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 چکیده

 عرصه در کننده رهبری بخشي به ،اقتصادی مولد های بخش سایر با مقایسه در صنعت بخش امروزه

 توسعه به مربوط اصطالحات موارد از بسیاری در که است دلیل همین به و است شده مبدل اقتصاد

 های دهه در دولت اندازة سو دیگر از. اند گرفته خود به یکسان مفهومي اقتصادی توسعه و صنعتي

 نقش و اهمیت به توجه با رو این از. است بوده توسعه اقتصاد در اساسي موضوعات از یکي اخیر

 روند در ها دولت نقش و بسیاری از کشورها اقتصادی توسعه در صنعت بودن رو پیش و حساس

 صنعتي بر دولت اندازه گذاری اثر میزان بررسي به پژوهش این در تا هستیم آن بر ،اقتصادی توسعه

 به صنعت بخش افزوده ارزش از .یمبپرداز توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای از گروه دو شدن

 استفاده دولت اندازه شاخص عنوان به دولت ينهای مصرف مخارج از  و شدن صنعتي شاخص عنوان

 111 و یافته توسعه کشور 63 آماری های داده بررسي از که پژوهش این از حاصل نتایج. است شده

 است گرفته انجام دیتا پانل روش از استفاده با و( 3116 تا 1991)  دوره طي توسعه درحال کشور

 و منفي تاثیر دولت حجم افزایش شده یاد کشورهای از گروه دو هر در که است آن از حاکي

 .است داشته کشورها شدن صنعتي بر معنادری

 . صنعتي شدن، اندازه دولت، پانل دیتا :کلید واژه
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 مقدمه . 1

ست که داناقتصاد و بستر ساز اصلي رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری  یکي از بخش های مهم و اساسي را مي توان صنعت

دروازه های اقتصادی هر کشوری زماني آغوش خود تجربه نشان داده است که . بدون آن هیچ گاه توسعه پایدار رخ نخواهد داد

ای در خور سرمایه گذاری ه را بر توسعه و اقتصاد پایدار باز خواهد کرد که بستر سازی های صنعتي مناسبي صورت گرفته و

زیرا رشد و توسعه صنعتي است که زمینه و امکان رشد وتوسعه اقتصادی سایر بخش های  .رفته باشدتوجهي روی آن صورت گ

صنعت برای خود و دیگر بخش های اقتصادی ابزار، ماشین آالت، مواد و سایر نهاده های اقتصادی را . اقتصادی را فراهم مي کند

صنایع چنان نقشي حساس در اقتصاد یک کشور یافته   امروزه .د که بدون آنها بهره وری تولید بسیار پایین خواهد بودتولید مي کن

و از آنجا که نقیصه کمبود سرمایه، مانع از آن است تا . اند که نقصان آن، مالک عمده کشورهایي با سطح زندگي متنازل به حساب مي آید

به مرحله رضایت بخشي از رشد دست یابند متوجه مي شویم که ما در این زمینه، با فرآیندی فزاینده مواجه  صنایع در این کشورها بتوانند

ترین کشورها آنهایي هستند ی هستیم، به این معني که صنعتي ترین کشورها، ممالکي هستند که قادرند صنعتي شوند و متقابالً کشاورز

. تنها استثناء در برابر این قاعده کلي، وضع کشورهای برخوردار از چاههای نفت است. که تنها قادرند همچنان کشاورز باقي بمانند

. ده اندگام نهاده انکشورهای اخیر، که صنایع نخست در آنها حائز اعتبار چنداني نبوده است، از آن پس، کم و بیش در راه صنعتي شدن 

صنعتي شدن کشورها معموال از خصوصي سازی . ار ندارندروشن است که همه کشورها، در مرحله یکساني از صنعتي شدن قر

 .آغاز مي شود

در . یک برنامه رسمي دولتي صورت مي گیرددر کشورهای با اقتصاد مارکسیستي، امر صنعتي شدن به روال دیگر و بر اساس 

و به نحوی که از این  تعلق دارد،( ذوب فلزات، صنایع شیمیایي سنگین)این کشورها عموماً، مقام نخست به صنایع سنگین 

ولي . تولید اموال مصرفي و به ویژه فرآورده های نساجي به روال کند آهنگ تر صورت مي گیرد. طریق، تجهیز کشور میسر شود

هر کشور با اتکا به گذشته خود و یا به برکت منابعي که در اختیار دارد، در امر صنعتي شدن، سمت و سویي ویژه در پیش مي 

ری صنایع در کشورهای مختلف بر اساس منابع زیر زمیني، سنتهای صنعتي و وابستگي های استعماری سمت گی. گیرد

وابستگي های مالي موجود در جهان غرب، موجب پیدایش شبکه ای از قلمروهای نفوذ و عوامل . احتمالي، تغییر مي کند

ن وابستگي ها، تنها منحصر به صنایع نیست، بلکه ولي ای. صنعتي شدن مي شود که جغرافیای صنعتي را زیر نفوذ خویش دارند

 .یز اعمال مي کنندقدرت خویش را بر سازمان تجارت ن

اندازه ي که صنایع و صنعتي شدن در اقتصاد کشورها بازی مي کنند و همچنین اهمیت و جایگاه با توجه به اهمیت و نقش 

ا در صنعتي شدن کشورها با مقایسه ای ش این عامل مهم ردر این پژوهش بر آن هستیم که نقصنعتي، توسعه دولت در روند 

انل دیتا در کنار ویي پبا استفاده از یک الگوی رشد و داده های تابل بین  منتخبي از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته 

دا به بررسي مباني نظری ین منظور ابتهمررسي کنیم، به ب و باز بودن اقتصاد ه فیزیکيبنیروی شاغل و سرما :عوامل مهمي مثل

 .حاصل از این بررسي مي پردازیم و مطالعات تجربي صورت گرفته در این حوزه و سپس به  ارائه الگو و یافته های

 مبانی نظری  .2
 مفهوم صنعت . 1-2

 التین واژه از  1صنعت واژه انگلیسي زبان در. واژه صنعت از ریشه عربي صنع، به معني ساختن یا آفریدن گرفته شده است 

 ظاهری شکل و نمود در دگرگوني ایجاد ساخت، از منظور .است کلي معنای در ساخت و ساختن یا بازرگاني معني به 3اینداستریا

 میشود سبب ترکیب یا شکل تغییر و نکرده برآورده را انسان نیازهای که است موادی چگونگي و ترکیب در دگرگوني یا ظاهری

 مواد وسیله این به تا است مواد ترکیب در یا شکل در دگرگوني ایجاد معني به صنعت نابراینب. زدمي سا برآورده را معیني نیازمندی که

وزارت )  درآید مردم، زندگي نیازهای کردن برآورده برای گیری بهره قابل و استفاده قابل کاالئي صورت به گیری بهره قابل غیر یا خام

 .(1611صنایع و معادن، 

                                                           
1
 Industry 

2
 Industria 
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 : میپردازیم تعاریف این از برخي بیان به ادامه در که گردیده تعریف متفاوتي های گونه به صنعت لف،مخت افراد منظر از

 عمل در.  شود مي گفته صنعت گردد مي فروش قابل خدمات و کاال تولید به منجر که ای شده سازماندهي های فعالیت به

 وسیله به سیستماتیک شکل به که های فعالیت کلیه به. ددار وجود صنعت مفهوم دقیق تعریف مورد در زیادی نظرهای اختالف

