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  يدهچك
رشد و گسترش صنايع كوچك و متوسط در استراتژي ، در ساختار صنعتي كشورها تغييربا  ،هاي اخير در دهه    

موفق كشورهاي تازه صنعتي  ي با توجه به تجربه. است دهش اردرجايگاه خاصي برخواز صنعتي كشورها  ي توسعه
بخش يافته،   ي توسعهو توسعه ي درحال كشورها درگذاران اقتصادي معتقدند كه كارشناسان و سياست ،شده

دهد كه ها نشان ميبررسي. اقتصادي هستند توسعه يامل مهمي در ع ،كوچك و متوسطصنايع ويژه  خصوصي به
به همين دليل، . گذارند بر رشد اقتصادي اثر مي ،هاي شغلي جديدكارآفريني، نوآوري و ايجاد فرصتبا  صنايعاين 

الوه بر ع. اند مورد توجه قرار گرفتههاي خرد و متوسط  زا، بنگاه هاي اشتغالفعاليت ه يتوسعبه منظور  ،در ايران
كوچك و متوسط هستند و بيش از نيمي از  ،كه درصد بااليي از واحدهاي صنعتي كشور با توجه به اين ،اين

 توانند نقش و مي دنبرخوردار شدسزايي ه اهميت ب ازصنايع اين اند  شاغالن بخش صنعت را در خود جاي داده
، در اين مقاله دليل اهميت موضوع،به  .صنعتي و اقتصادي كشور داشته باشند توسعه يهاي آتي  اساسي در برنامه

چارچوب مدل رشد سلو تعميم يافته،  دراستاني صنايع كوچك و متوسط و رشد اقتصادي  ي اندازه ه ي ميانرابط
بر اساس . شده استبررسي هاي تابلويي  و روش داده 1385- 1383 زمانيدوره  تركيبي هايبا استفاده از داده

بر اهميت  دليليكشور وجود دارد كه هاي استانن صنايع كوچك و متوسط و رشد اقتصادي ايممثبت  رابطه نتايج،
  . استاين صنايع 
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  مقدمه -1
حركت به . تغييرات زيادي در بازارهاي جهاني رخ داده است ،اخير ي هدر دو ده      

توليد  دوره ي به موازات آن، واي و جهاني شدن بازارها سرعت گرفته  سوي منطقه
گيري مشتري محوري در حال شكل دوره يمحوري به انتهاي حيات خود رسيده و 

بهينه از امكانات و جلوگيري از هدر  ي توليدكنندگان صنعتي با هدف استفاده. است
تغيير در ساختار صنعتي  ،آن ه ياند كه نتيجانديشيده تمهيداتي رفتن منابع با ارزش،

رشد و ترويج صنايع كوچك و متوسط  يكي از مشخصات بارز و اصلي اين ساختار، .است
   .است

هاي بسياري  در كشورهاي مختلف جهان داراي شباهت 1متوسط هاي كوچك و بنگاه     
هر كشور  .دست آورده ها ب توان تعريف يكساني از آن هستند، اما با وجود اين، نمي

و  توليد حجم هاي اشتغال، حجم سرمايه، صنايع و نيز شاخصراساس نوع انتظار از اين ب
تر اين  بيش. است ارها ارائه كردهاز اين كسب و ك ييفكو  يكم تعريفدو نوع  ،تكنولوژي

ي مانند تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مطرح بر اساس معيارهاي كم  ريفاتع
   ).1385هاي مجلس، مركز پژوهش( اند شده
 ،ها وزارتخانه .كمي وجود دارد ياتفاق آرا در ايرانكوچك و متوسط  صنايعتعريف در     
هاي مختلف،  سازمان در تعاريف. اند رائه كردهسسات مختلف، تعاريف متفاوتي را اؤم

هاي  مركز پژوهش( است شده شاخص تعداد كارگران به صورت مشترك درنظر گرفته
   ).1385مجلس،

هاي كوچك و  بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه     
نفر  50كه كمتر از هستند ) شهري و روستايي(متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي 

وزارت تعاون نيز بر حسب مورد، تعاريف وزارت ). 121: 1383يونيدو، (كارگر دارند
مركز آمار ايران . برد كار ميه اين صنايع ب باره يصنايع و معادن و مركز آمار ايران را در
 9تا  1كسب و كارهاي داراي : است بندي كرده كسب و كارها را به چهار گروه تقسيم

- هرچند اين طبقه. كاركن 100كاركن و بيش از  99تا  50كاركن،  49تا  10ن، كارك

مركز آمار ايران، فقط كسب و  ،اروپا دارد ي بندي ظاهراً شباهتي با تعاريف اتحاديه
و ساير  مي شمردهاي كوچك و متوسط نفر نيروي كار را بنگاه 100كارهاي كمتر از 

                                                            
1- Small & Medium Enterprises 
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بانك مركزي ايران نيز كسب . كندقلمداد مي كسب و كارها را كارخانجات صنعتي بزرگ
  .كندهاي كوچك و متوسط تلقي مينفر نيروي كار را به عنوان بنگاه 100و كارهاي زير 

         ، صنعت يا عبارت بود از صنايع بزرگ جديدي كه از 1343تا قبل از سال در ايران، 
ها و يا صنايعي كه از قرنها در ايران آغاز شده بود  دوم قرن حاضر تأسيس آن ه يده

صنعت . بود به ارث رسيده نگران به فرزندان آناترين صنعتقبل، نسل به نسل از قديمي
گري، قفل و كليدسازي هاي دستي، سفالايران، صنعت دستي مانند بافندگي، ريسندگي

ه بافي بود و صنعتي كه به پيروي از كشورهاي صنعتي ب تر از همه قالي و آهنگري و مهم
حد فاصل اين دو صنعت، صنعتي بود كه براي . ايران وارد گرديد، صنعت بزرگ بود

هاي مثل كارگاه ؛تأمين برخي نيازهاي مصنوعات مدرن، در كشور ايجاد شده بود
هاي ي نياز تعميري يا اصالحي برخي از ماشينو نظاير كه تا حد مكانيكي و تراشكاري

اي كه بتوان به ها، رشتهغير از اين. كردمي  وردهوارد شده از كشورهاي صنعتي را برآ
كمتر  عنوان صنعت كوچك به مفهومي كه امروز در دنياي صنعتي بدان اشاره مي شود،

