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 مقدمه -0

 عوامل ريستتا ثبات فرض با که( دول ) 1يعموم بخش نهیبه اندازه به يابيدستت 

شد  سطح  نيباالتر به منجر صاد  ر  آن بر مؤثر عوامل شناخ   بدون شود، يم ياقت

  از مختلف، يکشتتتورها در دول  اندازه بر مؤثر عوامل نییتع لذا. ندارد يمفهوم

 (. 2112 ،2نیل و وو) اس  برخوردار يخاص  یاهم

ضوع  نيا  یاهم شورها  در مو سعه درحال يک س ؛  دوچندان تو   در که چرا ا

 آن نهیبه سطح  از گذشته  يهادهه يط دول  اندازه توسعه، درحال يکشورها  اکثر

س  ضوع  نيا و رفته ترفرا اریب شد  شدن  کند باعث مو صاد  ر شورها  نيا ياقت   دهش  ک

 (.  2114 ،3ينیفاکچ) اس 

  دول  اندازه بر مؤثر عوامل نهیزم در يمختلف يتجرب مطالعات يکل طوربه

س   شده  انجام ستا  نيا در. ا   دول  اندازه با که اندشده  يمعرف ریمتغ يتعداد را

  تفاوت  گريد مطالعه   به  يامطالعه   از رها یمتغ نيا بی ترک يول بوده، رابطه  يدارا

  نییتع محقق يذهن نهیشتتیپ به توجه با رها،یمتغ از بیترک نيا معموالً و کنديم

  يتمام اثر يبررست  و گرفتن نظر در يبرا زیچ هر از شیب چهآن مستلماً . شتود يم

سأله  دول ، اندازه بر مؤثر عوامل س   نمونه حجم شده، يم ساز م   با  ينها در رايز. ا

  کم مدل يآزاد درجه از دول ، اندازه بر اثرگذار يرها یمتغ همه  گرفتن نظر در

سته ک مدل، يبرا شده نییتع بيضرا  ياتکا  یقابل و دق  از آن تبع به و شود يم   ا

س   ممکن جهینت در. شود يم سأله  نيا کردن برطرف يبرا محقق ا   از يتعداد م

ص    نظر جهینت در و نموده مدل وارد اند،بوده ترمهم او نظر از که را رهایمتغ   يشخ

  زانیم کند، ارائه مدل کي يمتوال يهاآزمون با يمحقق اگر يحت. کند اعمال را خود

.  رف  خواهد باال دهد، رخ استت  ممکن هاآزمون اديز تکرار واستتطهبه که ييخطا

 هب توجه عدم و مدل کي کردنقبول يول کرد، يپوشچشم خطاها نيا از بتوان ديشا

  کنديم ارائه يدیمف اطالعات محقق به مدل هر رايز س ؛ ین مطلوب گريد يهامدل

  شده انجام يتجرب مطالعات در که گف  توانيم رو،نيا از(. 1391 ،يجوز و ييکفا)

  مشکالت  نيترعمده از 4«مدل نانیاطم عدم» دول ، اندازه بر مؤثر عوامل نهیزم در

 .باشديم نامحقق يروشیپ

                                                           
1 Public Sector 
2 Wu and Lin 
3 Facchini 
4 Model Uncertainty 
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 عتدم ( 1: شتود  يناشت  عامتل  سته  از است   ممکتن  يتجربت  يهامدل نانیاطم عدم

 يآمتتار يهتتانيگزيجتتا انتختتاب متتورد در نتتانیاطم عتتدم( 2 ينظتتر نتتانیاطم

 متدل  مناستب  حيتصتر  متورد  در نتان یاطم عتدم ( 3 ينظتر  میمفتاه  يبترا  مناسب

 متتدل ينتتانینااطم مستتئله بتته توجتته عتتدم. مختلتتف يآمتتار يهتتانمونتته يبتترا

 جته ینت کته  شتود  پارامترهتا  بترآورد  در ييکتارا  عتدم  و تتورش  بته  منجتر  توانديم

 ،5دراپتتر) استت  نادرستت  يآمتتار استتتنتا  و نامناستتب يهتتاينتتیبشیپتت آن

 قتترار متتدنظر متتدل ينتتانینااطم استت  الزم يتجربتت مطالعتتات در نيبنتتابرا(. 1995

 نبتتودن روشتتن يمستتئله ،ياقتصادستتنج يهتتاشتترف یپ بتتا خوشتتبختانه. ردیتتگ

 بتتا روش نيتتا. استت  يبررستت قابتتل 6يزیتتب روش چتتارچوب در درستت  متتدل

 مختلتتف يهتتامتتدل آزمتتون بتته يالگوستتاز در احتمتتال نیقتتوان يریکتتارگبتته

 نيمتتؤثرتر و نيتتترمهتتم ،يحیتوضتت يرهتتایمتغ از يانبتتوه انیتتم از و پرداختتته

 .کنديم مشخص را وابسته ریمتغ بر رگذاریتأث يرهایمتغ

ض  به توجه با صل  هدف فوق، حاتیتو ضر  مقاله يا  يقو يهاکنندهنییتع حا

 عنوانبه( OIC) 1ياسالم  کنفرانس سازمان  عضو  يکشورها  در يعموم بخش اندازه

شورها  از يانمونه سعه، درحال يک ستفاده  با و 1996-2113 يزمان يدوره يط تو   ا

  در يبرا مناسب  يهايژگيو لیدلبه) (BMA) 8يزیب مدل يریگنیانگیم کرديرو از

بر اين اساس، سؤال اصلي اين تحقیق      .اس   ،(مدل نانیاطم عدم فرض گرفتن نظر

 صورت زير تدوين شده اس :به

صاد  يرهایمتغاز  کي کدام بلندمدت، در» س یس  و ياجتماع ،ياقت   يدارا ،يا

شورها  در دول ، اندازه بر  یاهم با و( يقو) يحتم اثر ضو  يک   کنفرانس سازمان  ع

 «د؟نباشيم (OIC) ياسالم

 از پتتس. استت  شتتدهمیتنظتت بختتش پتتن  در حاضتتر مقالتته راستتتا نيتتا در

 روش بتته ستتوم بختتش. پتتردازديمتت پتتژوهش نهیشتتیپ بتته دوم بختتش مقدمتته،

 و متتدل بتترآورد بتته چهتتارم بختتش در. دارد اختصتتا  رهتتایمتغ يمعرفتت و قیتتتحق

 و يبنتتدجمتتع زیتتن يانيتتپا بختتش در. استت  شتتده پرداختتته  ينتتتا لیتتتحل

 .اس  آمده يریگجهینت

                                                           
5 Draper  
6 Bayesian Approach  
7 Organization of the Islamic Conference (OIC) Member Countries 
8 Bayesian Model Averaging (BMA)   
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 پیشینه پژوهش -3

 مبانی نظری -3-0

 بررستتي علل افزايش مخار  دول ، يکي از موضتتوعات استتاستتي در اقتصتتاد بخش 

طور کلي بر اساس مباني نظري و مطالعات تجربي، عوامل گوناگوني  عمومي اس . به

ترين اين متغیرها و فرضتتیات مرتب   بر روي اندازه دول  تأثیرگذارند؛ در ادامه مهم

دهیم و در پايان بر استتتاس آن يک الگوي ها را مورد بحث قرار مياز آنبا هر کدام  

 شود.مفهومي در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دول  ارائه مي

 

 رشد اقتصادی

عمومي به آدولف واگنر  هاي انجام شتتده درباره علل گستتترش بخش اولین بررستتي

يا قانون توضیح رشد     9اقتصاددان معروف آلماني نسب  داده شده که به قانون واگنر   

کند که با رشتتد  واگنر بیان مي .(2111، 11)پیکاک و استتکاتدول  معروف استت  

سبي بخش    سرانه، اندازه ن   يابد. بیانیه واگنر بر مبنايعمومي نیز افزايش مي درآمد 

ومي  عم صورت که وي بررسي مسأله رشد بخش    حرکتي تجربي استوار اس . به اين  

نده  کناپن را مورد توجه قرار داده، سپس عوامل تعیینژيکا و چند کشور اروپايي، آمر

در تغییر نسب  هزينه عمومي به تولید ناخالص ملي را در مورد آن کشورها توضیح     

رود،  شدن پیش مي  سوي صنعتي  که اقتصاد به کند زمانيداده اس . وي تصريح مي  

 تر خواهددي پیچیدهماهی  ارتباط بین گستتترش بازارها و رفتار کارگزاران اقتصتتا 

صادي، نیاز به         صر اقت صل اين پیچیدگي در ارتباط بازارها و ديگر عنا شد. حل و ف

تر آوردهاي جديد را بیشوضتتع قوانین و قراردادها و تالش براي حفا   از دستت  

صنعتي  شتر      خواهد کرد. پس باال رفتن درآمدها در نتیجه  ستلزم دخال  بی شدن، م

 قتصاد اس . عمومي در ادول  و بخش 

حال  هور بخش  قانوني،          واگنر در عین  بانکي دولتي، خدمات  هاي خدمات 

هاي آموزش و پرورش و خدمات بهداشتتتي عمومي را مورد تأکید قرار  رشتتد هزينه

                                                           
9 Wagner’s Law 

به         مال وقوع آن قطعي و حتمي استتت   که احت قانون در مورد چیزي  که واژه  جا  رود و تئوري کار مي از آن
س  واگنر    ارائه س ، لذا به     نیز شده تو شده ا سیاري از مطالعات تجربي رد  ستفاده از واژه     نظر ميدر ب سد ا ر

تر باشد. اما در ادبیات اقتصادي، واژه قانون واگنر در قیاس با فرضیه واگنر روا      جاي قانون مناسب فرضیه، به 
 تري پیدا کرده اس .    بیش

10 Peacock and Scott 
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ها را محاستتبه کرده استت . از نظر واگنر، اين  داده و کشتتش درآمدي تقاضتتاي آن 

ستند        ضاي باال ه سی  درآمدي تقا سا رو، با افزايش درآمد  . از اينخدمات داراي ح

حقیقي در اقتصتتاد، مخار  عمومي براي اين خدمات به نستتب  بیشتتتري افزايش    

يابد و اين به نوبه خود باعث افزايش نسب  مخار  عمومي به تولید ناخالص ملي  مي

 (. 111 ،1392خندان، شود )مواليي و گلمي
 

 ای پیکاک و وایزمن     دندهاثر چرخ

بیان   12«اي رشد مخار  دول  نظريه چرخ دنده»( با ارائه 1961) 11وايزمنپیکاک و 

بر دموکراستتي، که مردم در مورد میزان بار مالیاتي  داشتتتند که در يک نظام مبتني

شتتدت محدود  ها بهنظر هستتتند، افزايش هزينه عمومي دول مناستتب داراي نقطه

  ها ناگزيرزله و سیل، دول  شود؛ اما در شراي  نامطلوب اجتماعي نظیر جنگ، زل  مي

شتتوند؛ که هر ها ميدنبال آن ستتطح مالیاتهاي خود و بهباره هزينهبه افزايش يک

کند ولي تح  شتتتراي  خا ، مورد قبول عموم     چند از نرخ مورد قبول تجاوز مي  

هاي عمومي به تولید ناخالص ملي،       شتتتود. در نتیجه، نستتتب  هزينه   مردم واقع مي

آمیز، نرخ متناستتب مالیاتي، به کند. با پايان حوادث فاجعهمي جهشتتي ناگهاني پیدا

هاي عمومي نیز به سطح قبلي خود باز   رو، هزينهسطح اولیه خود باز نگشته و از اين  

 نخواهد گش .  
 

