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یارهـاي  ادي، وجـود مع   هاي رشد اقتص   دلیل وجود نااطمینانی در نظریه    ه  ب

ـ     جایگزین متعدد براي مؤلفه    ر رشـد اقتـصادي و عـدم تـصریح          هاي مـؤثر ب
سنجی براي بررسی متغیرهـاي اثرگـذار بـر رشـد           ترین مدل اقتصاد   مناسب

  .هاي تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجـه اسـت           اقتصادي، رگرسیون 
نااطمینانی جداي از  ي  هاي مناسب براي در نظر گرفتن مسأله      استفاده از روش  

گیري  ها متوسط یکی از این روش . اقتصاد سنجی کالسیک داراي اهمیت است
 در این مقاله بـا اسـتفاده از ایـن روش،     .  است ١بیزي از برآوردهاي کالسیکی   

 رشد اقتصادي، ي  نظریه7اثرگذاري متغیرهاي مؤثر بر رشد اقتصادي در قالب      
 شورها و کشورهاي غیرتوسعه یافتـه  کشور جهان در دو گروه کل ک79 براي

نتـایج  بـر اسـاس       . شده اسـت   بررسی 1970-2006 ي  براي دوره  ) کشور 52(
هاي مختلف کشورها  ، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي گروه     این تحقیق حاصل از   

هاي مختلف رشد  توان گفت نظریه بر این اساس نمی  . دند متفاوت باش  نتوان  می
ف از کشورها، به لحـاظ اثرگـذاري متغیرهـاي          هاي مختل  اقتصادي براي گروه  

  . بر رشد اقتصادي آنها داردنتایج مشابهی جایگزین براي هر یک،
  JEL :O57 ،O47 ،O43 ،O41  بندي طبقه
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   مقدمه -1
رشد اقتـصادي تـا حـدود زیـادي بـه گـروه کـوچکی از         میالدي، 19 و   18در قرون   

هاي بعـدي بـه تـدریج بـه سـایر              اما این مسئله در دهه      . است بودهکشورها محدود   
 و در حال حاضر موضوع مهمی براي تمام کشورهاي دنیا           گسترش یافته نقاط جهان   

 مختلف بسیار نـابرابر بـوده و مطالعـات          ي در کشورها  گسترش ي گرچه نحوه   .است
اند، لـیکن در تمـامی مطالعـات، رشـد        ها پرداخته  ادي به بررسی علل این نابرابري     زی

 بـوده اقتصادي تنها مکانیزم پرقدرت براي ایجاد افزایش بلندمدت در درآمـد سـرانه       
 و بـوده  هـا   خـاص اقتـصاددان  يمورد توجههمواره علل و عوامل رشد    بررسی    .است
  . ست براي آن طراحی شده اهاي رشد متعدديمدل

ــدل ــیکی،    م ــد نئوکالس ــاي رش ــده ــولومانن ــون  ) 1956( 2 س ــواملی چ ع
گذاري خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونـزاي تکنولـوژي و سـطح اولیـه        سرمایه

فاوت، ادبیات  متنگاهی در  .ثر بر رشد برشمرده است    ؤدرآمد سرانه را از متغیرهاي م     
هـاي کـالن اقتـصادي    هـاي تجربـی و نیـز مـدل    گیري از تـصریح  رشد درونزا با بهره 

 )و یـا منـاطق مختلـف      ( هاي مقطعی از کـشورهاي مختلـف       اي براي داده   معادله تک
 عـواملی چـون نهادهـاي       هـا در این مـدل   .  کرده است هاي جدیدي را مطرح      فرضیه

هاي نهادي را بـر رشـد     اقتصادي، انباشت دانش یا شاخص- سیاسی، عوامل سیاسی 
 هـاي هـاي نظـري و تجربـی، متغیر       مـدل  در   بنـابراین   .بـوده اسـت   ثر  ؤاقتصادي مـ  
 هـدف   3.هـستند مطـرح شـده    رشـد اقتـصادي      ي توضـیح دهنـده    زیادي توضیحی

ي، تعیین اهمیت اثر     رشد اقتصاد  يبسیاري از مطالعات تجربی انجام شده در زمینه       
تعـدد متغیرهـاي     . استاي از متغیرهاي توضیحی بر رشد اقتصادي         یک یا مجموعه  
ي نشان دهندهثیرگذار بر رشد اقتصادي در ادبیات تجربی رشد،      أت يتوضیحی بالقوه 

 رشــد اقتــصادي در مــورد اینکــه چــه متغیرهــایی بایــد در ي اســت کــه نظریــهآن
 .)2000 ،5داپل هافر و دیگران(  وارد شود، غنی نیست"4رگرسیون صحیح"

تـرین     کـه حتـی اگـر نظریـه بطـور قطعـی مهـم               دیگـر ایـن اسـت      يلهأمس
ها بـه  کننده ید، برآوردهاي تجربی از این تعیین  هاي رشد را مشخص نما     کننده تعیین

                                                        
2 Solow 

 متغیر توضیحی در این 145فهرستی شامل ) 1999(و دورالف و کواه ) 2005(ل دورالف، جانسون و تمپ 3
  ).2004ساالیی مارتین و دیگران،  (اندارائه کردهرابطه 

4 True Regression 
5 Doppelhofer  
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 زیـادي  انسانی اثر ي به لحاظ نظري، سرمایه    مثالً  .یابی نیست  طور کامل قابل دست   
هاي آماري بسیاري بـراي      انسانی چیست؟ جانشین   يبر رشد دارد، اما معنی سرمایه     

اهمیـت آنـان از قبـل    د دارنـد کـه   هاي تجربی وجو   در مدل   انسانی يمفهوم سرمایه 
 کـارایی دولـت بـه عنـوان یـک متغیـر       برها   همچنین برخی نظریه    .مشخص نیست 

 اما جانشین مناسب بـراي آن مفهـوم چیـست؟     .اندکید کردهأثر بر رشد ت  ؤکلیدي م 
تـوان   هاي ناکارا در کشورها را مقایسه کـرد؟ چگونـه مـی           توان بوروکراسی   چگونه می 

؟ حتی اگر بتوانیم هـر دو سـطح   کردت را در بین کشورها مقایسه      فساد دول  يدرجه
دانـیم کـدامیک معیـار      فساد دولت را داشته باشیم، نمی يبوروکراسی ناکارا و درجه   

ایـن مـوارد بـه ایـن مـسئله منتهـی       تمامی  . بهتري براي تعیین عدم ناکارایی است     
راي متغیرهاي مهـم  هاي مختلف ب  جانشینيشود که محققین تجربی رشد، کلیه  می

 متغیـر  مدل، ممکن اسـت؛  برازش با  لیکن .ثر بر رشد را در نظر بگیرندؤ م يو بالقوه 
1x    2وقتی رگرسیون مشتمل بر( باشد؛دار   به لحاظ آماري، معنیx 3 وxو بـا   ) باشد

دانیم کـدام متغیـر     به عبارتی از قبل نمی.، رگرسیون معنی دار نباشد 4xوارد شدن 
 به این ترتیب چـارچوب مـورد تـوافقی در          ).همان منبع (  بر رشد اثرگذار است    واقعاً
ک تـابع   بسیاري از محققان با یـ     . ادبیات تجربی رشد اقتصادي وجود ندارد      يزمینه

رهایی که متناظر با دیدگاه آنهـا در مـورد          کنند و متغی   تولید نئوکالسیکی شروع می   
  . نمایند ضافه میا باشد را رشد می

 ي  رشـد اقتـصادي در دهـه   يبیشتر کارهاي تجربـی انجـام شـده در زمینـه        
 در بیشتر ایـن   6.اند هاي خطی استفاده کرده   از رگرسیون   و قبل از آن، عمدتاً     1990

 گروهـی از  برورهاي نمونه را کارها، محققان متوسط نرخ رشد براي یک دسته از کش     
چند متغیر خاص و بر پارامترهاي مربوط به یک یا      متغیرهاي توضیحی برازش کرده     

داري سایر   تغییرات مهمی در معنی   تی تمامی این مطالعات،     به عبار  . اند تمرکز کرده 
 و به بیـان  متغیرهاي توضیحی وارد شده به مدلتغییرات اندك در  به دلیل   متغیرها  
 ).1992 7،لوین و رنلت( اندپوشی کرده  ز نااطمینانی مدل چشمدیگر ا

البته اگر ورود تمامی متغیرهاي توضـیحی بـالقوه، در مـدل رشـد اقتـصادي           
 در واقع محقـق  . ممکن باشد، انتظار اخذ بهترین نتیجه در این حالت معقول نیست        

                                                        
  ) 1990(و رومر ) 1989(، گریر و توالك )1985(گیر ، کرمندي و مک)1991 و 1990(رومر و بارو  6

7 Levine and Renelt 
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ادگی، قـدرت  را رعایت و مدلی را انتخاب کند که در عین سـ       8جوییباید اصل صرفه  
 در واقـع معلـوم نیـست مـدلی بـا تعـداد               .دهندگی خوبی نیز داشـته باشـد       توضیح

 يهـاي بهتـري در خـارج از محـدوده         بینـی  پـیش  متغیرهاي توضیحی بیشتر، الزاماً   
  ).2001 9،قوش و سامانتا(  آماري ارائه دهدينمونه

 یـک   ه از با استفاد  ، رشد يدهنده آزمون متغیرهاي توضیح   ي معمول  شیوه در
داري  تبط با ضرایب آنها، نسبت بـه معنـی  هاي مر  آزمون وسري متغیرهاي توضیحی    

اما در بیشتر موارد، حجـم نمونـه بـه           . شود گیري می  داري آنها تصمیم   یا عدم معنی  
اي نیست که به محقق اجازه دهد تمامی متغیرهاي توضیحی مطـرح شـده در          اندازه

هاي بـین کـشوري      مقاالت مربوط به رگرسیون     .لحاظ کنند ادبیات رشد را در مدل      
 در برخـی مـوارد تعـداد متغیرهـاي توضـیحی            . یک مثال بارز در این رابطـه اسـت        

این رو تصریح یک مدل رگرسیون  از   . استبوده  پیشنهادي، از تعداد کشورها بیشتر      
  بنـابراین متـدولوژي   .نبـوده اسـت  پذیر     امکان ،ي موارد ي کلیه در بر دارنده   خاص و 