  .وجود داشت
واحدهاي صنعتي كوچك مدرن، از اواسط سال  توسعه ياولين اقدام براي ترويج و      

صنايع  توسعه يوجه به لزوم ت وزيران وقت با تأدر اين سال، هي. دشآغاز  1343
اي تسهيالت كارخانه ي هاي كمك مالي و تهيهكوچك و متوسط، طرح اجراي برنامه

مدرن در قالب نواحي صنعتي يا زيربناي الزم، تصميم به تأسيس سازماني به نام 
سيس نواحي أول اصلي طرح و تؤسازمان مزبور، مس. گرفت» سازمان نواحي صنعتي«

صنعتي نمونه در  ي و در همان زمان يك ناحيه شدختلف كشور صنعتي در مناطق م
  . دشاهواز با همكاري سازمان ملل تأسيس 

به يك  ، دست آمده تجربياتي كه طي چندسال فعاليت سازمان نواحي صنعتي ب     
 1347در سال  .انجاميدصنايع كوچك  توسعه يخط مشي  ي تجديد نظر كلي درباره

سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي «جديدي به نام  دولت تصميم گرفت سازمان
جامع  ي تر براي اجراي يك برنامهعمل گسترده ي تر و حوزه وليت بيشؤ، با مس»ايران

د و اين عامل اصلي طرح و كنصنايع كوچك، جايگزين سازمان نواحي صنعتي  توسعه ي
يير و تحول ادامه اين تغ. هاي كمك به صنايع كوچك كشور شداجراي همه گونه برنامه
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داشت تا در حال حاضر كه صنايع كوچك به عنوان بخشي از وزارت صنايع در حال 
 ).8: 1377قره چه، (فعاليت است

توسعه سوم  ي بررسي عملكرد صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد ايران طي برنامه     
ا افزايش اين است كه ب ه ينشان دهندتوسعه دوم  ه يهاي برنامدر مقايسه با سال

  . تر شده است نسبي تعداد صنايع متوسط، نقش اين صنايع در صنعت ايران بيش
 ه يدور دردر ايران  )SMEs(صنايع كوچك و متوسط شماره ي يك براساس جدول

  .درصد از كل صنايع را به خود اختصاص داده است 86، بيش از 1385-1383زماني 
 تا 1383هاي  و بزرگ در سال درصد صنايع كوچك، متوسط -شماره ي يك  جدول

1385  
 1385 1384 1383 سال

%75 صنايع كوچك  76%  75%  

%11 صنايع متوسط  11%  11%  
%14 صنايع بزرگ  13%  14%  

 ه ي، مقالكوچك و متوسط در رشد و اشتغال يها به دليل اهميت روزافزون بنگاه     
 ،در ايراناستاني صاد صنايع كوچك و متوسط بر رشد اقتتأثير حاضر به منظور بررسي 

در . صاص يافتتاخاهميت اقتصادي اين صنايع به  دوم بخش. دشتنظيم  بخش شش در
ي نظر چوب، چارچهارمبخش در تحقيق ارائه و ه يپيشيني اجمالي از وم مرورسبخش 

گيري  به نتيجه ششمتخمين مدل و بخش به بخش پنجم  .دشتشريح ها  و دادهل مد
   . شد اختصاص داده

   SMEsهميت اقتصادي ا -2
  هاي شغلي  هاي كوچك و متوسط در ايجاد فرصتسهم بنگاه -1- 2

هاي كوچك و متوسط براي بنگاه ه يهاي شغلي در محدودموضوع ايجاد فرصت     
به  1970 ي اين مطلب در اواخر دهه. اولين بار در اياالت متحده مورد توجه قرار گرفت

كوچك و متوسط به شكل  هاي، بر روي بنگاه)1987(1دليل انتشار تحقيق ديويد بيرچ
هاي بزرگ ديگر عامل اصلي ايجاد او به اين نتيجه رسيد كه بنگاه. دشاي مطرح گسترده

                                                            
1-Birch 
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 هايهاي جديد را بنگاهكه اكثر شغل طوري  به؛ نيستند  اشتغال در آمريكا ي كننده
  ).1383مجيدي، (كنند كوچك و متوسط ايجاد مي

هاي توليدي در بنگاه ، بين)1996( 1و بيگز اسنودگراس ي طالعهبر اساس م     
هاي كوچك و خرد هستند و تعداد داراي  مقياس هادرآمد، اكثر بنگاهكشورهاي كم
. هايي با مقياس كوچك و خرد وجود دارندها با مقياس بزرگ در كنار بنگاه كمي از بنگاه

هاي تر سهم توليد و ايجاد فرصت شط، بيكه، براي كشورهاي با درآمد متوس اليدر ح
در مجموع در كشورهاي با . استبا مقياس متوسط  هاييشغلي مربوط به بنگاه

  .تر وجود دارد هاي بزرگ بنگاه ي باال گرايش به سمت اندازه ي درآمدسرانه
هاي خرد و يك اقتصاد، نسبت قابل توجهي از بنگاه توسعه ينظر از سطح  صرف     

، ) 2003(2شنايدرا .دكنن فعاليت مياي يررسمي و يا اقتصاد سايهبخش غكوچك در 
اروپاي  جماهير شوروي سابق،( 1كشور در حال گذار 22بخش غيررسمي را در  ي اندازه

ن ايماقتصادي  توسعه يعضو سازمان همكاري و  كشور 21و در ) مركزي و شرقي
سهم بخش غيررسمي در مقايسه كرده و به اين نتيجه رسيد كه  2002-2000هاي  سال

اتحاد اقتصادي،  توسعه يتوليد ناخالص داخلي براي كشورهاي عضو سازمان همكاري و 
 44.8و  29.2،  16.7جماهير شوروي سابق و اروپاي شرقي و مركزي، به ترتيب حدود 

  .استدرصد 
-تا كم 13(كشور  54خود براي  ، در مطالعات تجربي )2003( 3و همكارانآياگري      

هاي بنگاهاشتغال نشان دادند كه سهم ) درآمدتا پر 17تا درآمد متوسط و  24، آمددر
 65درآمد به بيش از درصد در كشورهاي كم 32اشتغال از  از كلكوچك و متوسط 

هاي كوچك و سهم بنگاهچنين  هم .آمد تغيير يافته استدرصد در كشورهاي پر در
مثالً در . است بودهخوردار افزايشي بر متوسط در توليد ناخالص داخلي از يك روند