 (. همان منبع) گیرد مي صورت خدمات و کاالها توزیع یا و عرضه تولید، منظور به کارگران و کارمندان توسط و ها شرکت

 و ها فعالیت که ای گونه به دانست افرادی یا و ها شرکت از ای مجموعه را صنعت توان مي شده بیان گوناگون تعاریف به توجه با

 به تنها که آن اول باشد، مي اهمیت حائز نکته دو تعریف این در .باشند داشته را یکدیگر با جایگزیني قابلیت ها آن محصوالت یا

 نیز باشد داشته پوشاني هم نیز آنها عملکرد خروجي که افرادی به صنعت بلکه شود نمي گفته صنعت ها شرکت از ای مجموعه

 نیز جایگزین های فعالیت بلکه باشند صنعت یک نشانگر تواند مي جایگزین قابل محصوالت تنها نه که آن دوم ردد،گ مي اطالق

 (. همان منبع)  باشند صنعت یک وجود از ای نشانه تواند مي

 چرخد مي بازار جغرافیایي های محدوده و تولید فرآیند محصول، اساس بر جایگزیني قابلیت حول نظرها اختالف این بیشتر

 . ,Webster) 1981) انتفاعي های شرکت یا تولیدات از متمایزیگروه  (. 1911پورتر، )

 تقسیم بندی صنعت از دیدگاه های گوناگون. 2-2

 واقع در...  یا و آن بودن بر سرمایه یا و کاربر اساس بر مثال طور به نمود بندی تقسیم را صنعت مختلف منظرهای از توان مي

 اشاره ها آن ازتنها به برخي  به ادامه در که پذیرد مي صورت آن کاربرد هدف به توجه با مختلف روشهای به صنایع بندی تقسیم

 : نمائیم مي

 از دیدگاه تکنولوژیک . 1-2-2

  : نمود بندی تقسیم تکنولوژی منظر از را صنایع میتوان فناوری انواع اساس بر را صنعت بخواهیم چه چنان

 ؛ داروسازی و الکترونیک،ارتباطات اداری، تجهیزات فضا، هوا صنایع شامل برتر ناوریف با صنایع. الف

 شیمیایي، موارد الکتریکي، آالت ماشین موتوری، نقلیه وسایل علمي، ابزار تولید صنایع شامل برتر -متوسط فناوری با صنایع. ب

 ؛ برقي غیر تجهیزات نقل، و حمل تجهیزات دیگر

 فلزی، مصنوعات آهني، فلزات آهني، غیر فلزات الستیک، و پالستیک تولید صنایع شامل پائین متوسط فناوری با صنایع. ج

 ؛ سازی کشتي و نفت پاالیش

 تنباکو و نوشیدني انواع تولید چوبي، اثاثیه و چوب غذایي، صنایع نساجي، چاپ، و نشر صنایع شامل پائین فناوری با صنایع. د

 (. 3111پا، اطالعات نوآوری اتحادیه ارو)

 از دیدگاه سبک و سنگین بودن صنایع . 2-2-2

 تولید را آن توان مي که نحوی به گردد، مي اطالق آالت ماشین و اولیه کار،مواد ابزار انبوه، تولید به اصطالحاً سنگین، صنعت

 به تولید دیگر های بخش در که دکنن مي تولید را آالتي ماشین و ابزار وسایل، عموماً سنگین صنایع که چرا .دانست تولید برای

 مصرف برای تولید مرحله در ها آن از که آورند مي پدید را آالتي ماشین و ها افزار سخت تولید، وسایل یعني .آیند مي کار

 صنایع در شده ساخته)  آالت ماشین و ابزار بکارگیری به با که شود مي گفته صنعتي به سبک، صنعت .شود مي استفاده

 . شوند مي عرضه بازار به مصرف جهت جامعه در که پردازد مي خدماتي و کاالها انبوه تولید هب(  سنگین

 از دیدگاه کاربر و سرمایه بر بودن. 3-2-2

 مقایسه در ای کاالهای سرمایه کلي طور به و تجهیزات از زیادی میزان آن در که گردد مي اطالق صنعتي به بر سرمایه صنعت

 استهالک و نگهداری و تعمیرات منظور خرید، به ها هزینه از باالیي نسبت ترتیب بدین و رفته کار به ها هستاند و کار نیروی با

 .دارد اختصاص کار نیروی های هزینه به تری سهم کم و شده مصرف ای سرمایه کاالهای کلي طور به و تجهیزات

 و چوب صنایع و بر سرمایه صنایع اساسي فلزات تولید و فتن شیمیائي، صنایع. دارد قرار کاربر صنعت مقابل در بر سرمایه صنعت

 باال خورکاری درجه با تر پیشرفته وسایل و ابزار تجهیزات، و آالت ماشین از بر سرمایه صنایع در .هستند کاربر صنایع چرم

 .شود مي داده اختصاص کار نیروی به تولید عوامل از توجهي قابل سهم آن در که است صنعتي کاربر، صنعت.  شود مي استفاده
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 در و دهد مي تشکیل کار نیروی به مربوط های هزینه را( خدمات و کاال) ها فرآورده تولید های هزینه از باالیي نسبت یعني

 . شود مي داده تخصیص زمین، و ای سرمایه استهالک و نگهداری و تعمیرات خرید، به تری کم سهم مقابل

( زمین همچنین و) رفته کار به سرمایه به(. ورودی) شده داده کار نسبت آن در که است عتيصن کاربر، صنعت تر، دقیق بیان به

 (. 1611مهدوی، ) باشد مي صنعت کل در(  سرمایه به کار یعني) نسبت این متوسط از بیشتر

 اقتصادی های فعالیت صنعتی المللی بین بندی طبقه. 4-2-2

 دسته آن از اصلي هدف و است المللي بین مرجع بندی طبقه، 1داقتصا های الیتفع صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد 

 بکارگیری و پذیرش زمان از. کرد استخراج را ها فعالیت این با متناظر آمار بتوان که بنحوی است اقتصادی های فعالیت بندی

 جهان، کنار و گوشه در کشورها اکثر ،1991 سال در اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد اولیه نسخه

 ای جداگانه های بندی طبقه آن، از الهام با یا کرده استفاده اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد از

 برای یيراهنما واقع در اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد لذا . اند کرده تدوین خود برای

 در اقتصادی های فعالیت آماری اطالعات مقایسه برای مهمي ابزار به و بوده ملي های بندی طبقه تهیه جهت مختلف کشورهای

 و سي دراز استاندارد بین المللي طبقه بندی صنعتي فعالیت های اقتصادی  1/6 نسخه. است شده تبدیل المللي بین سطح

 سوم نسخه جایگزین مزبور، نسخه . شد تصویب و مطرح 3113 مارس در متحد للم سازمان آمار کمیسیون جلسه سومین

 به الزم البته .است شده استفاده کنون تا 1919 از سال که است اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد

 گرفته قرار تصویب مورد نیز اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی المللي طبقه بین استاندارد 9 نسخه اکنون هم که است ذکر

 المللي بین استاندارد از کشورها از تعدادی. شد نخواهد پرداخته مقوله این به کشور قبلي در نسخ از استفاده دلیل به ولي است

 از یبسیار .اند جسته سود خود ملي و صنعتي بندی تهیه طبقه برای مبنایي بعنوان اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه

 یا داده تطبیق اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین با استاندارد را خود فعالیت ملي بندی طبقه نیز کشورها

 سازمان. دارند را اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد فرمت با آماری مطابق اطالعات ارائه توانایي

 ، 9متحد ملل فرهنگي و علمي آموزشي، سازمان ،6 خواربار و کشاورزی جهاني ،سازمان3کار لليالم بین سازمان متحد، ملل

 های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد از المللي بین های سازمان دیگر و 1دمتح ملل صنعتي توسعه سازمان

 فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد ویرایش ناولی. مي کنند استفاده آماری اطالعات تحلیل و انتشار برای اقتصادی

 آنجا از. منتشرشد1991 سال در سوم نسخه یا ویرایش سومین و1931 سال در ویرایش دومین ،1911 سال در اقتصادی های

 گستره تحلیل و المللي بین مقایسات در محوری نقشي اقتصادی های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد که

 های فعالیت صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد همخواني و سازگاری تضمین به ای العاده فوق توجه دارد، آمار از وسیعي

 این ساختارکلي چه اگر. است شده مبذول جهان، در مختلف کشورهای نیازهای و آماری، روش اقتصادی، ساختار با اقتصادی

 که شده اضافه آن به خدماتي، های فعالیت بخش در بخصوص بیشتری، جزئیات اما است، نکرده تغییر چندان بندی طبقه

 صنعتي بندی طبقه المللي بین استاندارد هماهنگي. است جهان کشورهای اکثر در اقتصاد از بخش این رشد کننده منعکس

 است شده توصیفي و تحلیلي مقاصد از بسیاری برای آن شدن تر سودمند باعثها،  بند طبقه دیگر با اقتصادی های فعالیت

 (.  1611وزارت صنایع و معادن، )

 صنعتی شدن  .3-2

                                                           
1
 - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 

2
 International Labor Organization). ILO) 

3 Food and Agriculture Organization). FAO) 
4
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization(UNESCO) 

5
 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 
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در سطح یک کشور، به معنای گذشتن از یک . تجهیز شهر و یا یک منطقه از نظر صنعتي است ،(کردن صنعتي)شدن  صنعتي

های صنعتي یعني  دستیابي به فعالیت شوند، و های زراعي است که تا پیدایي فرایند صنعت اساسي شناخته مي مرحله فعالیت

به استثنای امور مربوط )دهند  مجموع فنون و حِرَفي که مواد اولیه را در جهت انطباق با نیازهای انساني مورد استفاده قرار مي

 (. 1631، بیرو( )های کشاورزی به فعالیت

دهي یک واحد  شدن را ساخت د صنعتياقتصاددان فرانسوی، فراین( François Perroux: 1903-1987)فرانسوا پرو 

پیدایي زندگي (. 1611ساروخاني، ) داند، چنانکه کارایي انسان ارتقاء پذیرد اقتصادی با ادغام نظام ماشیني در درون آن مي

را  "انقالب صنعتي"اصطالح  (.1631بیرو، ) دهد ین انقالب صنعتي را تشکیل ميماشیني و بسط و تعمیم آن، اساس اول

هایي با نیروی محرکه بخار در صنعت  کارگیری ماشین بار نویسندگان فرانسوی در اوایل قرن نوزدهم برای توصیف به نخستین

تدریج اما به طور چشمگیر و  های پیش از آن به این انقالب برایند تغییراتي است که سال. بافي کتاني به کار بردند پارچه

 در صنایع انگلیس پدیدار گشته است 1161تا  1331های  ویژه در فاصله سال بهاجتماعي اروپا، -ای در نظام اقتصادی گسترده

 (. 1631، فریار)

وری و نیز تخصصي شدن اقتصاد  شدن، تولید به روش ماشیني است که پایه رشد فزاینده توان تولید، بهره ویژگي اصلي صنعتي

کند که تقاضا و قوانین خاص خود را  برای کار ایجاد مي -هکارخان-این ویژگي محیط جدیدی را . رود شمار مي در همه ابعاد به

این . آورد ای از فرایند کار را به وجود مي شمار کارگران در زیر یک سقف، اشکال تازه شدن با گرد آوردن بي صنعتي. دارد

د و در یک سیستم دقیق دهن کند، انجام مي هایي که با نیروی برق کار مي کارگران عملیات تولیدی را با استفاده از ماشین

همچنین تمرکز . دهند تقسیم کار قرار دارند که در آن فقط بخش کوچکي از کل کار مربوط به یک خط تولیدی را انجام مي

کارگران در واحدهای بزرگ صنعتي و گسترش شهرهای کوچک برای اسکان جمعیت کارگری، ایجاد یک محیط شهری جدید 

عنوان کانون جمعیت یک جامعه برجسته صنعتي، نیروی  شهرهای جدید صنعتي به. ه داردبرای زندگي اجتماعي را به همرا

  (. 1639، کمپ) رود شمار مي جدیدی برای تغییر بهپویای 

شمار  های غالب به هایش، فعالیت های مرتبط با صنعت در تمامي شاخه تنها در آن فعالیت خوانند که نه ای را صنعتي مي جامعه

ای اداره  ای عقالني و احراز کارایي صنعتي، به کار بپردازند و نهادها نیز با چنین شیوه اکثر افراد با روحیه بلکه. روند مي

  (.1631بیرو، ).شوند

 : کند ریمون آرون مشخصات جامعه صنعتي را چنین توصیف مي

 ؛ یط زندگي و خانواده جدا افتاده استای محل کار کامال از مح جدایي محیط کار از محیط خانواده؛ با پیدایش نظام کارخانه -

بدین معني که در . بر تقسیم کار عام، تقسیم کار به مفهوم خاص آن حاکم است کیفیت نظام کار؛ در جامعه صنعتي عالوه -

تری در شکل تخصصي آن  قالب تقسیم کار اجتماعي در شکل عام آن، هر کاری به نوبه خود به تقسیمات کوچک و کوچک

یعني در قالب تقسیم کار . از سوی دیگر مساله زمان و نظم امور، با اهمیت و تاکید بیشتری مطرح مي شوند .وجود دارد

  ؛ کند یابد و تاکید بر زمان اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا مي تخصصي، اداره مطلوب امور اهمیت مي

 ؛های زیادی الزم است ولید، سرمایهلف تهای مخت های وسیع با دستگاه های کالن؛ برای ایجاد کارگاه وجود سرمایه -

در هر . محاسبه منطقي؛ گردش کار واحدهای بزرگ تولیدی در جامعه صنعتي مستلزم محاسبات دقیق فني و اقتصادی است -

ت های تولید، بازارهای فروش، میزان سرمایه و تعداد کارگران با دقت و محاسبا واحد صنعتي ناگزیر، باید به طور مستمر، هزینه

تواند با دقت و محاسبات  وری آن است و این امر تنها مي منطقي همراه است، چرا که ادامه کار هر واحد صنعتي منوط به بهره

 دد؛ منطقي در ابعاد مختلف تولید تامین گرد

ها در  ع آنای، تمرکز کارگران و تجم تمرکز کارگران؛ با تاسیس واحدهای تولید در مقیاس وسیع و بر اساس نظام کارخانه -

 ؛ ناپذیر است واحدهای تولیدی امری اجتناب

نیازهای . نیازها و مسائل خاص اجتماعي؛ بسیاری از نیازهای جامعه صنعتي در مقایسه با جامعه غیرصنعتي متفاوت است - 