ي  کننـده  ي تعیـین غیرها متلحاظ کردنهاي تجربی رشد،   معمول در بین اقتصاددان   
تـوان گفـت در ادبیـات تجربـی رشـد بـین         از این رو مـی  .بوده است  رشد    بر تر مهم

  .استن ترین مشکالت پیش روي محققا کشوري، نااطمینانی مدل، از عمده
، دم اطمینان نظـري   ع تواند از سه عامل    هاي تجربی رشد می    نااطمینانی مدل 

  آماري مناسب بـراي مفـاهیم نظـري و        هاي عدم اطمینان در مورد انتخاب جایگزین     
 ناشـی   هـاي آمـاري مختلـف      عدم اطمینان در مورد تصریح مناسب مدل براي نمونه        

توانـد منجـر بـه تـورش و عـدم             نااطمینانی مدل، مـی    يوجه به مسئله   عدم ت   .شود
هاي نامناسـب و اسـتنتاج    بینی  آن پیشيکه نتیجهکارایی در برآورد پارامترها شود   

 بنـابراین در مطالعـات تجربـی الزم اسـت          .)1995 10،دراپـر ( آماري نادرست اسـت   
هـاي   توجـه بـه امـر نااطمینـانی در رگرسـیون      .نااطمینانی مدل مد نظر قرار گیـرد   

   12لیمـر ) EBA( 11هـاي مـرزي   تحلیـل محـدوده  ) 1هـاي  تجربی رشد در قالب روش  
  

                                                        
8 Principle of Parsimony 
9 Ghaosh and Samanta 
10 Draper 
11 Extreme Bound Analysis 
12 Leamer 
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ــی    )2 13،)1983( ــع تجمع ــابع توزی ــاالییCDF(14(ت ــارتین   س ) 3 و 15)1997(م
 با توجه به استفاده از روش       .  صورت گرفته است   BMA(16( گیري مدل بیزي   متوسط

هاي بعـدي   زي در این مقاله، این روش در بخش       گیري مدل بی  ي متوسط بسط یافته 
  .تشریح شده است

 رشد اقتصادي در قالب يندهکن  عوامل تعیین  یکسان بودن  حاضر،   ي مقاله در
هـاي مختلـف    براي گـروه  ) از بعد نظري و تجربی    ( هاي مختلف رشد اقتصادي    نظریه

گیرد که آیـا    به عبارتی این موضوع مورد ارزیابی قرار می. بررسی شده است کشورها  
هاي رشـد اقتـصادي در ایـن     متغیرهاي جایگزین معرفی شده براي هر یک از نظریه       

 بـر ایـن اسـاس در     .انی بر رشد اقتصادي هر گروه از کـشورها دارنـد          مقاله، اثر یکس  
شـده  بندي آنهـا    هاي رشد و طبقه     حاضر مروري کوتاه بر نظریه     يبخش بعدي مقاله  

کـه  ) BACE( گیري بیزي از برآوردهـاي کالسـیکی       سپس متدولوژي متوسط    .است
شـده   ارائه ،مدنظرسازي  روش مورد استفاده در این مقاله است، به همراه روش شبیه 

 آمـاري، متغیرهـا،     ي نمونـه   پس از مروري کوتاه بر شـواهد تجربـی؛          در ادامه  . است
ح و در    بـرآورد پارامترهـا تـشری      يهـا و نحـوه    گیري مدل   مورد بررسی، نمونه   يدوره

  .شده استنهایت نتایج تفسیر 
  

                                                        
هاي متفاوت از متغیرهاي توضیحی در نظر گرفته و آنها را برآورد هاي مختلفی را با ترکیباین روش مدل 13
.  نماید گیري میها اندازهلف از مدلهاي مختسپس حساسیت پارامترهاي برآورد شده را به تصریح.  نمایدمی

 استنتاج آماري در مورد یک یا تعداد بیشتري از پارامترها، به مجموعه متغیرهاي کنترلی دیگر ،در این روش
شود حتی اگر ضریب آن، فقط در یک رگرسیون، از  یک متغیر ضعیف تلقی می،در این روش.  بستگی دارد
بنابراین اگر ترکیبات متفاوتی از .  هاي برازش شده، تغییر عالمت دهدي بسیار زیاد رگرسیونمیان مجموعه

ها متغیرهاي کنترلی مد نظر قرار گیرند، هیچ تضمینی وجود ندارد که ضریب یک متغیر در تمامی رگرسیون
  .شود گیر تلقی میبه این ترتیب این روش یک آزمون سخت.  دار بماند یا تغییر عالمت ندهدمعنی

14 Cumulative Distribution Function 
در مورد هر یک از ) اطمینان(داري در این روش، توزیع کلی پارامتر برآورد شده براي تعیین سطح معنی 15

به عبارتی این آزمون مبتنی بر کسري از تابع توزیع انباشته است .  گیردمتغیرهاي توضیحی مد نظر قرار می
ي این کار یک متوسط وزنی از تمامی برآوردهاي پارامتر مورد نظر و برا.  گیردکه در هر طرف صفر قرار می

هاي متناظر از روي تابع درستنمایی هر مدل وزن.  شودانحراف استانداردهاي متناظر با آن ساخته می
داري، توزیع کلی سپس به عنوان یک معیار ارزیابی و یا یک معیار معنی.  گیرندمحاسبه و مد نظر قرار می

ي  درصد موارد، فاصله95طور متوسط در ه به عبارتی اگر ب.  شود نظر در نظر گرفته میمدد پارامتر برآور
ون، صفر را شامل نشود، متغیر توضیحی متناظر با این ضریب به عنوان متغیري اطمینان یک ضریب رگرسی

  .گرددي قوي دارد، تلقی میکه با رشد رابطه
16 Bayesian Model Averaging 
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  بندي ادبیات تجربی رشد هاي رشد اقتصادي و طبقه نظریه -2
بـر  ) 1942( 18 و شـومپیتر  )1890( 17هاي رشد اقتصادي بـه مارشـال  ریهي نظ سابقه
 ي در عین حال تعریف رشد اقتصادي و اصول اولیه براي تحقیق در زمینه           .گردد می

    .ارائه شده است) 1928( 19رشد اقتصادي بهینه به شکل امروزي توسط رمزي
 بـا   1956 سـال     رشد اقتـصادي از دیـدگاه نئوکالسـیک مـدرن، در           ينظریه

انـدازها،    بین پـس ي در مدل ارائه شده آنها رابطه . مطرح شده است  )1956 (20سولو
در این  .  شده است انباشت سرمایه و رشد اقتصادي بر اساس تابع تولید کل توصیف            

وجود دارد و بدون در نظر گرفتن       ) 21وضعیت باثبات ( تعادل پایدار    ي یک نقطه  مدل
وري عوامـل تولیـد،     بـا افـزایش بهـره      . پیـدا کـرد   آن دست   توان به    شرایط اولیه می  

 فرایند انباشـت ایجـاد کـرده و ایـن مـدل را بـا       برپیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی      
 در اصطالح اقتصادي، این بدان معناست که     .سازد  متناسب می  22مسیر رشد متوازن  

   . همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است
هاي ناشـی از      رشد، پویایی  يبرنده نیروهاي پیش  23زاهاي رشد درون    نظریهدر  

  .بررسـی شـده اسـت    ،گذارنـد  ثیر مـی أآنها و همچنین نیروهایی که بر انباشت آنها ت     
 ي توسـعه بـا ) 1988(  لوکـاس  و )1986( هاي رشد درونزا توسـط رومـر       ظهور نظریه 

ـ هاي رشد اقتصادي و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا          مدل .  وده اسـت همراه ب
هـا بـر رشـد در چـارچوب      درونزایی فرایند رشد، به نقش و اثر سیاستبر این اساس  

  .داشته استاقتصادهاي باز و بسته تأکید 

                                                        
ز نظر مارشال، گسترش بازارها، باعث رشد تولیدات جهانی و همچنین رشد اقتصادهاي داخلی و خارجی ا 17

 روابط متقابل بین صنایع   از دیدگاه یانگ، .شود شده و در نهایت منجر به افزایش درآمد براي کل اقتصاد می
شدن،  ، اهمیت تخصصیاشی از گسترش بازارشدن ن  تخصصیي مختلف در فرایند رشد اقتصادي، بواسطه

شدن، موجب افزایش رشد و درآمد در ین بازارها بر فرایند تکنولوژیکی یابی به بازارهاي وسیع و تأثیر ا دست
 سرمایه را دنبال کرده و ي  شومپیتر، وابستگی نرخ رشد اقتصادي به انباشته .گردد  میکشورهاي مختلف

 اقتصادي که به هاي فعالیت( "ابداع"و ) جهت تولیدکارگیري دانش مفید ه ب( "اختراع"ضمن تفکیک بین 
  .ی مؤثر بر رشد اقتصادي، یاد کرد، از ابداع بعنوان عامل اصل)شوند کشف دانش منجر می

18 Schumpeter 
19 Ramsey 
20 Solow 
21 Steady State 
22 Balanced Growth Path 
23 Endogenous Growth Models  
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) 1991( 24، گروسمن و هلـپمن )1990( رومرهاي رشد درونزا    نسل دوم مدل  
ي  نوآوري و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتـصاد )1992 (25و آقیون و هوایت   

هاي تحقیـق     فعالیت يها و ابداعات نتیجه    ها، نوآوري   در این مدل    .گیرند در نظر می  
المللـی اسـت و از    المللی ناشی از تجارت بین    ها و سرریز دانش بین    و توسعه در بنگاه   

 نـرخ رشـد اقتـصادي    يکننـده  ترین تعیین هاي تحقیق و توسعه، اصلی فعالیت رواین
ي تحقیق و توسعه، تولید را از طریـق افـزایش تعـداد،             ها فعالیت  .شوند محسوب می 

  .)1383 ،رومر( دهد افزایش می... اي در دسترس و  هاي واسطه بهبود کیفیت، نهاده
بندي  هاي متعدد رشد طبقههتوان در قالب نظریادبیات تجربی رشد را می

 متمایز ي  نظریه43ادبیات تجربی رشد را در قالب) 2005( و دیگران دورالف  .نمود
 . اند  براي آنها تعریف کردههاي مناسبی  متغیر توضیحی و یا جایگزین145رشد و 