هاي كوچك و متوسط در توليد ناخالص داخلي، حدود درآمد سهم بنگاهكشورهاي كم
دهد كه اين نتايج نشان مي. استدرصد  52شورهاي پردرآمد حدود درصد و در ك 15

 آنان درزايشي در سهم هاي كوچك و متوسط در اشتغال، با افافزايش سهم بخش بنگاه
  .است بودههمراه  توليد ناخالص داخلي

                                                            
1-Snodgrass & Biggs 
2-Schneider 
3-Ayyagari et al 
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اخلي، ايجاد اشتغال و توليد ناخالص د با توجه به تأثير سهم بخش غيررسمي در     
درآمد، سهم بخش غيررسمي در اشتغال و توليد مشخص شده كه در كشورهاي كم

كه اين وضعيت با سهم بخش  استدرصد  47و  42داخلي، به ترتيب ناخالص 
شده تغال و توليد ناخالص داخلي، براي كشورهاي با درآمد باال  مقايسه غيررسمي در اش

  .است درصد 13و  15كه به ترتيب 
درآمد سهم نسبي در كشورهاي كم ،)2003(و همكارانش براساس مطالعات آياگري     
هاي كوچك و متوسط در اشتغال و توليد ناخالص داخلي نسبت به بخش بنگاه

ني جايي كه فقيرترين افراد، يك سطح حداقلي از زندگي را يع ؛غيررسمي كمتر است
هايي است كه موجب تقدم با سياست توسعه يدر كشورهاي درحال  ،بنابراين. دارند

تفكيك بخش رسمي از بخش غيررسمي شود تا موجب توانمندسازي كشورهاي فقير 
هاي عاليتچنين موجب گرايش اين كشورها به سمت ف مشاركت در بازارها و هم براي

  .باال شوند ي اقتصادي با ارزش افزوده
ها به منظور افزايش سهم بنگاهتوسعه تر كشورهاي در حال  در بيش ،به طور كلي     

هاي كوچك و متوسط تري به بنگاه هاي بيشهاي شغلي، سرمايهدر ايجاد فرصت
ضو سازمان ها در كشورهاي عدرصد از بنگاه 95 هك يبه طور. اختصاص داده شده است

درصد  70تا  60هاي كوچك و متوسط هستند كه بنگاه ،1اقتصادي توسعه يهمكاري و 
درصد از  99در كشور اكوادر  ،به عنوان مثال. اندهاي شغلي را ايجاد كردهاز ظرفيت

درصد از سهم اشتغال را به خود اختصاص  55كاركن هستند كه  50هاي با تعداد بنگاه
  ).2،2005داوز(داده اند

  SMEsوري در كارآفريني، نوآوري و بهره -2-2
كارآفريني در بين اقتصاددانان،  ه يتوجه به مقول ،امروزمتحول دنياي در       
، )1934(اقتصادي  توسعه ي ي در نظريه. است مردان و مردم عادي رواج يافته دولت

مهم در بررسي متوجه نقش كارآفرين، به عنوان بازيگر نقشي شومپيتر ديدگاه خود را 
بر ) 1921( 3درمكتب شيكاگو، نايتو  داردداري، معطوف ميتحول سرمايه ه يعرص

                                                            
1-Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
2-Dawes 
3-Night 
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نايت، كارآفرين كسي  ي به گفته. نه بر شخصيت وي ورزيدعملكرد كارآفرين تأكيد 
  . كندمبادله با هدف تأمين سود داخل مياست كه خود را در معامله و 

و در حالت  ردهاي كارآفريني داگيري فعاليتكلبر ش مهميثير أت شرايط اقتصادي     
به سمت خوداشتغالي سوق  ، كارگرانيابدمياقتصادي كه بيكاري افزايش  توسعه يعدم 
اقتصادي و رشد اقتصادي به دليل ايجاد  توسعه يشوند و بر عكس در زمان  مي داده

-ه سمت شكلتر كارگران ب ، بيشهاي شغلي و افزايش سوددهي در انواع صنايعفرصت

ه دليل نوع بشوند و صنايع كوچك و متوسط مي ي كسب و كارهاي جديد سوق دادهده
ابت بين اين قشان وابستگي زيادي به منابع انساني دارند و در واقع ابزار اصلي ر فعاليت
  ).2005،داوز(گيرد با تكيه بر منابع انساني شكل مي نو و ي بر اساس يك ايدهصنايع 

صنايع كوچك و متوسط قادرند با ). 2005(و همكارانش كيبالعات طبق مط بر     
به ايجاد نوآوري در محصول در  توسعه ياستفاده از مقدار ناچيزي سرمايه در تحقيق و 

ها قادرند دستاوردهاي تحقيقات دانشگاهي زيرا اين بنگاه ؛هاي گوناگوني بپردارند ميزان 
دست ه هاي بسيار كمي بزرگ را با هزينهدر صنايع ب(R&D)  توسعهو نتايج تحقيق و 

هاي جديد توليد در صنايع كوچك و نوآوري و ايجاد روش ه يانگيز ،در واقع. آورند
كافي براي شروع يك طرح  متوسط باال است و چون اين صنايع فاقد توان و سرمايه

 با ارائهكوشند تا لذا مي. بين باال است توليدي در مقياس بزرگ هستند در نتيجه رقابت
د و كارايي نهاي قبلي توليد را بهبود بخشش جديد در توليد، فرآيندها و روشيك رو ي

د تا از اين طريق سهمي از بازار كننخود را افزايش دهند و يا محصوالت جديدي معرفي 
 ،به طور كلي. ندكنرا به دست آورند و يا اين كه بازاري براي محصوالت جديدشان ايجاد 

و  استوجودي و مبدأ فعاليت صنايع كوچك و متوسط  ي خالقيت، جوهره كارآفريني و
توجه به  از اين رو شود،هاي اين صنايع محسوب ميبه عنوان بخش بزرگي از دارايي

هاي ترين سياستنش در ميان اين افراد يكي از مهمآموزش مداوم و باال بردن سطح دا
  ).1383ي، مجيد( استقويت صنايع كوچك و متوسط و تتوسعه 

، )2000(اقتصادي  توسعه يطبق تحقيقات كشورهاي عضو سازمان همكاري و      
كوچك و متوسط از كل سهم رشد صنايع در بهترين حالت آن،  درصد رشد باالي صنايع

