتصح ،G2SLS)2د افتهی میتعم یامرحله مربعات دو

ها استفاده شده اسا. همچنین هیمنظور برآورد ضرای  و بررسی فرضبه، EC2SLS)3د
ستقتل و ادرجه استقتل بانک مرکزی از دو شاخص استقتل قانونی  یریگمنظور اندازهبه

یشتر طور متوسط استقتل بکه به دهدیعملی استفاده شده اسا. نتایج این پژوهش نشان م
جه نتوانستند یک رابطه قوی میان در نالفوهمراه اسا و م یترنییبانک مرکزی با تورم پا

 .استقتل بانک مرکزی و تورم پیدا کنند
 حلیلاز روش فراتو تورم  یمرکز رابطه استقتل بانک برای بررسی (2313کلوم و دهان د

 که تورش یزمان کندیم یریگجهیمقاله، نت 59 جینتا  یها با ترکآنمطالعه اند. کردهاستفاده 
 نیاو  شودیم دییو تورم تا یاستقتل بانک مرکز نیب یرابطه منف شود،یدر انتشار کنترل م

متمرکز باشد، دوره  ECDO4 یکشورها یمطالعه رو کیاسا که  تریقو یزمان یرابطه منف
در حالی که  نیبازار کار در مدل لحاظ شود. همچن یرهایباشد و متر 1973-1979 یزمان

استقتل  نیرابطه ب شوند،یساخته م یمتفاوت یهابه روش استقتل بانک مرکزی یهاشاخص
 ندارد. یبستگ استقتلو تورم به انتخاب شاخص  مرکزی بانک

( در مقاله خود به بررسی رابطه بین استقتل بانک مرکزی و 2231د 5و همکاران بوگواو
اند. پرداخته 2339تا  1993اقتصاد در حال گذار از اروپای مرکزی و شرقی از  17تورم در 

روش حداقل مربعات تعمیم یافته  یی،های تابلوها در مطالعه خود با استفاده از دادهآن
 ونی و پس از کنترل تاثیر چندین متریر کتنو دو شاخص متفاوت از استقتل قان (GMMد

اقتصادی و نهادی به این نتیجه رسیدند که استقتل بانک مرکزی اثر منفی آماری و اقتصادی 
های مختلف و ها بیان کردند که این نتایج به مشخصات مدلمهمی بر تورم دارد. آن

 نترل همبستگی درهای مختلف استقتل بانک مرکزی مقاوم اسا و با کگیریاندازه
 گیرند.توجهی تحا تاثیر قرار نمیطور قابلها بهباقیمانده

                                                            
1.  Feasible Generalized Least Squares 

2.  Generalized Two-Stage Least Squares 

3.  Error Correction Two-Stage least Squares 

4.  Organization for Economic Co-operation and Development 

5.  Bogoev, J., et al. 
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در مطالعه خود با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی ارتباط استقتل ( 2317د 1یزوکارل
 نیب یمقاله، رابطه منف 85 جینتا  یمطالعه با ترک نی. ابانک مرکزی و تورم پرداخته اسا

و دهان،  برختف مطالعه کلوم کندیم انی. او بکندیم دییتورم را تا و استقتل بانک مرکزی
قتل بانک به انتخاب شاخص است یتوجه طور قابلو تورم به استقتل بانک مرکزی نیرابطه ب
 یکارظهمحاف لیاز قب ییرهایکه ورود متر ردیگیم جهینت نیدارد. همچن یبستگ یمرکز

و  زیاستقتل بانک مرک بر رابطه یار کار، اثرات قوباز یو نهادها یاسیثبات س ،یاسیس
 تورم ندارد.

( به بررسی تاثیر توسعه مالی و کیفیا نهادی در رابطه بین 2323د 2کانیدی و داروانتو
کشور  23 اطتعات ها با استفاده ازپردازند. مطالعه آناستقتل بانک مرکزی و تورم می

 ( مورد تجزیهGMMیق رویکرد پانل پویا دروش از طر 2338-2317آسیایی در دوره زمانی 
کزی دهد که رابطه منفی مستقیم بین استقتل بانک مر. نتیجه نشان میردیگیم تحلیل قرار و

تنهایی استقتل بانک مرکزی به ،دیگرعبارتبه .شودو تورم در کشورهای نمونه یافا نمی
ی و کیفیا تورم به توسعه بخش مالکافی نیسا. رابطه معکوس بین استقتل بانک مرکزی و 

 .نهادی هر کشور بستگی دارد

شان نرابطه استقتل بانک مرکزی و تورم،  مروری بر پیشینه داخلی و خارجی در مورد
ه از مرور نتایج مطالعاتی که با استفاد نیدارد. همچناز وجود نتایج متناقضی در این مطالعات 

ه منفی و ، وجود رابطاندکردهی و تورم را بررسی روش فراتحلیل رابطه استقتل بانک مرکز
طالعات استقتل در م روش فراتحلیلاستفاده از  .کندیم دییتامعنادار بین دو متریر بیان شده را 

وجود  ای یگریشده اسا و مورد د جامانی که مطرح شد، دو مورددر ، تنها یبانک مرکز
در نظر ا اسا که ب نیدر ا نیشیدو مطالعه پ مطالعه با نیمنتشر نشده اسا. تفاوت ا ایندارد 

ی کرده اسا. همچنین روزرسانبههای قبلی را گرفتن مطالعات منفرد جدیدتر، نتایج فراتحلیل
برای بررسی دقیق تاثیر  3ی استفاده از فراتحلیل در یک سطچ از فراتحلیل چند سطحیجابه

 استقتل بانک مرکزی بر تورم استفاده شده اسا.

 

                                                            
1.  Zuckarelli, J. 

2.  Kunaedi, A. & Darwanto, D. 

3.  Multilevel of Meta-analysis 
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 ش پژوهش. رو0
 یندسطحچاز روش فراتحلیل بر تورم  یاثر استقتل بانک مرکز یبررسبرای مطالعه  نیا در

 عنوانو آن را به داندی( مهالیتحل لِیرا دتحل لی( فراتحل1976د 1استفاده شده اسا. گتس
 کندیم انیو ب فیآن تعر یهاافتهیمنظور منسجم ساختن از مطالعات مستقل به جینتا  یترک

مشترک از  یاتیعمل فیتعر ایمشترک  یهاهیگروه از مطالعات با فرض کیاز  لیفراتحل کی
حلیل را در فراتحلیل چندسطحی نیز فرآیند فرات اسا. شده لیتشک وابستهمستقل و  یرهایمتر

 .دهدیمی انجام امطالعهی و بین امطالعهدو سطچ درون 

 عهمطال نیدر ا لیفراتحل شرو یاجرا ندیفرآ. 0-1
 قیدق فیتعر -الف ؛مرحله اسا 5مطالعه شامل  نیدر ا لیروش فراتحل یاجرا ندیفرآ

 ایفیک یابیانتخاب و ارز یارهایمع -ججو، وجسا یاستراتژ -بال پژوهش، وموضوع و س
 .آن ریو ارائه و تفس یآمار لیتحل -هااستخراج اطتعات و  -دمطالعات، 

 موضوع و سوال پژوهش قیدق فیتعر -الف
 یکسر ،یادتورم، رشد اقتص لیاقتصاد کتن از قب یاصل یرهایبر متر یاستقتل بانک مرکز

 نیکه ا استقتل باعث شده اسا یتاثیر داشته باشد. اثرات اقتصاد تواندیم... بودجه دولا و
 هشود. عمد امحوزه انج نیدر ا یاو مطالعات گسترده ردیها قرار گتوجه کشور راهکار مورد

تورم  ژهیواقتصاد کتن به یرهایمتر یابعاد استقتل، اثر آن را رو یمطالعات پس از بررس نیا
اخص مطالعات با توجه به ش نیا جیکه نتا دهدیمطالعات نشان م نیا یاند. بررسکرده یبررس

