
ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي    103- 126ـ صفحات  1392 زمستانـ  چهارمـ سال سيزدهم 

������ ��	
 	 ���� ������ ������� 
� �� ��� ��� ��� �	
����

��� ��������� �  !	
 �� ���"#$� ��  �#%�
�&���' :)*+,-./,  
  

  2پور ضيف يمحمدعل

  3يزهره احمد

  4يبديم يامام يمهد
 

   3/7/1391 :تاريخ پذيرش         14/2/1391 :تاريخ دريافت
  

  چكيده

 زانيم چه زمان ورود  ،ها نكه بنگاهياقتصاد باشد، اما ا ييايتواند نشانه پو يم يت اقتصاديورود بنگاه به فعال

ها دو ي پاسخ به آناست كه برا يشوند، سؤاالت يا در ادامه به آن همگرا مينه وارد و يبه  متناسب با اندازه

ل و به ياز بازار، اندازه خود را تعد يريادگيبنگاه پس از ورود با  ،دگاه نخستيدر د. باشد يمطرح مدگاه يد

  .شود يل ننموده و در بلندمدت از بازار خارج ميدگاه دوم، بنگاه اندازه خود را تعديدر د. دهد يت ادامه ميفعال

صنعت (ران يا يديع تولين صنايتر ياز اصل يكيد در يجد يها ع اندازه بنگاهيتوز يبررس ،ن راستايدر ا     

مركز ( 1376در  يد نساجيجد يها موردنظر شامل بنگاه يها داده. باشد ين پژوهش ميا يهدف اصل) ينساج

  .باشد يم 1384 آن تا يريگيو پ) رانيآمار ا

افزوده استفاده شده  ارزشدات و يتول اشتغال، ارزش يارهايك و معياز روش ناپارامتر ،ع اندازهيتوز يبررس يبرا     

نموده و خود را با  يرويفعال پ  يريادگي يع اندازه اشتغال از الگويدهنده آن است كه توز ج نشانينتا .است

منفعل  يريادگي يافزوده از الگو دات و ارزشيتول ارزش يارهايها با مع اما بنگاه. اند ق ندادهيط بازار تطبيشرا

 ييها در همگرايي آناشتغال و توانا ييها در همگرا ه بنگا ييعدم توانا .اند همگرا شدهنرمال  ع لگيو به توز يرويپ

 ين آن برايدر قوان يران بوده و بازنگريبازاركار ا يريناپذ از انعطاف ييها تواند نشانه يافزوده م د و ارزشيتول

   .ابدي يت ميشتر اهميب يريپذ انعطاف
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  مقدمه

است كه در مطالعات متعدد در  يستا از موضوعاتيع اندازه بنگاه در هر صنعت به صورت ايل توزيتحل

نه بنگاه در صنعت مورد ين اندازه بهييتع يمورد توجه قرار گرفته و به عبارت يحوزه اقتصاد صنعت

در  آنها يد و بقايجد يها ورود بنگاه يبرا ييتواند راهنما ياز زمان م يا مقاطع خاصينظر در مقطع 

 يها افتهيتواند  يرات آن مييها در طول زمان و روند تغ اندازه بنگاه ين وجود، بررسيبا ا. نده باشديآ

 يها بنگاه يها يژگيتواند و يدر ساختار صنعت م ييايگر، پويرا ارائه نموده و به عبارت د يارزشمند

ن، ير قرار داده و بنابرايآن را تحت تأث يها نه بنگاهياندازه به  يژگيفعال در آن صنعت و از جمله و

كه  ييها ن موضوع در مورد بنگاهيكه ا يع اندازه بنگاه، خصوصاً زمانيا به موضوع توزيپو يكرديرو

تواند  يخود ادامه دهند، م يت اقتصادينسبتاً بلندمدت در صنعت به فعال يا توانسته باشند در دوره

  . ديان نمايرا ب يارزشمند يها تيواقع

 يموضوع ،نهيخود با اندازه به قيتطب و صنعت به ورود هنگام ها بنگاه رفتار يچگونگ از اطالع

 ياصل مدل دو آنان مطالعات جينتاو  گرفته قرار يبررس مورد يمتعدد اقتصاددانان توسط كه است

 ارائه آن از پس يها سال و ورود هنگام در ها بنگاه رفتار نييتب يبرا را فعال منفعل و يريادگي

 از دوره هر در و دهيگرد بازار وارد ينانينااطم با ديجد يها بنگاه ،1منفعل يريادگي مدلدر  .اند نموده

ن ير ايو بر اساس تفس رو نيا از .دنينما يانتخاب م يريگ ميمتناسب را جهت تصم ياستراتژ زمان

توانند  يم ها بنگاه بوده و به عنوان مثال، روبرو يمتعدد يها حالت با همواره ديجد يها مدل، بنگاه

ساز  نهيزم ،نهيكمتر از اندازه به يا ت در اندازهيا با فعاليبا اندازه وارد شده به رشد خود ادامه داده 

2فعال يريادگي مدلدر  .باشند تيفعال از خروج خود
 از دالوروديجد يها بنگاه ،منفعل دلمانند م 