دار ارزیابی شده   معنی،ها به لحاظ آماري حداقل در یک مطالعه نظریهیک از این  هر
 خود متغیرهاي مورد استفاده را در يدر مطالعه) 2006(و دیگران  26دورالف . است

    .اندي خود را بر این مبنا انجام دادهها قرار داده و تحلیلهاي رشد نظریه طبقه از 7
تواند  به این ترتیب هر محقق بسته به هدف و موضوع تحقیق خود، می

 در این مقاله به پیروي از  .هاي رشد داشته باشد هاي متخلفی از نظریه بندي طبقه
اي رشد هاي رشد اقتصادي در قالب الگوه ، نظریه)2006( دورالف و دیگران

 ي، آموزش و سرمایه)1956 ؛ سولو،1992 27،منکیو، رومر و ویل( نئوکالسیکی
هاي  زیرساخت ،شناسی و بهداشتجمعیت؛ )1990 ؛ رومر،1991 بارو،( انسانی

 ، اقتصاد کالن و ثبات)2001 28،آسم اوغلو، جانسون و رابینسون (اجتماعی و نهادها
، به پیروي از بروك و  عالوه بر این. شده استبندي  طبقه 29و محیط بیرونیدولت 
اي در  وجود ناهمگنی منطقه )2006(  و دیگرانو دورالف) 2001( 30دورالف
  .گرفته است دیگر مد نظر قرار يهاي مورد استفاده، در قالب یک نظریه نمونه

 دیگري مد نظر يتواند توسط سایر محققان به گونه بندي، می بدیهی است این طبقه
مورد  ها، متغیرهاي جایگزین متعدد  براي هر یک از این طبقه همچنین. قرار گیرد

                                                        
24 Grossman and Helpman 
25 Aghion and Howitt 
26 Durlauf  
27 Mankiw, Romer, and Weil  
28 Acemoglu, Johnson, and Robinson 
29 External environment 
30 Brock and Durlauf 
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 در این مقاله برخی از آنها مورد وجود داشته که در مطالعات مختلف استفاده
  .گرفته استاستفاده قرار 

 
  )BACE( گیري بیزي از برآوردهاي کالسیکیمتدولوژي متوسط -3
 نام دارد ) BMA( 31گیري مدل بیزي   ، متوسط  نااطمینانی يلهأحل بیزي براي مس    راه

ــران( ــگ و دیگ ــق   ) 1999 32،هوئتین ــب از طری ــورد نظــر، اغل ــادیر م ــه در آن مق ک
هـا بـستگی بـه     وزن . شـوند  هاي خاص محاسبه مـی  گیري وزنی مقادیر مدل    متوسط

هاي پسین هر مـدل   ها از مدل مورد نظر دارند که توسط احتمال       میزان حمایت داده  
گیـري مـدل بیـزي بـوده         بنیانگذار متوسط ) 1961( 33جفریز . شوند گیري می  اندازه

 34رفتـري و دیگـران   . توسعه داده شده اسـت  ) 1978( است و این روش توسط لیمر     
، مباحـث جـامعی را در ایـن رابطـه      )2003( 36و کـوپ  ) 2000( 35، واسرمن )1997(

  . اند مطرح کرده
در علـوم   هـاي حاصـل       و بـا پیـشرفت     1990 ياین متدولوژي از اواسط دهه    

اي در بـسیاري از   ، به نحو گسترده  مرتبط با رایانه و محاسبات پیچیده ریاضی با آنها        
کنندگان ایـن   کار گرفته شده و هر روز نیز بر شمار استفاده  ه  جمله اقتصاد ب  از  علوم،  

هاي  آن در سال   يیافته هاي بسط  استفاده از این شیوه و روش       .شود روش افزوده می  
هـاي  براي بررسی نااطمینانی مـدل در رگرسـیون       )  میالدي 2000لبعد از سا  ( اخیر

گیـري، توزیـع     مدل متوسـط  .رشد، مورد توجه بسیاري از محققین قرار گرفته است     
  .نمایـد  هاي مختلف بـرآورد مـی  ها را در میان مدل پارامترهاي ناشناخته و مقادیر آن   

ي مرتبط با آن به عنوان      رهاها و پارامت   اصل اساسی در این روش آن است که با مدل         
هـا و   هـا را بـر مبنـاي داده   نمایـد و توزیـع آن   هایی غیرقابل مشاهده رفتار می    پدیده

گیـري بـه     مـدل متوسـط     .)1995،  37دراپر( نماید  اطالعات قابل مشاهده برآورد می    
اي موجـود در تـابع        ایـن روش اطالعـات نمونـه        .لحاظ مفهومی بسیار سـاده اسـت      

از ) هـاي معینـی  وزن( هـاي معینـی   ک مدل خاص را با نـسبت     براي ی  38درستنمایی
                                                        

31 Bayesian Model Averaging 
32 Hoeting  
33 Jeffreys 
34 Raftery  
35 Wasserman 
36 Koop 
37 Draper 
38 Likelihood 
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نماید و از این طریق، توزیـع پارامترهـاي      مدل ترکیب می   39مدل یا احتماالت پسین   
در اصـل، شـکل    BACE متـدولوژي   .کنـد  ها بـرآورد مـی    ناشناخته را در میان مدل    

 واقـع   هـا را کـه در     باشد که در آن برآوردهـاي تمـامی مـدل           می BMA يیافتهبسط
برگرفته از مفهوم بیز است، با یک مجموعه از برآوردهاي کالسیکی به روش حـداقل        

شـوند،   حاصل مـی  41که با توجه به فروض پیشین متفاوت ) OLS( 40مربعات معمولی 
 ایـن اسـت کـه در عـین حـال کـه       BACE دلیـل انتخـاب نـام         .نمایـد  ترکیب مـی  

گیـرد، ایـن روش از       رت مـی   بیـزي صـو    ي قاعـده  يها بر پایـه   گیري از مدل   متوسط
 اقتصادسنجی کالسـیک    ينماید و یک روش از خانواده      اطالعات پیشین استفاده می   

 کـه نیازمنـد تعیـین و    BMAخالف روش معمـول    بـر   .دهد را مورد استفاده قرار می    
 تنهـا بـه توزیـع       BACEتصریح توزیع پیشین بـراي تمـامی پارامترهـا اسـت، روش             

 بـه عبـارتی اگـر        .هاي مورد استفاده نیاز دارد      در مدل  پیشین پارامترهاي مورد نظر   
−حجم انتخابی مدل پایه  

K  باشد، نیازمند تعیین تنها توزیع پیشین همین میـزان از 
 تفـسیر  BMAمزیـت دیگـر ایـن روش ایـن اسـت کـه در رهیافـت           . استپارامترها  

هاي  ممکن نیست چرا که وزن     هابرآوردهاي حاصل بصورت مستقیم براي اقتصاددان     
هاي مختلف متناسب با لگاریتم تابع درستنمایی هستند کـه  انتخاب شده براي مدل   

 برآوردهـا تنهـا از   BACEدر حـالی کـه در روش    .  آزادي مرتبط هـستند    يبا درجه 
شـوند   صورت تکراري حاصل می ه  کارگیري روش حداقل مربعات معمولی ب     ه  طریق ب 

  . تو تفسیر آنها ساده اس
در اقتـصاد،     43. است42 بسیار ساده و برگرفته از قانون بیزBMAبندي   فرمول

 در مـورد   مـثالً  .کنیم که با یک سري پارامترها سر و کار دارنـد     هایی کار می  با مدل 
. مدل رگرسیون، تمرکز روي ضرایب آن است و محقق عالقمند به برآورد آنهـا اسـت     

 یـک   Yعنوان نمونه اگـر     ه   ب . د مطالعه هستند  در این مورد، ضرایب، پارامترهاي مور     
 ي توضـیح ماتریـسی از پارامترهـا   نیز بـردار یـا   Bها باشد و   بردار یا ماتریسی از داده    

 Yهاي  مبتنی بر دادهB يشوند، محقق عالقمند است درباره  تلقی   Yي بالقوه    دهنده

                                                        
39 Posterior 
40 Ordinary Least Square 
41 Diffuse Priors 
42 Bayes Rule 

  . مراجعه شودKoop) 2003(به  BMAبندي روش  ي استخراج و فرمولبراي کسب اطالعات از نحوه 43
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گـی   کـه هم 44مـدل مختلـف داریـم    M کنـیم کـه   مـی حال فرض  . چیزهایی بداند 
دانیم کدام مـدل صـحیح       کار گرفته شوند و از قبل نمی      ه   ب Yتوانند براي توضیح     می
Mj بـراي    jM اگر هر مدل را بـا         .است ,...,,,  نـشان دهـیم، بـر اسـاس         =321
زیـر نوشـته    يتواند به صـورت رابطـه   ام میj احتمال، احتمال پسین مدل    يقاعده
  :شود

)1(                     
)(

)().(
)(

YP
MPMYP

YMP jj
j =   

  
، یک مدل رشد تجربـی بـا یـک مجموعـه از متغیرهـاي توضـیحی         jM اگر

 احتمـال، توزیـع پـسین پارامترهـا را          ي پایـه  ي بیز و نظریه   يباشد، بر اساس قاعده   
هـاي   هـاي پـسین شـرطی بـا وزن         صورت میانگین وزنی چگالی احتمـال      توان به  می

  . ها بدست آورد هاي پسین هر یک از مدل معین براي احتمال
  

)2(                   ∑
=

=
k

j
jj MYBgyMPYBg

2

1
),().()(   

  
)( که YBgتوزیع پسین  B)   هـا  مشروط بـه مجموعـه داده(،),( jMYBg 

)(  و jMهـا و مـدل      داده يمشروط به مجموعه   B توزیع yMP j     احتمـال پـسین 
 k بـدیهی اسـت در صـورت وجـود            .ها اسـت    داده يام مشروط به مجموعه   jمدل

در چنـین شـرایطی احتمـال پـسین        . مـدل خـواهیم داشـت      k2 متغیر توضـیحی،  
  .ام به صورت زیر محاسبه خواهد شدjمدل

  
)3(                )().()( jwMPYMP jj =    

 
)( که در آن   jMP    احتمال پیشین مـدل j ام و )( jw    وزن مربـوط بـه آن 

تقریـب زیـر بهتـرین حالـت        ) 2004( مارتین و دیگران   ساالییبر اساس نظر      .است
بـه   .  احتمـال پـسین آنهـا اسـت        يها در محاسـبه     وزن مدل  يممکن براي محاسبه  

، مجموع مربعـات خطاهـاي روش حـداقل مربعـات          jSSE طوري که در این رابطه،    

                                                        
  . خواهد بودp2هاي ممکن برابر با  متغیر توضیحی، تعداد مدلpدر حالت وجود  44
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عـداد متغیرهـاي    ت jK تعداد کل متغیرهاي توضـیحی و        k  حجم نمونه،  T معمولی،
  .استام jتوضیحی در مدل
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 روي از لیمــریــ بــه پB میــانگین و واریــانس غیرشــرطی پارامترهــاي شــیب

بنـابراین بـرآورد     . دسـت آینـد   ه  توانند از برآوردهاي شرطی پارامترها ب      می )1978(
  .استزیر کالسیکی ضرایب متغیرها به صورت 
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 برآورد حداقل مربعات معمـولی ضـریب مـورد          ∧
 از ایـن   .نظر براي هر مدل است که در احتمال پسین آن مـدل ضـرب شـده اسـت                

jBرو
 به   .ها است  در تمامی مدل  دهاي ضریب مورد نظر      متوسط وزنی تمامی برآور    ∧

  :ها نیز داریمهمین ترتیب براي واریانس
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 حـداکثر درسـتنمایی     يکه در آن واریـانس شـرطی از طریـق برآوردکننـده           
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δ  اسـت . 