. ايفا كندنقش مهمي در رشد اقتصادي و نوآوري  است كه توانسته استدرصد  10يا  5
ي در رابطه با ايجاد شغل و يوارداني كه مجريان استثنااين صنايع با استفاده از تازه 
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 ميزان ،و اين در حالي است كه در اكثر كشورها هستند برتري خود را نشان دادهنوآوري 
  .ايجاد شغل توسط صنايع كوچك و متوسط از صنايع بزرگ بيشتر است

           اشاره دارند كه ) 1993( 2و بامول )1986و  1976( 1اگرچه روسينبرگ     
ثر براي پيشرفت ؤهاي انتقال يافته از ديگر كشورها به عنوان محركي متكنولوژي

اين مطلب كه درباره ي نوآور نيستند بحث  توسعه يتكنولوژي در كشورهاي درحال 
ي از طريق عمل نقش مهم توسعه يصنايع كوچك و متوسط در كشورهاي درحال 

هرچند اكثر صنايع كوچك و متوسط پيشگام  .ستاكنند، كار مشكلي مي نوآوري بازي
تر اوقات  در بيش، اندتر را تركيب كردههاي قديميخاذ نوآوري نيستند و غالبا تكنيكات

د كه صنايع دهها نشان ميمثالً تحليل ؛ايع بزرگ نوآورترنداين صنايع نسبت به صن
 .نوآوري بااليي دارند كامپيوتر، ميزانبر با تكنولوژي باال مثل كوچك در صنايع مهارت

بر با تكنولوژي پايين مثل شيمي، صنايع  تر در صنايع سرمايه هاي بزرگ چنين بنگاه هم
اما بعضي از  .)2002، 3بيگز(ندهستغذايي و صنايع ماشيني نوآوري بااليي را دارا 

هاي صنايع بزرگ و به چالش بر مزيت) 2001( 4محققين چون پاگانو و اسچيواردي
ارند و معتقدند كه صنايع تأكيد د SMEsيات اصولي طرفداران رشد كشاندن فرض

هاي تمام از مقياس به آساني هزينه حاصلهاي جوييتوانند با استفاده از صرفهبزرگ مي
دار  وري بااليي عهدهخود را با اثرات بهره) R & D( توسعه يشده مربوط به تحقيق و 

  .شوند

  ي پژوهشزمينه در  شدهي بر مطالعات انجام اجمال مرور -3
 ي دربارهرا  »ها، رشد و فقرSME«با عنوان اي ، مطالعه)2002( و همكارانش كيب     

. م دادندكشور انجا 45اثر صنايع كوچك و متوسط بر رشد اقتصادي و كاهش فقر براي 
هاي كوچك بنگاه توسعه ين ايممثبت و قوي  ي يك رابطه ،براساس نتايج اين مطالعه

   .و رشد اقتصادي وجود دارد و متوسط

                                                            
1-Roseenberg 
2-Baumol 
3-Biggs 
4-Pagano & Schivardi 
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نقش واحدهاي كوچك «با عنوان اي را مطالعه ،)2004( 1گبرميدهين و همكارانش     
يك تجزيه  ؛فقر در ايالت وست ورجينيا غربي يكسب و كار در رشد اقتصادي و امحا

          اي مثبت بين يافتند كه رابطهدردر اين مطالعه  ناآن. انجام دادند »تحليل تجربي
اي معكوس بين اندازه نسبي چنين رابطه ها و رشد اقتصادي و همنسبي فعاليت ي اندازه

 ه ينتايج اين مطالعه ارتباط بين توسع. كسب وكارهاي كوچك و وقوع فقر وجود دارد
 .كندكاهش فقر را تأييد مي د اقتصادي وكسب وكارهاي كوچك، رش

شد كوچك و متوسط بر رهاي بنگاهثير تأ يه دربار) 2005(وينستون داوز  ي عهمطال    
 براي آمريكاي التين و 2000- 1990هاي زماني دوره اقتصادي و كاهش فقر براي 

دهد كه در آمريكاي التين و او نشان مي ي نتايج مطالعه .است بودهيب يكارا ي منطقه
ت و ثير مثبأصنايع كوچك و متوسط بر رشد اقتصادي و كاهش فقر ت ،منطقه كارائيب

 دهد كه قدرت اقتصادي بخش صنايع كوچك وچنين نتايج نشان مي هم. قوي ندارند
 و محيط كسب وكار تواند با پيشرفت دريب مييه كارامنطق متوسط درآمريكاي التين و

  .نابرابري درآمدي، باال رود كاهش در
صنايع  بررسي نقش «با عنوان  )1383(كارشناسي ارشد نامه خادم محمدي در پايان     

هاي كوچك و  عملكرد بنگاه ي مقايسهبه  »كوچك و متوسط در رشد اقتصادي ايران
هاي  تأثير رشد بنگاه ي صنعتي ايران و مقايسه توسعه يهاي بزرگ در  متوسط با بنگاه

براساس . پرداختصادي ايران تهاي بزرگ بر رشد اق كوچك و متوسط با تأثير رشد بنگاه
ها و  رغم تعداد غالب بنگاه علي ،ايراندر كوچك و متوسط صنايع ، ررسيب نتايج اين

 .اند عملكرد ضعيفي داشته ،ها در مقايسه با صنايع بزرگ تر شاخص در بيش ،شاغالن آن
حاكي از اثر مثبت رشد صنايع كوچك و متوسط و صنايع بزرگ بر رشد ، چنين نتايج هم

صنايع كوچك و متوسط تر از  بوده و اثر رشد صنايع بزرگ بيشايران اقتصادي 
 . است بوده

 
 
 
  

                                                            
1-Gebremeedhin et al  
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  ها و معرفي داده مدل نظريچارچوب  -4
  مدل ي ارائه -4-1

 - از مدل رشد نئوكالسيكي سولو ،ها بر رشد اقتصادي SMEثير أبراي بررسي ت     
   :كنيماستفاده ميسوان 

)1           (      1)(ALKY 
  وسطح تكنولوژي   A  نيروي كار وL يكي، فيز ي سرمايه K توليد،Y  در آن كه 

نيروي كار و تكنولوژي با . ستبين صفر و يك اكشش توليدي نهاده سرمايه و  عامل
با  را مي توان) 1( يابع كاب داگالست. كنندرشد مي gو  nهايي ثابت به ترتيب نرخ