 مدل  اتپژوهش، مشخص یاستفاده، نمونه کشورها، دوره زمان مورد یاستقتل بانک مرکز
 متفاوت اسا. اریبس ،استفاده مورد یبرآوردگرها و

ورم، سوال و ت یمطالعات حوزه استقتل بانک مرکز جینتا انیتوجه به تعارض موجود م با
ر قتل دحوزه است یمطالعات تجرب جینتا ندیبرآ» اسا که نیمطالعه ا نیپژوهش در ا یاصل

 «دهد؟یم یا جهیبر تورم چه نت یمورد تاثیر استقتل بانک مرکز

 

                                                            
1.  Glass, G. V. 
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 جووجست یاستراتژ -ب
براساس  تورم را بر یاستقتل بانک مرکز تاثیرکه  اسا لیحاضر از نوع فراتحل مطالعه

. مطالعات مدنظر کندیمرور م یزمان ایو بدون محدود یو داخل یشده خارج مقاالت چاپ
سرچ  ی، ر1گوگل اسکالر یاطتعات یهاگاهیکه از پا هستند نترنایامحدود به  لیفراتحل

 استقتل بانک» یهادواژهیمقاالت با کل نیا یجوواند. جساانتخاب شده 3ایاکادم و 2ایگ
 انجام شده اسا. هاآن 4و معادل انگلیسی« تورم»و « یمرکز

 مطالعات تیفیک یابیانتخاب و ارز یارهایمع -ج
سا ا لیمراحل فراتحل نیتراز مهم یکیها لعات و استخراج اطتعات آنانتخاب مطا مرحله
 نیمهم ابتدا عناو نیا یاجرا یانجام شود. برا نمعی چهارچوب براساس ومند قاعده دیکه با

 نیفهرسا شدند. سپس مقاالت با عناو ینترنتیا یهاگاهیجو شده در پاوتمام مقاالت جسا
انک استقتل ب یهادواژهیمقاالت با توجه به کل نید عناوخارج شدند. در مرحله بع یتکرار
 ینامرتبط کنار گذاشته شدند. در ادامه پس از بررس یهاو عنوان یو تورم بررس یمرکز

 کلپروتمطالعات براساس  نیا ل،یمقاالت جها انتخاب مطالعات مدنظر فراتحل دهیچک
 قرار گرفتند. یمورد غربالگر لیفراتحل

 :مشخص شدند لیورود به فراتحل یبرا ییمطالعات نها ،ریز یارهایبر اساس مع
و  بین کشوریمطالعات  فقطو  5مطالعات خارج شدند سایاز ل یزمان یمطالعات سر -1

 مدنظر قرار گرفتند.تابلویی 
آن(  افتهیرییتر یهاشکل ایها تورم دوابسته آن ریمدنظر قرار گرفتند که متر یفقط مطالعات -2

 بود.
صورت به مدل کیتورم شامل  بر استقتل بانک مرکزیتاثیر العات در مورد مط شتریب

 .اسا (1رابطه د

                                                            
1.  Google Scholar 

2.  ResearchGate 

3.  Academia 

4.  Central Bank Independence and Inflation 

 (.2313براساس چک لیسا مربوط به مطالعه کلوم و دهان د.  5
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  π = Xβ + ε (1د

( n × mیک ماتریس د Xاسا، یعنی تورم ( n×1بردار متریر وابسته د π (،1در رابطه د
بیانگر برخی از خطاهای تصادفی اسا که به طور معمول  εو  از متریرهای توضیحی اسا

ا مطالعاتی در این بررسی تنه ،شود مطابق با مدل رگرسیون کتسیک اسا؛ بنابراینیفرض م
ه در نظر عنوان متریر وابستوارد لیسا نهایی شدند که تورم یا اشکال ترییریافته آن را به

 اند.گرفته
 گذاری تورم.هدف رتورم بررسی شده باشد نه ب راستقتل بانک مرکزی ب تاثیر ،در مطالعه -3
 ،نابراینب ؛تورم اسا رراهکار استقتل بانک مرکزی ب تاثیربررسی  ،دف از این مطالعهه

 گیرد.گذاری تورم مدنظر قرار نمیراهکارهای دیگر مربوط به تورم مانند هدف
هایی از نوع فراتحلیل از اهمیا زیادی برخوردار بررسی کیفیا مطالعات در پژوهش

یا دهد. در این مطالعه برای بررسی کیفتاثیر قرار می، زیرا نتایج فراتحلیل را تحا اسا
اد امتیاز مجتت و تعد مجازیمطالعات منفرد، ابتدا تتش شد تا با استفاده از دو متریر 

ات اما با توجه به اینکه تعدادی از مطالع ،ارجاعات هر مقاله، کیفیا مطالعات مدنظر قرار گیرد
یسر نبود؛ ها مبودند، امکان دسترسی به امتیاز آن مدنظر فراتحلیل در مجله خاصی چاپ نشده

با توجه به این محدودیا برای بررسی کیفیا مطالعات منفرد، این مطالعات ازنظر  ،بنابراین
موضوع پژوهش، گزارش کامل نتایج، نوع مدرک و تخصص نویسندگان و رعایا اصول 

 شناسی مورد بررسی قرار گرفتند.روش

 استخراج اطالعات -د
 یراو تورم در گوگل اسکالر ب یاستقتل بانک مرکز یهادواژهیکل یوجوابتدا با جسا در

 لتریو ف ی. در مرحله بعد با بررس1شد افایمطالعه  333.19تعداد  1991-2323 یبازه زمان
امرتبط، ن یهاو کنار گذاشتن عنوان یاستقتل بانک مرکز دواژهیمقاالت با کل نیعنوان ا
شد(. می رلتیگوگل ف یمرحله مقاالت با استفاده از ابزارها نیحاصل شد دتا امقاله  973تعداد 

بر تورم( و  یاثر استقتل بانک مرکز یبررس ایمقاالت دبا محور دهیچک یدر ادامه با بررس
 یمطالعه که در راستا 157گوگل، تعداد  یوجوقول در جسانقل یهانهیکنار گذاشتن گز

                                                            
 متوقف شد. 1399مرداد سال  29 خیدر تار مطالعات منفرد یجووجسا.  1
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شد. پس از قرار دادن مطالعات  یاستخراج و کدگذار ،بودبه سواالت پژوهش  ییپاسخگو
 یناکاف و مطالعات با اطتعات لیفراتحل یدر پروتکل و کنار گذاشتن مطالعات نامناس  برا

اطتعات  و استخراج اطتعات انتخاب شد. لیورود به فراتحل یبرا 1ییمقاله نها 58تعداد 
شد. در  یکه کدگذار دبو  یضر 913و  ونیرگرس 619شامل  ییمطالعه نها 58مربوط به 

ها داده نیها، اآن یاز مطالعات و کدگذار کیهر  یهاداده استخراجمرحله عتوه بر  نیا
 وارد شد. CMAافزار در نرم

 ها و توجیه ورود متغیرهاداده. 1-د
یعنی استقتل بانک مرکزی و تورم از تعدادی متریر  ؛عتوه بر متریرهای اصلی پژوهش

دموهومی( برای کنترل عواملی که باعث اختتف در نتایج مطالعات منفرد مدنظر  2یمجاز
 .شدشد، استفاده میاین پژوهش 
مجموعه  .دهدمورد استفاده فراتحلیل را نشان می گرتعدیل( تعریف متریرهای 1جدول د

های شده در رگرسیون اشاره دارد که شامل شاخصاستفاده استقتلاول متریرها به شاخص 
نرخ تعویض  و 7، دومیتر6، بید و پارکین5، کوکرمن و همکاران4، گریلی و همکاران3آلسینا

شود. ( میTOR13 و ALES8 ،GMT9 ،CUK13 ،BP11 ،DUM12ریاسا بانک مرکزی د
 گذار و حال توسعه، در حال یافته، درمتریرهای بعدی روی نمونه کشورها شامل توسعه

                                                            
مطالعه منتخ  داز قبیل عنوان، نویسندگان، مدل و روش، نمونه کشورها، دوره زمانی،  58.  دسترسی به اطتعات 1

گیری( و لیسا منابع و مآخذ این مطالعات از طریق ارسال ایمیل به نویسندگان امکانپذیر متریرهای مورد بررسی و نتیجه

 اسا.