مبناي خوبی برازش و نه بر مبناي اهمیت متغیـر   برها را  مدل BACEدر واقع روش    
   .کنند تعیین میمورد نظر

گیري مدل بیـزي، تعیـین توزیـع پارامترهـا در      کارگیري روش متوسط  ه  در ب 
.  استها حائز اهمیت     احتمال پیشین براي مدل    يهاي مورد استفاده و محاسبه     مدل

در این روش پارامترهاي  . ست ا ادبیات وسیعی را به خود اختصاص داده     هااین روش 
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اگر محقق اطالعـات کـافی در    . است ل مشخصاز قبها داراي توزیع  موجود در مدل 
هـا   مورد پارامترها داشته باشد، بهترین روش این است که این اطالعات را در پیشین      

در  . استفاده کندهاي مبتنی بر اطالعات      در واقع از پیشین    . مورد استفاده قرار دهد   
 یممندورد پارامترها وجود ندارد و نیاز حال، در اغلب اوقات، اطالعات کافی در م   عین

ن شـرایطی،  بـه عبـارتی در چنـی    . که یک توزیع احتمال براي آنها در نظـر بگیـریم    
از آنجـا کـه ایـن     . گیرنـد  مد نظر محقق قرار مـی  45هاي غیرآگاهانه یا مرجع    پیشین
 در نظـر گـرفتن      ي بنابراین نحـوه   ، قرار دهند  ثیرأ تحت ت  تواند نتایج را   ها می  احتمال

 در مطالعـات   .اسـت اهمیـت  داراي گیـري مـدل بیـزي        هـاي متوسـط   آنها در روش  
هـاي متفـاوتی اسـتفاده شـده      مختلفی که توسط محققان انجام شده است، پیـشین        

   46 .است
ــانی و       ــا نااطمین ــرتبط ب ــی م ــات تجرب ــشتر مطالع ــر، در بی ــوي دیگ از س

 . انـد فرض شدههاي پیشین برابر   احتمال باهاي ممکن مام مدل گیري مدل، ت   متوسط
ري معرفـی و در کارهـاي متعـدد دیگـ         ) 1988( این روش اولین بار توسـط رفتـري       

ها احتمال پیشین یکـسانی داشـته باشـند،         اینکه تمامی مدل    47.استفاده شده است  
 قبـل  هـا، از  اما وقتی که محقـق در مـورد فـضاي مـدل          .  است 48یک انتخاب خنثی  

 ي بنـابراین، بـراي محاسـبه    . نیـست روشتـرین   اطالعاتی دارد، ایـن روش مناسـب      
ها یک توزیع پیشین یکنواخت بـه صـورت زیـر مـد نظـر قـرار               احتمال پیشین مدل  

  :گیرد می
  

)7(          ijij
j

K

j
jiMP γγ ππ 1

1
1 −

=

−= ∏ ).()(  

  
 در مـدل   j اسـت اگـر متغیـر     ) یـک (  صفر ijγي فوق،   در رابطه 

iM  نباشـد  
 jπشود   کند که در آن فرض می       خاصی را مطرح می     حالت) 2000( 49نوبل). باشد(

هاي با ابعاد یکـسان داراي احتمـال   براي تمام متغیرها یکسان است و از این رو مدل  
                                                        

45 Noninformative or Reference 
) Eicher, Papageorgiou and Raftery، 2007(توان در  ها را می کاملی از این پیشینفهرست  46

  .مالحظه نمود
  .اشاره کرد) 1999(و هوئتینگ و دیگران ) 1993(توان به جرج و مک کالوچ  از جمله می 47

48 Neutral 
49 Noble 
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jj یکسان هستند، یعنی   kKk
iMP −−= )()( ππ  تعـداد متغیرهـاي   jk کـه در آن    1

 مـشابهی را  ينیـز رویـه  ) 1996( رفتـري و دیگـران     . اسـت  iMتوضیحی در مـدل   
کننـد کـه بـراي       پیـشنهاد مـی   ) 1993( 50 جـرج و مـک کـالوچ        .انـد  پیشنهاد کرده 

شتري باید در نظـر گرفتـه       وزن بی ) تعداد رگرسورهاي کمتر  ( هاي با ابعاد کمتر    مدل
در روش مـورد اسـتفاده       .  باید کمتر در نظر گرفتـه شـود        π  از این رو مقدار    . شود

یک توزیع پیشین با حجم مـدل مـورد انتظـار    ) 2004( مارتین و دیگران  ساالیی
−

k 

  اسـاس شود که احتمال پیشین شمول متغیر بر این     تعریف می 
K
kBACE

j

−

=π  خواهـد 
    .شده است در این مقاله نیز از همین روش استفاده . بود

  
  شواهد تجربی -4

ي حاضـر و بـه    موضـوع مقالـه  يدهد در زمینهمی ما نشان    يهاي انجام شده  بررسی
در دنیا انجام شـده   میچه در اینجا استفاده شده است، مطالعات ک     اي مشابه آن  شیوه
 و تحقیقات انجام شده نیز بطور مـستقیم ایـن موضـوع را مـورد بررسـی قـرار                  است
    .اند و در داخل کشور نیز در این رابطه تحقیقی صورت نگرفته است نداده

گیـري مـدل بیـزي    با اسـتفاده از روش متوسـط   ) 2001 (51فرناندز و دیگران  
ــه ــراي نمون ــر  ب ــشتمل ب ــراي دوره 140اي م ــشور ب ــه بر1960-92 ي ک ــی  ، ب رس

هـاي رشـد پرداختـه و متغیرهـاي مـؤثر بـر رشـد را            نااطمینانی مدل در رگرسـیون    
بـا اسـتفاده از اطالعـات     ) 2004(  سـاالیی مـارتین و دیگـران        .انـد   بندي نموده   رتبه

ــه   ــوط ب ــراي دوره 138مرب ــان ب ــشور جه ــسط 1960-96ي  ک ــه و روش ب   ي یافت
بر اساس .  اندا بررسی کرده  رگیري مدل بیزي، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي         متوسط

 مؤثر بر رشد، تنهـا  ي متغیر توضیحی بالقوه67 از مجموع  برخی از نتایج این تحقیق    
    .داشته استبر آن  می متغیر اثر حت18

 کشور نـشان  112ي مشابه براي ا  با شیوه ) 2009( 52سیکونه و جاروشینسکی  
 53هـا  اطالعـات و داده    آورياده از منـابع آمـاري مختلـف در جمـع          اند که اسـتف   داده
   . تواند حتمیت اثرگذاري متغیرها بر رشد را تحت تأثیر قرار دهد می

                                                        
50 George and McCulloch 
51 Fernandez  
52 Ciccone and Jarocinski 

  .)PWT(هاي هستون و سامرز  یا داده) WDI(هاي بانک جهانی  مجموعه دادهمثالً 53
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هـاي     خود به بررسی حتمیت نظریـه      يدر مطالعه ) 2006( دورالف و دیگران  
 از بـر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق،     .  اندپرداخته کشور جهان 57رشد اقتصادي براي  

هـاي اقتـصاد   نئوکالسـیک رشـد، سیاسـت      يهاي رشد اقتصادي، نظریه     میان نظریه 
  .اندبودهدر رشد اقتصادي  میهاي حت کالن و مذهب از جمله نظریه

  
گیـري    مـورد بررسـی، نمونـه      ي آماري و متغیرها، دوره    يمعرفی نمونه  -5

  برآورد پارامترها ها و  مدل
از جملـه بانـک     ( المللـی  بندي کشورهاي دنیا توسط نهادهـا و مؤسـسات بـین            طبقه
 جغرافیـایی کـه   يگیرد کـه منطقـه     بر اساس معیارهاي متفاوتی صورت می     ) نیجها

یـافتگی   گیرند، سطح درآمد، میزان تولید سرانه، سطح توسعه     کشورها در آن قرار می    
بندي کشورها، بر اساس سـطح درآمـد    ترین نوع طبقه مهم .  آن جمله استغیره ازو  

هاي با درآمد پـایین، درآمـد    در گروه به ترتیب کشورها رابر این اساس  . سرانه است 
  54. اسـت کـرده بنـدي    کمتر از متوسط، درآمد باالتر از متوسط و درآمد بـاال تقـسیم            

 بـر   ایـن کـشورها   .  است کشور   79کشورهاي انتخاب شده در این مقاله، مشتمل بر         
تـر از سـطح     کـشورهاي بـا درآمـد پـایین    يبندي بانک جهانی، از طبقه اساس طبقه 

 ایـن    55.انـد   باال، به استثناي کشورهاي داراي درآمد بـاال، انتخـاب شـده            متوسط به 
بنـدي   توسعه بـر اسـاس طبقـه       در حال یافته و    کشورها در دو گروه کشورهاي توسعه     