  :نوشتصورت زير به  ALتقسيم كردن طرفين بر
)2           (  aky  
كه 

AL
Yy  ثر نيروي كار وؤتوليد هر واحد عامل م

AL
Kk  هر  ي مقدار سرمايه

استنتاج  2 ي توان از معادلهمدل رشد سولو را مي. ثر نيروي كار استؤواحد عامل م
   البته اين مدل داراي كمبودهايي بود كه براي رفع . )2005و داوز، 2006رومر، ( 2كرد
انساني و فيزيكي  ي د كه شامل سرمايهشپيشنهاد سولو  ه يمدل تكميل شد ،ها آن
تفسير  ،1سولو ي تعميم يافتهرشد  د كه مدلنده مطالعات تجربي نشان مي. شود مي

سولو به شكل  ي م يافتهمدل تعمي. كند هاي مقطعي كشورها ارائه مي خوبي را از داده
  :زير است

)3          (  1)( 1    ALHky 
نيروي  ي ذخيره Lسطح تكنولوژي و  ي بيان كننده A ،انساني ي سرمايه H درآن كه

  :است زيربه صورت  ثرؤم ي به صورت سرانه 4 ي معادله. استكار 
)4           (

AL

Y
y

AL

K
k

AL

H
h

hky





,



  

  :داريم Kو   H )پويايي(انون حركت حال بر اساس ق
 

                                                            
1-Augmented Solow Growth Model 
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tktkt kgnysk )( 
 

 

tktt gnys
h

 )( 


 
kh ss هاي  در نرخ Lو  A .شود گذاري مي سرمايه H و K كه در است درصدي از توليد ,

hبرابـر   Kو  H نـرخ اسـتهالك  . كنند رشد مي nو  g) به ترتيب(برونزا  و برونـزا   ,
در سطح  ,هاي  فرض بازدهي نزولي عوامل توليد، هر اقتصاد به ارزش براساس .است

در ايـن سـطح   دست پيدا خواهـد كـرد كـه      و پايدارشان يعني  


 
قرار دادن  پس با .خواهد بود

..

, hk  رهـاي اصـلي در سـطح    برابر با صفر، مقـادير متغي
         هـا در تـابع توليـد و گـرفتن لگـاريتم،       بـا جـايگزين كـردن آن   . دست مي آيده پايدار ب
د توليد به رشد جمعيت و انباشـت  دست مي آيد كه نشان مي دهه ب) 5(رشد  ي معادله
  .فيزيكي و انساني بستگي دارد ي سرمايه
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 صنايع كوچك و توسعه ي )2002( 1كيلوين، كانت و ب ،)2005(داوز طبق مطالعات
به  .توان از طريق تعميم تابع توليد، در چارچوب نئوكالسيكي قرار دادمتوسط را مي

كه از طريق آن  استانساني مكانيزمي  ي سرمايه رعبارت ديگر، متغيSME  به مدل
انساني  ي سرمايه بر اساس اين فرض كه. دنشووارد مي تعميم يافته ينئوكالسيك

 ي رو، معادله ازاين ،گيردنوآوري و انتقال دانش را در برميهايي چون كارآفريني، فعاليت
  :گيرد استفاده قرار ميمورد  در مطالعات تجربي 6

)6   (titititititi XSMEyyy ,,,1,1,,    

كل عبارت سمت چپ رشد اقتصادي  وتوليد واقعي  ي لگاريتم سرانه tyكه 
iSMEاست، تعداد صنايع كوچك و متوسط هر استان برحسب تعداد  

اعتبارات واگذار شده به ( شامل اعتبارات ،رهاي كنترلمتغيي از امجموعهiX،كاركنان

                                                            
1-Levine, Kunt & Beck 
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در  تلفنتعداد ( ها، زيرساخت)استان متوسطه ه يموزان دورآدانش( آموزش، )هر استان
   .جزء اخالل استواستاني تورم  و )استان

   ها معرفي داده -4-2
بر  تعداد صنايع كوچك و متوسط حاضر، ي مطالعه رهاي توضيحيمتغييكي از      

به ترتيب ( داراي روند نزولي 1385 -1383هاي  طي سال است كه حسب كاركنان
توان  را مي اين روند نزوليهاي  يكي از علت .است بوده )14008و  14036و  14368

سهم صنايع كوچك و  ،ها داده براساس. اعتبارات دانست ازكاهش سهم اين صنايع 
درصد  4 به ترتيب ،1383نسبت به سال 1385و  1384هاي در سالاعتبارات  ازمتوسط 

 .است درصد كاهش يافته 1و 

 سهمي معادل با(استان تهران  درتعداد صنايع كوچك و متوسط كشور ترين  بيش    
درصد بعد از استان  15.11است و استان اصفهان با سهمي برابر  متمركزدرصد ) 27.8

و استان كهگيويه و  درصد 0.22كه استان ايالم با سهم  حاليدر ؛تهران قرار دارد
باالترين سهم دريافت . ندهستدرصد كمترين سهم را دارا  0.24بويراحمد با سهم 

درصد  51.97، مربوط به استان تهران با 1383اعتبارات از كل اعتبارات كشور در سال 
كمترين . تهران قرار دارد درصد بعد از 6.85است و استان اصفهان با سهمي به مقدار 

  .استدرصد  0.39سهم دريافت اعتبارات مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 
سهم استان  .است 14036تعداد صنايع كوچك و متوسط برابر با  1384در سال     

سهم استان اصفهان با كمي و درصد  26.81تهران با كمي كاهش نسبت به سال قبل به 
كه به ترتيب باالترين سهم را به  است رسيدهدرصد  15.80ه سال قبل، افزايش نسبت ب

اين درحالي است كه استان ايالم و كهگيلويه و بويراحمد با . اندخود اختصاص داده
. ترين رده قرار دارنددرصد در پايين 0.20و  0.19سهمي كمتر از سال قبل به ميزان 

، همانند 1384كل اعتبارات كشور در سال چنين باالترين سهم دريافت اعتبارات از  هم
مربوط به استان تهران و اصفهان و كمترين سهم اعتبارات مربوط به استان  1383سال 

  .استكهگيلويه و بويراحمد 
كه سهم استان تهران با كمي است   14008 معادلصنايع اين تعداد  1385در سال     