2.  Dummy 

3.  Alesina, A. 

4.  Grilli, V., et al. 

5.  Cukierman, A., et al. 

6.  Bade, R. & Parkin, M. 

7.  Dumiter, F. 

8.  Alesina 

9.  Grilli, Masciandaro & Tabellini 

10.  Cukierman 

11.  Bade & Parkin 

12.  Dumiter 

13.  Turnover Rates of Central Bank Governors 
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، 1983، 1973، 3196( و دوره زمانی MIXED و OECD ،LDCs2 ،TRANS3د 1مختلط
 کنند.تمرکز می 2313 و 2333، 1993

 مورد استفاده در فراتحلیل این مطالعه مجازیمتغیرهای  .1جدول 
 توضیحات متغیر ردیف

 ی استقالل بانک مرکزیهاشاخصمتغیرهای مربوط به 

2 ALES 
 و 2زی برابر با آلسینا، این متغیر مجا CBI4 در صورت استفاده از شاخص

 در غیر این صورت صفراست.

0 GMT 
گریلی و همکاران، این متغیر مجازی  CBIدر صورت استفاده از شاخص 

 در غیر این صورت صفراست.و  2برابر با 

3 DUM 
و  2دومیتر، این متغیر مجازی برابر با  CBIدر صورت استفاده از شاخص 

 در غیر این صورت صفراست.

4 CUK 
 و 2کوکرمن، این متغیر مجازی برابر با  CBIاستفاده از شاخص در صورت 

 در غیر این صورت صفراست.

6 BP 
باده و پارکین، این متغیر مجازی برابر با  CBIدر صورت استفاده از شاخص 

 در غیر این صورت صفراست. و 2

5 TOR 
در غیر و  2، این متغیر مجازی برابر با TORدر صورت استفاده از شاخص 

 ین صورت صفراست.ا

7 OTHER 
 2، این متغیر مجازی برابر با CBIهای دیگر در صورت استفاده از شاخص

 در غیر این صورت صفراست. و
 متغیرهای مربوط به نمونه کشورها

9 OECD 
باشند، این متغیر مجازی  OECDوتحلیل همه اگر کشورهای مورد تجزیه

 ، در غیر این صورت صفراست.2برابر با 

8 LDCs 
توسعه باشند، این متغیر وتحلیل همگی درحالاگر کشورهای مورد تجزیه
 ، در غیر این صورت صفراست.2مجازی برابر با 

22 TRANS 
گذار باشند، این وتحلیل همگی کشورهای درحالاگر کشورهای مورد تجزیه

 ، در غیر این صورت صفراست.2متغیر مجازی برابر با 

22 MIXED 
وتحلیل مختلط باشند، این متغیر مجازی برابر با مورد تجزیه اگر کشورهای

 ، در غیر این صورت صفراست.2

                                                            
درحال گذار  و توسعهدرحال، افتهیتوسعهی بنددستهفارغ از  کشورهامنظور از مختلط در نمونه کشورها، ترکیبی از .  1

 اسا.

2.  Less Development Countries 

3.  Transition Countries 

4.  Central Bank Independence 
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  .1جدول ادامه 
 توضیحات متغیر ردیف

 متغیرهای مربوط به دوره زمانی

20 2852 
، در غیر 2باشد، این متغیر مجازی برابر با  2852ها مربوط به دهه اگر داده

 این صورت صفراست.

23 2872 
، در غیر 2باشد، این متغیر مجازی برابر با  2872ها مربوط به دهه گر دادها

 این صورت صفراست.

24 2892 
، در غیر 2باشد، این متغیر مجازی برابر با  2892ها مربوط به دهه اگر داده

 این صورت صفراست.

26 2882 
در غیر  ،2باشد، این متغیر مجازی برابر با  2882ها مربوط به دهه اگر داده

 این صورت صفراست.

25 0222 
، در غیر 2باشد، این متغیر مجازی برابر با  0222ها مربوط به دهه اگر داده

 این صورت صفراست.

27 0222 
، در غیر 2باشد، این متغیر مجازی برابر با  0222ها مربوط به دهه اگر داده

 این صورت صفراست.
 لمتغیرهای قابل بررسی در مطالعات استقال

29 OPEN 
، در 2اگر باز بودن یک کشور در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی برابر با 

 غیر این صورت صفراست.

28 LABMARKT 
اگر برخی از متغیرهای بازار کار در نظر گرفته شوند، این متغیر مجازی برابر 

 ، در غیر این صورت صفراست.2با 

02 EXCHANGE 
، در غیر 2رفته شود، این متغیر مجازی برابر با اگر رژیم نرخ ارز در نظر گ

 این صورت صفراست.

00 DEBT 
، در غیر این 2اگر بدهی دولت در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی برابر با 

 صورت صفراست.

03 POLSTAB 
، در غیر این 2اگر ثبات سیاسی در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی برابر با 

 صورت صفراست.

04 GDP 
، در غیر این 2اگر درآمد در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی برابر با 

 صورت صفراست.

06 INFTARG 
، در 2گذاری تورم در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی برابر با اگر هدف

 غیر این صورت صفراست.

05 FINDEV 
، در 2ا ابر باگر توسعه بازارهای مالی در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی بر

 غیر این صورت صفراست.

07 DEMOC 
، در غیر این 2اگر دموکراسی در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی برابر با 

 صورت صفر است.

09 INSTQUAL 
، در غیر این 2اگر کیفیت نهادها در نظر گرفته شود، این متغیر مجازی برابر 

 صورت صفر است.
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  .1جدول ادامه 
 یحاتتوض متغیر ردیف

 هامتغیرهای مربوط به اختالف داده

08 LOGINFL 
عنوان متغیر وابسته استفاده شود، این متغیر مجازی اگر از لگاریتم تورم به

 ، در غیر این صورت صفر است.2برابر با 

32 PRIMDATA 
خودش را ایجاد کند، این متغیر مجازی برابر با  CBIاگر نویسنده داده 

 صفراست.، در غیر این صورت 2

32 SECDATA 
موجود دیگران را تغییر داده باشد، این متغیر  CBIاگر نویسنده داده 

 ، در غیر این صورت صفراست.2مجازی برابر با 

30 PANEL 
با  کند، این متغیر مجازی برابرهای تابلویی استفاده میاگر نویسنده از داده

 ، در غیر این صورت صفراست.2

33 FIXEDTIME 

های تابلویی با اثرات ثابت زمانی استفاده کند، این یسنده از دادهاگر نو
، در غیر این صورت )در صورت استفاده از پنل 2متغیر مجازی برابر با 

 دیتا( صفراست.

34 FIXEDCOUNT 

های تابلویی با اثرات ثابت گروهی استفاده کند، این اگر نویسنده از داده
این صورت )در صورت استفاده از پنل ، در غیر 2متغیر مجازی برابر با 

 دیتا( صفراست.

36 OBJECT 
اگر مطالعه بر رابطه تورم و استقالل متمرکز باشد، این متغیر مجازی برابر 

 ، در غیر این صورت صفراست.2با 

35 BOOK 
، 2اگر مطالعه در یک کتاب منتشر شده باشد، این متغیر مجازی برابر با 

 در غیر این صورت صفراست.

37 WORKING 
، در غیر این 2اگر مطالعه یک پیش مقاله باشد، این متغیر مجازی برابر با 

 صورت صفراست.