پیوسـت   )1( جـدول  بندي شـده کـه فهرسـت آنهـا در       تقسیم) 2008( بانک جهانی 
اند که در     انتخاب شده  در انتخاب نمونه، آن دسته از کشورها       .  است نشان داده شده  

هاي مختلف اقتصادي و نیز رشد اقتصادي مورد استفاده     در زمینه متعددي  مطالعات  

                                                        
 دالر در سال 905ي کمتر از ،کشورهاي داراي درآمد سرانه)2008(بندي بانک جهانی بر اساس طبقه 54

در گروه کشورهاي با درآمد پایین، کشورهاي داراي درآمد سرانه ) 2000هاي ثابت سال به قیمت ( 2006
ي بین  دالر در گروه کشورهاي با درآمد کمتر از متوسط، کشورهاي داراي درآمد سرانه906-3596بین 

ي  دالر در گروه کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط و باالخره کشورهاي داراي درآمد سرانه11115-3597
  .اند بندي شده  دالر در گروه کشورهاي با درآمد باال طبقه11116باالتر از 

 کشورها بر این اساس به گروه با . استها بر اساس درآمد بنديبندي بانک جهانی یکی از طبقه طبقهدر 55
و با )  کشور55(تر از متوسط ، با درآمد پایین) کشور46(، با درآمد باالتر از متوسط ) کشور66(درآمد باال 

یی هستند که در مطالعات اکثر این کشورها عمدتاً آنها.  شده استبندي طبقه)  کشور43(درآمد پایین 
ي آنها در این هاي مورد استفاده کارگرفته شده و یا اطالعات و دادهه هاي مختلف اقتصاد بمحققان در حوزه
  .ي مورد بررسی وجود داشته استمقاله، براي دوره
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 بـراي   .اطالعات مورد نیاز این مقاله نیز براي آنها وجـود داشـته اسـت         قرار گرفته و  
  . استفاده شده استMATLABافزار برآورد الگو نیز از نرم

هـاي   بنـدي نظریـه  ه تا بـر اسـاس طبقـه   براي انتخاب متغیرها نیز تالش شد     
شوند که در ادبیـات نظـري و تجربـی رشـد            ي، آن دسته از متغیرها انتخاب       اقتصاد

ـ  ااقتصادي مطرح بوده و توسط محقق     فهرسـت   .انـد  کـار گرفتـه شـده   ه ن مختلـف ب
) 2(متغیرهاي مورد استفاده به همراه تعریف و منبع اخذ اطالعـات آنهـا در جـدول             

هـاي تجربـی     هاي نظریه  بندي این متغیرها بر اساس طبقه     .  است دهپیوست نشان دا  
هاي قبلی به آنها اشاره شد، مد نظر قرار گرفته و تجزیه و تحلیـل               رشد که در بخش   

  .گرفته استنتایج تحقیق براي آنها بر این اساس صورت 
 آمارهـاي  . است 1970-2006هاي   مورد استفاده در این تحقیق سال      يدوره

، )2001( ، بـارو و لـی  )2008(  جمله بانک جهـانی ازع مختلف آماري  باز منا مربوطه  
 . اسـتخراج شـده اسـت     ) 2004( مـارتین و دیگـران    ، سـاالیی    )1995 (ساش و وارنر  

tjiجا به صورت    لگوي کلی مورد استفاده در این     ا ZXy εδβα +++=  کـه   اسـت  ..
  و iXدر آن 

jZ  هـا   در تمام رگرسیونمد نظري مجموعه متغیرها  به ترتیب معرف
با توجه به اینکـه بـرآورد تمـامی          . است )متغیر 23( و متغیرهاي کنترلی  ) تغیرم 3(

ها در روش بیزین بـا توجـه بـه صـرف بـسیار      هاي ممکن از فضاي مدل     مجموعه زیر
هـاي   بایـد از روش باشـد،   پـذیر نمـی    صـرفه و حتـی امکـان       باالي زمان، مقـرون بـه     

هـاي   روش .تر بهـره گرفـت   هاي مناسبسازي براي انتخاب مدل  گیري و شبیه   نمونه
سـازي بـر    هـاي شـبیه    کـه از میـان آنهـا، روش   56متعددي براي این کار وجود دارند   

هـا،  در مباحث اقتصادي و انتخـاب مـدل        57،هاي مارکوي مونت کارلو    مبناي زنجیره 
 این   . از این روش استفاده شده است       حاضر يدر مقاله  . استکارایی بیشتري   داراي  

مطـرح  ) 1995( 59شود توسط مادیگان و یورك  شناخته میMC58 روش که با عنوان   
هـاي  هـایی را از فـضاي مـدل      قرعه سازي، عمدتاً  هاي شبیه   این الگوریتم   .شده است 

هـاي   ده، براي سـاختن قرعـه     هاي انتخاب ش  مجموعه مدل  . کنند ممکن انتخاب می  

                                                        
، الگوریتم )MCMC(ي مارکوي مونت کارلو هاي زنجیره گیري گیبز، الگوریتم عنوان نمونه روش نمونهه ب 56

ي بیشتر در این براي مطالعه.   از این جمله هستندغیرههاي جست و خیز و   هاستینگز، تکنیک-متروپلیس 
  .مراجعه شود) 1993(و گوك ) 2003(ارتباط به کوپ 

57 Markov Chain Monte Carlo 
58 Markov Chain Monte Carlo Model Composition 
59 Madigan and York 
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هـاي  هاي بیشتر از آن بخـش از فـضاي مـدل           کارگیري قرعه ه  مناسب از پسین، با ب    
ها، از   بنابراین این الگوریتم .گیرد ممکن که احتمال پسین بیشتري دارند صورت می       

کنند، بلکه روي نواحی بـا احتمـال    هاي ممکن، قرعه انتخاب نمی   تمامی فضاي مدل  
  60.نمایند کز میپسین باال تمر

شـوند، بایـد    سازي حاصل مـی    هاي مورد نظر که از شبیه     پس از انتخاب مدل   
 در این مقاله بـا توجـه بـه اینکـه عمـده مطالعـات          .نسبت به برآورد آنها اقدام شود     

انـد، در    متغیـر توضـیحی تأکیـد کـرده        12 تـا    7هـاي داراي    تجربی رشد روي مدل   
 اما به پیروي از   . وده مد نظر قرار گرفته است     ها در همین محد   برآوردها، فضاي مدل  

هـاي  مـدل ( ، نتایج این مقاله بر اساس مـدل مبنـا  )2004( مارتین و دیگران ساالیی  
تجزیه و تحلیل شده و تحلیل حساسیت براي تغییـر بعـد            ) توضیحی  متغیر 9داراي  
ـ  شایان ذکر است برآورد الگو، براي مدل      61.ها نیز ارائه شده است    مدل ا ابعـاد  هـاي ب

باالتر نیز توسط نویسندگان انجام شده، لیکن براي جلوگیري از طوالنی شدن مـتن               
  . مقاله در این جا آورده نشده است

  
  تفسیر نتایج -6

 بــراي گــروه کــل کــشورها و کــشورهاي غیــرمبنــا نتــایج حاصــل از بــرآورد مــدل 
ین متغیرها  احتمال شمول پس   . آمده است پیوست  ) 4( و) 3( یافته در جداول    توسعه

 اسـتخراج شـده  ) 4(و ) 3( گردد کـه از معـادالت      در ستون سوم جداول مالحظه می     
میانگین و انحراف معیار پسین مشروط به شمول متغیر متناظر در مـدل کـه            . است

 نشان داده شـده   هاي بعدي جداول    شوند، در ستون    حاصل می ) 6(و  ) 5(از معادالت   
هـا یـا   کسري از رگرسیوني نشان دهندهتیب  سه ستون انتهایی جداول به تر      .است
 64/1  استودنت به ترتیب بیش از   t يها را که متغیر متناظر در آن، داراي آماره        مدل
یا به عبارت دیگر این معیار بیانگر سـطح معنـاداري آمـاري هـر متغیـر در            (96/1 و

در و تعـداد تکـرار هـر یـک از متغیرهـا       )باشـد   درصد مـی  95 و   90فواصل اطمینان 
                                                        

ي استفاده از آنها، در متن رساله وجود دارد و در اینجا اشاره سازي و نحوههاي شبیه این روششرح کامل 60
  .شودنمی

 مورد در نظر گرفته 9ي مورد استفاده هاي مبنا براي نمونهتعداد متغیرهاي توضیحی در رگرسیون 61
 بر  در کمتر و بیشتر را نیزهاي داراي یک متغیراي است که مدل سازي به گونهشود، لیکن روش شبیه می
 مدل رگرسیونی برازش شده و نتایج حاصل از آنها 2438021براي انجام این تحقیق در مجموع .  گیرد می

  .در محاسبات مد نظر قرار گرفته است
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هـاي مـرتبط بـا حتمیـت یـا عـدم              براي انجام تحلیـل     .استهاي برازش شده      مدل
توان احتمال شمول پـسین هـر یـک را بـا احتمـال                حتمیت هر یک از متغیرها، می     
 بـر اسـاس متـدولوژي بیـزي، چنانچـه احتمـال              62.شمول پیشین آن مقایسه نمود    

غیـر مـورد نظـر، از    شمول پسین متغیر بیش از احتمال شمول پیشین آن باشـد، مت          
هاي متغیر مورد نظر اثـر حتمـی بـر          کند و به عبارتی داده      متغیر وابسته حمایت می   

  . آن دارند
 اول دوره، يبا توجه به اینکه متغیرهاي لگاریتم تولید ناخالص داخلی سـرانه         

 ثابـت ناخـالص داخلـی در تمـامی     يمعیار سطح آموزش اول دوره و تشکیل سرمایه 
هـا بـراي ایـن    رو نتایج حاصـل از بـرازش مـدل   اند، از این   گرفته شده  نظر   ها در مدل

و معنـی داري ضـرایب ایـن     هـا   هـا یـا مـدل     متغیرها با توجه به کسري از رگرسیون      
 نتـایج حاصـل بـراي متغیرهـاي      .شـده اسـت   تحلیـل    متغیرها در سطوح مـشخص    

 سـطح  ي معنی داري و منفـی بـودن       نشان دهنده هاي نئوکالسیکی     جایگزین نظریه 
GDP ایـن نکتـه بـه مفهـوم       .  بوده است   اول دوره، در هر دو گروه کشورها       ي سرانه 