 کششی تقاضا نسبت به قیمت و بیماری بامولبی

بامول  به بخش     (، بهره1961)  13از نظر  ب   کار در بخش دولتي نستتت وري نیروي 

صي پائین   س ؛ در حالي خصو سان     تر ا ستمزد در اين دو بخش يک که نرخ افزايش د

س . بنابراين، بهاي تمام  صي         ا صو سب  به بخش خ شده کاالها و خدمات دولتي ن

نه فزوني مي خالص داخلي افزا      گیرد؛ يعني، ستتتهم هزي نا ید  ل  در تول يش  هاي دو

( اذعان داشتتتند که رشتتد مخار   1961) 15( و روستتتو1969) 14يابد. ماستتگريومي

عمومي ممکن استت  مرتب  با الگوهاي رشتتد و توستتعه اقتصتتادي جوامع باشتتد. در  

سرمايه      صادي،  سعه اقت شد و تو سبتي   عمومي بهگذاري بخش مراحل اولیه ر عنوان ن

                                                           
11 Peacock and Wiseman  
12 The ratchet Theory of Government Growth 
13 Baumol 
14 Musgrave 
15 Rostow 
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هاي زيربنايي مانند راه،  هزينهگذاري در اقتصتتاد باالستت . بنابراين،  از کل ستترمايه

هاي حمل و نقل، قوانین و مقررات، بهداشتتت ، تعلیم و تربی  و ستتتاير  ستتتیستتتتم

 عمومي اس . ها در سرمايه انساني، بر دوش بخشگذاريسرمايه
 

 شدن اقتصادیجهانی

سترش حجم دول  از منظر جهاني  شده       به گ صاد نیز پرداخته  شدن و بازبودن اقت

شدن اقتصاد بر اندازه دول ، مطالعات تجربي جديد  حوه تأثیر جهانياس . در مورد ن

هاي  ها و تحلیل  (، در بررستتتي2118) 11( و گمل و همکاران  2116) 16مانند درهر  

شده    ضیه متمرکز  ضیه کارايي »اند: خود بر روي دو فر ضیه جبران »و « فر در  «. فر

را   گري دول صدي شدن اقتصاد و ايف ت  شود که جهاني فرضیه کارايي استدالل مي  

تر  خصتتوصتتي رقابتيدهد و شتتراي  اقتصتتادي را با حضتتور بیشتتتر بخشکاهش مي

هاي دول  کاسته خواهد شد و ترکیب مخار  دول  در جه    کند و لذا از هزينهمي

خصوصي مولدترند، تجديد ساختار شده و دول  کارآمدتر      تولیداتي که توس  بخش 

اندازه دول  استت . در مقابل در فرضتتیه   ترشتتدنمعني کوچکشتتود؛ که اين بهمي

ستدالل مي  صاد      شود که جهاني جبران، ا صاد خطراتي را براي جامعه و اقت شدن اقت

شارهايي به دول   سترش بخش  ملي ايجاد و موجب وارد آوردن ف عمومي  ها براي گ

ويژه کردن بیشتتتر، بهها براي مقابله و کاهش اين خطرات آماده هزينه استت . دول 

ستند. لذا هزينه بخش بیمهدر  شدن   هاي دول  در تعامل با جهانيهاي اجتماعي ه

س .   معني بزرگروند افزايشي را دنبال خواهد کرد که اين به  شدن اندازه دول  ا تر 

تأثیر مثب  درجه بازبودن اقتصتتاد بر اندازه دول  در ادبیات اقتصتتادي به فرضتتیه    

  19( نیز معروف اس .1998) 18رودريک
 
 
 
 
 

                                                           
16 Dreher  
17 Gemmell et al. 
18 Rodrik  

مخار  دولتي در اقتصتتادهايي که در معرض ريستتک   »کند که ( اين فرضتتیه را بیان مي1998رودريک ) 19
شده  سک را بازي مي بیروني زيادي واقع  صاد   بنابراين «. کنداند نقش کاهنده ري با افزايش درجه بازبودن اقت
 يابد.اندازه دول  افزايش مي
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 تمرکززدایی مالی

در چارچوب تمرکززدايي مالي و اندازه دول ، فرضتتتیه کاهش اندازه دول  لوياتان             

سیع 1981) 21برنان و بوکانان س  )جین و زو ( و (. 212 ،2112، 21ترين کار نظري ا

کنند که    استتتتدالل مي  22«فرضتتتیه لوياتان   »( تح  عنوان  1981برنان و بوکانان )   

دهندگان  درآمد خود از طريق مالیات، موجب زيان مالیات   ها با باالبردن میزان    دول  

خواهند شد. در صورت اجراي سیستم غیرمتمرکز که تمايل به مهاجرت را افزايش       

تواند از باالرفتن مقدار  دهد، رقاب  افقي و عمودي میان سطوح مختلف دول  ميمي

ش درآمد دول   جاي افزايهاي رقیب بهها جلوگیري نمايد. ممکن اس  دول  مالیات

مات                 خد ها و  کاال نه  ید بهی یات و تول مال کاهش میزان  هداف ديگر نظیر  بر روي ا

سیله محدودي  عمومي به شوند. به و عبارت بهتر با اجراي هايي روي درآمد متمرکز 

س  منابع درآمدي دول       س  تمرکززدايي ممکن ا شود، در نتیجه   سیا ها محدود 

آيد تا از اين طريق اتالف بیشتتتتري به عمل مي اي با دق هاي هزينهتعیین اولوي 

عمومي( حداقل شود و در نتیجه استفاده بهینه از منابع  منابع )عدم کارايي در بخش

شود. بنابراين تمرکززدايي مالي مي  تواند به محدود نمودن میزان بودجه امکان پذير 

ل   ندازه بخش دولتي را کنتر        اين دو به اين طريق ا يد و  ما ند و از   ها کمک ن ل ک

عمومي   در بخش Xتأمین بیش از اندازه کاالها و خدمات دولتي و يا عدم کارايي           

هاي خشود که نرجلوگیري کند. بنابراين رقاب  میان سطوح مختلف دول  سبب مي

پايین مالیاتي و تولید کاراتر کاالهاي عمومي در شتتترايطي که محدودي  درآمدي              

عبارتي ديگر، تمرکززدايي مالي    . به (1981و بوکانان،   )برنان   وجود دارد، اتفاق بیفتد  

هاي بیشتتتترکننده بودجه در نظر    عنوان محدوديتي روي رفتار دول    توان به را مي

شترکننده بودجه عمل مي   ها بهکه دول گرف . در حالي    کنند، رقابصورت يک بی

 ه و بنابراينها انجامیدافقي و عمودي میان سطوح مختلف دول  به توزيع بودجه آن

(. البته اگر  1381کند )صتتتادقي و همکاران، عمومي را محدود مياندازه کلي بخش 

شور فراهم         زمینه سي و اجتماعي در ک سیا صادي، فرهنگي،  هاي اولیه حقوقي، اقت

نباشتتد، نتاي  تمرکززدايي مالي ممکن استت  موجب گستتترش اندازه دول  شتتود   

 (.1995، 23)پرادهم

                                                           
20 Brennan and Buchanan 
21 Jin and Zou  
22 Leviathan Hypothesis 
23 Prud’homme 
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 توهم مالی

  هرشتتد نستتبي دول ، افزايش درج  هاز عوامل و نیروهاي توضتتیح دهند کي ديگري

صوّرات غل  مالي  س   24«توهم مالي»يا همان  ت س  که بر   .ا توهم مالي موقعیتي ا

کنندگان اين مخار  شناسايي    اساس آن فوايد برخي از مخار  دول  توس  درياف   

مستقیم مالي ممکن   هاي شود. هزينه هاي آن تشخیص داده نمي شود؛ اما هزينه مي

شود، به     سیم  س  بین همه مؤديان مالیاتي تق   ها در میانطوري که اين نوع هزينها

شود و مؤديان مالیاتي بدون آگاهي از آن، در واقع،  هاي دول  مخفي ميديگر هزينه

کنند. بنابراين، توهم مالي مؤديان مالیاتي، ستتاختاري از  منابع مالي آن را تأمین مي

س    ها انگیزه سیا صمیم را در مقابل  دهند که موجب اتخاذ  گیران قرار ميمداران و ت

مه   نا ندازه دول  مي       بر شتتتود  هاي مصتتتارف )مخار ( عمومي و افزايش مخار  و ا

 (.293 ،1312باغیان، )قره
 

 توزیع مجدد درآمد

هاي قبلي همگي توجه خود را به تقاضتتتا و عرضتتته کاالها و خدمات عمومي  نظريه

خاطر داليل  ( مخار  دول  به   1981) 25اند. اما بر استتتاس نظريه بک    نمودهمعطوف 

چه سهم مخار  دول  با توجه رشد نکرده اس . وي معتقد اس  که چنان اًفوق واقع

شود، آن     به قیم  صالح  سبي ا سهم واقعي مخار  دول  تقريب هاي ن در اغلب   اًگاه 

ارد که در اکثر کشتتتورها،  کشتتتورهاي مختلف جهان ثاب  مانده استتت . او اعتقاد د

مخار  انتقالي موجب افزايش کل مخار  دول  و مالیات و در نتیجه افزايش ستتهم  

 هاي ثاب  يا جاري شده اس .مخار  دول  به قیم 
 

 نفعهای ذیگروه

نفع از طريق فشتتتارهاي ستتتیاستتتي به اتخاذ     هاي ذي بر استتتاس اين نظريه، گروه 

س     ضاي گروه و هزينه آن   آنشوند که منافع  هايي منجر ميسیا صیب اع ها بر ها ن

تر شتتدن يک  شتتود با بزرگ( يادآور مي1911) 26شتتود. اولستتونجامعه تحمیل مي

ماعي افزايش مي     نافع اجت نافع افراد و م بد و ائتالفي    گروه، گستتتستتتتگي بین م يا

گیرد. وي استتتدالل  کوچک، اما قدرتمند در جه  غلبه بر منافع اکثري  شتتکل مي

                                                           
24 Financial Illusion 
25 Beck 
26 Olson 
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کارگیري فشار سیاسي،     نفع از طريق سازماندهي اعضا و به  هاي ذيگروهکند که مي

ته        مؤثرتر از افراد مي ياف ل  را افزايش دهند.  ندازه دو ند ا هاي تجربي نشتتتان    توان

نفع به افزايش مخار  دول   هاي ذيدهد که در بیشتتتتر کشتتتورها افزايش گروهمي

ثال، مولر و مورل  منجر مي به   6198)  21شتتتود؛ براي م با  نه   (  اي از کارگیري نمو

ئه کردند که در آن تعداد گروه       OECDکشتتتورهاي   نفع  هاي ذي شتتتواهدي را ارا

 يافته، داراي اثر مثب  و معناداري بر اندازه دول  اس .  سازمان
 

 مالیات

ضیه     ساس فر سیله فريدمن که به 28«مالیات منجربه مخار »بر ا ( مورد 1918) 29و

ستتتم  مخار  آن   حماي  قرار گرفته، يک رابطه علي از طرف درآمدهاي دول  به         

شد؛ يا       س  اين رابطه در جه  عکس يا دوطرفه برقرار با س . هر چند که ممکن ا ا

ضیه، هزينه  رابطه شد. طبق اين فر سطح درآمدي که    اي بین اين دو نبا سب  به  ها ن

د، انطباق داده شتتده و افزايش و کاهش نشتتان  تواند تأمین شتتووستتیله دول  ميبه

ستا،  مي ضیه لوياتان مالي »دهند. در اين را س  که افزايش نرخ  31«فر هاي معتقد ا

سترش اختیارات دول  و ايجاد دول  لوياتان )دول  تام  یار(  االختمالیاتي منجر به گ

د  هاي خود را گستتترش دهتواند هزينهتر ميصتتورت دول  راح شتتده که در اين

ها، يک راهکار استتتاستتتي براي جلوگیري يا       (. لذا کنترل مالیات   2114)فاکچیني،  

محدودکردن، رشد اندازه دول  اس ؛ زيرا کنترل سطح درآمدها، رشد مخار  دول     

 (. 1992، 31را نیز محدود خواهد کرد )هوور و شفرين
 

 آوری مالیاتافزایش قدرت دولت در جمع

زمینه عوامل تأثیرگذار اقتصتتتادي بر اندازه دول          در از مطالعات جديد تجربي که      

س ،    شده ا شاره کر 2112) 32روبینو کوو  هتوان به مطالعمي انجام  اين دو در  د. ( ا

شور  خود در مورد همطالع شان داد  1931-1993زماني  هدور طيآمريکا  ک ند که  اهن

مالیات   آوريواسطة افزايش قدرت دول  در جمع مريکا بهآقسمتي از رشد دول  در   

   .باشدتر ميبیش
                                                           

27 Muller and Murrell  
28 Tax lead to Expenditure 
29 Friedman 
30 Fiscal Leviathan Hypothesis 
31 Hoover and Sheffrin 
32 Kau and Rubin 
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صلي هاي آندر يافته شارک  نیروي کار     ها، ا شد دول ، افزايش م ترين عامل ر

آوري مالیات و درآمد     طور هماهنگ افزايش قدرت دول  در جمع    زنان در تولید و به   

  حجم افزايش درصد  61 هدهندباشد و مشارک  زنان در نیروي کار توضیح   زنان مي

ق   باشد، ولي فاين رشد مي هدهندبوده اس . ايدئولوژي نیز توضیح آمريکا در دول 

 شود.شامل ميرا  لقسم  کوچکي از تأثیر ک
 

 جمعیت

که   ينا افزايش جمعی  عامل مهمي در تغییر مخار  عمومي و اندازه دول  استتت .      