 پژوهش یهاافتهیخذ: ام

ت واقعی که اثرا آنجا (، تورم به باز بودن اقتصاد نیز بستگی دارد. از1993د 1به گفته رومر
متری این کشورها انگیزه کهای سیاسا پولی در بیشتر اقتصادهای باز کمتر اسا، دولا

کنیم که یک متریر مجازی ایجاد می ،برای مهار تورم از طریق سیاسا پولی دارند؛ بنابراین
 (.OPENگیرد ددهد رگرسیون این متریر کنترل را در نظر مینشان می

نهادهای بازار کار ممکن اسا اثرات واقعی  که نشان کرد ( خاطر1999د 2فرانزس
ر یک متری ،را ترییر دهند؛ بنابراین استقتل بانک مرکزییر ضد تورمی سیاسا پولی و تاث

                                                            
1.  Romer, D. 

2.  Franzese Jr, R. J. 
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های بازار کار در یک رگرسیون در اگر برخی از شاخص کهشود ر نظر گرفته میمجازی د
همچنین . (LABMARKTنظر گرفته شود، یک و در غیر این صورت صفر اسا د

ل بانک مرکزی در نظر دیگری که مطالعات مختلف حوزه استقت گرتعدیلمتریرهای 
(، FINDEVمالی د (، توسعه بازارهایINFTARGگذاری تورم دهدف اند شاملگرفته

( در این مطالعه نیز در نظر گرفته INSTQUALکیفیا نهادی د و (DEMOCدموکراسی د
 شود.می

واند تشوند؛ نرخ ارز ثابا میهای پایدار نرخ ارز اغل  برای کاهش تورم مطرح میرژیم
ته شود. گذاری پولی در نظر گرفعنوان یک وسیله برای مقابله با تورش تورمی در سیاسابه

وامل ثباتی سیاسی، عباال بودن نسبا بدهی به تولید ناخالص داخلی و سطچ باالی بی
ه تورم باالتر شود که منجر بکننده تورش تورمی هستند و به همین دلیل اغل  گفته میتعیین

م تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر توردیگر، باور عمده این اسا که . به بیان شوندمی
(، DEBTدولا د ی(، بدهEXCHANGEنرخ ارز د میرژ؛ از این رو، متریرهای دارد

 .شودیمدر نظر گرفته  (GDPد یناخالص داخل دی(، تولPOLSTABد یاسیس یثباتیب
 اآنج . ازاساها تتف دادههای تخمین و اخمربوط به تفاوت در روشبعدی متریرهای 

گاریتم جای تورم از لکه برخی از کشورها نرخ تورم بسیار باالیی دارند در برخی مطالعات به
 ؛عنوان متریر وابسته استفاده شده و این امر ممکن اسا درنتیجه بسیار تاثیرگذار باشدتورم به
 (.LOGINFLد دشومیداده این دو از هم تمییز  مجازیبا یک متریر  ،بنابراین

( استفاده PRIMDATAخود د استقتل بانک مرکزیهمچنین اگر نویسنده از شاخص 
چون ممکن اسا نویسنده تورش  ،( را ترییر دهدSECDATAکند یا یک شاخص موجود د

رل برای کنت مجازیو نظر خود را در طراحی یا ترییر شاخص موجود اعمال کند از دو متریر 
ین های مختلف تخمین و تمایز بود. این مطالعه همچنین بین روششاین وضعیا استفاده می

شود. در دسته بعد، متریرهای ( تمایز قائل میPANELد تابلوییهای بین کشوری و مدل
دهد که آیا نویسنده اثرات ثابا زمان یا گروه شود که نشان میدر نظر گرفته می ایمجازی

 (.FIXEDTIME, FIXEDCOUNTکند یا خیر دکشوری را کنترل می
ظر ن نویس با درها و مطالعه پیشهای مطالعات منتشرشده در ژورنالسرانجام، تفاوت

شود که استفاده می متریرهاییشود. برای این منظور از کنترل می مجازیمتریر  دوگرفتن 
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شده یا یک مقاله  ( منتشرBOOKدهد یک مطالعه در یک کتاب یا مجله دنشان می
 ( اسا.مقاله حاضرنگارش  در زمان( دWORKINGنویس دپیش

 یآمار لیتحل -هـ
بر اندازه اثر  گرلیتعد یرهایتاثیر متر یبررس یبرا لیاسا که در فراتحل یابزار ونیرگرسمتا

 .شودیاستفاده م ونیبر رگرس یمبتن یهاکیمطالعه با استفاده از تکن
 Klomp & Deداسا ( 2صورت رابطه دبه  1ونیمتارگرس یمدل معمول کی یطورکلبه

Haan, 2010.) 

effect 𝑖 (2د = 𝛽1 + 𝛽0𝑆𝐸𝑖 + ∑  

𝑘

𝑘=1

𝛼𝑘𝑍𝑗𝑘 + 𝑒𝑖 

تقتل اس، تاثیر مطالعهفراتحلیل اسا ددر این  رابطه مورد بررسی ieffect (،2در رابطه د
ردار از یک ب jkZ .خطای استاندارد اثر برآورد شده اسا iSE .بر تورم( بانک مرکزی

ضری   kα .دهدنشان می ،دهنده تفاوت در مطالعات اساکه نشانرا متریرهای مستقل 
بیانگر اختتل  ieکننده اثر خاص مشخصات مطالعه اسا و گرسیون اسا که منعکسرمتا

 متارگرسیون اسا.

 وزن مطالعات. 1 -هـ

ه را مدنظر قرار نکت در مطالعات فراتحلیل برای ترکی  نتایج کمی مطالعات منفرد باید این
داد که آیا نتایج مطالعات مختلف هم ارزش هستند یا خیر. مسلما بعضی مطالعات بزرگ و 

د به نتایج اند بایای که مطالعات لحاظ کردهتر هستند و با توجه به حجم نمونهبعضی کوچک
ریق وزن دادن به مطالعات از ط ،ترین شیوه برای حل این مشکل. آسانکردها توجه آن

 PCCبه این صورت که ضری   ؛اسادر مطالعات مختلف  ضرای معکوس واریانس 
 .(Borenstein et al., 2011د شودشده در معکوس واریانس مطالعات ضرب می محاسبه

t-مقادیر  itکه در آن  اریم( را د3رابطه د iSE( در معکوس 2د رابطه با ضرب متریرهای

values دهد.را نشان می 

                                                            
1.  Meta-regression 
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𝑡𝑖 (3د = 𝛽0 + 𝛽1 (
1

𝑆𝐸𝑖
) + ∑  

𝐾

𝑘=1

𝛼𝑘

𝑍𝑗𝑘

𝑆𝐸𝑖
+ 𝑒𝑖 

 چند سطحی . فراتحلیل2 -هـ

 عنواناین نوع تحلیل به حالتی اشاره دارد که در آن نیاز به انجام چندباره فراتحلیل اسا. به
ود چندین اندازه اثر وج زمانی که در هر مطالعه منفرد چندین رگرسیون و به دنبال آن ،م ال

م ترکی  ه های مطالعه باسا در سطچ اول ابتدا با انجام فراتحلیل نتایج رگرسیونادارد، نیاز 
. (McShane & Böckenholt, 2018دشود و برای آن مطالعه یک اندازه اثر به دسا آید 

ندازه ا تک مطالعات در سطچ دوم، فراتحلیل برای ترکی پس از انجام این عمل برای تک
 گذارد.( این سطوح را به نمایش می1شود. شکل داثر حاصل از مطالعات منفرد انجام می

 یچندسطح فراتحلیل .1شکل 

 
 (0228) 2و همکاران خذ: هاررام

 هاافته. تجزیه و تحلیل ی5
مطالعات  2یکی از مسائل مهمی که باید در هر فراتحلیل مدنظر قرار گیرد، بررسی ناهمگنی

ر انتخاب مدل اثرات ثابا یا اثرات تصادفی اسا. در مدل اثرات ثابا فرض بر این منظوبه
اسا که همه مطالعات منفرد دارای یک اندازه اثر مشترک هستند. در این مدل اندازه اثرات 

تصادفی  خاطر خطایمطالعه دیگر به بهای شده از مطالعه یکی هستند و تنوع اندازه اثر مشاهده
. برختف مدل اثرات ثابا در مدل اثرات تصادفی فرض بر متفاوت بودن ااسهر مطالعه 