 يآگاه موجود ساختار طيشرا و صنعت ساختار ندهيآ عيتوز نيهمچن و خود يها ييتوانا و ها يژگيو

ش يخود را افزا يبقا احتمال ،ورودزمان  اشتباهات كاهش با ها ن تفاوت كه بنگاهيبا ا ،نداشته

  3.دهند يم

ق رفتار ين تطبيع اندازه بنگاه و رفتار آن در طول زمان و همچنيمحاسبه توز يبرا ياقتصادات يدر ادب

ان، روش ين ميدر ا. ده استيك ارائه گرديك و ناپارامتريدوگانه مذكور، دو روش پارامتر يها آنان با مدل

                                                                                                                   
1. Passive Learning Model 

2. Active Learning Model 

 مانند صنعت خاص يها يژگيو كه باشد يم) يمدل تكامل(منفعل و فعال  مدل دو از يقيتلف ،مدل نيسوم .3

قرار  ين مطالعه مورد بررسيكه در ا دارد خروج و ورود بر يدار يمعن ريثأت ،ينوآور يها تيظرف و اسيمق يها صرفه

  . نگرفته است
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 يچگال تابعن روش يبوده و به عنوان مثال، در ا ييها تيمز يك دارايك نسبت به روش پارامتريناپارامتر

ن اساس يبر ا. گردد يم برآورد ها داده يرو بر ميمستق صورت به تابع يچگال و باشد ينم ازين مورد يمشخص

 ين تابع چگاليك تخميرات آن از تكنييها و روند تغ ع اندازه بنگاهيمحاسبه توز يز براين مطالعه نيدر ا

  . ده استياستفاده گرد كيروش ناپارامتر يها كياز تكن يكيبه عنوان  1كرنل

ر يپذ امكان ياقتصاد يها تمام بخش يرات آن براييتوزيع اندازه بنگاه و روند تغ ياگر چه بررس

ل است كه محور توسعه يز بدان دلين نيقرار گرفته و ا يديع تولين پژوهش بر صنايد اياست اما، تأك

  .ن بخش استوار استيران بر ايدر ا

در  ISIC يصنعت يها تيفعال يالملل نيب يبند ان كه بر حسب طبقهريا يديع توليان صنايدر م 

از جمله ) 17كد ( يد نساجيگردد، صنعت تول يم يبند ميصنعت تقس 23به  يدو رقم يسطح كدها

خصوصاً در  ياساس ييها بيبا فراز و نش مي باشد كهنه در صنعت كشور يريقدمت د يع دارايصنا

قبل از انقالب مورد توجه  يعمران يها در برنامه يصنعت نساج .ر مواجه بوده استياخ يها سال

توسعه بعد از انقالب اگرچه به كرات از  يها است كه در برنامه ين در حاليژه قرار گرفته اما ايو

به صورت جداگانه  ي، اما صنعت نساجگوناگون به آن پرداخته يها و در بخش شده صنعت نام برده

و  يت از بازسازيقانون حما، 1380ن وجود در سال يبا ا. ده استينگردها لحاظ  ن برنامهيدر ا

، دولت را موظف نموده است در )9/08/1380ق مورخ  -1351قانون (كشور  يع نساجيصنا ينوساز

ن صنعت و در جهت يبه منظور رفع مشكالت موجود ا) 1379- 83(طول برنامه سوم توسعه 

  .ديه نمارا ارائ يالتيآن تسه يو نوساز يبازساز

ها به  يو شهردار يتوان به مكلف نمودن وزارت مسكن و شهرساز يالت مين تسهياز جمله ا 

و  ي، نوسازيم به بازسازيكه تصم ينساج يصنعت يت واحدهايتحت مالك ياراض ير كاربرييتغ

توجه به ران كه موضوع يأت وزيمصوبات هتوسعه،  يها ن و برنامهيان قوانيدر م وتوسعه دارند، اشاره 

به عنوان نمونه، بر اساس . نموداند، توجه  مدنظر قرار دادهرا  يع نساجيصنا يو نوساز يبازساز

 يها ق بانكيع و معادن از طريوزارت صنا يمكلف است با معرف يأت، بانك مركزين هيمصوبه ا

 ينساجع يصنا يواحدها يو نوساز يبازساز يها طرح ياز جهت اجرايمورد ن ياليعامل، اعتبار ر

 يخاص يف اعتباريمختلف، رد يها ز در ساليكشور ن يا ن بودجهيدر قوان. دين نمايكشور را تأم

قانون بودجه سال  29افته كه تبصره ياختصاص  يصنعت نساج يو اصالح واحدها ينوساز يبرا

به  ون دالريليم 100ده تا مبلغ ين تبصره مقرر گرديدر ا. استاشاره  ، قابلبه عنوان نمونه 1377

نانس به سر جمع اعتبار يبه صورت فا يصنعت نساج يميقد يواحدها يو نوساز يمنظور بازساز