 ثابت ناخالص داخلـی  ي متغیر تشکیل سرمایه  .بوده است  63 همگرایی يتأیید نظریه 
 اثر این متغیـر بـر رشـد در گـروه         اما.  بوده است براي هر دو گروه از کشورها مثبت        

این  . نبوده است دار     براي گروه کل کشورها معنی     دار و   نیافته معنی   کشورهاي توسعه 
کننـد انباشـت    هاي نئوکالسیکی رشد اسـت کـه عنـوان مـی     نتیجه منطبق با نظریه  

تواند رشد بلندمدت و یا تفـاوت در درآمـد بـراي کـشورهاي مختلـف را       سرمایه نمی 
 در عین حال براي کـشورهاي غیرتوسـعه یافتـه ایـن مـسئله مـصداق        .توضیح دهد 

  .دندار
ضریب متغیر سطح آموزش اول دوره براي هر دو گروه مـورد بررسـی منفـی              

 . اسـت بوده  بیانگر اثر منفی آموزش اول دوره بر رشد اقتصادي         این نکته .  بوده است 

                                                        
براي گروه کل کشورها وگروه ) براي مدل پایه(ها احتمال شمول پیشین براي هر یک از متغیرها در مدل 62

  .است 273/0 و 260/0یافته به ترتیب معادل  غیر توسعهکشورهاي 
.   هدف ادبیات مرتبط با همگرایی، پاسخ به دو سؤال اساسی در مورد تفاوت درآمد سرانه بین کشورهاست63

هاي بین کشوري در درآمدهاي سرانه، موقتی یا دائمی است؟ دومین  اولین سؤال این است که آیا تفاوت
هاي ساختاري است و یا اینکه  ها دائمی هستند، آیا ناشی از عدم تشابه  اگر این تفاوتسؤال نیز این است که 

نقش شرایط اولیه در این مسئله حائز اهمیت است؟ اگر تفاوت در درآمدهاي سرانه موقتی باشد، همگرایی 
ي بین کشورها هاي ساختار ها دائمی باشند که صرفاً ناشی از عدم تجانس دهد و اگر تفاوت غیر شرطی رخ می

  .افتد است، همگرایی شرطی اتفاق می
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این مطلب که آموزش می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادي داشته باشد، در مطالعات         
  65.دي نیز براي آن ذکر شده استو دالیل متعد 64بسیاري نتیجه گرفته شده است

 متغیـر جـایگزین اسـتفاده       5 هاي مرتبط با جغرافیا و محـیط، از       براي نظریه 
 براي گروه کل کشورها، متغیر عـرض جغرافیـایی     بر اساس نتایج حاصل    . شده است 

دار و داراي حتمیـت   بـه لحـاظ آمـاري معنـی    ) مثبت با عالمت  ABSLATIT( مطلق
یافتـه متغیـر    توسـعه   است که براي گـروه کـشورهاي غیـر         این در حالی   . بوده است 

چه به لحاظ   گر . داشته است اثر حتمی بر رشد     ) منفی با عالمت    OIL( مجازي نفت 
 سـایر متغیرهـا    .نبوده اسـت دار   در این دسته از کشورها معنیOIL متغیر  t يآماره

  .اند براي هر دو گروه از کشورها اثر حتمی بر رشد اقتصادي نداشته
 گرفتـه  در نظـر  متغیر جـایگزین    5شناسی و بهداشت نیز       در مبحث جمعیت  

 بـا  LIFEXP(  متغیرهـاي امیـد بـه زنـدگی        بر اساس نتایج این تحقیق،    .  شده است 
و سهم جمعیت سـنین  ) مثبت با عالمت  POPDEN( ، تراکم جمعیت  )مثبتعالمت  

ورها بـه  بـراي گـروه کـل کـش      ) مثبـت  با عالمت    1564POP ( سال از کل   64 تا   15
این در حالی است کـه     .  است  بوده دار و داراي حتمیت اثرگذاري      لحاظ آماري معنی  

 بـا عالمـت   GPOP( توسعه متغیرهـاي رشـد جمعیـت    براي گروه کشورهاي در حال   
 سـال از کـل، بـه لحـاظ     64 تـا  15، امید به زندگی و سهم جمعیـت سـنین      )مثبت

 بـه ایـن      .بـوده اسـت    اقتـصادي    دار و داراي حتمیت اثرگذاري بر رشد        آماري معنی 
بـوده  یافته، متغیر مهمی براي رشـد   توسعه ترتیب رشد جمعیت براي کشورهاي غیر   

متغیـر مهمـی بـراي رشـد     براي گروه کل کشورها در حالی که رشد جمعیت     .  است
  . نبوده است

 متغیر جـایگزین    7 ،و محیط بیرونی  دولت   ،کالن  اقتصاد ثبات براي الگوهاي 
براي گروه کل کشورها متغیرهاي سهم صادرات مواد خام       .  شده است  در نظر گرفته  

                                                        
  : مطالعات زیر از این جمله هستند64

Benhabib & Spiegel (1994), Islam (1995), Caselli, Squivel & Lefort (1996), 
Moral-Benito.  

ي عدم لهأیافته و مسسازد ضعف عملکرد نهادها در کشورهاي کمتر توسعهخاطرنشان می) 2002( درویچ 65
  از نظر. المللی در کیفیت آموزش نقش مهمی در اخذ این نتایج داردهاي بینمحاسبه تغییرات و تفاوت

همچنین بازدهی نهایی .  کندي انسانی ایجاد نمیهاي مدرسه، سرمایهتعداد بیشتر سال) 1999(پریتچت 
یابد و در نهایت اینکه  ت کاهش میماند، به سرع آموزش وقتی تقاضا براي نیروي کار آموزش دیده راکد می

شوند تا نیروي آموزش دیده هاي نهادي نامناسب مخصوصاً در کشورهاي در حال توسعه سبب میمحیط
  .هستندي رشد کند که کاهنده هایی بروز میعبارتی فعالیته  ب. اثر گذار باشد رشد اقتصادي برنتواند 
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 بـا   FDIINF( گـذاري مـستقیم خـارجی       ، سرمایه )منفی با عالمت    PRIEXP( از کل 
داراي اثر حتمی بر     )منفی با عالمت    GTOT(  مبادله يو بهبود رابطه  ) مثبت عالمت
یافتـه تنهـا     توسـعه  این در حالی است که براي گروه کشورهاي غیر .بوده است رشد  

  .داشته استاثر حتمی بر رشد    ) مثبت با عالمت    WTRADE( بودن تجاري  متغیر باز 
.  اسـت بوده  باال گرچه احتمال شمول پسین این متغیر براي گروه کل کشورها نسبتاً        

توان گفت حتمیت اثرگذاري این متغیر بر رشد در این دسته از کـشورها تقریبـاً                  می
نتیجه بیانگر این مطلب است کـه متغیرهـاي مـرتبط بـا ثبـات                 66.استبوده  محرز  

 یافتـه در بلندمـدت نقـش مهمـی در رشـد         توسعه کالن اقتصادي در کشورهاي غیر    
تواننـد اثـر مـوقتی بـر رشـد داشـته باشـند کـه           کنند، گرچه مـی     اقتصادي ایفا نمی  

 گـذاري  عنـوان نمونـه ایـن نکتـه کـه سـرمایه         ب  .موضوعی مهم و قابل بررسی اسـت      
تواند ناشی  توسعه اثر ندارد می    در حال    مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي کشورهاي     

توانند از تکنولوژي وارد شده از محـل ایـن    از این باشد که این دسته از کشورها نمی        
برداري مناسبی کنند؛ حال آنکه در گروه کـل کـشورها بـه     ها بهره گذاري نوع سرمایه 

هـا   يگـذار    مناسبی از ایـن سـرمایه      يکه استفاده یافته    دلیل وجود کشورهاي توسعه   
  . دار و حتمی بر رشد داشته باشدتواند اثر معنی کنند می می

هاي اجتماعی و نهادها، سه شاخص جایگزین مـورد اسـتفاده         براي زیرساخت 
براي ) FCOR(  شاخص رهایی از فساد    بر اساس نتایج این تحقیق      .قرار گرفته است  

یافته داراي  گروه کل کشورها داراي عالمت مثبت و براي گروه کشورهاي غیر توسعه         
  در عـین حـال ایـن متغیـر بـراي گـروه کـشورهاي غیـر             . اسـت   بوده عالمت منفی 

 حـال  . بوده است 29/0یافته داراي اثر حتمی بر رشد و احتمال شمول پسین      توسعه
 بـر    .اسـت بـوده    کل کشورها نامشخص     آنکه حتمیت اثرگذاري آن بر رشد در گروه       

رود شـاخص مزبـور بـه دلیـل اینکـه سـبب               هاي اقتصادي، انتظار مـی      اساس نظریه 
جـویی   هاي تولیدي به جاي رانـت شود تا منابع بیشتري به سمت تولید و فعالیت     می

گیـري   ها، عدم اندازه  فقر داده .هدایت شوند، اثر مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد 
خطی بین این متغیـر و   یافته، وجود روابط غیر نها براي کشورهاي غیر توسعه    دقیق آ 

 عکس و عالمـت  يتوانند باعث نتیجه  از جمله عواملی هستند که می    ،رشد اقتصادي 
                                                        

نتایج .   ساالیی مارتین از آن جمله استCDFي  است که آمارههاي دیگري قابل بررسی  این نتیجه با آماره66
حاصل بر اساس این آماره در این مقاله نیامده است، لیکن توسط نویسندگان انجام شده و حسب درخواست 

  .تواند در دسترس قرار گیرد می
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 دولـت بـراي هـر دو گـروه از      يمتغیـر انـدازه    . منفی براي ضریب این متغیر شـوند      
نداشـته  ال بر رشد اثـر حتمـی        است و در عین ح      بوده کشورها، داراي عالمت منفی   

 بـراي هـر دو گـروه از       مثبـت  با عالمـت     PRIG( شاخص رعایت حق مالکیت    . است
نیز اثر حتمی و قطعی بر رشد اقتصادي در هـر دو گـروه کـشورها داشـته                 ) کشورها

 . استبوده داري آن به لحاظ آماري براي گروه کل کشورها بیشتر          است؛ گرچه معنی  
 موجـود  يیافته ها در کشورهاي توسعه نهادها و زیرساخت يهیل آن توسع   دال یکی از 