ای ثانوی شود نیازه چه بیشتر مطرح ميآن. است شده تامین افراد تمامي برای نسبتا مسکن، و پوشاک غذا،  اساسي چون
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از دیدگاه ریمون انتقال جامعه از تمدن کشاورزی به . همچون وسایل رفاه، آموزش، تفریح و سرگرمي و نیازهای مختلف است

تمدن صنعتي مستلزم تولید اقتصادی، افزایش در آمدها، روابط جدید اجتماعي، دگرگوني طبقاتي و نقش دولت، قوانین جدید 

 آورند که نیازمند بررسي است د ميها پدی ت، و در مجموع مسائلي را در این قبیل جامعهو تغییر آداب و سنن اجتماعي اس

 (. 1631فریار، )

 در اقتصاد امروز کشورها آن  جایگاه  دولت و . 4-2

 قرار جدی تغییرات زمان دستخوش طول در شوند، مي دار عهده بشری جوامع اقتصاد ی عرصه در ها دولت که ای وظیفه و نقش

 در را آثاری صنعتي انقالب گیری شکل. است یافته مداوم اهمیت صورت به نقش این صنعتي انقالب از بعد ویژه به. است هگرفت

 به ماشین جایگزیني با .ساخت ضروری اقتصاد ی عرصه در را ها دولت آفریني نقش حضور و که نهاد برجای اروپا روز آن جوامع

بزرگ  مشکل یک صورت به و یافت گسترش جوامع این در بیکاری تدریج به عتي،صن تولیدی  دوره و شروع کار نیروی جای

 به با که گرفت ها شکل دولت از عمومي توقع این آن، به مربوط های نابهنجاری و مشکالت این تشدید با. درآمد اجتماعي

 بروز با دیگر سویاز  .کنند دایته اشتغال کامل سمت به را جامعه و بکاهند مشکل این عظیم ابعاد از هایي سیاست کارگیری

 رفاه سطح و شدید فقر درگیر آنها از توجهي قابل بخش و شد تر عمیق و بارزتر جوامع این در طبقاتي اختالف بیکاری، مشکل

 عهجام درآمد کم و فقیر اقشار کمک به هایي سیاست کارگیری به با رفت مي انتظار ها دولت از عرصه این در. آمد پایین نیز آنها

 انبوه تولید به که کارخانجاتي و ها کارگاه تعداد افزایش با ها، این بر عالوه. سازند تر رنگ کم را عمومي فقر منفي آثار و بشتابند

 این در. کرد مي تهدید را بشری جوامع بلندمدت سالمت که آمد وجود به محیطي زیست های آلودگي مشکل داشتند، اشتغال

 جلوگیری مشکل این بروز از نظارتي، های شیوه طراحي و ها سیاست اعمال با و شدند مي میدان وارد باید ها دولت نیز موقعیت

 رسالت توسعه، حال در و نیافته توسعه کشورهای در ها دولت نیافتگي، توسعه ٔ  مقوله شدن مطرح با بعد ها سال. کردند مي

 در چه ها دولت از انتظارات و توقعات افزایش. شدند دار عهده را ماندگي عقب مظاهر رفع و توسعه مسیر در جامعه هدایت

 اقتصاد ی  عرصه در دولت حضور و نقش تا شد موجب دراز سالیان طي توسعه، حال در جوامع در چه و یافته توسعه جوامع

  (. 1699، معاونت بررسي های اقتصادی) شود تر پررنگ

 زه سهم دولت و تاثیر گذاری انداشاخص اندازه گیری سهم دولت . 5-2
 دیگر، بیان به و آید درمي آن استخدام جامعه به در موجود تولید عوامل کل از بخشي کشور، اقتصادی  عرصه در دولت فعالیت شروع با

 و دولت یاندازه و ابعاد ساده کمّي شاخص یک با بخواهیم اگر ترتیب بدین. دهد مي اختصاص خود به را جامعه کل تولید از بخشي دولت

 : کنیم توجه زیر شاخص به توانیم مي بسنجیم، کشور اقتصاد کل در را آن سهم

  سهم دولت در کل اقتصاد 

 ممکن . است شدن گسترده شدن و بزرگ حال در دولت که است معني این به بیابد، افزایش سال چند طول در نسبت این اگر

 کشور اقتصادی رشد به بعدی مراحل در و شود خصوصي بخش الیتفع افزایش موجب اقتصاد، در دولت حضور افزایش است

 این به باید پس. بشود خصوصي بخش فعالیت برای مناسبی  زمینه کاهش موجب دولت، حضور افزایش برعکس یا کند کمک

 بخش بیشتر چههر فعالیت برای را زمینه که کند مي حرکت مسیر این در خود اقتصادی فعالیت با دولت آیا که کنیم توجه نکته

 طي را توسعه ی اولیه مراحل که کشوری در گفت توان مي .شود میدان وارد بخش این جانشین عنوان به یا کند آماده خصوصي

 خصوصي بخش گذاری سرمایه برای مناسبي های فرصت شود مي موجب سنگین، صنایع ی  عرصه در دولت فعالیت کند، مي

 بعد های دوره در اقتصادی رشد موجب دوره، یک در دولت فعالیت افزایش ترتیب ینبد .شود ایجاد آن با مرتبط صنایع در

 بخش رقیب عنوان به درواقع بشود، سبک صنایع در تولید و گذاری سرمایه درگیر دولت اگر جامعه همین در. شد خواهد

 دیگر بیان به. کرد خواهد تر گتن و تنگ خصوصي بخش فعالیت برای را عرصه خود، بیشتر فعالیت با و شود مي مطرح خصوصي

 سپس ندارد، فعالیت برای کافيی  انگیزه و نشده وارد خصوصي بخش که شود وارد اقتصادی فعالیت از هایي حوزه در باید دولت

 به را خود جای باید دولت کند، فعالیت بتواند هم ها عرصه آن در که شد تقویت حدی به خصوصي بخش وقتي بعدی مراحل در
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 تدریجي صورت به تواند مي دولت پیشرفت، مسیر در کشور حرکت و توسعه مراحل طي با ،به این ترتیب . بدهد صيخصو بخش

 فعاالن بین رقابت قدر هر جامعه، یک در. بسپارد خصوصي بخش به را خود جای و دهد کاهش اقتصادی  عرصه در را خود حضور

 ی همه رقابت، فضای در زیرا کرد؛ خواهد حرکت شدن رآمدترکا سمت به اقتصاد باشد، تر جدی و تر فشرده اقتصادی

 با رقابت به خود تولیدی محصوالت کیفیت بهبود حال عین در و تولید های هزینه کاهش با کرد خواهند سعي تولیدکنندگان

 در قوی حضوری دولت که ای جامعه در. گرفت خواهد شکل اقتصادی بهبود و پیشرفت مداوم جریان درنتیجه. بپردازند دیگران

 چشمگیر کاهش معني به اقتصاد در دولت سهم بودن بزرگ دیگر عبارت به. ندارد وجود رقابت برای جایي دارد، اقتصاد ٔ  عرصه

در این تحقیق از مخارج مصرف نهایي دولت . شد خواهد کارآمدی عدم و ضعف دچار اقتصاد غیررقابتي، فضایي در و است رقابت

 .د ناخالص داخلي مي باشد به عنوان شاخص اندازه دولت استفاده شده استکه بصورت درصدی از تولی