 ؛برابر است 1383تقريباً با سال  ودرصد رسيده  27.75افزايش نسبت به سال قبل به 
، برابر با 1384و  1383ولي سهم استان اصفهان با كمي كاهش  نسبت به سال هاي 
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اين در . اندترين سهم را به خود اختصاص دادهيشكه به ترتيب ب استدرصد  14.57
تغييري  1384حالي است كه سهم استان ايالم و كهگيلويه و بويراحمد نسبت به سال 

چنين باالترين سهم  هم. ، كمي كاهش يافته است1383ه ولي نسبت به سال نكرد
 1384و  1383، همانند سال 1385دريافت اعتبارات از كل اعتبارات كشور در سال 

كمترين سهم اعتبارات مربوط به استان كهگيلويه و  ومربوط به استان تهران و اصفهان 
  .بويراحمد است

لوتز و مك -و باليامون 1،1991از مطالعاتي چون بارو به پيروي(آموزش امر در      
استان به عنوان جايگزين  ي متوسطه ه يآموزان دورتعداد دانش )2007، 2گيليواري

استان تهران و اصفهان به ترتيب با سهمي برابر . شد انساني درنظر گرفته ي براي سرمايه
كه استان  درحالي ؛اندادهدرصد باالترين سهم را به خود اختصاص د 6.75و  18.68با 

 چنان هم ،1384سال در. ستكمترين سهم را دارا ،درصد 0.85 معادل سمنان با سهمي
 هاي استانكه د، درحالي باشن مي داراهاي تهران و اصفهان باالترين سهم را استان

استان ، 1385سال در  .ترين رده قرار دارندكهگيلويه و بويراحمد در پايين وسمنان 
كه  درحالي ؛استان فارس بعد از استان تهران قرار دارد اول و ي چنان در رده هم تهران

  .ترين رده قرار دارداستان سمنان در پايين
درصد مربوط به  26.04باالترين سهم  به مقدار  ،هازيرساخت، در امر 1383سال در      

عد از تهران قرار درصد ب 11.15تهران است و استان خراسان با سهمي برابر با  استان
هاي چهارمحال ترتيب مربوط استان درصد به 0.67و  0.66 معادلترين سهم  كم .دارد

- باالترين سهم به استان چنان همها در زيرساخت، 1384در سال . استبختياري و ايالم 

در سال  .تعلق داردهاي چهارمحال و ايالم هاي تهران و خراسان و كمترين به استان
هاي تهران و آذربايجان شرقي ها مربوط به استاندر زيرساختترين سهم باال، 1385
تغييري نداشته ولي در مقايسه با سال  1384كه سهم استان تهران نسبت به سال  است

استان آذربايجان شرقي با سهمي . درصد رسيده است 20.27كاهش يافته و به  1383
هاي  استان كه در حالي ؛دوم قرار دارد ي درصد بعد از استان تهران در رده 6.09برابر با 

  .ترين رده قرار دارند بختياري در پايين چهارمحالو  ايالم

                                                            
1-R.J.Barro  
2-M.Baliamoune-Lutz and McGillivary 
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هاي  استانترتيب  به 1385و  1384،  1383در ارتباط با تورم استاني در سه سال      
 15.4(و ايالم و خراسان) درصد 15.3(كهگيلويه و بويراحمد، )درصد 19.3( فارس
، )درصد 11.3(ها گيالن كه در اين سال در حالي ؛بندي قرار دارند ترين ردهدر باال )درصد

  .اند داراي كمترين ميزان تورم بوده) درصد 9.6(،  و بوشهر)درصد 9.3(آذربايجان شرقي
  

  و نتايج آن تخمين مدل - 5
تجزيـه و تحليـل    تجربي ارائه شده در قسمت قبل و در اين قسمت به تخمين مدل     

 كننـده ي  بيـان  SME حاضـر،  ي كيد بر اين كـه در مطالعـه  تأبا  ؛پردازيممينتايج آن 
 جاكـه   از آن .اسـت اسـتان برحسـب تعـداد كاركنـان      هر صنايع كوچك و متوسطتعداد 

 1385-1383زمـاني   دوره يو بـراي  هاي ايران سطح استانهاي مورد استفاده در هداد
  . تيمرو هسه سري زماني روب -هاي مقطعي است با داده

تصادفي  ات اثر با يا و ثابت  اتكه مدل با اثرتشخيص اين  براي ،اول ي مرحلهدر      
هاي چاو، آزمون ضريب الگرانژ و در صورت متفاوت بودن جواب اين دو  است از آزمون

   .شده است آزمون، از آزمون هاسمن استفاده
هاي تلفيقي است كه از روش حداقل ود دادهبه معناي وج 0H ي در آزمون چاو فرضيه

به  0H ي شود و رد فرضيهبراي تخمين مدل استفاده مي OLS(1(مربعات معمولي
حداقل مربعات معمولي با  از روشدر برآورد آن است كه  2ثابت اتمعناي وجود مدل اثر

ر مجازياستفاده از متغي )LSDV(3 يج به دست آمده از آزمون نتا. استفاده مي شود
و وجود مدل اثر ثابت  0H ي رد فرضيه كننده ي بيان شماره ي دو چاو در جدول 

  .است
هاي تابلويي و رد به معناي وجود داده 0H ي در آزمون ضريب الگرانژ، فرضيه    

عدم  كننده ي نتايج حاصل، بيان. ود مدل اثر تصادفي استبه معناي وج 0H ي فرضيه
  .است 0H ي رد فرضيه

  
  

                                                            
1-Ordinary Least Square 
2-Fixed Effect Model 
3-Least Square Dummy Variable 
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 نتايج آزمون هاي چاو، ضريب الگرانژ و هاسمن - شماره ي دو  جدول
 نتيجه آزمون سطح معناداري آماره كاي دو نوع آزمون
 )ابلوييهاي ت استفاده ازداده(مدل اثرثابت 0.00 16.01 آزمون چاو

 مدل داده هاي تلفيقي 0.60 0.25 آزمون ضريب الگرانژ
 مدل اثر ثابت 0.00 72.67 آزمون هاسمن

  هاي تحقيق يافته: خذأم  
 

جا  در اين ،بنابراين .ندهست، نتايج اين دو آزمون متفاوت شماره ي دوطبق جدول     
را انتخاب اثر ثابت يكي تلفيقي و مدل هاي دادهآيد كه چگونه بايد مدل الي پيش ميؤس