                                                            
1.  Harrer, M., et al. 

2.  Heterogeneity 
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مطالعه در فراتحلیل اسا. همچنین وزن مطالعات در مدل اثرات  اندازه اثر جوامع آماری مورد
ساس تحلیل اگر برا ،ثابا نسبا به مدل اثرات تصادفی تفاوت بیشتری دارند؛ بنابراین

 ور قابلطرات تصادفی انتخاب شود، وزن مطالعات بهناهمگنی رویکرد اثرات ثابا یا اث
ود نتایج بعدی فراتحلیل را تحا تاثیر خ، تمام توجهی متفاوت خواهد شد و این ترییر وزن

(. Borenstein et al., 2011د شوداهمیا تحلیل ناهمگنی روشن می ،دهد؛ بنابراینقرار می
ا برای بررسی ناهمگنی بین مطالعات ر I2 و مجذور 1کوکران Q( نتایج دو آزمون 2جدول د

 دهد.گزارش می

 های ناهمگنینتایج آزمون .2جدول 
 کوکران Qآزمون 

Q-value 3033/645*** 

 Q 67درجه آزادی 
P-value 2 

 2Iآزمون 

I-squared 037/89  

  ***p<0/01 ،  **p<0/05  و*  p<0/1 

 CMAافزار پژوهش با استفاده از نرم هاییافتهخذ: ام

ناهمگنی مطالعات را  1H یههمگنی مطالعات و فرض کوکران، Q در آزمون 0H یهفرض
شده در جدول  ( گزارشP-value=0با توجه به مقدار د .(Cochran, 1954د دهدنشان می

 ،نشود؛ بنابرایناهمگنی مطالعات تایید می یهشود و فرضاین آزمون رد می 0H یه، فرض(2د
دهد که مطالعات منفرد واردشده در فراتحلیل ناهمگون هستند و نتایج این آزمون نشان می

 در برآورد اندازه اثرکل باید مدل اثرات تصادفی را مدنظر قرار داد.
شود. مقدار نیز استفاده می 2Iتر و بهتر ناهمگنی مطالعات از آزمون برای بررسی دقیق

خاطر واریانس بین شده بههدرصد از ناهمگنی مشاهد 98دهد که بیش از ( نشان می237/98د
گیری و واریانس درون درصد این ناهمگنی ناشی از خطای نمونه 2مطالعات اسا و کمتر از 

( به این 3ول دجدتفسیر این آزمون در گیری و با توجه به این نتیجه ،مطالعات اسا؛ بنابراین
 رسیم که میزان ناهمگنی بین مطالعات زیاد اسا.نتیجه می

                                                            
1.  Cochran's Q Test 

2.  I-squared Test 
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 2Iیر آزمون تفس. 4جدول 

 2Iمقدار آزمون  سطح ناهمگنی
06/2 کم  

62/2 متوسط  
76/2 زیاد  

 (2333د 1همکاران خذ: هیگینز وام

ناهمگنی مطالعات منفرد در این مطالعه مدل اثرات تصادفی مدنظر قرار  دییتابا توجه به 
 .ردیگیم

 2نتایج ترکیب مطالعات و نمودار انباشت. 5-1

دازه نتایج حاصل از ترکی  و برآیند ان اسا وا نتایج فراتحلیل ترین قسممهم بخش،این 
( نتایج مربوط به ترکی  اندازه اثرات مطالعات منفرد 4کند. جدول داثر مطالعات را بیان می

 دهد.و محاسبه اندازه اثر کل را نشان می

 نتایج ترکیب مطالعات .0جدول 
  

 69 تعداد مطالعات

مطالعاتهای مجموع تعداد رگرسیون  528 

CBIمجموع تعداد ضرایب  مطالعات   823 

-225/2 اندازه اثرکل ** 

درصد 86فاصله اطمینان  -205/2تا  -023/2   

Z-value 606/0-  

P-value 220/2  

  ***p<0/01 ،  **p<0/05  و*  p<0/1 

   CMAافزار پژوهش با استفاده از نرم هاییافتهخذ: ام

، اندازه اثرکل را 3سطچ یک فراتحلیل چندسطحی ترکی  اندازه اثرهای حاصل از
توان شدت و جها رابطه بین دو متریر مورد کند. با استفاده از اندازه اثر کل میگزارش می

                                                            
1.  Higgins, J. P., et al. 

2.  Forest Plot 

 نمودار انباشا مربوط به اندازه اثر مطالعات منفرد و اندازه اثرکل آمده اسا. وسای.  در پ3
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گونه ( این-116/3بررسی فراتحلیل را مشخص کرد. با توجه به عتما منفی اندازه اثر کل د
 Pو  Zه دارد و براساس آمار منفی رتاثیتورم  برشود که استقتل بانک مرکزی تفسیر می

که  1شده، این رابطه معنادار اسا. برای بررسی شدت رابطه از معیار تفسیر کوهن گزارش
 .کردتوان استفاده ( مطرح شده اسا، می5در جدول د

 معیار کوهن برای تفسیر کاربردی اندازه اثر. 5جدول 
 تفسیر اندازه اثر کل

22/2  کوچک 
32/2  متوسط 
62/2  بزرگ 
72/2  خیلی بزرگ 

 (2899خذ: کوهن )ام

مده، یک اندازه اثر کوچک و آ دسابا توجه به اطتعات این جدول اندازه اثر کل به
 .رو به متوسط اسا

 4و بررسی تورش انتشار 2نمودار قیفی. 5-2
زه دانسبا به مطالعات با ان ،کنندیرا گزارش م یتر و معنادارکه اندازه اثر بزرگ یمطالعات

 ممکن اسا ،نیدر مجتت دارند؛ بنابرا یشتریاحتمال چاپ ب ،یمعنیاثر کرچک و ب
 تورشار و مطالعه او دچ خاص را وارد فراتحلیل کندبا اندازه اثر  مطالعات منفرد گرفراتحلیل

شبیه قیفی اسا که در بخش بزرگ آن اندازه اثر مطالعاتی با حجم  ،نمودار قیفی انتشار شود.
و خطای معیار باال قرار دارند و در بخش کوچک قیف، اندازه اثر مطالعاتی با حجم نمونه کم 

گیرد. در وسط قیف هم مطالعاتی با اندازه تر قرار مینمونه بزرگ و خطای معیار کوچک
. تقارن سما چ  و (1396، تبار رمحمدیم ی ودخا بهمنینوغاند اثر متوسط قرار دارد

ن . عدم تقارن نمودار قیفی به ایاساه عدم وجود تورش انتشار دهندراسا نمودار قیفی نشان
 معناسا که فراتحلیل دچار تورش ناشی از انتشار شده اسا.

                                                            
1.  Cohen, J. 

2.  Funnel Plot 

3.  Publication Bias 
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 یفینمودار ق. 1 نمودار

 
 CMAافزار پژوهش با استفاده از نرم هاییافتهخذ: ام

خطای فیشر( و محور عمودی  Zشده د ، محور افقی اندازه اثر استاندارد(1ددر نمودار 
دایره(، اندازه  58های کوچک ددهد. هرکدام از دایرهمعیار مربوط به اندازه اثر را نشان می

خط وسط قیف، اندازه اثرکل فراتحلیل را نمایش  دهد.اثر مربوط به هر مطالعه را نشان می
کاررفته دهد. بررسی کلی این نمودار بیانگر این موضوع اسا که اک ر مطالعات منفرد بهمی
 نمودار نیز تقارن نسبی. اندحجم نمونه بزرگ و خطای معیار کوچک داشته این پژوهش،در 

دهد، اما برای بررسی کمی و دقیق تقارن و تورش می شانقیف و عدم تورش انتشار را ن
 شود.انجام می 1اِگِر آزمون، انتشار

 رگِنتایج آزمون اِ. 5-2-1
وان به کمک آن تورش انتشار فراتحلیل را تهایی اسا که میآزمون اگر یکی از آزمون

 .کردبررسی 
نشان  در این آزمون 0H یهفرض .دهدر را نشان میگِ( نتایج تخمین رگرسیون ا6ِجدول د

عدم تقارن  1H یهمطالعات منفرد متقارن اسا و فرض یاندازه اثرها یپراکندگکه  دهدیم
. با توجه به (Egger et al., 1997د دکنیمپراکندگی اندازه اثرهای مطالعات منفرد را بیان 

شود؛ ها و عدم تورش انتشار( این آزمون تایید میدتقارن داده 0H یه، فرض(6دنتایج جدول 

                                                            
1.  Egger 
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ار نشده و دچار اری  ناشی از انتش پژوهششود که فراتحلیل این نتیجه گرفته می ،بنابراین
 نتایج آن از اعتبار باالیی برخوردار اسا.