شتتتود که جمعی  در    گذارد، اين گونه بیان مي   جمعی  چگونه بر اين امر تأثیر مي   

کردن تأثیرات مصتارف مشتترک و   دهندگان میانه از طريق خنثييأتقاضتاي ر تابع 

دهندگان میانه     يأدهندگان میانه، وارد تابع تقاضتتتاي ر      يأکاهش ستتتهم مالیاتي ر   

با فرض کشتتش قیمتي صتتفر و فرض هزينة نهايي ثاب ، براي کاالها و   . شتتود مي

تلزم مخار  عمومي  بیشتر مس   ، جمعی اندصورت عمومي فراهم شده  خدماتي که به

س  بخش عمومي     مي GDP سهمي از عنوان کمتري به شد، زيرا کاالهايي که تو با

 ،1998، 33)آلستتینا و واژيارگ شتتودفراهم شتتده در بین افراد بیشتتتري تقستتیم مي

(. اما در مقابل، افزايش جمعی ، تقاضتتاي کاالهاي عمومي را در صتتورت  319-318

دهد و ستتتبب گستتتترش    ، افزايش مي«ازدحام خارجي  »نبودن و وقوع پديده   کافي 

 (.2118،  34بناروچ و پانديشود )مخار  بخش عمومي مي
 

 شهرنشینی

شیني، دو ديدگاه کلي وجود     شهرن در زمینه نحوه تأثیرپذيري اندازه دول  از درجه 

دارد. بر استتتاس ديدگاه اول، افزايش درجه شتتتهرنشتتتیني از طريق متمرکزکردن      

هاي ناشي از مقیاس در   جوييجمعی ، باعث ايجاد پیامدهاي خارجي مثب  و صرفه 

(. 1394خندان، دهد )گل  مي تولید کاالهاي عمومي شتتتده و اندازه دول  را کاهش      

ضي         شیني پديده ازدحام خارجي و بع شهرن س  که افزايش  اما ديدگاه دوم معتقد ا

آورد. نظر همراه ميمحیطي را بههاي زيستت پیامدهاي خارجي منفي مانند آلودگي

شتر       که اين پیامدها راهبه اين صي و غیردولتي ندارند، منجر به مداخله بی صو حل خ

                                                           
33 Alesina and Wacziarg 
34  Benarroch and Pandey 
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ندازه دول  مي   دول  و در نه   در اين  (.6-1 ،2111، 35شتتتود )گوپتا اي ، افزايش ا

دهد که در بین متغیرهاي جمعیتي،  ( نشتتتان مي1994) 36زمینه مطالعه لي و لین

جمعی  داراي اثر مثب  و تراکم جمعی  و درجه شتتهرنشتتیني اثر منفي بر اندازه  

 دول  دارند.

 

 بار تکفل )نسبت وابستگی سنی(
ستتتال و  15ها را جمعی  کمتر از  اي از جمعی  آن عمده کشتتتورهايي که ستتتهم   

شکیل مي    64تر از بزرگ س  با دول  بزرگ سال ت شند.   دهد، ممکن ا تري مواجه با

ي ترهاي آموزش، بهداش  و تأمین اجتماعي بیش زيرا در اين کشورها نیاز به هزينه 

معناي  کل، بهسال از جمعی    64تر از اس . عالوه بر اين، سهم باالي جمعی  بیش  

سبب افزايش هزينه     يک گروه ذي سي باالس  که خود  سیا   هاي دول نفع با قدرت 

 (. 2111، 31شود )کاستي و پتيمي
 

 بروکراسی

ج   ي مل رشتتتد بود یات   هکي از عوا ج   نظريعمومي در ادب ل  در نتی   ه، رشتتتد دو

و هاي دولتي اصتتتوالً بروکرات. هاي دولتي استتت جويانه بروکرات  هاي ران   فعالی   

هاي کارگري داراي انگیزة فراواني در انتقال درآمدهاي مالیاتي و دولتي به          اتحاديه  

بیان   39در تئوري حداکثر کردن بودجه( 1911) 38نیستتکانان .باشتتندنفع خود مي

هاي دولتي به هیچ وجه خواهان ارتقاي رفاه عمومي نیستتتند و کند که بروکراتمي

کنند؛ زيرا اصتتتوالً بیشتتتتري را طلب ميهاي جوياني هستتتتند که بودجهفق  ران 

شهرت و مالکی  انحصاري      دنبال قدرت، پرداخ ها بهبروکرات شتر و نفوذ و  هاي بی

در نتیجه به احتمال فراوان، بودجه فراتر از سطح   .در عرضة خدمات عمومي هستند

 .دهندگان میانه انتخاب خواهد شدآل رايايده

 

 

 

                                                           
35 Gupta  
36 Lee and Line 
37 Cassette and Paty  
38 Niskanan 
39 Budget-Maximizing Theory 
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 دموکراسی

س  که در مورد        يکي ديگر از  سي ا سي مؤثر بر اندازه دول ، دموکرا سیا متغیرهاي 

فاق       ل  ات ندازه دو يات    نحوه اثرگذاري آن بر روي ا ندارد. گروهي از نظر نظر وجود 

گويي  اقتصتتادي معتقدند، دموکراستتي باالتر در يک کشتتور موجب افزايش پاستتخ   

ندازه بخش          کاهش ا جه  کارايي و در نتی مات دولتي، بهبود  قا شتتتود  مي عموميم

(. در مقابل، برخي از نظريات اقتصتتتادي اثر     2113، 41ناب )مارتینز وازکوئز و مک   

 41اند. بر استتاس نظريه اواتسدموکراستتي بر روي اندازه دول  را مثب  ارزيابي کرده

دم نسب  به دول  اعتماد   ، مراز آنجا که در يک نظام مبتني بر دموکراسي  ،(1985)

چنین،  هاي خود را افزايش دهد. همتواند هزينه  تر ميآستتتاندول    ،تري دارند بیش

سي در يک نظام مبتني  ساير ر   ، امکان البيبر دموکرا سب  به  تر شها بیژيمگري ن

(. بنابراين، در مورد عالم  ضتتتريب  498 ،2113 ،42آشتتتورث و همکاراناستتت  )

 توان از پیش يک قضاوت قطعي داش .تخمیني دموکراسي نمي
 

 جنگ

داخلي و  هاي، دوراني که کشورها با جنگ و درگیري 43«فرضیه درگیري »اساس  بر 

ها به ناچار براي مقابله با اين مشتتکالت، گستتترش  يا خارجي مواجه هستتتند، دول 

هاي دول  در بخش دفاعي و يا  دلیل افزايش هزينهخواهند ياف . اين گستتتترش به  

( يک  2112) 44راستا اترويچ و اترويچ شود. در اين  برقراري نظم و امنی  عمومي مي

دستتت  ضتتتريب مثب  براي متغیر مجازي درگیري مستتتلحانه روي اندازه دول  به

ند. جالب توجه اين     آورده ( در تحقیق خود نشتتتان  2118) 45که، فريز و همکاران  ا

اند که دوره بین دو جنگ جهاني و دوران بعد از جنگ جهاني دوم )دوره صلح(   داده

 روي اندازه دول  داشته اس . تأثیر منفي بر 
 

 فساد

نیز انتظار برآنستت  که فستتاد در جه  تشتتويق افزايش تخصتتیص   در مورد فستتاد

دنبال حداکثر کردن  ناکارآمد منابع دول  عمل و باعث شتتتود مستتتؤوالن فاستتتد به

                                                           
40 Martinez Vazquez and Mc Nab  
41 Oates  
42 Ashworth et al. 
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44 Eterovic and Eterovic 
45 Ferris et al. 
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هايشان باشند و مخار  مصرفي دول  افزايش و در نتیجه اندازه دول  گسترش  ران 

 (. 2111، 46کارانيابد )حیدر و هم
 

 ایدئولوژی، تکرر انتخابات و در قدرت بودن احزاب چپ

دهد که اين عوامل بررستتي شتتواهد و نظرستتنجي درمورد افکار و عقايد نشتتان مي 

گیري کنند؛ بر توانند روندهاي متمايل به اندازه خاصتتتي از اندازه دول  را اندازه      مي

هاي لیبرال اندازه بخش عمومي    دول  توان انتظار داشتتت  که در   اين استتتاس، مي

(،  1911) 41یالستتتیتي باشتتتد. در مطالعات کريمرستتتهاي ستتتوتر از دول کوچک

س ، به   1918) 49( و هیبس1915) 48نوردهاوس سیا س    (  سیا هاي انتخاباتي  ويژه 

ندازه بخش عمومي دارند؛ زيرا رقباي ستتتیاستتتي براي جذب            تأثیر معناداري بر ا

انتظار   توانبیشتتتر مخار  تأکید دارند. بنابراين، مي دهندگان فقیر بر گستتترشرأي

شورهايي که به    ش  در ک شته دا تر اند، اندازه دول  بزرگطور مکرر انتخابات ملي دا

باشد. از سويي، احزاب چپ، نسب  به بقیه احزاب سیاسي تمايل بیشتري به دخال   

ستتعه بخش عمومي  توان انتظار داشتت  که تودول  در اقتصتتاد دارند؛ بنابراين، مي

 صورت مثب  با درجه تسل  احزاب در دول  رابطه داشته باشد.  به
 

 نهادهای سیاسی

س .         سي ا سیا سي ديگر تأثیرگذار بر اندازه دول ، نهادهاي  سیا از جمله متغیرهاي 

اند از: رقاب  ستتیاستتي، رژيم   نهادهاي ستتیاستتي مؤثر بر روي اندازه دول  عبارت 

سیستم الکترونیکي،       سي،  سي و ... . به  سیا سیا چ  عنوان نمونه، اترويچ و اترويحقوق 

( معتقدند که حداقل چهار دلیل براي کاهش مخار  دول  با افزايش رقاب               2112)

سي، وجود دارد:     شار   ( فراهم آمدن افزايش گروه2( کاهش توهم مالي 1سیا هاي ف

  ( نیاز به صتترف مخار 4گويي ستتیاستتي ( افزايش پاستتخ3در محاستتبات ستتیاستتي 

که،  عمومي کمتري در تأمین امنی  و حفظ قدرت توستت  رهبران ستتیاستتي. يا اين

هاي داراي ستاختار رياست  جمهوري،    ( معتقد است  که در رژيم 2111) 51شتلتون 

س           سیا شتر بین  س ؛ اين امر منجر به رقاب  بی شتر ا ذاران و گتفکیک قدرت بی