  .  است بودهدر گروه کل کشورها
اي از قبیـل  ازي منطقـه  هیچ یـک از متغیرهـاي مجـ     نتایج تحقیق،  سبر اسا 

 ، امریکـاي التـین  ) با عالمـت منفـی بـراي هـر دو گـروه کـشورها            AFRICA( آفریقا
)LAAM       ( و آسـیا  )  با عالمت منفی براي گروه کل کشورهاASIA    بـا عالمـت مثبـت 

 در عـین حـال    .اند  اثر حتمی بر رشد اقتصادي نداشته     ) براي هر دو گروه از کشورها     
ــر ــشورها و  LAAM متغی ــروه کــل ک ــراي گ ــر ASIA ب ــشورهاي غی ــروه ک ــراي گ   ب
 حتمیت اثرگـذاري  اما بر.  داشته استداري باالیی  یافته به لحاظ آماري معنی   توسعه

  . وجود داردآنها بر رشد تردید
 هـا در جـدول   نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرها به تغییر ابعـاد مـدل   

، حتمیـت اثرگـذاري برخـی از        بـر ایـن اسـاس      .  شده اسـت   پیوست نشان داده  ) 5(
غرافیایی مطلـق در   عرض ج. گیرد ها تحت تأثیر قرار می   متغیرها، با تغییر ابعاد مدل    

 . بـوده اسـت  ل کشورها داراي عدم حتمیـت   متغیر، براي گروه ک   10هاي داراي   مدل
 و  POPDEN متغیرهـاي     .داشته است هاي با ابعاد دیگر حتمیت      حال آنکه در مدل   

PRIEXP  هاي داراي متغیرهاي کمتر و بیشتر از مدل پایه، براي گـروه کـل      در مدل
 متغیـره داراي    9هـاي    حـال آنکـه بـراي مـدل        . داشته اسـت  کشورها عدم حتمیت    

هاي  نیز در حالتی که مدل    PRIG و   WTRADE  ،FCORمتغیرهاي    .حتمیت بودند 
 گیرنـد، حتمیـت آمـاري خـود را         متغیر توضیحی مورد استفاده قـرار مـی        10داراي  

 در عین حال نتـایج بیـانگر عـدم تغییـر             .انددادهاز دست   ) براي گروه کل کشورها   (
  بـوده یافتـه  ه حتمیت آماري متغیرها براي گروه کـشورهاي غیـر توسـع    يقابل توجه 

اي  هـا تغییـرات عمـده    براي گروه کل کشورها نیز نتایج با تغییـر ابعـاد مـدل         . است
  .نبوده استها باال  و حساسیت به تغییر ابعاد مدلنکرده است
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   بیشتري پیشنهادهایی براي مطالعهيبندي نهایی و ارائه جمع -7
 بـر   اط با نوع متغیرهاي مؤثر    ارتباي در    کننده  هاي رشد اقتصادي، توضیح قانع      نظریه

 همواره در این به عبارتی دیگر.  کنند رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف، ارائه نمی      
هاي رشد  عبارتی این مطلب که استفاده از نظریه    ه    ب  . نااطمینانی وجود دارد   يرابطه

هاي مـورد بررسـی       هاي آماري مختلف، دوره     ها، نمونه هاي مختلف از مدل     در تصریح 
دنبال داشته باشـد، از     ه   یکسانی را ب   يهاي مختلف از کشورها نتیجه    فاوت و گروه  مت

سنجی بـا اسـتفاده از روش تلفیقـی اقتــصاد   در ایـن مقالـه    . قبـل مـشخص نیـست   
هـاي مختلـف   کالسیک و بیزین به بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي در گـروه           

ارد متعددي، اثرگذاري برخی از    ، در مو  بر اساس نتایج تحقیق     .کشورها پرداخته شد  
هـاي  هاي رشد اقتصادي موجود، بر رشد اقتـصادي در گـروه      متغیرها در قالب نظریه   

هـاي   تـوان گفـت نظریـه     به عبارت دیگر، نمـی    .استبوده  مختلف کشورها، متفاوت    
 . داشته اسـت  دنبال  ه  هاي مختلف از کشورها نتایج مشابهی ب      رشد اقتصادي در گروه   

هـاي متفـاوتی بـراي      اقتـصادي کـه نـسخه      يهـاي توسـعه     مانند نظریـه  هاز این رو    
هـایی  هاي رشد اقتصادي نیز چنـین ویژگـی   کنند، نظریه   کشورهاي مختلف ارائه می   

مـثالً  ( هاي دیگري از کـشورها    چنانچه نتایج حاصل از این تحقیق براي گروه         .دارند
داد بیــشتري از هــاي زمــانی مخلتــف، تفکیــک تعــ ، دوره)یافتــه کــشورهاي توســعه

دنبال داشته باشـد  ه  انجام گرفته و نتایج مشابهی ب    غیره هاي رشد اقتصادي و     نظریه
هاي توسـعه، در کـشورهاي    هاي رشد همانند نظریه توان این فرضیه را که نظریه   نمی

توانـد     دیگـر ایـن تحقیـق کـه مـی          ي نتیجـه   .کردمختلف نتایج متفاوتی دارند، رد      
هاي بعدي باشد، اثر منفی آموزش بـر رشـد اقتـصادي              لعهموضوع مناسبی براي مطا   

  .  بیشتري، بررسی و کنکاش گردديتواند با دقت و مالحظه است که می
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  : پیوست
  

  حقیقتاسامی کشورهاي مورد استفاده در  :1جدول 
  ) کشور27( تهیافگروه کشورهاي توسعه

  سوئد  نیوزیلند  ایتالیا  یونان  دانمارك  استرالیا
  سوئیس  اسپانیا  ژاپن  مجارستان  فنالند  بلژیک
  انگلستان  پرتغال  کره جنوبی  فرانسه  نروژ  اتریش
  امریکا  هنگ کنگ  هلند  ایرلند  آلمان  کانادا
  --  --  --  ایسلند  قبرس  سنگاپور

  ) کشور52( یافتهگروه کشورهاي غیر توسعه
  نیجریه  چین  کامرون  ونزوئال  الجزایر  بحرین
  پاکستان  کنگو  هندوراس  آنگوال  بوتسوانا  لهستان
  سوریه  اکوادور  هند  مالزي  برزیل  عمان
  تایلند  مصر  اندونزي  مکزیک  شیلی  عربستان
  تونس  السالوادور  ایران  پرو  کلمبیا  اسلونی
  جامائیکا  گواتماال  اردن  مالت  کاستاریکا  کویت
  آفریقاي جنوبی  سودان  بولیوي  گویان  پاراگوئه  کنندومنی

  ترینیداد و توباگو  لسوتو  فلیپین  ترکیه  فیجی  نیکاراگوئه
  --  --  مراکش  سریالنکا  اوروگوئه  گابن
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   متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق:2جدول 
  ردیف متغیر تعریف متغیر هاآوري اطالعات و دادهخذ جمعأم

)2008 (WDI   متوسط نرخ رشدGDP1970- 06هاي  حقیقی براي سال  GGDP 1  
)2008 (WDI1970- 06هاي متوسط شاخص شدت تجاري ترکیبی براي سال  و محاسبات محقق  WTRADE  2  

)2008 (WDI  لگاریتمGDP اولیهي سرانه )  2000هاي ثابت  به قیمت1970سال(  LGDPPERCA 3  
)2000( Barro and Lee  

  
 که سطوح آموزشی 1970 سال به باال در سال 25معیت درصدي از ج

  EDULEV 4  .اند گذرانده) تحصیلی تا سطح دبیرستانيدوره (اول و دوم را

)2008(WDI   1970نرخ رشد جمعیت براي سال  GPOP 5  

)2001(Gallup & Sachs    درصدي از جمعیت که در نواحی داراي مخاطره باال براي شیوع ماالریا
  MALFAL 6  .کنندزندگی می

)1999(SDM (2004), Barro   هاي سابقمتغیر مجازي براي مستعمره  COLONY 7  
)1995(Barro and Sala-i-Martin   1960 ي ولد در دههنرخ خام زاد و  FERTS 8  

)1997(Sachs and Warner   1970سهم صادرات اولیه و خام از کل صادرات براي سال  PRIEXP 9  

)1997(Sachs and Warner  
 بر اساس معیار 1965-90 يبودن اقتصاد در دوره هاي بازسال متوسط

  YRSOPEN 10  )1995( ساش و وارنر
Gallup, Mellinger and Sachs 

  LHCPC 11  1993لگاریتم ذخایر هیدروکربنی کشور در سال  )2001(

)1993( Barro and Lee 1960ي  مبادله در دههينرخ رشد رابطه  TOTG 12  
)2008(WDI  انداز ناخالص داخلینرخ پس ) درصد ازGDP (1970- 06 يدوره  GDSAVE 13  

)2008(WDI  
براي ) GDPدرصد از (گذاري مستقیم خارجی خالص ورودي سرمایه

  FDIINF 14  1970- 06 يهدور

)2008(WDI  میزان تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع مساحت هر کشور POPDEN 15  
WDI (2008), United Nations 

(2009) 
  LIFEXP 16  متوسط امید به زندگی در بدو تولد

  AFRICA 17  متغیر مجازي براي کشورهاي افریقایی --
  ASIA 18  متغیر مجازي براي کشورهاي آسیایی --

United Nations (2009), World 
Bank 

 کاالها بر مبناي يمتوسط غیر وزنی تعرفه( عملیاتی يمتوسط نرخ تعرفه
  TARRAT 19  )رزش آنهاا

)2008(WDI  
هاي براي سال( سال 64 تا 15درصدي از جمعیت کشور در سنین بین 

 POP1564 20  )2006 تا 1970

)2008(WDI  رشد تورم بر مبناي شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی  GINFGDPDE
F 21 

)2008(WDI  1970-06 ي ثابت ناخالص داخلی دورهيتشکیل سرمایه  GCFF 22 
Freedom House شاخص رهایی از فساد  FCOR 23 
Freedom House دولت از تولید ناخالص داخلیيسهم هزینه(  دولتيشاخص اندازه (  GOVSIZ 24  