 رگِزمون اِنتایج آ .6جدول 

رگِرگرسیون اِ  

-29982/2 عرض از مبدأ  

97239/2 خطای معیار  

-93773/4 حد پایین فاصله اطمینان  

56880/0 حد باال فاصله اطمینان  

t-value 69297/2  

2222/65 درجه آزادی  

p-value 65088/2  

 CMAافزار پژوهش با استفاده از نرم هاییافتهخذ: ام

 1سیتآزمون تحلیل حسا. 5-4
کند که اگر یک مطالعه منفرد از این موضوع را آزمایش می حساسیا تحلیل آزمون

مون واقع این آز کند. درفراتحلیل حذف شود، اندازه اثر کل و معناداری آن، چه ترییری می
شود که تاثیر یک مطالعه منفرد خاص روی نتایج فراتحلیل به میزان به این منظور انجام می

. (Mathur & VanderWeele, 2020د منفرد نباشد توجهی بیشتر از سایر مطالعاتقابل
دهد. آزمون تحلیل حساسیا برای مطالعات منفرد را نشان می ( پیوسا،2دجدول 

دهد که اگر مطالعه شماره یک از فراتحلیل حذف شود، سطر اول نشان می ،م العنوانبه
تایج فراتحلیل را بدون یابد. سطر آخر، ن( ترییر می-115/3د( به -116/3اندازه اثر کل از د

 دهد.حذف مطالعات منفرد نشان می
شود که با حذف هر یک از مطالعات، مشخص می ( پیوسا2د با بررسی سطرهای جدول

همچنان اندازه اثر کل منفی و کوچک رو به متوسط اسا و سطچ معناداری آن نیز ترییر 
زه صی حساس نیسا و اندابه مطالعه خا ژوهشکند. درنتیجه فراتحلیل این پچندانی نمی

 اثرکل از اعتبار باالیی برخوردار اسا.

                                                            
1.  Sensitivity Analysis Test 
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 1گرلیتعدمتغیرهای نتایج ترکیب مطالعات با در نظر گرفتن . 5-0

گر که در تعدیلدر این بخش نتایج محاسبه اندازه اثر کل با در نظر گرفتن اثر متریرهای 
 شود.گزارش و تفسیر می ( مطرح شدند،1جدول د

 گرهالیترکیب مطالعات با در نظر گرفتن تعد نتایج .7جدول 
گرهاترکیب با تعدیل  نتایج برآورد ترکیب مطالعات 

 متغیرهای تعدیلگر
تعداد 
 مطالعات

 اندازه اثر
کران 
 پایین

 z-value p-value کران باال

ALES 5 - 26/2  - 392/2  289/2  - 296/2  035/2  

GMT 20 -2/208** - 039/2  - 227/2  - 06/0  204/2  

DUM 0 2/308*** 257/2  473/2  97/3  222/2  

CUK 34 -2/266** - 322/2  - 222/2  - 87/2  248/2  

BP 0 -2/227** - 028/2  - 220/2  - 887/2  245/2  

TOR 25 -2/286*** - 26/2  - 238/2  - 335/3  222/2  

OTHER 29 -2/2** - 29/2  - 229/2  - 4/0  225/2  

OECD 22 -2/283** - 349/2  - 209/2  - 090/0  200/2  

LDCs 7 - 436/2  - 773/2  286/2  - 509/2  224/2  

TRANS 3 - 244/2  - 298/2  220/2  - 683/2  663/2  

MIXED 39 - 232/2  - 278/2  228/2  - 024/2  008/2  

1960 5 -2/299*** - 328/2  - 26/2  - 562/0  229/2  

1970 08 - 244/2  - 222/2  223/2  - 622/2  232/2  

1980 40 -2/293*** - 207/2  - 238/2  - 577/3  222/2  

1990 43 -2/274*** - 075/2  - 258/2  - 003/3  222/2  

2000 08 -2/263** - 222/2  - 226/2  - 258/0  232/2  

2010 22 - 220/2  - 293/2  269/2  - 349/2  709/2  

OPEN 39 -2/258** - 204/2  - 224/2  - 458/0  224/2  

LABMARKT 22 -2/066*** - 379/2  - 200/2  - 726/3  222/2  

EXCHANGE 32 -2/279** - 240/2  - 223/2  - 359/0  229/2  

DEBT 27 - 240/2  - 204/2  24/2  - 899/2  329/2  

POLSTAB 28 - 267/2  - 233/2  202/2  - 469/2  246/2  

 

                                                            
1.  Moderator 
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  .7جدول ادامه 
 نتایج برآورد ترکیب مطالعات ترکیب با تعدیلگرها

GDP 34 - 233/2  - 295/2  202/2  - 284/2  033/2  

INFTARG 6 224/2  - 249/2  266/2  246/2  854/2  

FINDEV 6 242/2  - 220/2  282/2  602/2  520/2  

DEMOC 4 - 233/2  - 232/2  254/2  - 570/2  622/2  

INSTQUAL 4 22/2  - 024/2  033/2  299/2  83/2  

LOGINFL 5 249/2  - 202/2  226/2  392/2  257/2  

PRIMDATA 9 -2/268** - 083/2  - 228/2  - 007/0  205/2  

SECDATA 20 -2/020*** - 33/2  - 299/2  - 309/3  222/2  

PANEL 62 -2/296* - 277/2  228/2  - 792/2  276/2  

FIXEDTIME 9 -2/242* - 294/2  223/2  - 904/2  259/2  

FIXEDCOUNT 9 -2/263** - 223/2  - 223/2  - 277/0  239/2  

OBJECT 49 -2/20** - 028/2  - 228/2  - 30/0  20/2  

BOOK 48 -2/224** - 000/2  - 223/2  - 220/0  244/2  

WORKING 8 -2/222*** - 29/2  - 242/2  - 297/3  220/2  

  ***p<0/01 ،  **p<0/05  و*  p<0/1 

 CMAافزار پژوهش با استفاده از نرم هاییافتهخذ: ام

های مختلف استقتل بانک مشخص اسا، استفاده از شاخص (7د طور که در جدولهمان
( در برخی موارد OTHERو  ALES ،GMT ،DUM ،CUK ،BP ،TORمرکزی د

که  طورنیرم را تحا تاثیر قرار دهد. هماستقتل بانک مرکزی و تو اندازه اثر رابطه تواندیم
کرده  تورم را گزارش بانک مرکزی برم با استقتل  تاثیرمشخص اسا شاخص دومیتر 

 . دهدیاسا و شاخص آلسینا رابطه معناداری را نشان نم
، OECD ،LDCsکه مربوط به کشورهای نمونه د گرتعدیلبخش بعدی متریرهای 

TRANS  وMIXEDدهد که در بین کشورهای مختلف، نمونه کشورهای ( اسا، نشان می
OECD وع دهد. این موضتورم را نشان می بر بانک مرکزی منفی و معنادار استقتل تاثیر
سا. تورم به نمونه کشورها حساس ا بانک مرکزی برمتریر استقتل  تاثیردهد که نشان می

و  2333، 1993، 1983، 1973، 1963های در بخش بعدی دوره زمانی مدنظر مطالعات ددهه
همبستگی منفی استقتل و تورم  ،هاگرفته اسا که در تمامی دهه توجه قرار ( مورد2313