                                                           
46 Haider et al. 
47 Kramer 
48 Nordhaus 
49 Hibbs 
50 Shelton 
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ابع، توزيع مجدد کمتر و  همراه اتالف کمتر من تر و کاراتر به  درنتیجه دول  کوچک   

 شود. تر براي کاالهاي عمومي ميمخار  پايین

شتتده فوق و ادبیات نظري موجود در زمینه موضتتوع با توجه به مباحث مطرح

دول  را به ستته دستتته متغیرهاي اقتصتتادي،   توان عوامل مؤثر بر اندازه تحقیق، مي

 ( نشان داد. 1الگوي مفهومي شکل )اجتماعي و جغرافیايي و سیاسي و در قالب 

 
 الگوي مغهومي عوامل مؤثر بر اندازه دول : 0شکل 

 
 هاي تحقیق بر اساس مباني نظريمأخذ: يافته

 

 مطالعات تجربی -3-3

سم  از مقاله به  سي منتخبي از جديدترين مطالعات خارجي   در اين ق ترتیب به برر

 پرداخته شده اس .و اهم مطالعات داخلي در زمینه موضوع تحقیق 

اي به بررستتي عوامل مؤثر بر مخار  مصتترفي  (؛ در مطالعه2111) 51شتتانچاي

پرداخته اس .   1984-2114ي زماني توسعه طي دوره کشور درحال  111دول  در 

                                                           
51 Shonchoy 

 



 141              ...                                 هاي قوي اندازه بخش عمومي تح  نااطمینانيکنندهتعیین

 


 

 

،  (FE) 52هاي ترکیبي )پانل( و روش اثرات ثاب    هاي اين تحقیق در قالب داده   يافته  

سرانه حاکي از تأثیر مثب  کمک )با يک وقفه(، بدهي کل )با يک وقفه(، تولید   هاي 

ناخالص داخلي ستترانه، دموکراستتي، ثبات ستتیاستتي و استتتبداد و اثرگذاري منفي    

جمعی  و شاخص کنترل فساد بر مخار  مصرفي دول  در کشورهاي مورد مطالعه      

 اس .

شور نیجريه    2111) 53اکافور و ايا شد مخار  دولتي را در ک (؛ عوامل مؤثر بر ر

هاي اين تحقیق با  اند. يافتهقرار داه مورد بررستتتي 1999-2118 ي زمانيورهطي د

حاکي از تأثیر مثب  و معنادار   )OLS( 54استتتفاده از روش حداقل مربعات معمولي

هاي عمومي، نرخ رشد درآمدهاي مالیاتي و نرخ رشد جمعی  و اثر   نرخ رشد بدهي 

  . هاي دول  اسمعناي تورم بر هزينهمنفي، اما بي

کننده اندازه دول  در  اي به بررسي عوامل تعیین(؛ در مطالعه2112وو و لین )

هاي  اند. يافتهپرداخته 1998-2116ي زماني سطح استاني در کشور چین طي دوره 

سنجي: اثرات ثاب     اين تحقیق در قالب تکنیک صاد صادفي )FE(هاي اقت   55، اثرات ت

)RE(   56يافته  و گشتتتتاورهاي تعمیم )GMM( هاي   دهد که شتتتاخص  نشتتتان مي

سرمايه    جهاني صاد )اعم از: تجارت و  گذاري مستقیم خارجي(، نرخ بیکاري   شدن اقت

هاي تمرکززدايي مالي )اعم از: تمرکززدايي مالي درآمد،  در نواحي شتتهري، شتتاخص

مخار  و عدم توازن عمودي( از جمله عوامل مؤثر بر اندازه دول  استتتتاني در اين         

دهد که قانون واگنر براي کشور چین برقرار چنین، نتاي  نشان ميکشور هستند. هم

  نیس .

(؛ در يک مطالعه گستتتترده، به تشتتتريح و بررستتتي عوامل    2114فاکچیني ) 

شین پرداخته     تعیین ساس مباني نظري و مطالعات تجربي پی کننده اندازه دول  بر ا

ضیح    س . در اين مطالعه متغیرهاي احتمالي تو متغیر و  13دول  به دهنده اندازه ا

اند. وي در اين مطالعه نشان داده اس  که در   بندي شده گروه مختلف تقسیم  19در 

مورد نوع اثرگذاري بستتیاري از متغیرهاي توضتتیحي بر روي اندازه دول  بر خالف  

،  عبارت ديگر اند. به  مباني نظري، مطالعات تجربي به نتیجه واحدي دستتت  نیافته          

                                                           
52 Fixed Effect 
53 Okafor and Eiya  
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55 Random Effect  
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هاي اقتصتتادستتنجي، نوعي ستتردرگمي در اين در تکنیکهاي ممکن عل  ضتتعفبه

 وجود آمده اس . زمینه به

عوامل مؤثر بر تابع تقاضتتتاي اندازه دول  در ايران را طي   ؛(1388عصتتتاري )

هاي   و با استتتتفاده از رويکرد خودرگرستتتیون با وقفه     1351 –1386ي زماني  دوره

  ستترانه واقعي، بررستتي کرده استت . ضتتريب متغیرهاي درآمد )ARDL( 51توزيعي

اشتتتغال بخش دولتي، حاکي از اثر  ستتال، 64شتتدت آزادي تجاري، جمعی  باالي 

باشتتتد. از طرفي  دار اين متغیرها روي تابع تقاضتتتاي اندازه دول  مي   مثب  و معني 

معني  رابطه متغیر نرخ مشتتتارک  زنان روي تقاضتتتاي اندازه دول  مثب ، ولي بي        

کاال و     مي طه متغیر قیم   معني استتت . خدمات دولتي، منفي و بي   باشتتتد و راب

ن  عنوان قانوتر بودن کشش درآمدي تقاضا از واحد به  در اين تحقیق بیش ،چنینهم

عنوان اثر بامول، در ايران کشتتش بودن قیم  کاالها و خدمات دولتي بهواگنر، و بي

  شوند.شود و رد ميحماي  نمي

هار )  ندازه واقعي    ؛(1391نوب مل مؤثر بر ا ل  در اقتصتتتاد ايران را طي    عوا دو

هاي   رويکرد خودرگرستتتیون با وقفه   و با استتتتفاده از   1353-1388ي زماني  دوره

در   که دهدتاي  اين پژوهش نشتتان مي بررستتي کرده استت . ن   (ARDL)ي توزيع

بلندمدت افزايش تولید ناخالص داخلي ستتترانه، افزايش درجه بازبودن اقتصتتتاد و          

شد اندازه دول  مي     شیني موجب افزايش ر شهرن ضريب  شوند افزايش نرخ  . افزايش 

 شده اس .موجب افزايش رشد اندازه دول   نیز جیني با يک وقفه

عه  1393خندان ) علیزاده و گل  م (؛ در مطال الي را بر روي اي اثر تمرکززدايي 

اند. نتاي  اين تحقیق با استفاده  توسعه بررسي کردهکشور درحال 15اندازه دول  در 

ثر مثب  تمرکززدايي مالي    احاکي از   (GMM)يافته   از روش گشتتتتاورهاي تعمیم  

نتیجه،    معناي عدم توازن عمودي بر روي اندازه دول  و در    درآمد و مخار  و اثر بي  

لوياتان براي کشتتتورهاي مورد مطالعه استتت . نتاي  ديگر اين     عدم تأيید فرضتتتیه     

ناخالص              تحقیق، نشتتتان ندازه دول  از تولید  تأثیرپذيري مثب  و معنادار ا دهنده 

ضیه رودريک( و      صاد )تأيید فر سرانه )تأيید قانون واگنر(، درجه باز بودن اقت داخلي 

 . خالص دموکراسي و تأثیرپذيري منفي آن از درجه شهرنشیني اس

شدن را بر روي اندازه دول  در   اي تأثیر جهاني(؛ در مطالعه1394خندان )گل

شامل: ا  کشورهاي گروه دي    ،نیجريه ن،پاکستا ي،نزوندا ي،مالز ،ترکیه ان،يرهش  )

                                                           
57 Auto Regression Distributed Lag  
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هاي  بررستتي کرده استت . يافته 1995-2111ي زماني طي دوره (دشبنگالمصتتر و 

ستفاده از   ستگي مقطعي و روش     همهاي حلیلتاين تحقیق با ا شتگي پانلي با واب انبا

ساني مکرر و کامالً تعديل به حاکي از تأثیرپذيري مثب  و  ،)FM-Cup( 58هشد روزر

شدن اقتصادي )تأيید فرضیه رودريک(، تولید ناخالص     معنادار اندازه دول  از جهاني

سي و تأثیرپذيري منفي و معنادار     سرانه )تأيید قانون واگنر( و خالص دموکرا داخلي 

 آن از درجه شهرنشیني اس .

 

 معرفی روش و متغیرهای تحقیق -2
 روش تحقیق -2-0

نام   (BMA) «گیري مدل بیزيمتوست  »ي نااطمیناني، بیزي براي مستئله  راه حل

هاي  گیري وزني مقادير مدلدارد که در آن مقادير موردنظر اغلب از طريق متوستت 

سبه مي  ستگي   ها به میزان حماي  دادهشوند. وزن خا  محا ها از مدل مورد نظر ب

سین هر مدل اندازه دارند که توس  احتمال  سي در       مي گیريهاي پ سا صل ا شوند. ا

با مدل     که  به      اين روش آنستتت   با آن  پارامترهاي مرتب   پديده  ها و  هايي   عنوان 

ها و اطالعات قابل مشتتاهده  ها را بر مبناي دادهغیرقابل مشتتاهده رفتار و توزيع آن

هاي اخیر اقتصتتادستتنجي بیزي با بستت    (. در ستتال1995نمايد )دراپر، برآورد مي

آورد.  وجودر الگوسازي توانسته تحولي عظیم را در اقتصادسنجي بهقوانین احتمال د

سنجي متعارف( را مي         صاد سب  به اقت سازي )ن شده در الگو ر  توان دتغییرات ايجاد

 موارد ذيل خالصه نمود:

ناني وجود دارد: اول،       1 نااطمی يک الگوي خوب، همواره دو نوع  . براي داشتتتتن 

ناني   خاب  در نااطمی عداد و         دوم، و متغیر انت مدل )نوع، ت خاب  ناني در انت نااطمی

ترکیب متغیرها(. اقتصتتتادستتتنجي بیزيني عالوه بر غلبه بر نااطمیناني در انتخاب         

 متغبرهاي مؤثر، توانسته بر نااطمیناني انتخاب مدل نیز غلبه کند.  