 ارتباط بین دولت و صنعتی شدن . 6-2

 عالوه بخش این .شود مي محسوب کشورها نوآوری و موفقیت رشد، اصلي محرک صنعت بخش اقتصاد، جهاني مجمع از نقل به

 تحریک زایي، اشتغال افزوده، ارزش. شد خواهد اشتغال ایجاد به رمنج اقتصاد های بخش سایر از بیش افزوده، ارزش ایجاد بر

 در نوآوری قوی جریان. هستند پایدار و بلندمدت اقتصادی رشد کلیدی عوامل کنندگان مصرف نیازهای به پاسخگویي و نوآوری

 و محصوالت ساخت و راحيط برای جدید های فرصت آفرینش ساخت، و تولید فرآیندهای و اطالعات فناوری اولیه، مواد زمینه

 به مشاغل از بسیاری. شد خواهد کشور اقتصادی رشد به منجر صنعت بخش واسطه به که است مواردی جمله از جدید خدمات

 برخي در کار نیروی جهاني سازمان توسط که ای مطالعه اساس بر. هستند وابسته صنعت به مستقیم غیر یا مستقیم طور

 میان در را کار نیروی سهم باالترینبه طور متوسط  3111 -3116 های سال طي صنعت شبخ است، گرفته صورت کشورها

 . است داده اختصاص خود به اقتصادی های بخش

 تجارت و اند بوده نیز سریعي صنعتي رشد دارای اند، کرده تجربه را تری سریع رشد که اقتصادهایي دهد مي نشان تحقیقات

 ساختاری تغییر از امر این. است شده بیشتری اقتصادی رشد موجب خود که اند کرده هدایت صنعتي کاالهای زمینه در را خود

 رشد اصلي محرک. است باالتر وری بهر با های بخش به ور بهره کم های بخش از منابع انتقال معنای به که است شده ناشي

 زماني اقتصادی، رشد.  باالست وری هرهب با های فعالیت هدایتگر صنعت بخش موارد اغلب در. شود مي محسوب اقتصادی

. خورد مي شکست باال وری بهره با های بخش به پایین وری بهره با های بخش از سرمایه و کار منابع انتقال که شود مي محدود

 اما است،  متفاوت کشورها موقعیت و صنعت بخش با متناسب کشورها از یک هر پایدار رشد برای موجود راهکارهای اگرچه

 : از عبارتند شوند، مي صنعت طریق از پایدار رشد نرخ به منجر که رایج و اثربخش عمومي های سیاست

 بازار توسعه و رقابت بازار، منطق اساس بر مقررات و قواعد تنظیم : بازار در رقابت اصل بر مبتنی خصوصی بخش توسعه -

 حداکثرسازی و دانش ورود محیطي چنین. داشت خواهد همراه به کارآفریني های انگیزه که کند مي ایجاد کاری و کسب محیط

  ؛ساخت خواهد میسر را گذاری سرمایه های فرصت

 های تکنولوژی به یابي دست منظور به المللي بین بازارهای به دسترسي امکان : المللی بین بازارهای به آزاد دسترسی -

 .سازد مي میسر نیز را داخلي سرمایه تجهیز و جيخار های سرمایه به دسترسي دیگر سوی از و سو یک از جدید

 ؛صنعتی توسعه اهداف با سازگار گیری تصمیم نظام با بنگاه رابطه تقویت -

 باشد، داشته را اقتصاد در موجود تقاضای به پاسخگویي توانایي که ماهر و متنوع شایسته، کار نیروی: توانمند انسانی نیروی - 

 الزامات گردد، ایجاد رقابتي بازار و شود حاکم کشور در اقتصادی باثبات شرایط چنانچه .است دارپای رشدی به یابي دست الزمه

 .یافت خواهد افزایش آنها در کرده تحصیل کار نیروی نگهداشت و جذب به تمایل و کرد خواهد تغییر ها بنگاه

 .کند مي فراهم مردان و نزنا برای برابر های فرصت که اجتماعي و اقتصادی محیط  :ها فرصت برابری - 

 این تحرک. است صنعت بخش در مستمر و پویا تحرک مستلزم ها تحریم رفع برای پیگیری :صنعت بخش پویای تحرك - 

 تولیدات برخي بازار اشباع شرایط در. شد خواهد تقویت جهاني ارزش زنجیره به پیوستن با شده ذکر موارد بر عالوه نیز بخش

 چارچوب در. رسد مي نظر به ضروری صادرات توسعه و جهاني ارزش زنجیره به به پیوستن داخلي، تقاضای تکمیل و صنعتي
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 و تولید فرایند در بهبود و ارتقا صحیح های تکنیک کارگیری به با توانند مي صنعتي های بنگاه جهاني، ارزش های زنجیره

  ؛باشند داشته را قابتير مزیت کسب و مضاعف ارزش افزایش انتظار عملیات، در بهبود همچنین

 صنعتي صادرات به بخشي تنوع موجب صنعتي تولیدات سازی تنوع : صنعتی تولیدات کردن تخصصی و سازی تنوع -

 از وسیع طیف دارای صنعت بخش. کند مي تقویت را رقابتي های بنگاه رشد صنعتي، متنوع ساختار اینکه ضمن. شود مي 

 بنگاه خروج و ورتر بهره های بنگاه توسعه یا ایجاد پشتیباني طریق از را صنعتي های نگاهب خروج و ورود تواند مي ها، فعالیت

 (. 1699، معاونت بررسي های اقتصادی ) کند تسهیل کم، وری بهره با های

 پیشینه پژوهش  .3

م مربوط به آن و در سطح تحقیق حاضر مطالعه ای به طور مستقیم صورت صورت نگرفته است اما در زمینه ی صنعت و مفاهی

نیز اندازه دولت و میزان تاثیر گذاری آن بر متغیرهای کالن اقتصادی چه در خارج و چه در داخل مطالعات زیادی صورت گرفته 

 .مي پردازیمبه بیان آنها  است که در زیر به اختصار

 مطالعات خارجی  . 1-3

دن بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور نیجریه طي دوره در مطالعه ای به بررسي اثر صنعتي ش( 3111)الین و همکاران  -

 استفاده با نیجریه در( (CO2در تولید گلخانه ای  ارزش افزوده صنعتي تاثیر بررسي این مقاله به .مي پردازند 3111تا  1911

 در .مي پردازند VECM)جوهانسن  خطا بردار و انباشتگي هم روش ،(ADF) افزوده فولر دیکي و تطابق چارچوب کایا  از

با هدف  نیاز مورد متغیرها در دائمي شوک اعمال مستمر مدت بلند های که اساس سیاست دهد مي نشان ADFآزمون  نتیجه

 افزوده که ارزش دهد مي نشان تحلیل شواهد موجود و تجزیه. مي باشد CO2 کاهش و صنعتي اقتصادی، توسعه رسیدن به

مبني بر وجود رابطه مستقیم بین صنعتي شدن  شواهدی رابطه معني دار دارد و هیچ CO2 گاز انتشار با و معکوس به صنعتي

دراین مقاله از دیگر متغیرهای به کار گرفته . و انتشار دی اکسید کربن در کشور نیجریه طي دوره مورد بررسي  وجود ندارد

و  سرانه داخلي ن مي دهد تولید ناخالصشده تولید ناخالص داخلي سرانه و جمعیت است که تجزیه و تحلیل شواهد نشا