 . نیسادر این مورد معنادار  21و دهه دوم قرن  23شود و دهه هفتم قرن مشاهده می
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نتایج ترکی  مطالعاتی که هر یک از متریرهای آزادی تجاری، بازار  ،بخش بعدیدر 
، را مدنظر قرار داده (EXCHANGE و OPEN، LABMARKTرژیم نرخ ارز دکار و 

( و -255/3(، د-369/3شده د کل گزارش یمحاسبه شده اسا؛ این سه متریر، اندازه اثرها
دهد، این سه متریر در تعامل با استقتل بانک مرکزی، اندازه اثر که نشان می اسا( -378/3د

 دهند. منفی و معنادار نشان می
ذاری گدر مورد ورود متریرهای بدهی دولا، ثبات سیاسی، تولید ناخالص داخلی، هدف

، DEBT ،POLSTAB ،GDPتورم، توسعه بازارهای مالی، دموکراسی و کیفیا نهادی د
INFTARG ،FINDEV ،DEMOC  وINSTQUALاندازه اثر نشان  ن(، معنادار نبود

اند، تاثیر ین متریرها را در مدل خود وارد کردهاز این امر دارد که ترکی  نتایج مطالعاتی که ا
ن دهد. همچنیمعناداری از تعامل هر یک از این متریرها با رابطه استقتل و تورم نشان نمی

عنوان متریر وابسته مدل ( بهLOGINFLجای تورم از لگاریتم تورم دترکی  مطالعاتی که به
 کند. نمی اند، نتیجه معناداری را حاصلخود استفاده کرده

گیری میزان استقتل بانک مرکزی از شاخص در بخش بعدی مطالعاتی که برای اندازه
( SECDATA( یا شاخص ترییر داده دیگران دPRIMDATAشده توسط خود دساخته 

طه استقتل توجه و معناداری را در راب اند، ترکی  نتایج آن همبستگی منفی قابلاستفاده کرده
اند ( استفاده کردهPANELهای تابلویی دمطالعه منفرد از داده 51هد. تعداد دو تورم نشان می
 دهد. ها ضری  همبستگی منفی و معناداری را گزارش میکه ترکی  آن

 FIXEDTIMEدر ادامه نتایج مطالعاتی که اثرات ثابا زمانی و اثرات ثابا کشوری د
منفی و معنادار  تاثیرشده و  اند، ترکی ( را در مدل خود وارد کردهFIXEDCOUNTو 

 شود. تورم مشاهده می بر بانک مرکزی استقتل
ها روی رابطه استقتل و تورم مطالعاتی که تمرکز اصلی آن ،بخش بعدیدر 

 ی براستقتل بانک مرکز منفی و معنادار تاثیرسا، ترکی  شدند و نتیجه ا( OBJECTد
( WORKINGو  BOOKکنترل د دهد. در انتها بر اساس دو متریررا نشان می تورم

نویس از هم تفکیک شدند و نتایج مطالعات شده در مجتت و مقاالت پیش مطالعات چاپ
ل بانک استقت تاثیر منفیشده  طور جداگانه باهم ترکی  شدند؛ مقاالت چاپهر گروه به

ناداری مع ،نویسکه مقاالت پیش حالی در دهدرم را با شدت بیشتری نشان میتو برمرکزی 
 دهند.بیشتری را برای این رابطه نتیجه می
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 گیری بندی و نتیجه. جمع6
العات منفرد اندازه اثرات مط  یمربوط به ترک جینتانتایج نهایی در مطالعات فراتحلیل، شامل 

ل از حاص یاندازه اثرها  یترکدر سطچ دوم فراتحلیل، . شودیو محاسبه اندازه اثر کل م
ر کل . با استفاده از اندازه اثکندیاندازه اثرکل را گزارش م ،یچندسطح لیفراتحل اولسطچ 

ندازه اثر ارا مشخص کرد.  لیمورد بررسی فراتحل ریدو متر نیشدت و جها رابطه ب توانیم
 ریستف گونهنیا اندازه اثر کل یعتما منف( به دسا آمد. -116/3کل در این مطالعه برابر با د

 شده گزارش Pو براساس  ی اساتورم منف بر یل بانک مرکزاستقت تاثیرکه  شودیم
ر حاصل اندازه اث، فرضیه این پژوهش مبنی بر نیرابطه معنادار اسا؛ بنابرا نی، ا(=312/3Pد

نشان تورم را  رب یو معنادار استقتل بانک مرکز یمنف تاثیرمطالعات منفرد،  جینتا ندیاز برآ
 .(شودینمدرد  شودیم دییتا، دهدیم

( مطرح شده اسا، 5کوهن که در جدول د ریتفس اریشدت رابطه از مع یبررس یبرا
 کیآمده،  دسا اندازه اثر کل به ،جدول نی. با توجه به اطتعات اکرداستفاده  توانیم

 آمده نشان از این به دسااندازه اثر کل کوچک  اندازه اثر کوچک و رو به متوسط اسا.
بانک مرکزی در هر شرایطی قادر به کاهش تورم نیسا. به عبارت واقعیا دارد که استقتل 

ی زیاد و مطلق نیسا که به تنهایی بتواند تورم را کاهش ااندازهدیگر، قدرت این راهکار به 
 باید شرایطی برای این اثرگذاری آماده باشد.  حتمادهد و 

در  که دهدیمنشان به مدل،  هاآن کردن واردگر این مطالعه و بررسی متریرهای تعدیل
ه اسا، ی تورم را کاهش دادتوجه قابلاستقتل بانک مرکزی به مقدار  ،کشورهای پیشرفته

اما در سایر کشورها این مقدار کمتر اسا. دلیل این امر آن اسا که در کشورهای پیشرفته 
ی تورم، توسعه گذارهدفراهکارهای دیگر م ل  ،فضای سیاسی حکمرانی و عملکرد

مالی و... شرایط مناسبی را برای اثرگذاری استقتل بانک مرکزی بر تورم آماده بازارهای 
 اسایس ایقموف تواندینم ییبه تنها یپول گذاراسایاستقتل نهاد س، نی؛ بنابراکرده اسا

جمله  از زیها نحوزه گریمناس  در د یهااسایکند و اتخاذ س نیو مهار تورم را تضم یپول
 .ندیآیحساب مبه یاهداف مدنظر مقام پولبه  یابیدست اتیضرور

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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و اندازه اثرها. نمودار انباشت 1نمودار   

ی پژوهشهاافتهمنبع: ی

Study name Statistics for each study Correlation and 95% CI Weight (Random)