کند و در محاستتبه  محقق را وارد مي "اطالعات پیشتتین" . اقتصتتادستتنجي بیزي2

  ترگیري در مورد اين محاستتبه پر رنگنقش محقق را در تصتتمیم ضتترايب متغیرها،

تنهايي براي  ها به  آمده از داده دستتت کند. عده زيادي معتقدند که اطالعات به         مي

  همین عل  اقتصادسنجي  آوردن تخمیني مطمئن از ضرايب کافي نیس . به  دس  به

ناشتتتي از         ناني  نااطمی عات قبلي محقق،  با وارد کردن اطال خاب و نحوه  بیزي  انت

                                                           
58 Continuously-Updated and Fully-Modified 
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تا حد زيادي کاهش داده استتت . از طرف ديگر داشتتتتن            تأثیرگذاري متغیرها را 

س  و اين اطالعات          شتن آن بهتر ا سب  به ندا شتر در مورد متغیرها ن اطالعات بی

ستفاده از اين         صورت عدم تمايل به ا شد. البته در  صريح بهتر مدل خواهد  باعث ت

شتن چنین اطالعات  ضرايب نیز  اطالعات و يا ندا ي، امکان در نظر گرفتن در تخمین 

توان گف  که امکان استفاده  در اقتصادسنجي بیزي فراهم شده اس . در مجموع مي

در اقتصادسنجي بیزي يک مزي  مهم نسب  به اقتصادسنجي   "اطالعات گذشته"از 

 آيد. شمار ميمتعارف به

اطالع نداشتته باشتیم )مثل    اي که از آن . در اقتصتادستنجي بیزي براي هر پديده  3

پارامترها و يا حتي خود مدل بهینه و ...( يک توزيع در نظر گرفته و ستپس با انجام   

نه  ناي الگوريتم نمو مل            گیري فراوان بر مب عا به برآورد آن  قدام  ناستتتب ا هاي م

 (.13 ،1393پرس ، نمايیم )مهرآرا و نصیبمي

نجي بیزي نستتتب  به هاي اقتصتتتادستتتموارد فوق و بستتتیاري ديگر از مزي 

س  که محققان پیش از پیش به اين رويکرد           شده ا سیک باعث  سنجي کال صاد اقت

افزاري پیشتتترفته   هاي نرم که استتتتفاده از رايانه و برنامه      توجه نمايند. ضتتتمن اين   

کارگیري اين روش در تحقیقات کاربردي بستتیاري  محاستتباتي نیز زمینه را براي به

شناي      س . براي آ ساخته ا سنجي بیزي، با در نظر      هموار  صاد شتر با روش اقت ي بی

 توان نشان داد:و با توجه به قوانین احتمال مي Bو  Aگرفتن دو پیشامد تصادفي 

  )()(, BPBAPBAP                                                                      )1( 

,P(Aکه  B)  احتمال مشتتترکA  وB ،P(A|B) دادن احتمال رخA  به شتترطB  و

P(B)  شیه ساس مي   مي Bاي احتمال حا شد. بر اين ا صر   با توان قانون بیز را که عن

 صورت زير نوش :باشد، بهاصلي اقتصادسنجي بیزي مي

)B(P

)A(P).AB(P
)BA(P                                                                  )2( 

بردار  θها )متغیرهاي توضتتیحي و وابستتته( و  ماتريس داده Yحال با اين فرض که 

Bصتتورت را به Bو  Aتوان در قانون بیز پارامترها باشتتد، مي = Y  وA = θ  تعريف

 صورت زير بازنويسي کرد:نموده و معادله فوق را به

)Y(P

)(P).Y(P
)Y(P


                                                                   )3( 
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 θ به  که اطالعاتي راجع  دلیل اين به  P(Y)بر اين استتتاس، در اين معادله از    

 نظر کرد. يعني:گويد، صرفنمي

 (4      )                                                     )(P).Y(P)Y(P  

شان  P(Y|θ)در اين معادله  س  که  دهنده تراکم دادهن ها بر روي پارامترهاي مدل ا

شاره دارد. به در واقع به فرآيند تولید داده هاي  عنوان مثال از آنجايي که در مدلها ا

ضوع ايجاب    شود که خطاها داراي توزيع نرمال خطي اغلب فرض مي اند، لذا اين مو

نمايي  ، تابع درستت P(Y|θ)نرمال باشتتد. به نیز داراي چگالي  P(Y|θ)کند که مي

چگالي پیشین اس  که     P(θ)باشد.  گاما مي -شود که داراي توزيع نرمال  گفته مي

ها  اي اطالعات مربوط به پارامترهاي مدل بدون توجه به دادهدهنده مجموعهنشتتتان

نیز همان چیزي استتت  که با توجه به تابع پیشتتتین و تابع           P(Y|θ)باشتتتد.  مي

س  آوريم خواهیم بهمي نماييس  در س  )نحوه به د سم  د هاي  آوردن آن را در ق

ها  بعد از ديدن داده θبه چه را که ما راجعبعدي توضیح خواهیم داد(. در واقع هر آن

  59رو، به آن تابع پستتینباشتتد. از اينمي P(θ|Y)نمايیم، بر استتاس تابع کستتب مي

 شود.گفته مي

اي که از آن اطالع نداشته باشیم )مثل    در اقتصادسنجي بیزي براي هر پديده  

پارامترها، ضرايب متغیرها و يا حتي خود مدل بهینه و ....( يک توزيع در نظر گرفته   

هاي مناستتب اقدام به برآورد فراوان بر مبناي الگوريتم گیريو ستتپس با انجام نمونه

هاي خطي ممکن،  گیري از مدلز میانگینعبارت استت  ا BMAکنیم. روش آن مي

ستقل بالقوه وجود دارد. همان زماني شد، در     که تعداد زيادي متغیر م شاره  طور که ا

اين روش هم بر نااطمیناني انتخاب متغیرهاي مؤثر و هم بر نااطمیناني مدل غلبه           

گیري مدل بیزي بوده استت  و اين گذار متوستت ( بنیان1961) 61شتتود. جفريزمي

س  لیمر رو س . يورک و همکاران    1918) 61ش تو شده ا سعه داده  (، 1995) 62( تو

شکالت مختلف مباحث   2113) 64( و کوپ1999) 63رفتري و همکاران ( براي حل م

 اند. جامعي را در اين رابطه مطرح کرده

                                                           
59 Posterior Function 
60 Jeffreys 
61 Leamer 
62 York et al. 
63 Raftery et al. 
64 Koop 
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نیم،  کگیري مدل بیزي استفاده مي شايان ذکر اس  که وقتي از روش متوس    

استت . با اين حال ما نیاز به تابع پیشتتیني داريم که به انتخاب پیشتتین بستتیار مهم 

شد. در اين مطالعه، با در نظر گرفتن نیازهاي      شته با اطالعات ورودي محقق نیاز ندا

گیري مدل بیزي، از يک تابع پیشتتین مزدو  طبیعي استتتفاده  محاستتباتي متوستت 

ت        شتتتود. يکي از ويژگيمي مان توزيع  که داراي ه تابع آن استتت   ابع  هاي اين 

 باشد.گاما مي -نمايي، يعني توزيع نرمال درس 

شد، بر      Mjاگر  يک مدل رشد تجربي با يک مجموعه از متغیرهاي توضیحي با

ورت ص توان بهي بیز و نظريه پايه احتمال، توزيع پسین پارامترها را مي اساس قاعده 

هاي  هاي معین براي احتمالمیانگبن وزني چگالي احتمال پستتین شتترطي، با وزن 

 دس  آورد:ها بهپسین هر يک از مدل

),Y(P).Y(P)Y(P M
2

M j
1j

j

k

 


                                                 )5(  

,P(θ|Yها(، )مشتتتروط به مجموعه داده θتوزيع پستتتین  P(θ|Y)که  Mj)  توزيعθ 
م مشروط   اj احتمال پسین مدل  P(Mj|Y)و  Mjها و مدل مشروط به مجموعه داده 

به پیروي   θمیانگین و واريانس غیرشرطي پارامترهاي شیب هاس . به مجموعه داده

 دس  آيند:توانند از برآوردهاي شرطي پارامترها به( مي1918از لیمر )




  j
1j

j ).Y(P)YB(E
2

M

k

                                                                )6( 

θ̂jکه در آن،  = E(θ|Y, Mj)  برآوردOLS    ضريب مورد نظر براي هر مدل اس  که

متوستت  وزني تمام   θ̂jرو، در احتمال پستتین آن مدل ضتترب شتتده استت . از اين  

ضريب موردنظر در تمامي مدل  س . به برآوردهاي  ها  همین ترتیب براي واريانسها ا

 نیز داريم:

(1)   ))Y(Ej(

2
MM

2
M

2

1j
jjj

1j
j ).Y(P),Y(V).Y(P)Y(V

kk

 





    

حداکثر درستتتت          نده  يانس شتتترطي از طريق برآوردکن مايي   که در آن، وار ن

V(θj|Y, Mj) = σ̂j
2(Xj

′Xj)ii
صل مي  1− σ̂jشود که در آن  حا

2 =
SSEj

T−Kj
شد.   مي  با

ناي خوبي برازش تعیین مي   مدل  BMAدر واقع، روش  نه بر    ها را بر مب ند و  ک

 مبناي اهمی  متغیر مورد نظر.



 141              ...                                 هاي قوي اندازه بخش عمومي تح  نااطمینانيکنندهتعیین

 


 

 

س  که با  ضیحي بالقوه،    Kدر نظر گرفتن  حال اين نکته قابل ذکر ا متغیر تو

هاي  عدد بزرگي باشتتتد، تعدادمدل Kخواهد بود که اگر  2Kهاي ممکن تعداد مدل  

با محاستتبه همه   BMAممکن بستتیار بزرگ استت . بنابراين انجام مستتتقیم روش  

غیرممکن استت . براي برطرف کردن اين مشتتکل بهتر استت  از يک   عبارات معموالً

گیري مناستتب استتتفاده شتتود. در اقتصتتادستتني بیزي تعداد زيادي   الگوريتم نمونه

یانگین   که م مدل     الگوريتم وجود دارد  بدون در نظر گرفتن همه  مدل را  ها   گیري 

ني،  صادسنجي بیزي  گیري در اقتهاي نمونهترين الگوريتمدهند. يکي از راي انجام مي

س . معموال الگوريتم  MC3الگوريتم  ساس الگوريتم   براي نمونه MC3هايا گیري بر ا

هاي  اي از مدلکنند. اين الگوريتم، زنجیرهعمل مي 65"هاستتتینگز–متروپولیستت  "

M(s) کند. در واقع ستتازي ميرا شتتبیهM(s) آمده از تکرار دستت مدل بهs  ام استت

(M(s) هاي يکي از مدلM1  تاMj    براي درس  کردن اين زنجیره نحوه .) مدل اس

انتخاب   (∗M)عنوان مدل جاري را به  M0کار به اين صتتتورت استتت  که يک مدل      

صتتتورت بوده استتت  که   تحقیق نحوه انتخاب مدل ابتدايي به اين     کنیم. در اينمي

بوده  5/1بیشتتتتر از  OLS، براي ضتتترايب tها آماره آزمون متغیرهايي که براي آن

صورت تصادفي يک متغیر به اين مدل    گیرند. سپس به اس ، در درون مدل قرار مي 

صورت زير محاسبه    کنیم. احتمال پذيرش مدل جديد نیز بهاضافه و يا از آن کم مي 

 شود:مي

(8 )                                          α(M(s), M∗) = Min [
P(Y|M(S)

)P(M(S))

P(Y|M∗
)P(M∗)

, 1] 

αباشتتد. يعني اگر درصتتد مي 51در ستتطح  عموالًاحتمال پذيرش بهینه م ≥ 50  

  ∗Mعنوان مدل جاري  شتتتود و اين مدل به  باشتتتد، مدل جديد مورد قبول واقع مي    

ماند.  عنوان مدل جاري باقي ميبه M0صتتورت همان شتتود. در غیر اينجايگزين مي

وجود آورد  توان به ها را مي اي از مدل شتتتود. در پايان زنجیره  بار تکرار مي  sاين کار  

ها  اند که احتمال پستتین در آنها از نقاطي انتخاب شتتدهترين مدلکه در آن بیش

چنین در هر تکرار پس از تعیین مدل جاري، میانگین و واريانس  تر باشتتتد. همبیش

دستتت  آورده و در پايان پس از تعیین    تابع پستتتین براي هر يک از متغیرها را به     

به   زنجیره، از آن مدل بیزي   "عنوان ها  یانگین  کنیم. براي گیري ميمتوستتت  "م

                                                           
65 Metropolis-Hasting 
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ها و حذف اثر انتخاب مدل      ها با مقادير واقعي آن   اطمینان از همگرايي اين میانگین  

 گیريم.گیري در نظر نميتکرار اولیه را براي متوس  S0آغازين تعداد 

  66پیروي از کاس و رفتريستتتیر معناداري آماري ضتتترايب نیز، بهمنظور تفبه

سین   1995) شمول( پ متغیر، پن  حال    )PIP( 61( با توجه به مقدار احتمال وقوع )

PIP. اگر 1گیريم: را درنظر مي < گذاري متغیر مورد بررستتتي      0.5 باشتتتتد، اثر

0.5. اگر 2اهمی  استت . بي ≤ PIP < باشتتد، اثرگذاري متغیر مورد بررستتي   0.75

0.75. اگر  3ضتتعیف استت .  ≤ PIP < باشتتد، اثرگذاري متغیر مورد بررستتي  0.95

0.95. اگر  4قابل قبول و به نستتتب  با اهمی  استتت .         ≤ PIP < باشتتتد،    0.99

PIP. اگر  5اثرگذاري متغیر مورد بررستتي قوي استت .   ≥ باشتتد، اثرگذاري   0.99

. بديهي استت  که با قرارگرفتن متغیر مورد  متغیر مورد بررستتي بستتیار قوي استت  

 بررسي در دو حال  آخر، اثرگذاري آن حتمي اس .  