کربن از دیگر متغیرهای به کار رفته در این مطالعه  شدت و انرژی شدت. دارند CO2 انتشار بر معنادار و مثبت اثرات جمعیت

 .را دارند CO2 انتشار بر( ٪11در سطح) مثبت تاثیر است که  بیشترین

1جالس و آفونسو -
 111با استفاده از روش پانل برای « عملکرد اقتصادی  و اندازه دولت»ن در تحقیق خود با عنوا( 3111)  

 - که ساختند رشد مدل یک آنها .پرداختند اقتصادی تولید در دولت نقش بررسي به  3111 -1931کشور طي دوره زماني 

 متغیرهای دولت ازهاند برای و مییابد کاهش دولت دخالت با سرانه تولید و خصوصي مصرف بهینه سطح آن در  در کشور

 . است رشد بر دولت اندازه منفي اثر از حاکي نتایج. است کاررفته به مختلفي

به بررسي رابطه بلند مدت و همچنین رابطه علي بین انتشار گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی و رشد ( 3111)هامیت هاگار -

نتایج مطالعه وی نشان مي دهد که مصرف انرژی اثر . است پرداخته 3113تا  1991اقتصادی برای بخش صنعت کانادا در دوره 

مثبت و معني داری روی انتشار گازهای گلخانه ای دارد، همچنین وی فرضیه منحني کوزنتس را برای بخش صنعت کانادا 

خانه ای و نیز از نتایج آزمون علیت حاکي از رابطه علي یک طرفه از مصرف انرژی به انتشار گازهای گل. مورد تأیید قرار مي دهد

 . رشد اقتصادی به مصرف انرژی است

در طول دوره زماني OECD روی کشورهای  « رشد بر دولت اندازه اثر تجزیه «در تحقیق خود با عنوان (  3111)3 یامامورا -

 منفي سرمایه انباشت بر دولت اندازه اثر که است رسیده نتیجه این به ثابت اثرات مدل و پانل روش از استفاده با 1991 -1931

 است

                                                           
1
 Antonio Afonso and Joao Tovar Jalles 

2
 Yamamura 
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کشور در حال  11های  داده و GMM تخمین روش و تابلویي های داده الگوی از استفاده با نیز( 3119) گوش و گریگوریو -

 کشورها این اقتصادی رشد بر مثبت اثری دولت کل مخارج که رسیدند نتیجه این به 1999 -1933توسعه طي دوره زماني 

 . هستند اقتصادی رشد بر منفي و مثبت اثرات دارای ترتیب به آن ای سرمایه مخارج و دولت مصرفي مخارج حالیکه در دارد،

 و کاالها کننده تأمین عنوان به دولت. میداند دولت عامل رشد را دولت نقش خود تحلیلي بررسي در(  3113) 1گارت و راین -

 از را دولت انحصارات و مالي توهم بوروکراسي، همچنین و ثروت و مجدد درآمد کننده توزیع خارجي، پیامدهای کاهش دهنده

 . نداد مي دولت رشد عوامل دیگر

 مطالعات داخلی . 2-3

 در اقتصادی رشد و دولت اندازه میان آرمي منحني شکل به رابطه آزمون »در مقاله ای با عنوان   (1691) همکاران و پیرائي

 روش « نتایج .اند پرداخته ایران در اقتصادی رشد و دولت اندازه میان آرمي منحني شکل به ای رابطه آزمون به » : ایران

 .نمي کند تایید را ایران در اقتصادی رشد و دولت اندازه میان آرمي منحني شکل به رابطه وجود تحقیق، آستانه  این رگرسیون

خش صنعت و مصرف انرژی در ایران با در مطالعه ای به بررسي ارتباط بین ارزش افزوده ب( 1691)بهبودی و همکاران  -

در این مقاله به بررسي وجود یا فقدان رابطه علي بین دی . مي پردازند 3119تا  1911استفاده از روش علیت گرنجر در دوره 

نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار . اکسید کربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی پرداخته شده است

کسید کربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علي دارد، به طوریکه افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد دی ا

از سوی دیگر همانگونه . بررسي سبب افزایش انتشار دی اکسید کربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلي همخواني دارد

 . زایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده استکه انتظار مي رفت افزایش مصرف انرژی، سبب اف

مطالعه موردی کشورهای عضو اپک حاشیه )اندازه دولت و رشد اقتصاد » در تحقیق خود با عنوان ( 1619)حیدر و همکاران  -

ره به بررسي تجربي بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در شش کشور عضو اپک حاشیه خلیج فارس طي دو«  (خلیج فارس

 بزرگ کشورها این درنتایج آنها نشان مي دهد که اندازه دولت . با استفاده از داده های تابلویي پرداختند 3113-1931زماني 

 سرمایه بر منفي اثر دولت ی اندازه هستند، مند بهره نفتي سرشار درآمدهای از کشورها این دولتهای آنجایي که از و است

 اثر صادرات رشد نرخ و سرمایه رشد نرخ کار، نیروی رشد نرخ همچنین .دارد داخلي صناخال تولید و خصوصي بخش گذاری

 . دارند اقتصادی رشد بر مثبت

 خطای تصحیح الگوی از استفاده با را ایران اقتصادی رشد بر دولتي مخارج رشد تاثیر( 1619)  اللهي نعمت و طباطبایي -

 در دولت واقعي کل مخارج در تغییرات داد نشان آنها نتایج .نمودند لعهمطا شده، تدوین جمعي هم الگوی دو برای برداری

 افزایش درصد یک که طوری به.  باشد مي واقعي داخلي ناخالص تولید در تغییرات بر معنادار و مثبت اثری دارای مدت کوتاه

 .نمود خواهد جادای واقعي داخلي ناخالص تولید در درصد 61/1 میزان به تغییری دولت واقعي کل مخارج در

 

 روش تحقیق و جمع آوری داده های آماری 

برای تجزیه و . روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق به روش کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده فیش برداری مي باشد

.  ه شده استبرای ترکیب داده های مقطعي و سری زماني استفاد(  panel data)تحلیل داده ها از روش داده های تابلویي

بوده  3116 تا 1991مر بوط به دوره زماني آمار و اطالعات داده ها  کلیه  .مي باشد  eviews 8ابزار تجزیه و تحلیل نرم افزار 

 . بانک جهاني استخراج شده است و از وبسایت

 

 مدل تصریح. 4
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مشترک سي دبلیو کاب و پي اچ داگالالس در  داگالس  متداول ترین شکل تابع تولید است که ما حاصل تالش  -پتابع تولید کا

 :شود شکل کلي این تابع بصورت ذیل نوشته مي. است 1931سال 

 

                                                                                       BxAxxxY 2121,
 

 

 . نهاده های تولید مي باشند x2 و  x1 پارامتر تکنولوژی و متغییرهای  Aمقادیر ثابت،  و  که در آن 

 :توان با لگاریتم گیری آنرا بصورت خطي زیر نوشت یکي از خواص این تابع آن است که مي
                                                            Ln Y = α ln x1 + в ln x2 + ln A        

  و ، معرف کشش مي باشند. 