Lower Upper Relative Relative Std Std Std 

Correlation limit limit Z-Value p-Value weight weight Residual Residual Residual

1.000 -0.165 -0.235 -0.093 -4.459 0.000 1.84 -0.15

2.000 -0.173 -0.335 -0.001 -1.969 0.049 1.74 -0.17

3.000 0.341 0.231 0.442 5.804 0.000 1.81 1.39

4.000 -0.097 -0.659 0.534 -0.275 0.783 0.89 0.04

5.000 -0.171 -0.313 -0.021 -2.232 0.026 1.77 -0.17

6.000 -0.114 -0.198 -0.028 -2.593 0.010 1.83 0.00

7.000 -0.331 -0.760 0.300 -1.032 0.302 0.94 -0.48

8.000 0.074 -0.179 0.318 0.569 0.569 1.62 0.53

9.000 -0.304 -0.374 -0.230 -7.747 0.000 1.84 -0.59

10.000 -0.196 -0.286 -0.102 -4.055 0.000 1.83 -0.24

11.000 0.744 0.425 0.899 3.716 0.000 1.17 2.55

12.000 0.244 0.126 0.356 3.977 0.000 1.80 1.08

13.000 -0.107 -0.211 -0.001 -1.978 0.048 1.82 0.03

14.000 -0.096 -0.228 0.040 -1.385 0.166 1.79 0.06

15.000 -0.810 -0.927 -0.552 -4.365 0.000 1.17 -2.40

16.000 0.021 -0.278 0.316 0.134 0.893 1.54 0.37

17.000 -0.240 -0.443 -0.014 -2.077 0.038 1.66 -0.36

18.000 0.103 -0.043 0.244 1.387 0.166 1.78 0.64

19.000 -0.040 -0.216 0.139 -0.437 0.662 1.74 0.22

20.000 -0.990 -0.992 -0.988 -53.065 0.000 1.83 -7.51

21.000 -0.101 -0.393 0.209 -0.633 0.527 1.52 0.04

22.000 -0.087 -0.157 -0.016 -2.400 0.016 1.84 0.09

23.000 0.016 -0.255 0.285 0.113 0.910 1.59 0.36

24.000 0.224 -0.013 0.437 1.851 0.064 1.65 0.97

25.000 -0.548 -0.624 -0.461 -10.355 0.000 1.81 -1.47

26.000 -0.098 -0.269 0.079 -1.086 0.278 1.74 0.05

27.000 0.134 -0.020 0.281 1.711 0.087 1.77 0.73

28.000 -0.127 -0.239 -0.011 -2.148 0.032 1.81 -0.03

29.000 -0.084 -0.136 -0.031 -3.111 0.002 1.85 0.10

30.000 -0.092 -0.174 -0.009 -2.174 0.030 1.84 0.07

31.000 -0.198 -0.283 -0.110 -4.359 0.000 1.83 -0.25

32.000 -0.250 -0.455 -0.019 -2.122 0.034 1.65 -0.39

33.000 -0.127 -0.237 -0.013 -2.189 0.029 1.81 -0.03

34.000 -0.870 -0.931 -0.762 -7.887 0.000 1.49 -3.26

35.000 -0.215 -0.277 -0.151 -6.483 0.000 1.85 -0.31

36.000 0.042 -0.021 0.105 1.305 0.192 1.85 0.47

37.000 -0.081 -0.120 -0.042 -4.075 0.000 1.86 0.10

38.000 0.377 0.195 0.534 3.906 0.000 1.71 1.47

39.000 -0.210 -0.282 -0.135 -5.422 0.000 1.84 -0.29

40.000 0.093 0.040 0.145 3.436 0.001 1.85 0.63

41.000 -0.036 -0.119 0.047 -0.850 0.395 1.84 0.24

42.000 -0.270 -0.437 -0.084 -2.823 0.005 1.72 -0.46

43.000 0.065 -0.101 0.227 0.767 0.443 1.75 0.53

44.000 0.077 -0.042 0.194 1.270 0.204 1.81 0.57

45.000 -0.140 -0.237 -0.040 -2.736 0.006 1.82 -0.07

46.000 0.192 0.043 0.332 2.520 0.012 1.77 0.91

47.000 -0.038 -0.074 -0.002 -2.069 0.039 1.86 0.23

48.000 0.198 -0.121 0.480 1.221 0.222 1.51 0.85

49.000 0.009 -0.053 0.071 0.282 0.778 1.85 0.37

50.000 0.072 -0.000 0.144 1.953 0.051 1.84 0.56

51.000 -0.030 -0.127 0.068 -0.599 0.549 1.83 0.26

52.000 -0.221 -0.306 -0.133 -4.840 0.000 1.83 -0.32

53.000 -0.048 -0.093 -0.003 -2.080 0.038 1.86 0.20

54.000 -0.171 -0.234 -0.107 -5.155 0.000 1.85 -0.17

55.000 0.017 -0.021 0.055 0.869 0.385 1.86 0.40

56.000 -0.063 -0.144 0.019 -1.502 0.133 1.84 0.16

57.000 0.450 0.317 0.566 6.073 0.000 1.77 1.75

58.000 -0.119 -0.205 -0.032 -2.663 0.008 1.83 -0.01

-0.116 -0.203 -0.026 -2.525 0.012

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00

Favours A Favours B

Meta Analysis

Meta Analysis
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Study name Statistics with study removed Correlation (95% CI) with study removed

Lower Upper 
Point limit limit Z-Value p-Value

1.000 -0.115 -0.204 -0.023 -2.452 0.014
2.000 -0.115 -0.203 -0.024 -2.475 0.013
3.000 -0.124 -0.212 -0.034 -2.698 0.007
4.000 -0.116 -0.204 -0.026 -2.517 0.012
5.000 -0.115 -0.203 -0.024 -2.473 0.013
6.000 -0.116 -0.205 -0.024 -2.480 0.013
7.000 -0.113 -0.202 -0.023 -2.466 0.014
8.000 -0.119 -0.207 -0.028 -2.570 0.010
9.000 -0.112 -0.201 -0.021 -2.407 0.016
10.000 -0.114 -0.203 -0.023 -2.452 0.014
11.000 -0.128 -0.216 -0.038 -2.792 0.005
12.000 -0.122 -0.211 -0.032 -2.646 0.008
13.000 -0.116 -0.205 -0.025 -2.490 0.013
14.000 -0.116 -0.205 -0.025 -2.501 0.012
15.000 -0.104 -0.192 -0.014 -2.255 0.024
16.000 -0.118 -0.206 -0.027 -2.550 0.011
17.000 -0.113 -0.202 -0.023 -2.454 0.014
18.000 -0.119 -0.208 -0.029 -2.582 0.010
19.000 -0.117 -0.206 -0.026 -2.526 0.012
20.000 -0.065 -0.106 -0.023 -3.072 0.002
21.000 -0.116 -0.204 -0.025 -2.509 0.012
22.000 -0.116 -0.206 -0.024 -2.481 0.013
23.000 -0.118 -0.206 -0.027 -2.548 0.011
24.000 -0.121 -0.210 -0.031 -2.628 0.009
25.000 -0.106 -0.195 -0.017 -2.318 0.020
26.000 -0.116 -0.205 -0.025 -2.504 0.012
27.000 -0.120 -0.209 -0.030 -2.596 0.009
28.000 -0.115 -0.204 -0.024 -2.485 0.013
29.000 -0.116 -0.207 -0.024 -2.457 0.014
30.000 -0.116 -0.205 -0.025 -2.487 0.013
31.000 -0.114 -0.203 -0.023 -2.449 0.014
32.000 -0.113 -0.202 -0.023 -2.451 0.014
33.000 -0.115 -0.204 -0.024 -2.485 0.013
34.000 -0.097 -0.186 -0.008 -2.125 0.034
35.000 -0.114 -0.203 -0.022 -2.428 0.015
36.000 -0.119 -0.208 -0.027 -2.531 0.011
37.000 -0.116 -0.209 -0.022 -2.413 0.016
38.000 -0.124 -0.212 -0.034 -2.700 0.007
39.000 -0.114 -0.203 -0.022 -2.438 0.015
40.000 -0.119 -0.209 -0.028 -2.547 0.011
41.000 -0.117 -0.206 -0.026 -2.510 0.012
42.000 -0.113 -0.201 -0.022 -2.439 0.015
43.000 -0.119 -0.207 -0.028 -2.567 0.010
44.000 -0.119 -0.208 -0.028 -2.569 0.010
45.000 -0.115 -0.204 -0.024 -2.476 0.013
46.000 -0.121 -0.210 -0.031 -2.621 0.009
47.000 -0.117 -0.210 -0.022 -2.417 0.016
48.000 -0.120 -0.209 -0.030 -2.610 0.009
49.000 -0.118 -0.208 -0.026 -2.514 0.012
50.000 -0.119 -0.208 -0.028 -2.553 0.011
51.000 -0.117 -0.206 -0.026 -2.519 0.012
52.000 -0.114 -0.203 -0.022 -2.441 0.015
53.000 -0.117 -0.208 -0.024 -2.452 0.014
54.000 -0.115 -0.204 -0.023 -2.443 0.015
55.000 -0.118 -0.210 -0.024 -2.461 0.014
56.000 -0.117 -0.206 -0.025 -2.499 0.012
57.000 -0.126 -0.214 -0.036 -2.749 0.006
58.000 -0.116 -0.205 -0.024 -2.479 0.013

-0.116 -0.203 -0.026 -2.525 0.012
-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00

Favours A Favours B