 

 معرفی متغیرها -2-3

ل ،             ندازه دو مل مؤثر بر ا به عوا باني نظري مربوط  عات تجربي و م تاکنون در مطال

توانند اندازه دول  را در  اند که ميمتغیرهاي توضتتیحي بستتیاري شتتناستتايي شتتده 

شورهاي م  ه  هايي در رابطختلف تح  تأثیر قرار دهند. اما از آنجايي که نااطمینانيک

ضیحي بالقوه وجود دارد، در اين تحقیق از      سب متغیرهاي تو با مدل و يا ترکیب منا

( جه  تحلیل  MATLABافزار گیري مدل بیزيني )با استتتفاده از نرمروش میانگین

دول  در کشتتورهاي عضتتو ستتازمان     و بررستتي اثر اين عوامل بالقوه مؤثر بر اندازه

متغیر   24تعداد  68شتتود. )شتتامل ايران( استتتفاده مي   )OIC(کنفرانس استتالمي  

کننده اندازه دول  مورد استفاده قرار   عنوان عوامل تعیینتوضیحي در اين تحقیق به 

 ( نشان داده شده اس . 1گیرند که در جدول )مي

                                                           
66 Kass and Raftery 
67 Posterior Inclusion Probability 

شورها عبارت  68 سورينام، مالزي،      اين ک سنگال،  ستان،جیبوتي،  اند از: اردن، آلباني، بحرين، بنگالدش، ترکمن

مصتتر، يمن، قزاقستتتان، الجزاير، برونئي، بنین، ازبکستتتان، گامبیا، ستتیرالئون، ستتوريه، مالديو، گابن، نیجريه،  

تان،  تان، مراکش، گويان، موريتاني، پاکس قرقیزستان، آذربايجان، کوي ، بورکینافاسو، گینه، سودان، تاجیکس     

لبنان، کامرون، قطر، چاد، گینه بیسائو، توگو، تونس، عمان، اندونزي، موزامبیک، لیبي، کومور، امارات، ساحل    

 عا ، مالي، اوگاندا، ترکیه، عربستان سعودي، ايران و نیجر.  
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متغیرهاي توضتتیحي مورد استتتفاده در اين تحقیق به ستته دستتته: متغیرهاي  

منظور  چنین، در اين مقاله بهاند. هماقتصتتادي، اجتماعي و ستتیاستتي تقستتیم شتتده

سي، از         شورهاي مورد برر ضیحي بر روي اندازه دول  در ک سي اثر متغیرهاي تو برر

استتتفاده شتتده    1996-2113ي زماني هاي مربوط به دورهستتاله داده 18میانگین 

( آمده،  1ها از منابع مختلف آماري که در جدول )     استتت  که اطالعات مربوط به آن   

 آوري شده اس . جمع

 
آوري و عالم  همراه تعريف، منبع جمعکار گرفته شده در تحقیق بهمتغیرهاي به: 0جدول 

 انتظاري

 

یر
تغ
ه م
رو
گ

 

ف
دي
ر

 

یر
تغ
م

 

 تعريف متغیر و توضیحات مرتب  با آن
آوري اطالعات و منبع جمع

 هاداده

ي
ظار

انت
  
الم
ع

 

- 1 

G
.S

 

سهم کل مخار  دول  از تولید ناخالص داخلي )بر حسب 
 عنوان شاخص اندازه دول .درصد( و به

هاي آماري مالي پايگاه داده
متعلق به  (GFS) 69دول 

 11المللي پولصندوق بین
(IMF) ته

بس
 وا
یر
تغ
م

 

ي
ي اقتصاد

متغیرها
 

1 

L
G

D
P

p
c

 

لگاريتم طبیعي تولید ناخالص داخلي سرانه )بر حسب دالر و 
عنوان شاخص رشد اقتصادي. ( و به2115ثاب  سال  به قیم 

 منظور بررسي فرضیه واگنر وارد مدل شده اس .اين متغیر به

 11هاي توسعه جهانيشاخص
(WDI)  متعلق به بانک

 جهاني

 
ثب
م

 

2 

F
.D

 
گیري اندازه عتوان شاخصمتغیر مجازي فدرال، به

تمرکززدايي مالي. اين متغیر براي کشورهاي فدرال، مقدار 
پذيرد. يک و براي کشورهاي غیرفدرال، مقدار صفر را مي

بديهي اس  که کشورهاي فدرال نسب  به کشورهاي 
غیرفدرال از تمرکززدايي باالتري برخوردار هستند. اين متغیر 

 ده اس .منظور بررسي فرضیه لوياتان وارد مدل شبه

هاي سري مجموعه داده
 12زماني دموکراسي

(DTSD) 

ي
نف
م

 

3 

E
.G

 

هاي شدن اقتصادي )بر حسب درصد( که شامل جريانجهاني
درصد( از قبیل تجارت،  51واقعي تجارت )با وزن 

گذاري در پرتفولیو و گذاري مستقیم خارجي و سرمايهسرمايه
قبیل درصد( از  51چنین موانع تجارت )با وزن هم

هاي واقعي اس . اين ها بر روي جريانها و تعرفهمحدودي 
 منظور بررسي فرضیه رودريک وارد مدل شده اس .متغیر به

 KOF13مؤسسه 

وم
عل
نام

 

4 

T
.R

 

نسب  درآمدهاي مالیاتي به تولید ناخالص داخلي )بر حسب 
منظور بررسي فرضیه لوياتان مالي وارد درصد(. اين متغیر به

 اس .مدل شده 
WDI  

ثب
م

 

                                                           
69 Government Financial Statistics 
70 International Monetary Fund’s 
71 World Development Indicators 
72 Democracy Time-Series Dataset 
73 Konjunkturforschungsstelle (http://globalization.kof.ethz.ch) 
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5 

P
.D

 

هاي عمومي به تولید ناخالص داخلي )بر حسب نسب  بدهي
 عنوان شاخص توهم بدهي.درصد( و به

پايگاه آماري سنجش اقتصاد 

  (MECOMeter) 14کالن
ثب
م

 

6 

G
IN

 

 گیريعنوان شاخص اندازهضريب جیني )بر حسب درصد(، به
 نابرابري درآمد.

WDI  
ثب
م

 
1 

IN
F

 

  WDI )بر حسب درصد(.نرخ تورم 
ثب
م

 

8 

U
N

E
 

  WDI نرخ بیکاري )بر حسب درصد(.
ثب
م

 

9 

O
.D

 

متغیر مجازي نف . اين متغیر براي کشورهاي نفتي مقدار 
پذيرد. در يک و براي کشورهاي غیرنفتي مقدار صفر را مي

بندي کشورهاي نفتي، کشورهايي هستند که اين تقسیم
درصد  51صادراتشان حداقل نسب  صادرات نف  خام به کل 
 باشد.

ي کنفرانس گزارش ساالنه
تجارت و توسعه سازمان 

 15ملل متحد
(UNCTAD) 

 
ثب
م

 

11 

F
.L

 

عنوان شاخص سهم زنان از کل شاغالن )بر حسب درصد( و به
منظور بررسي قدرت دول  نرخ مشارک  زنان. اين متغیر به

مدل شده آوري مالیات و فرضیه کوو و روبین وارد در جمع
 اس .

WDI  
ثب
م

 

ي
یاي
راف
جغ
 و 
ي
اع
تم
اج
ي 
ها
یر
تغ
م

 

11 

L
P

O
P

 

 عنوان شاخصلگاريتم طبیعي جمعی  کل )برحسب نفر(، به
 اندازه کشور.

WDI 

وم
عل
نام

 

12 

L
.A

 

لگاريتم طبیعي مساح  کشور )بر حسب کیلومتر مربع(، 
 عنوان شاخص اندازه کشور.به

WDI  
ثب
م

 

13 

P
.G

 

  WDI )بر حسب درصد(.نرخ رشد جمعی  کل 
ثب
م

 

14 

P
.D

 

تراکم )چگالي( جمعی  که از نسب  جمعی  کل به مساح  
 آيد.دس  مي)بر حسب کیلومتر مربع( به

WDI ي
نف
م

 

15 
U

.P
 

درجه شهرنشیني )بر حسب درصد( که از نسب  جمعی  
 آيد.دس  ميشهري به کل جمعی  به

WDI 

وم
عل
نام

 

16 

D
.R

 

سال به  64تر از و بیش 15از  نسب  مجموع جمعی  کمتر
عنوان سال )بر حسب درصد( و به 15-64جمعی  بین 

 شاخص بار تکفل.
WDI  

ثب
م

 

11 

S
.G

 

هايي از شدن اجتماعي )بر حسب درصد( که شامل دادهجهاني
هاي مربوط به درصد(، داده 34هاي شخصي )با وزن تماس

مجاورت هايي از درصد( و داده 35جريان اطالعات )با وزن 
 درصد( اس . 31فرهنگي )با وزن 

 KOFمؤسسه 

وم
عل
نام

 

ي
اس
سی
ي 
هاي
یر
تغ
م

 

18 

D
.N

 

(. اين شاخص Polityخالص دموکراسي )يا همان شاخص 
رود و کار ميبراي سنجش درجه مشارک  مردم در دول  به

از طريق تفريق شاخص استبداد از شاخص دموکراسي 
تغییر  -11و  +11آيد. مقدار اين شاخص بین دس  ميبه
+ به معني 11به معني استبداد مطلق و  -11کند که مي

 دموکراسي کامل اس .

وابسته به  Polity IVمرکز 
وم دانشگاه مريلند

عل
نام

 

19 

C
.C

.I
 

گیري فساد. مقدار عنوان شاخص اندازهشاخص کنترل فساد به
قرار دارد و با نزديک  5/2و  -5/2اين شاخص بین دو عدد 

شدن میزان فساد کاهش و با نزديک  5/2مقدار  شدن آن به
 يابد.میزان فساد افزايش مي -5/2آن به مقدار 

هاي حاکمی  شاخص
ي (WGI) 16جهاني

نف
م

 

                                                           
74 MacroECOnimy Meter (http://mecometer.com) 
75 United Nations Conference on Trade And Development 
76 Worldwide Governance Indicator 
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21 

W
.S

 

آوري. اين متغیر براي بررسي فرضیه درگیري امتیاز جنگ
آوري رود و از مجموع سه جزء: امتیاز جنگکار ميبه
تشکیل شده اس  که هر يک از المللي، کشوري و قومي بین

)باالترين( را  11)کمترين( و  1اجزاء مقاديري بین 
 باشد.مي 31تا  1پذيرند. بنابراين مقدار اين متغیر بین مي

هاي پايگاه داده قسم 
 11عمده خشون  سیاسي

(MEPV) 

 
ثب
م

 

21 

P
.S

.D
 

عنوان يک نهاد متغیر مجازي سیستم رياس  جمهوري )به
. اين متغیر براي کشورهاي و شاخص رژيم سیاسي سیاسي(

داراي سیستم رياس  جمهوري مقدار يک و براي کشورهاي 
 پذيرد.با سیستم غیر رياس  جمهوري مقدار صفر را مي

پايگاه داده نهادهاي 
ي (DPI) 18سیاسي

نف
م

 

22 

P
.C

.I
 

عنوان يک نهاد سیاسي(. مقدار اين شاخص رقاب  سیاسي )به
)انتخابات رسمي( قرار  11)سرکوب( و  1عدد شاخص بین دو 

، رقاب  سیاسي 11شدن آن به مقدار عدد دارد و با نزديک
 يابد.افزايش مي

وابسته به  Polity IVمرکز 

ي دانشگاه مريلند
نف
م

 

23 

P
.R

.I
 

عنوان يک نهاد سیاسي(. شاخص معکوس حقوق سیاسي )به
با نزديک قرار دارد و  1و  1مقدار اين شاخص بین دو عدد 

 يابد.، آزادي سیاسي افزايش مي1شدن آن به مقدار عدد 

 19خانه آزادي
(FH)  

ثب
م

 

24 

P
.G

 

شدن سیاسي )بر حسب درصد( که شامل جهاني
درصد(، عضوي   25هاي مستقر در کشور )با وزن خانهسفارت

درصد(، میزان  28المللي )با وزن هاي بیندر سازمان
شوراي امنی  سازمان ملل متحد هاي مشارک  در مأموري 

 25المللي )با وزن هاي بیندرصد و معاهده 22)با وزن 
 درصد( اس .