 ،آزموناين طبق . توان با استفاده از آزمون هاسمن حل كردله را ميأكنيم؟ اين مس
به معناي  0H ي وجود مدل اثر تصادفي است و رد فرضيه به معناي 0H ي فرضيه

ق نتايج اين آزمون در جدول پس طب .وجود مدل اثر ثابت و رد مدل اثر تصادفي است
. هستيمرو ه روبمدلي با اثر ثابت با شود و ما رد مي 0H ي ، فرضيهشماره ي دو 

با روش حداقل مربعات معمولي با استفاده از متغير مدل مورد بررسي  بنابراين،
  . ستشده ا ائهار شماره ي سهدر جدول آن  نتايج  د كهشبرازش ) LSDV(مجازي

اثر  كننده ي بيان 008/0 ي بر اساس نتايج، ضريب صنايع كوچك و متوسط با اندازه    
كه داليل اين است هاي كشور ر بر رشد اقتصادي استانمثبت و معنادار اين متغي
هاي جديد توليد باالي نوآوري و ايجاد روش ي توان در انگيزهتاًثيرگذاري مثبت را مي

كافي براي شروع يك  ي ها فاقد توان و سرمايهچون اين بنگاه ؛تها دانسدر اين بنگاه
 لذا مالكين اين . استها باال  آن مياندر نتيجه رقابت  ،طرح توليدي بزرگ هستند

و از  برنديك روش جديد در توليد، كارايي خود را باال ب ي كوشند تا با ارائهها ميبنگاه
كه بازاري جديد را براي  ست آورند و يا اينده تر از بازار را ب اين طريق، سهمي بيش

. شونددر نتيجه موجب بهبود رشد اقتصادي كشور مي ؛محصوالتشان ايجاد كنند
هاي شغلي باال، تركيب و ساختار اند با ايجاد ظرفيتها توانستهچنين اين بنگاه هم

  .نندكاشتغال را در كشور دگرگون 
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  LSDVبا روش  نتايج تخمين مدل -شماره ي سه  جدول
سطح معناداري  ضريب رهاي توضيحيمتغي  

SME 008/0 050/0 
 001/0 0005/0 اعتبارات

 041/0  - 080/8 در سال پايهلگاريتم  توليد ناخالص داخلي
 75/0 0001/0 )تلفن(زير ساخت ها
  000/0  0002/0 آموزش
  043/0 - 500/0 تورم

000/0 270/5 1ر مجازيمتغي 
 007/0 - 88/29 عرض از مبدآ

                   49/7 F=                            69/02R  
  

افزايش رشد اقتصادي ترين منابع  از مهم ، اعتبارات يكيهاي رشدمدلبراساس       
 مثبت و ن اعتبارات و رشد اقتصاديميارابطه  ،شماره ي سهجدول  بر اساس. است

موجب افزايش از كل، اعتبارات سهم كه يك واحد افزايش در  طوري هب. است معنادار
ييد أاين ارتباط مثبت در مباني نظري ت. شودرشد اقتصادي ميدر درصدي  0005/0
بخش اعتبارات از دو جنبه داراي اهميت ، )1973( 1براساس مكينون و شاو. ستا شده
شود كه اين خود ذاري ميگانداز به سمت سرمايهاز يك طرف موجب هدايت پس ؛است

) 1993(2و لوين كينگ ه يبه گفت ،و از طرف ديگرشود ميموجب افزايش رشد توليد 
از جمله سطح تكنولوژي تاًثير  ،وريعوامل بهره ي بخش اعتبارات بر كليه توسعه ي

 .گذارد كه خود رشد باالتر توليد در بلندمدت را در برداردمي

 توسعه يدر مباني نظري رشد و  1980 ي اوايل دهه يكي از الگوهايي كه از      
هاي توانمندي توسعه يگذاري انساني و د، بر سرمايهكرتحول جدي ايجاد  اقتصادي

اين نكته است كه كشورهايي به طوف پيش بيني اين قبيل الگوها مع. مردم تاًكيد دارد
ه هاي مردم بانمنديتو توسعه يبرسند كه در توسعه توانند به سطح قابل قبولي از مي

اهميت اين عامل كليدي از آن جهت است كه  .گذاري كرده باشندويژه آموزش سرمايه
- شود و اساسيتوليد متحول ميـ اجتماعي، مباني  اقتصادي توسعه يدر طول فرايند 

                                                            
1-Mckinnon and Shaw 
2-king & Levine 
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 بر اساس نتايج، رابطه. علوم و فناوري جديد استبه ترين عامل در اين تحول، معطوف 
 0003/0گذاري آموزشي و رشد اقتصادي معادل ي داري بين سرمايهو معن مثبت ي

 ، رشد اقتصاديمتوسطه دوره ي آموزاندانش به نفريك افزايش با يعني،  .وجود دارد
  .ديابدرصد افزايش مي  0003/0

كيد أتتورم و رشد اقتصادي منفي ميان به ارتباط  معموالً ،در متون مربوط به رشد     
: پردازندن متون، معموالً به ارتباط تورم و رشد اقتصادي به دو روش ميدر اي .كنندمي

شود كه  اول بيان مي ي در رابطه با مقوله. يكي سطح تورم و ديگري تغييرپذيري تورم
بنابراين سطوح باالي تورم،  ؛شود گذاري تلقي ميتورم به عنوان ماليات بر سرمايه

و در كل  مي دهدگذاري را كاهش سرمايه ي هسودآوري مورد نياز براي اجراي يك پروژ
از طرفي گروهي . مادي و رشد اقتصادي خواهد داشت ي اثري منفي بر انباشت سرمايه

مي نگهداري پول  ي اند كه افزايش در نرخ تورم به افزايش هزينهخاطرنشان كرده
 1اوراق بهادارها در موجودي ر جانشيني ميان پول و ديگر داراييبثير خود أو با ت انجامد

موجب افزايش خريد و فروش كاالهاي بادوام و رشد قيمت  مي كند وافراد تغيير ايجاد 
  .    شود اين كاالها و افزايش در نرخ بهره مي

اين  .آيدوجود ميه چنين به دليل ساختار اقتصادي، سياسي و حكومتي تورم ب هم     
به تورم ساختاري معروف و است توسعه نيافته و درحال توسعه ص كشورهاي اتورم خ
هاي اقتصادي، كسري نبود زيربناها و زيرساخت ،تورم يلالدر ايران يكي از د. است

دولت، گستردگي خدمات نامتناسب با وضعيت خاص كشور به خصوص  ه يبودجمداوم 
نرخ تورم،  درافزايش يك واحد  ،نتايجبر اساس . استدهي به بخش دولتي در سرويس
  .يابد كاهش ميدرصد  5/0 ي ي كشور به اندازهرشد اقتصاد

معناداري كل  كننده ي بيان  =F 49/7 ي ، آمارهبا توجه به تخمين صورت گرفته      
كه دهد نشان ميبه دست آمده ) 2R(  چنين ضريب تعيين هم. استرگرسيون 

درصد از واريان 69مدل  رهاي توضيحيمتغيدهندقتصادي را توضيح مير رشد اس متغي.  
  