 . استفاده مي گردد( IND) از ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان شاخص صنعتي شدن( Y)در این مدل به جای تولید 

 .نشان داده مي شود  Lد نیروی کار شاغل باالی پانزده سال به عنوان نهاده نیروی کار منظور مي شود که با نما 

  Kمیالدی استفاده شده است که با   3111در این مدل برای متغییر سرمایه از سرمایه ناخالص فیزیکي بر مبنای سال پایه 

 .نمایش داده مي شود

 GOVمطابق تحقیقات مشابه از هزینه های مصرفي دولت استفاده مي گردد و با مشخصه  نیز برای نشان دادن اندازه دولت

 .نشان داده مي شود

متغییر باز بودن اقتصاد . مشخص مي شود OPNدیگر متغییری که در این مدل وارد مي شود باز بودن اقتصاد است که با نماد 

 بودن باز درجه دادن نشان برای این بر بنا. است کشور یک تجاری مبادالت سطح  معیار مناسبي جهت نشان دادن میزان

 .شود يماستفاده  داخلي ناخالص تولید به و واردات صادرات مجموع نسبت از قبلي، شده انجام تحقیقات مطابق اقتصاد؛

 :با توجه به تعاریف گفته شده مدلي که ارائه مي شود به صورت زیر خواهد بود

 

 :شکل تابع به صورت خطي زیر تبدیل مي شود(    )   با یک لگاریتم گیری و در نظر گرفتن جمله اخالل

   +     +  ln OPN  Ln Y=α ln L + β ln K+   ln GOV  
       

به ترتیب نشانگر کشش های نیروی انساني، سرمایه، اندازه دولت و باز بودن    و     ،  α  ،β: بعد از تخمین مدل مقادیر

 .اقتصاد خواهند بود

تا  1991کشور در حال توسعه  و طي دوره  111و  کشور توسعه یافته 63با توجه به اینکه این پژوهش در دو گروه مشتمل بر 

 . استفاده شده استانجام گرفته است، جهت مطالعه تجربي از مدل های مبتني بر پانل دیتا استفاده  3116

 تخمین مدل
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 متغییرها مانایی

 آزمون قدرت دارد اهمیت هآنچ مانایي آزمون در. شوند مي آزمون مانایي نظر از ها داده ابتدا کاذب رگرسیون از جلوگیری برای

 مي و یابد مي افزایش آزمون قدرت مطالعه، مورد نمونه اندازه افزایش با که دارند نظر اتفاق محققان اکثر. است واحد ریشه های

 برای اغلب که است این مدت طوالني زماني سری های داده آوری جمع زمینه در اساسي مشکل ولي. کرد اعتماد نتایج به توان

 احتمالي، ساختاری شکست وجود دلیل به باشد میسر کار این که هم کشورهایي در دیگر طرف از و شود نمي مقدور محقق

 .بود خواهد دار تورش ها آزمون نتایج

 از واقعي تحقیق یک های داده از ای پیوسته مجموعه و دانست تصادفي فرآیند یک تولید محصول توان مي را زماني سری هر 

 گرفته، قرار زیادی بررسي و بحث مورد زماني سریهای توسط که تصادفي فرآیند از نوع یک. باشد مي اصلي تصادفي فرآیند

 طي در واریانس و میانگین که شود مي نامیده ایستا هنگامي تصادفي فرآیند یک کلي، بطور. باشد مي ساکن تصادفي فرآیند

 زمان به ارتباطي و داشته بستگي دوره دو بین وقفه یا فاصله به تنها زماني، دوره دو بین کوواریانس مقدار و باشد ثابت زمان

 .  باشد نداشته کوواریانس محاسبه واقعي

: متغییرهای توسعه، درحال و یافته توسعه کشورهای دوگروه هر در چو، و لین لوین، مانایي آزمون از حاصل نتایج اساس بر

 گیری تفاضل بدون درصد، 91 اطمینان سطح با اقتصاد بودن باز و دولت ازهاند شدن، صنعتي فیزیکي، های سرمایه کار، نیروی

 . شدند داده تشخیص مانا سطح در و

 لیمر  Fآزمون . 2-4

در مدل مربوط به داده های ترکیبي اثرات فردی یا اختالف بین مناطق از طریق عرض از مبدأ های متفاوت نشان داده مي 

اثرات فردی، از روش پانل دیتا برای برآورد مدل استفاده مي شود از این رو، ابتدا به منظور به این ترتیب در صورت وجود . شود

برای این منظور . استفاده مي شود(  آزمون چاو) Fتعیین وجود عرض از مبدأ جداگانه برای کشورهای مورد مطالعه از آماره 

                         :ي آوریمرا از مدل تخمین زده شده با توجه به فرضیه زیر بدست م Fآماره 

 

 
 فرضیه صفر بیان مي کند که برای تمام مقاطع مي توان یک عرض از مبداء مشترک به کار برد و فرض مقابل یکسان بودن 

 : آمده است 1نتایج آزمون مربوطه در جدول . رد مي کند را برای تمام مقاطع

                                                                     (1جدول )  Fازمون 

 

 محاسبات تحقیق : منبع                                                                   

براین فرضیه صفر مبني بر یکسان بنا. از لحاظ آماری معنادار است% 99در سطح اطمینان باالی  Fآماره  1با توجه به جدول 

 (.1619زراء نژاد و انواری، . )بودن عرض از مبدأ ها رد شده و مي بایست از روش  داده های پانل استفاده کرد

 آزمون هاسمن.3-4

در مرحله دوم مي بایست مشخص شود که مدل در قالب کدامیک از مدل های اثرات ثابت و تصادفي قابل بیان و بررسي است 

 :فرضیه آزمون هاسمن به صورت زیر بیان مي شود. با انجام آزمون هاسمن به جواب خواهیم رسیدکه 

  

 

 احتمال Fآماره 

3/232 0000/0 
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نتایج . فرضیه صفر این آزمون بیانگر استفاده از روش اثرات تصادفي و فرضیه مقابل نشانگر استفاده از روش اثرات ثابت مي باشد

 .آمده است 3آزمون هاسمن در جدول 

                                                                   (2جدول)ازمون هاسمن 

 

 محاسبات تحقیق: منبع                                                          

ي را مي توان به جای الگوی ثابت به نشان مي دهد که فرضیه صفر مبني بر آن که الگوی تصادف 3نتایج بیان شده در جدول 

نوع برآورد، روش  درصد در مدل تحقیق رد مي شود و مي توان نتیجه گرفت که بهترین 91کار برد در سطح اطمینان باالی 

 .اثرات ثابت است

 برآورد مدل . 4-4

و انتخاب اثرات ثابت اقدام به برآورد های تلفیقي ایستا پس از انجام آزمون های مانایي متغییرها، و آزمون هاسمن در روش داده

نتایج حاصل از برآورد ارتباط بین . شودمي( EGLS) 1ضرایب مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

به ( 3116-1991)طي دوره  کشور درحال توسعه 111توسعه یافته و  کشور 63دو گروه شامل در  صنعتي شدنو  اندازه دولت

 .نشان داده شده است 9و  6ثرات ثابت در جدول روش ا

 

 ( 3جدول )تخمین و برآورد مدل در کشورهای توسعه یافته 

 محاسبات تحقیق: منبع    

 

 

 