 OIL 25 متغیر مجازي نفت خام --
)2004(SDM  عرض جغرافیایی مطلق ABSLATIT 26 

Freedom House شاخص حق مالکیت PRIG 27 
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)(  نتایج برآورد مبنا:3جدول  9=kبراي گروه کل کشورها   

  نتایج حاصل از تحقیق: مأخذ
  .باشد می260/0ها، برابر با ک از متغیرها در مدلاحتمال شمول پیشین هر ی

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  نام 
   رشدينظریه

احتمال شمول   نام متغیر
  پسین

  میانگین 
  پسین

  انحراف معیار 
  پسین

  هاي کسر رگرسیون
  t/641داراي 

هاي کسر رگرسیون
  t/961داراي 

تعداد تکرار متغیر در 
  اي برازش شدههمدل

LGDPPERCA 1  07489/1- 03331/0  1 1 376706  نئوکالسیکی 
GCFF 1 09462/0 00082/0  07479/0  03539/0  376706  

  EDULEV 1  00422/0- 00007/0  1  1  376706 ...آموزش و 
MALFAL 07981/0 03939/0- 04069/0  06450/0  02220/0  86082 

COLONY 07998/0 02153/0- 02050/0  31116/0  20221/0  92336 

LHCPC 05763/0 00019/0- 00015/0  01155/0  00080/0  94561 

OIL 20629/0 16688/0- 19135/0  36998/0  22955/0  94602 
 جغرافیا و محیط

ABSLATIT 68303/0 01985/0 29792/1  79799/0  66916/0  94786 

FERTS 08237/0 03961/0 06730/0  45473/0  31999/0  93119 

GPOP 14007/0 04895/0 04451/0  21213/0  12500/0  95098 

LIFEXP 25411/0 00878/0 00377/0  74999/0  67248/0  94802 

POPDEN 27050/0 00006/0 00117/0  49354/0  35779/0  94900 

  شناسی جمعیت
 و بهداشت

POP1564 85733/0 13909/0 06707/0  99991/0  99859/0  94805 

PRIEXP 27446/0 16538/0- 22726/0  85287/0  67368/0  94009  
YRSOPEN 06785/0 02234/0 02204/0  05498/0  01025/0  94269 

FDIINF 27461/0 03017/0 00598/0  39203/0  23975/0  94884 

TARRAT 06046/0 00050/0- 00260/0  00022/0  00001/0  94650 

GINFGDPDEF 05402/0 00011/0- 00755/0  02850/0  00879/0  94994 

WTRADE 22191/0 00011/0 28914/0  35382/0  20700/0  95607 

 اقتصاد ثبات
و ولت د ،کالن

 محیط بیرونی

TOTG 51031/0 51715/4- 47234/0  74799/0  55890/0  94794 

FCOR 22020/0 00048/0 01592/0  58328/0  37495/0  94553 

GOVSIZ 13231/0 00118/0- 04275/0  17032/0  08918/0  94674 
هاي زیرساخت

 اجتماعی و نهادها
PRIG 35501/0 00580/0 06666/0  96365/0  87934/0  94742 

AFRICA 08083/0 03163/0- 02644/0  32161/0  20495/0  94762 

LAAM 20525/0  04989/0- 04374/0  60007/0 45060/0 94701 
متغیرهاي مجازي 

 ايمنطقه
ASIA 10347/0 03546/0 02680/0  39455/0 25535/0 95261 

 376706   معیارهايهاي مورد استفاده در محاسبهتعداد مدل  470883  هاي مورد استفادهتعداد کل مدل
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)( نتایج برآورد مبنا :4 جدول 9=kیافته براي گروه کشورهاي غیر توسعه  
  نام 
   رشدينظریه

احتمال شمول   نام متغیر
  پسین

  میانگین 
  پسین

انحراف معیار 
  پسین

هاي کسر رگرسیون
  t/641داراي 

هاي کسر رگرسیون
  t/961داراي 

تعداد تکرار متغیر در 
  هاي برازش شده مدل

LGDPPERCA 1  62116/1- 06744/0 1  1  273421 
 کینئوکالسی

GCFF 1 09823/0 00104/0 51165/0 45866/0 273421 
 EDULEV 1 00078/0- 00008/0  99331/0 97391/0 273421 ...آموزش و 

MALFAL 09245/0 01150/0- 02557/0 05625/0 01219/0 76440 

COLONY 11041/0  02249/0- 02724/0 25567/0 14645/0 76627  
LHCPC 09853/0 00163/0- 00028/0 07092/0 01598/0 76776 

OIL 37734/0 34491/0- 44400/0 07093/0 03727/0 76756 
 جغرافیا و محیط

ABSLATIT 21077/0 00355/0 02071/0 14843/0 07708/0 76624 

FERTS 14841/0 12857/0 25531/0 40220/0 29791/0 77074 

GPOP 99994/0 74843/1 35994/1 99960/0 99319/0 77139 

LIFEXP 25951/0 01352/0 00194/0 51654/0 32375/0 77317 

POPDEN 09602/0 00004/0 00061/0 01107/0 00107/0 76393 

شناسی و جمعیت
  بهداشت

POP1564 99630/0 25370/0 08305/0 58225/0 50240/0 76735 

PRIEXP 14454/0 11872/0- 19780/0 01480/0 00063/0 76173 

YRSOPEN 12207/0 05235/0- 06689/0 09466/0 02952/0 77310 

FDIINF 18849/0 02590/0 00710/0 07580/0 04128/0 76546 

TARRAT 09087/0 00009/0 00088/0 02098/0 00092/0 76930 

GINFGDPDEF 08088/0 00036/0 00242/0 01519/0 00336/0 76826 

WTRADE 27387/0 00248/0 02467/0 87825/0 74965/0 76805 

 ، اقتصاد کالنثبات
و محیط دولت 

 بیرونی

TOTG 16509/0 63765/0- 22908/0 09058/0 03514/0 76797 

FCOR 29526/0 00003/0- 00537/0 46806/0 22054/0 77024 

GOVSIZ 13605/0 00102/0- 00474/0 00314/0 00031/0 77101 
هاي زیرساخت

 اجتماعی و نهادها
PRIG 73124/0 01748/0 03317/0 67851/0 50364/0 76133 

AFRICA 08357/0 00688/0- 01580/0 18611/0 07519/0 77229 متغیرهاي مجازي  
 ASIA 18820/0 00401/0 01315/0 75339/0 55202/0 76935 ايمنطقه

  273421   معیارهايي مورد استفاده در محاسبههاتعداد مدل  341777  تعداد کل مدلهاي مورد استفاده
  نتایج حاصل از تحقیق : مأخذ

  .باشد می272/0ها، برابر با از متغیرها در مدلاحتمال شمول پیشین هر یک 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ... رشد اقتصادي در يعوامل تعیین کننده
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 مدل براي گروه کل کشورها و کشورهاي غیر ف متغیرها درل احتمال شمول پسین براي تعداد مخت:5 جدول
  یافتهتوسعه

    گروه کشورهاي غیر توسعه یافته  گروه کل کشورها

  داد متغیرهاي هر مدلتع

  نام متغیر   رشدينام نظریه
7  8  9  10  7  8  9  10  

MALFAL 02744/0 05331/0 07981/0 29656/0 01583/0 02710/0 09245/0 09399/0 

COLONY 15400/0 07715/0 07998/0 29614/0 03220/0 05282/0 11041/0 10796/0 

LHCPC 03012/0 04024/0 05763/0 12625/0 03663/0 03918/0 09853/0 10927/0 

OIL 13411/0 13498/0 20629/0 11923/0 22686/0 21071/0 37734/0 37320/0 

 جغرافیا و محیط
 

ABSLATIT 29052/0 50851/0 68303/0 28180/0 04950/0 06961/0 21077/0 25407/0 

FERTS 07995/0 10481/0 08237/0 13036/0 05550/0 03677/0 14841/0 15092/0 

GPOP 03996/0 10112/0 14007/0 14747/0 99992/0 99992/0 99994/0 99994/0 

LIFEXP 14174/0 15775/0 25411/0 29166/0 12939/0 16637/0 25951/0 26699/0 

POPDEN 15071/0 12636/0 27050/0 20719/0 03740/0 04463/0 09602/0 09552/0 

شناسی و جمعیت
 بهداشت

POP1564 98987/0 94547/0 85733/0 40726/0 99908/0 99901/0 99630/0 99599/0 

PRIEXP 19010/0 18375/0 27446/0 22597/0 03307/0 06694/0 14454/0 15489/0 

YRSOPEN 02994/0 04990/0 06785/0 15420/0 05738/0 05267/0 12207/0 12282/0 

FDIINF 18193/0 18949/0 27461/0 44935/0 06993/0 05717/0 18849/0 22517/0 

TARRAT 03221/0 04454/0 06046/0 14972/0 04446/0 02913/0 09087/0 09205/0 

GINFGDPDEF 02815/0 04572/0 05402/0 17004/0 03178/0 03255/0 08088/0 09219/0 

WTRADE 12765/0 15434/0 22191/0 22793/0 20935/0 20528/0 27387/0 27490/0 

 ، اقتصاد کالنثبات
و محیط دولت 

 بیرونی

TOTG 20944/0 36806/0 51031/0 53670/0 07582/0 08659/0 16509/0 17605/0 

FCOR 14888/0 17063/0 22020/0 39740/0 16698/0 17215/0 29526/0 20595/0 

GOVSIZ 06878/0 10626/0 13231/0 14909/0 03510/0 07267/0 13605/0 17952/0 
هاي زیرساخت

 اجتماعی و نهادها
PRIG 41624/0 38399/0 35501/0 17170/0 69289/0 75523/0 73124/0 70888/0 

AFRICA 08243/0 05479/0 08083/0 11199/0 04374/0 04365/0 08357/0 09320/0 

LAAM 11973/0 14411/0 20525/0 14506/0 -- -- -- -- 
متغیرهاي مجازي 

 ايمنطقه
ASIA 04631/0 06828/0 10347/0 16859/0 10218/0 15615/0 18820/0 15210/0 
 318/0 272/0 227/0 181/0 304/0 260/0 217/0 173/0 احتمال شمول پیشین

 602220 273421 103283 31877 875642 376706 135162 39710 هاي برازش شده تعداد رگرسیون
  نتایج حاصل از تحقیق : مأخذ
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