  
  

                                                            
1- Portfolio 
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  نتيجه گيري -6
توجه كشورهاي درحال  هاي اخير مورد صنعتي كه در سال توسعه يهاي  يكي از راه    

كا يافته قرارگرفته، روي آوردن بـــه كوچك سازي صنايع و اتّتوسعه و حتي  توسعه ي
 .تصادي استصنعتي و اق توسعه يبه گسترش صنايع كوچك و متوسط به عنوان موتور 

- 2002هاي صنعتي ايران طي سال ي ارزش افزوده براساس گزارش يونيدو، ساختار
ساختاري تواند بر تغييرات كه اين امر مياست  بودهبرخوردار خوبي  نسبتاً از رشد 2005

بررسي عملكرد صنايع . هاي اخير داللت داشته باشددر بخش صنعت كشور در سال
در مقايسه با  توسعه يسوم  ه يامتصاد ايران طي برنكوچك، متوسط و بزرگ در اق

اين است كه با افزايش نسبي تعداد صنايع  ه يدهند نشان توسعه يهاي دوم سال
تواند تر شده است كه اين امر مي نعت بيشمتوسط، نقش اين صنايع در خروجي ص

  .ها باشدترميم ساختار صنعتي از نظر الگوي توزيع بنگاهكننده ي  بيان
هاي كوچك و متوسط در رشد و اشتغال در جهان و به دليل اهميت روزافزون بنگاه    

  كشور، تأثير صنايع كوچك و متوسط بر رشد اقتصاد استاني در ايران، با استفاده از
بررسي از مدل  براي. شده استبررسي  1385-1383زماني  دوره يهاي تركيبي داده

  .ديمكرهاي اثرات ثابت استفاده  مدلروش برآورد  سولو و ي تعميم يافته
مثبت  د كه صنايع كوچك و متوسط تأثيرندهمدل نشان مي برازشز نتايج حاصل ا     

توان در د كه اين تأثيرگذاري را مينكشور دارهاي  استانبر رشد اقتصادي  معناداريو 
و  كردن تركيب هاي شغلي جديد و دگرگونباالي نوآوري و ايجاد فرصت ه يانگيز

د كه ناربر رشد اقتصادي د معنادارمثبت و  يت نيز اثرااعتبار. ستنساختار اشتغال دا
جب ت از يك طرف مواتوان در اين دانست كه بخش اعتبارعلت اين تأثيرگذاري را مي

          عوامل  ي بر كليه ،ديگر شود و از طرفگذاري ميانداز به سمت سرمايه هدايت پس
  .گذاردمي ثيرأتطح تكنولوژي وري از جمله سبهره

. دشاست كه در برازش مدل لحاظ ثر بر رشد اقتصادي ؤآموزش از جمله عوامل م    
  . بر رشد اقتصادي است آموزشاثر مثبت و معنادار  ه ينتايج به دست آمده نشان دهند

نبود زيربناها و  ايران،تورم دراز علل  .تورم در هر كشور داليل متفاوتي دارد    
          افزايش نقدينگي بدون مدوام دولت،  ي هاي اقتصادي، كسري بودجهيرساختز

آن با رشد  ي رابطه ،هاي رشداست كه براساس مباني نظري مدل ...توليد و ي پشتوانه
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، با يك واحد افزايش در نرخ تورم، رشد حاصل طبق نتايج .استمنفي اقتصادي 
  .يابددرصد كاهش مي 0.5 ي كشور به اندازههاي  استاناقتصادي 

بسياري از زنان و مردان مي . ستامشاغل خانگي از اهميت زيادي برخوردار امروزه،      
تر در ايجاد اشتغال،  داشتن قابليت بيش. توانند در منزل به كسب درآمد بپردازند

تر براي  جامعه، ايجاد زمينه بيش ي هاي محدود و پراكنده توانايي جذب سرمايه
بري كمتر و  بخش خصوصي، بازگشت سريع سرمايه و زودبازده بودن و سرمايه مشاركت
 توسعه ي .هاي اقتصادي كوچك و متوسط است تر از مزاياي بنگاه زايي بيش اشتغال

كارگر ايجاد  150با اشتغال كمتر از  واحدهاي توليدي كوچك و متوسط كه معموالً
. شدعضالت بيكاري كشور باشفابخش حل بخشي از م ي نسخه دنتوان ميشود  مي

، كنند واحدهاي توليدي كوچك و متوسط اگرچه به توليد كاالهاي پيچيده اقدام نمي
و  صاديتقا توسعه يبه  ندتوان مي بنديا ميبا نگاه بومي گسترش  اين واحدها كه معموالً

   .ندكنايجاد اشتغال در كشور كمك 
اي هر استان  شرايط بومي و منطقه گسترش اين واحدها با در نظر گرفتنچنين  هم     
رو، دولت  از اين .كاري در استان شود هش بياكافزايش توليد بيشتر و  ببستواند  مي

 توسعه ي براي رشد و يبستر مناسب ساس آن،كه براد كناتخاذ راهكارهايي بايد 
  .شود ايجادهاي كوچك و متوسط  بنگاه
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  :يادداشت ها
ها از اقتصاد سوسياليزم به اقتصاد ليبراليزم تغيير كشورهايي كه اقتصاد آن  -1

كرده يا به عبارت ديگر، كشورهايي كه اقتصاد آن ها از اقتصاد متمركز به 
 .سمت اقتصاد باز در حال تغيير است

براي مشاهده ي بسط كامل مدل به كتاب اقتصاد كالن پيشرفته ي  -2
  .رجوع شود) 2005(و مقاله ي وينستون داوز) 2006(رومر
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