                                                           
1
 Estimated Generalized Least Square 

 احتمال آماره کای دو

4/2 082/0 

 تخمین مدل در گروه کشورهای توسعه یافته   

 متغیرها ضریب tآماره  احتمال

 (c)مقدار ثابت  010482/2 134314/9 0000/0

 (LN L)لگاریتم نیروی کار   129282/0 866569/2 0052/0

 (LN K)لگاریتم  سرمایه ناخالص فیزیکی 160249/0 62801/12 0000/0

 (LNGOV)لگاریتم اندازه دولت   -04152/0 -948032/1 0520/0

 (LNOPN)لگاریتم باز بودن اقتصاد 45506/0 452400/4 0000/0

0000/0 99899/21 949296/0 AR(1) 

                                                                                                                       0649060/2                    آماره دوربین واتسون      

                                                               9902/0                                                                                                                    R
2     

                                             99/0                                                                                                                        R
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  4جدول 

 محاسبات تحقیق: منبع     

یک درصد افزایش در نیروی کار شاغل باعث مي شود صنعتي شدن در کشورهای  که نتایج حاصل از تخمین بیانگر آن است

 .درصد افزایش یابد 13/1درصد و در کشورهای در حال توسعه   16/1توسعه یافته  

  13/1همچنین یک درصد افزایش در سطح سرمایه های فیزیکي باعث مي شود صنعتي شدن در کشورهای توسعه یافته  

 .درصد افزایش یابد 133/1در حال توسعه درصد و در کشورهای 

افزایش یک درصدی در سطح مخارج مصرفي دولت و یا به بیان دیگر افزایش یک درصدی حجم دولت باعث مي شود صنعتي 

 .درصد کاهش یابد 33/1درصد و در کشورهای در حال توسعه   193/1شدن در کشورهای توسعه یافته  

درصد   191/1باز بودن اقتصاد باعث مي شود صنعتي شدن در کشورهای توسعه یافته   یک درصد افزایش در سطحدیگر آنکه 

 .درصد افزایش یابد 133/1و در کشورهای در حال توسعه 

در هر دو تخمین انجام گرفته مبین آن است که برازش الگو بر اساس متغییرهای   ²  و   R²و درآخر مقدار بدست آمده آماره 

 .وبي قرار داردارائه شده در حد مطل

 نتیجه گیری 

کشش های نیروی کار، سرمایه و باز در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه  نتایج پژوهش نشان مي دهد

 .بودن اقتصاد مثبت و معنادار است و کشش مربوط به اندازه دولت معنادار و منفي است

سرمایه و نیز گسترش مبادالت تجاری به روند رو به رشد صنعتي شدن کشورها به این مفهوم که افزایش در مقدار نیروی کار، 

کشورها بوده  هر دو گروه از شدن حجم دولت مانع بزرگي بر سر راه صنعتي شدن تر گسترده ،کمک کرده است و برعکس آن

 .است

سعه یافته است و این نشان متر از کشورهای توکدر گروه کشورهای درحال توسعه  صنعتي شدن مربوط به حجم دولتکشش 

مي دهد که کشورهای درحال توسعه به لحاظ اینکه ساختار اقتصادی منسجم و مطلوبي ندارند بسیار آسیب پذیر تر از 

 .کشورهای توسعه یافته هستند و این مي تواند یک هشدار جدی برای اقتصاد کشورهای درحال توسعه باشد

توجه به ساختار اقتصادی کشورهای درحال توسعه  ین مدل این است که به رغم آنکه بااز دیگر موارد قابل توجه از نتایج تخم

باشد ولي نتایج درست عکس  ترانتظار مي رفت کشش سرمایه در این گروه از کشورها در مقایسه با کشش نیروی کار نسبتا باال

غیر اقتصادی و غیر کارا موجب شده است تا  به نظر مي رسد سرمایه گذاری و برنامه ریزی های. این قضیه را نشان مي دهد

 توسعه در حال  تخمین مدل در گروه کشورهای   

 متغیرها ضریب tآماره  احتمال

 (c)مقدار ثابت  39262/12 534321/2 0000/0

 (LN L)لگاریتم نیروی کار   120639/0 945542/2 0033/0

 (LN K)لگاریتم  سرمایه ناخالص فیزیکی 026829/0 290926/2 0039/0

 (LNGOV)لگاریتم اندازه دولت   -280055/0 -258182/9 0000/0

 (LNOPN)لگاریتم باز بودن اقتصاد 28332/0 620222/5 0000/0

0000/0 62921/62 822825/0 AR(1) 

                                                                                                                      99/1                                  آماره دوربین واتسون      

                                                            9902/0                                                                                                                          R
2     

                                             99/0                                                                                                                          R
 تعدیل شده 2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

14 
 

نقش غیرکارا  تاکیدی دوباره بربهره وری سرمایه و به دنبال آن کشش سرمایه نسبتا پایین باشد که این موضوع نیز مي تواند 

 .باشد دولت در افزایش اندازه

 منابع 

 فارسی

 /صنعت بخش اهمیت با رابطه در مهم ای اقتصادی، نکاتاتاق بازرگاني، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسي ه -

 . 1699کشورها، تیرماه  اقتصادی رشد در معدن

 . 3111ویرایش  CISممیزی  مبنای بر اروپا اتحادیه نوآوری اطالعات - 

خش صنعت و رابطه علي انتشار دی اکسید کربن، ارزش افزوده ب». 1691. بهبودی، داوود؛ کیاني، سیمین و ابراهیمي، سعید -

 .66-16، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، صفحات «مصرف انرژی در ایران

 .136-133فرهنگ علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، تهران، کیهان، چاپ چهارم، ص. 1631. بیرو، آلن -

 روش: ایران در اقتصادی رشد و دولت اندازه میان آرمي منحني شکل به رابطه آزمون. 1619 .هایده نوروزی،، خسرو پیرائي،-

 . 33-1 صفحه ،3 ، شماره13 سال .اقتصادی پژوهشهای فصلنامه .آستانه رگرسیون

 عضو کشورهای موردی مطالعه :اقتصاد رشد و دولت اندازه بین ی رابطه. 1619. محمد فاضلي،.پروین،سهیال.حیدری،حسن -

 . 33-96 :ص ، 6ارهشم ، 3دوره  مقداری، اقتصاد فصلنامه .فارس خلیج حاشیه اوپک

، 3،  کاربرد داده های ترکیبي در اقتصاد سنجي،  بررسي های اقتصادی، شماره 1619زراء نژاد، منصور، انواری، ابراهیم،  -

 .31-13صفحات 

 . 693، ص1در آمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعي، تهران، کیهان، چاپ سوم، جلد . 1611 ساروخاني، باقر -

 .33-31شناسي صنعتي، مشهد، آستان قدس رضوی، ص اصول و مباني جامعه. 1631. فریار، اکبر -

 .31شدن، محمدابراهیم فتاحي و لیالیي، تهران، ني، ص الگوهای تاریخي صنعتي. 1639. کمپ، تام -

 اقتصاد یمورد مطالعه اقتصادی رشد بر دولتي مخارج رشد تاثیر. 1619. فاطمه اللهي، نعمت .شراره طباطبایي، مجدزاده -

 ایران،

 . 99-33 صفحات ،16 شماره هفدهم، سال اقتصادی سیاستهای و پژوهشها فصلنامه -
 .ينشر ن: تهران ،يشمیترجمه ابر. ياقتصاد سنج يمبان(. 1613. )د ،يگجرات -

کز صنایع گروه مدیریت تکنولوژی مرا: وزارت صنایع و معادن، عنوان طرح چارچوب و مفاهیم تکنولوژی برتر، مجری طرح -

 . 1611نوین وزارت صنایع ومعادن، پاییز 
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