  KOFمؤسسه

وم
عل
نام

 

 مأخذ: متغیرهاي تحقیق

 

 تجزیه و تحلیل نتایج -2

هايي تحلیل   مهم تاي  ن ترتیب در   به  (BMA)گیري مدل بیزي  هاي میانگین  ترين ن

( گوياي ترکیب متغیرهاي توضتیحي   2جدول ) ( ارائه شتده است .  4( تا )2جداول )

با         11مؤثر  يا بهینه استتت  که  از کل    81گیري مؤثربار نمونه   111111مدل برتر 

ساس نتاي  جدول )     224هاي موجود )مدل شده و بر ا صل  ترين ( از بیش3مدل( حا

باالترين احتمال پستتتین عددي         و احتمال پستتتین    81تعداد دفعات تکرار )مدل(، 

                                                           
77 the Major Episodes of Political Violence database 
78 Database of Political Institutions 
79 Freedom house 

شتمل بر دو مرحله نمونه MCهاي موجود بر مبناي الگوريتم گیري از مدلفرآيند نمونه 81 گیري غیرمؤثر ، م
عنوان معیار اصتتتلي  گیري مؤثر )بهستتتازي تا همگرايي و حصتتتول به تعادل( و نمونهمنظور تکرار شتتتبیه)به

ها و متغیرها، میانگین پسین ضرايب، انحراف معیار و ...(   از قبیل: احتمال وقوع مدل BMAمحاسبات روش  
شد. در اين تحقیق میزان ن مي شده    111111گیري مؤثر بار و نمونه 11111گیري غیرمؤثر مونهبا بار تعیین 

 اس .
به مجموع   (top10count)برابر با نستتب  تعداد دفعات انتخاب آن مدل  (Mi)احتمال پستتین هر مدلي  81

 باشد:مي MCدر فرآيند الگوريتم  (sum(top10count))مدل بهینه  11هاي کل انتخاب
PMi

= top10count/ sum(top10count) 
يک از      عددي وقوع هر  مال  به     11احت نه نیز  ب  مجموع انتخاب    مدل بهی کل      11صتتتورت نستتت به  مدل 

 شود.گیري مؤثر محاسبه مينمونه
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توان گف   (، مي3چنین بر استتاس نتاي  جدول )باشتتند. همردار ميبرخو 82تحلیلي

( )مدل اول( بتواند در بین   3شتتتده در جدول ) که بهترين مدل ارائه    که احتمال آن  

خوبي تغییرات اندازه دول  را توضتتتیح دهد، احتمالي در  مدل برآورد شتتتده، به 11

 111111ق در بین مدل بهینه فو 11درصتتد استت . احتمال وقوع  25تا  24حدود 

( نیز که متشکل از شش ستون    4درصد اس . جدول )   15/26شده نیز  مدل طراحي

متغیر توضیحي بالقوه در نظر گرفته شده را بر روي     24باشد، اهمی  هر يک از  مي

شان مي    شورهاي مورد مطالعه ن سامي     اندازه دول  ک ستون مربوط به ا دهد. بعد از 

دفعات تکرار هر يک از متغیرهاي توضتتیحي بالقوه و متغیرها، اولین ستتتون، تعداد 

يک از آن    مال وقوع هر  مان   83ها دومین ستتتتون نیز احت بار   111111را در ه

شان مي گیري مؤثر از مدلنمونه ستون بعدي مربوط به میانگین وزني   ها ن دهد. اما 

ضیحي در کل مدل      سین هر يک از متغیرهاي تو س .    ضرايب پ شده ا هاي برآورد 

ي اس  که اين ضرايب از قابلی  اطمینان باالتري نسب  به ضرايب متغیرهايي      بديه

اند، برخوردارند. ستون آخري نیز  که تنها بر اساس يک مدل واحد تخمین زده شده  

شان  ضرايب متغیرها مي ن شد. با مراجعه  دهنده انحراف معیار مربوط به هر يک از  با

احتمال وقوع هر يک از متغیرهاي     چنین با عناي  به ستتتتون      ( و هم2به جدول )  

متغیر توضتتیحي در   24يابیم که در بین ( در مي4توضتتیحي مورد نظر در جدول )

ندازه دول  در بلندمدت در            تأثیر حتمي بر ا ته شتتتده، برخي از متغیرها  نظر گرف

آمده اين جدول  دس گذارند. حال به تحلیل اهم نتاي  بهکشورهاي مورد بررسي مي

 پردازيم.تر ميطور جزئيبه

 

 

 

 

                                                           
نمايي نهايي هر مدل به  صتتورت نستتب  لگاريتم تابع درستت  مدل بهینه به 11احتمال تحلیلي هر يک از  82

 شود:مدل مذکور و در قالب رواب  ذيل برآورد مي 11مجموع لگاريتم 
t=lprobtop10 - lprobtop(max) 

P(Mi/y)=et/sum(et) 
هاي مهم  عنوان يکي از خروجياشتتد که بهباي مينمايي حاشتتیهاحتمال مذکور میزان لگاريتم تابع درستت 

 هاي رقیب برخوردار اس .هنگام مقايسه مدلاز اهمی  بسزايي به BMAروش 
احتمال وقوع هر يک از متغیرهاي توضتتتیحي بالقوه برابر با نستتتب  تعداد دفعات تکرار آن متغیر به کل             83

 باشد، يعني:شده ميگیري مؤثر  انجامنمونه
P(Xi=incount(i)/nkeep), i=1,2,…,24 
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 BMA روش بلندمدت نهیبه مدل 11 يرهایمتغ بیترک: 3 جدول

بار  111111بار تکرار کل يا  111111باشند، متغیرهايي هستند که پس از مي 1* متغیرهايي که داراي کد 

 اند.مدل بهینه )اول( قرار گرفته 11ها در ستون متغیرهاي مربوط به تکرار مؤثر در انتخاب مدل

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

 BMA مدل بهینه بلندمدت روش 11احتمال وقوع : 2جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 متغیر اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LGDPpc 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 F.D 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 E.G 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 T.R 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 P.D 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 GIN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INF 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 O.D 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.L 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LPOP 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.A 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 P.G 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 P.D 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 U.P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.R 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.G 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 D.N 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 C.C.I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W.S 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P.S.D 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 P.C.I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.R.I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.G 

 هامدل هاتعداد دفعات انتخاب مدل پسین )عددی(احتمال  احتمال پسین )تحلیلی(

2481/1 2315/1 6211 1 

1988/1 1995/1 5218 2 

1111/1 1581/1 4151 3 

1846/1 1192/1 2856 4 

1522/1 1365/1 955 5 

1118/1 1121/1 1886 6 

1519/1 1594/1 1554 1 

1488/1 1621/1 1622 8 

1332/1 1331/1 882 9 

1345/1 1312/1 815 11 

 کل 26149 1 1

26149/1 
 11احتمال وقوع  

 مدل
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ساس نتاي  تحلیل  شده در مورد متغیرهاي اقتصادي، متغیرهاي    هاي کمي انجامبر ا

  "کشورهاي نفتي"عنوان شاخص تمرکزدايي مالي( و )به "کشورهاي فدرال "مجازي 

به     به  بااهمی ،  با احتمال    عنوان متغیرهاي  یب   188451/1و  821111/1هاي  ترت

شته    شورهاي مورد مطالعه دا ین  اند. میانگتأثیري منفي و مثب  بر اندازه دول  در ک

به      مذکور  هاي  يب متغیر حدود   وزني ضتتتر یب  جه     11/1و  -12/1ترت استتت . نتی

کشورهاي نفتي نسب  به ساير     آمده به اين معناس  که کشورهاي فدرال و   دس  به

سي، به   شورهاي مورد برر تري هستند.   تر و بزرگترتیب داراي اندازه دول  کوچکک

از آنجا که کشتتورهاي فدرال نستتب  به کشتتورهاي غیرفدرال از درجه تمرکززدايي   

مالي باالتري برخوردارند، طبق فرضتتتیه لوياتان، انتظار نیز بر آن بوده استتت  که            

،  چنینتري نسب  به ساير کشورها باشند. هم    اراي دول  کوچککشورهاي فدرال د 

اي از درآمدهاي حاصل از فروش نف ،   از آنجا که در کشورهاي نفتي، قسم  عمده  

تر افزايش  شود، اندازه دول  در اين کشورها آسانهاي دولتي ميصرف جبران هزينه

در مدل مطابق انتظار     يابد؛ بنابراين عالم  مثب  و معنادار متغیر مجازي نف           مي

 اس . 

شدن اقتصادي نیز با تأثیري مثب ،    در بین متغیرهاي اقتصادي، متغیر جهاني 

س . به    سب  با اهمی  ا صدي در اين اي که با افزايش يکگونهاز متغیرهاي به ن  در

ندازه دول  حدود     یدکننده         درصتتتد افزايش مي 12/1متغیر، ا تأي بد. اين نتیجه  يا

ضیه رودريک برا  س ؛ به اين معنا که مخار  دولتي     فر شورهاي مورد مطالعه ا ي ک

اند؛ نقش کاهنده  در اقتصتتادهايي که در معرض ريستتک بیروني زيادي واقع شتتده  

کند؛ بنابراين با افزايش درجه بازبودن اقتصتتتاد، اندازه دول           ريستتتک را بازي مي 

  العات تجربي،ستتو با نتاي  بستتیاري از مط آمده همدستت يابد. نتیجه بهافزايش مي

سینا و واژيارگ )  سیا 1998نظیر: ال ( 1394خندان )( و گل2119) 84(، ايپفاني و گان

 ( اس . 2112) 85و مغاير با نتاي  برخي از مطالعات تجربي نظیر: آدسرا و بويکس

(، ستتتاير متغیرهاي  4آمده در جدول )دستتت هاي بهبر استتتاس نتاي  تخمین

سطح احتمال   صادي، از معناداري و  ستند. يکي    اقت الزم براي اثرگذاري، برخوردار نی

آمده در بین اين متغیرها آنستتت  که متغیر لگاريتم طبیعي    دستتت از نتاي  مهم به  

سرانه )به  صادي( داراي تأثیر منفي و      تولید ناخالص داخلي  شد اقت شاخص ر عنوان 

                                                           
84 Epifani and Gancia 
85 Adsera and Boix 
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رهاي  ومعناي عدم تأيید فرضیه واگنر در کش  معنا بر روي اندازه دول  اس  که به بي

س . در توجیه نتیجه به  س  مورد مطالعه ا ضیه واگنر از     د ستي گف  که فر آمده باي

يه           پا بدنه نظري قوي و منستتتجم در بخش عمومي برخوردار نبوده و تنها بر  يک 

شدن تدوين شده اس . نتاي  بسیاري از      تجربه برخي از کشورها، در جريان صنعتي  

(،  2119( و اپیفاني و گانستتیا )1998ارگ )مطالعات تجربي نیز نظیر: الستتینا و واژي

 اند.فرضیه واگنر را تأيید نکرده

شتتتده در مورد متغیرهاي اجتماعي و هاي کمي انجامبر استتتاس نتاي  تحلیل

با    )به  "لگاريتم جممعی  کل   "جغرافیايي، متغیر   ندازه کشتتتور(  عنوان شتتتاخص ا

بلندمدت داشته اس . تأثیري منفي و حتمي بر اندازه دول  در  998861/1احتمال 

 1118/1با خطاي معیار پايین      -14/1میانگین وزني ضتتتريب متغیر مذکور تقريبا     

( براي کشورهاي مورد  1998اس . اين نتیجه تأيیدکننده فرضیه السینا و واژيارگ )   

با فرض کشش قیمتي صفر و فرض هزينة نهايي ثاب ،   مطالعه اس . به اين معنا که  

شده  که بهبراي کاالها و خدماتي  ستلزم      ، جمعی اندصورت عمومي فراهم  شتر م بی

سهمي از مخار  عمومي کمتري به س     مي  GDPعنوان  شد، زيرا کاالهايي که تو با

اي  بنابراين کشوره . شود بخش عمومي فراهم شده در بین افراد بیشتري تقسیم مي   

آمده  دستت بهتر، از مخار  عمومي ستترانه کمتري برخوردارند. نتیجه با اندازه بزرگ

(  2111( و شتتتانچاي )2118ستتتويي نزديکي با نتاي  مطالعات بناروچ و پاندي )هم

( و ايپفاني و گانستتتیا   1989) 86دارد و با نتاي  برخي از مطالعات نظیر: گروستتتمن    

 ( مغاير اس . 2119)

ستتتال به کل     64تر از و بیش 15نستتتب  مجموع جمعی  کمتر از   "متغیر 

تأثیري   952111/1با احتمال   ر بین متغیرهاي اجتماعي   )بار تکفل( نیز د   "جمعی  

مثب  و حتمي بر اندازه دول  در بلندمدت داشته اس . میانگین وزني ضريب متغیر  

درصد افزايش  اس . به اين معنا که يک 1652/1با خطاي معیار  35/1 اًمذکور تقريب

شورهاي مورد مطالعه      ساير عوامل، اندازه دول  را در ک در اين متغیر با فرض ثبات 

توان  اي را ميدرصد افزايش خواهد داد. دلیل چنین نتیجه 35/1در بلندمدت حدود 

صیص عمده مخار  عمومي به     ستگي و تخ شتي و    هزينهدر واب شي، بهدا هاي آموز

  سويي نزديکي آمده همدس  تأمین اجتماعي در کشورهاي مختلف دانس . نتیجه به  

دارد. البته در مقابل، مطالعاتي  ( 2111)( و شلتون 1998با نتاي  مطالعات رودريک )

                                                           
86 Grossman 
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( رابطه معنادار بین اين دو متغیر    2118( و گمل و همکاران )  2116) 81نظیر درهر

عنوان شتتاخص ديگر اندازه کشتتور با   نیز به "مستتاح  ستترزمین "غیر مت اند.نیافته

س  که تأثیري مثب  بر اندازه دول    925481/1احتمال  ، از متغیرهاي با اهمیتي ا

سبات انجام      ساس نتاي  محا شته و بر ا ضريب     در بلندمدت دا شده، میانگین وزني 

باشتتتد.  مي 12/1 پستتتین اين متغیر در تأثیرگذاري بلندمدت بر اندازه دول  حدود

( و رودريک  2112ستتو با نتاي  مطالعات آدستترا و بويکس )آمده همدستت نتیجه به

(، ستتاير  4آمده در جدول )دستت هاي بهبر استتاس نتاي  تخمین( استت . 1998)

سطح احتمال الزم براي اثرگذاري،    متغیرهاي اجتماعي و جغرافیايي، از معناداري و 

 برخوردار نیستند.

شده در مورد متغیرهاي سیاسي، متغیر     هاي کمي انجام  تحلیلبر اساس نتاي 

)شتاخص رژيم ستیاستي(      "کشتورهاي داراي ستیستتم رياست  جمهوري    "مجازي 

تأثیري منفي بر اندازه دول  در      938421/1 عنوان متغیري بااهمی ، با احتمال    به 

آمده به اين معناستت  که  دستت استت . نتیجه به کشتتورهاي مورد مطالعه داشتتته 

کشورهاي داراي سیستم رياس  جمهوري نسب  به ساير کشورهاي مورد بررسي،          

را چشده اس .   تر هستند؛ که منطبق بر مباني نظري ارائه داراي اندازه دول  کوچک

راي ساختار رياس  جمهوري، تفکیک قدرت بیشتر اس ؛ اين امر هاي داکه در رژيم

ر  تر و کاراتگذاران و در نتیجه دول  کوچکمنجر به رقاب  بیشتتتر بین ستتیاستت   

پايین      به  خار   جدد کمتر و م نابع، توزيع م هاي     همراه اتالف کمتر م کاال تر براي 

شلتون )  شود.  عمومي مي ستا،  سي عوام 2111در اين را ل مؤثر بر اندازه ( نیز در برر

دول ، يک ضتتريب منفي براي متغیر مجازي کشتتورهاي داراي ستتیستتتم رياستت    

دستت  آورده استت . در بین ستتاير متغیرهاي ستتیاستتي نیز، خالص       جمهوري به

سطح احتمال وقوع  و اثرگذاري مثب ، از باالترين 118211/1دموکراسي با احتمال 

س  که نتیجه به  س  برخوردار ا سي بر اندازه  بر آمده مبنيد اثرگذاري مثب  دموکرا

اژيارگ  السینا و و مطالعات تجربي نظیر: بسیاري از  همسويي نزديکي با نتاي    ،دول 

( دارد؛ البته، اين نتیجه    1394خندان ) ( و گل 2119(، ايپفاني و گانستتتیا )   1998)

( استتت . بر 2112مغاير با نتاي  برخي از مطالعات تجربي نظیر: آدستتترا و بويکس )

س  س  هاي بهاس نتاي  تخمینا سي، از       4آمده در جدول )د سیا ساير متغیرهاي   ،)

 معناداري و سطح احتمال الزم براي اثرگذاري، برخوردار نیستند.
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 BMA روش محاسبات  ينتا: 2 جدول

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5

کارگیري روش  مطالعه حاضتتتر با استتتتفاده از رويکرد اقتصتتتادستتتنجي بیزي و به    

هاي قوي اندازه بخش   کننده به بررستتتي تعیین  (BMA)گیري مدل بیزي  میانگین 

)شتتامل ايران( در   (OIC)عمومي در کشتتورهاي عضتتو ستتازمان کنفرانس استتالمي 

 24از  اين منظور به. پرداخته استت  1996-2113ستتاله  18بلندمدت و طي دوره 

متغیر که بر استتاس مباني نظري و مطالعات تجربي بر روي اندازه دول  مؤثرند، در  

ستفاده         سي ا سیا صادي، اجتماعي و  سته: متغیرهاي اقت س   شده  سه د  برآورد با. ا

انحراف معیار 

 ضرايب

میانگین پسین 

 ضرايب
 احتمال وقوع متغیر

تعداد دفعات 

 انتخاب متغیر
 رديف متغیر

وه 
گر

ها
یر
تغ
م

 

1262/1 1151/1- 198451/1 9845 LGDPpc 1 

ي
اد
تص
 اق
ي
ها
یر
تغ
م

 

1152/1 1231/1- 821111/1 82111 F.D 2 

1122/1 1161/1 155211/1 15521 E.G 3 

1158/1 1182/1 281561/1 281561 T.R 4 

1161/1 1142/1 214821/1 21482 P.D 5 

1111/1 1111/1 142111/1 14211 GIN 6 

1112/1 1111/1 182551/1 8255 INF 1 

1132/1 1115/1 125421/1 12542 UNE 8 

1161/1 1115/1 188451/1 18845 O.D 9 

1111/1 1111/1 145211/1 4521 F.L 11 

1118/1 1412/1- 998861/1 99886 LPOP 11 

 و 
ي
اع
تم
اج
ي 
ها
یر
تغ
م

ي
یاي
راف
جغ

 

1189/1 1188/1 925481/1 925481 L.A 12 

6855/1 4482/1- 348211/1 34821 P.G 13 

1128/1 1181/1- 391851/1 391851 P.D 14 

1228/1 1125/1- 215861/1 21586 URB 15 

1652/1 3544/1 952111/1 92211 D.R 16 

1121/1 1113/1 143511/1 4351 S.G 11 

1124/1 1135/1 118211/1 69821 D.N 18 

ي
اس
سی
ي 
ها
یر
تغ
م

 

1166/1 1161/1- 592111/1 59211 C.C.I 19 

1124/1 1151/1 198821/1 19882 W.S 21 

1151/1 1211/1- 938421/1 96842 P.S.D 21 

1133/1 1122/1 295581/1 295581 P.C.I 22 

1111/1 1118/1- 165211/1 6521 P.R.I 23 

1112/1 1111/1- 161851/1 6185 P.G 24 
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ه کنندگان قوي اندازتعیین ضتترايب، از بیزي گیريمیانگین و رگرستتیون 111111

شخص  دول  ساس نتاي  به . اندشده  م س  بر ا شاخص   د آمده، متغیرهاي جمعی  )

شور( و بار تکفل به  ترتیب با عالئم منفي و مثب  داراي اثر حتمي بر مخار   اندازه ک

شاخص ديگر           شور ) ستردگي ک سع  و گ ستند. تأثیر متغیرهاي و سرانه ه عمومي 

شور( و جهاني  صادي نیز بر اندازه بخش    اندازه ک عمومي، با عالم  مثب ،  شدن اقت

کار برده شده در   به نسب  با اهمی  اس . ضرايب و معناداري متغیرهاي مجازي به   

دهنده آنستتت  که کشتتتورهاي داراي ستتتاختار فدرال )شتتتاخص   مدل نیز نشتتتان

تمرکززدايي مالي( و کشتتورهاي داراي ستتیستتتم رياستت  جمهوري )شتتاخص رژيم  

کشتتورهاي نفتي، داراي اندازه بخش ستتیاستتي(، داراي اندازه بخش عمومي کمتر و 

  باشند. در ضمن، فرضیه   عمومي بیشتري نسب  به ساير کشورهاي مورد مطالعه مي    

 شود.  واگنر نیز براي کشورهاي مورد مطالعه رد مي

ضو      در دول  اندازه بزرگ بودن به توجه با شورهاي ع شتر ک عنوان به OICبی

ر  ي در بیشتقو و کوچک دول  حضور به دیتأک وتوسعه اي از کشورهاي درحالنمونه

  در دول   اندازه  کاهش  منظوربه  ،قیتحق نيا  ينتا  استتتاس بر ،مطالعات تجربي  

ي در  نفت يدرآمدها به دول  بودجه يوابستتتتگ کاهش ،کشتتتورهاي مورد مطالعه

شورهاي نف   سازمان ک ستفاده  با) ياتیمال يدرآمدها شيافزا قيطر از خیز اين    زا ا

س  یس  ،(قانونمند و حیصح  ساختار  يدارا ياتیمال نظام کي    یجمع ليتعد يهاا

شفاف       ،( یجمع ساختار  رییتغ) س  تمرکززدايي مالي )با تدوين قوانین  سیا اعمال 

يه      یان ال خار  براي تعیین رواب  م مد و م هاي مختلف دولتي در   و مشتتتخص درآ

 و ياحتمال  يخارج  يها ستتتکير به  توجه  وهاي مالیه عمومي(    نظريه  چارچوب 

ش  يهانهيهز صاد  شدن يجهان از ينا سب  يهاحلراه افتني و اقت   از) آن يبرا منا

ص    جانبه،همه و مؤثر ييزدامقررات :لیقب صو ضا  جاديا و يساز يخ   در يرقابت يف

 .شوديم شنهادیپ( کشور داخل
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