مورد  يار واحدهاين مبلغ در اختيع و معادن اضافه گردد تا ايافته به وزارت صناياختصاص  يارز

                                                                                                                   
1. Kernel Density Estimator 
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 ع و معادن را مجاز دانسته استيوزارت صنا 1380ن در سال يران همچنيأت وزيه. ردينظر قرار گ

ست، پانزده و ده درصد ارزش يمعادل ب يصادركننده محصوالت نساج ينساج يتا به واحدها

  . ديزه پرداخت نمايبه آنان جامحصوالت،  يصادرات

 يها ع اندازه بنگاهيت توزيبه اهم ،ك سويتوان از  ين و با توجه به مطالب ارائه شده ميبنابرا

بر . برد يران پيدر اقتصاد ا يت صنعت نساجيبه اهم ،گريد يرات آنان و از سوييو روند تغ ياقتصاد

ن صنعت را با يا 1376د سال يجد يها ع اندازه بنگاهيتا توز تالش شدهپژوهش در اين  ن اساس،يا

 ين تابع چگالين منظور از روش تخميا يبرا. دقرار گير يابيك مورد ارزياستفاده از روش ناپارامتر

ها،  ع اندازه بنگاهيتوز يجيتكامل تدر يمنظور بررس ن بهيهمچن. كرنل استفاده شده است

 ين پژوهش در پيتاً ايقرار گرفته و نها يدر طول زمان مورد بررس 2يو چولگ 1يدگيكش يها شاخص

د منسوجات يفعال در صنعت تول يها دست آمده، رفتار بنگاه ج بهين سؤال است كه با نتايپاسخ به ا

ك از يافزوده از كدام  دات و ارزشيتول ار اشتغال، ارزشياز سه معك يرات اندازه با هر ييث تغياز ح

  د؟ينما يم يرويپ منفعل و فعال يريادگيدو مدل 

نه يشيو پ ينظر يپس از مقدمه، مبان. ل شده استين مقاله از شش بخش تشكيا ،ن اساسيبر ا 

محاسبه آن ارائه  يها ع اندازه بنگاه و روشيدر بخش سوم، توز. دهد يل ميپژوهش بخش دوم را تشك

و  يريگ جهيها و نت ع اندازه بنگاهيتاً توزينها وموضوع بخش چهارم  ،آن يها يژگيها و و دادهشده، 

   .است پاياني شنهادات دو بخشيپ

  

   ينظر يمبان: رات آنييع اندازه بنگاه و روند تغيتوز

ان ين ميده و در ايرفتار آنان ارائه گردها و  نه بنگاهيدر زم يمتعدد يها يتئور ،يات اقتصاد صنعتيدر ادب

ن وجود، نمود يبا ا. ندين نماييها را پس از ورود به بازار تب اند تا رفتار بنگاه دهيكوش يمتعدد يها يتئور

ب يت، تركيمانند دامنه فعال يتوان از ابعاد گوناگون يها پس از ورود به بازار را م ر در رفتار بنگاهييتغ

ر در اندازه بنگاه پس از ورود نسبت به اندازه ييان، تغين ميدر ا. غات مشاهده نموديدات و سطح تبليتول

جمله  ازرها و ير متغير آن را بر سايتوان تأث ياست كه م يراتيين تغيتر و در زمان ورود، از مهم ييابتدا

دالورود يجد يها ع اندازه بنگاهير توزييل تغين اساس، تحليبر ا. ش گفته شده مالحظه كردياز پ يرهايمتغ

ر زمان بدان پرداخته يقابل بحث بوده و از د ياست كه در حوزه اقتصاد صنعت ين موضوعاتيتر ياز اساس

د يرا با) Simon & Bonini, 1958( ينيمون و بونيشك، مطالعه س يان و بين ميدر ا. شده است

  .نه قلمداد نمودين زميشگامانه در ايپ يا مطالعه

                                                                                                                   
1. Kurtosis Index 

2. Skewness Index 
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ا ينه بلندمدت و يشكل هز U يها از منحن ع اندازه بنگاهيك توزيتئور يان مبانيب يبران مطالعه يا      

ان يدر م ينه حداقل حتياس مربوط به هزيدهد مق يآنان استفاده نموده و نشان م يريگ ميتصم يمنحن

 است كه از نگاه آنان و با فرض وجود ين در حاليا. ز متفاوت استيك صنعت نيموجود در  يها بنگاه

ن يدر ا. ز مشاهده نموديرا ن يشتريد بيزان تولينه حداقل، ميتوان با ثبات هز يم ياقتصاد يها رانت

را در مورد  يحيز توضيها و ن ع اندازه بنگاهيرا در مورد توز ينيب شيچ پينه بلندمدت هيهز يصورت، منحن

ها،  ين اساس اگرچه اكثر تئوريبر ا. دهد يكند، ارائه نم يم يرويع پارتو پيع اندازه از توزينكه چرا توزيا

اند  ها نتوانسته ين تئورياند، اما ا ها در نظر گرفته بنگاه يو ثابت را برا ي، كاهشيشيمدت افزا نه بلنديهز

ده ين ايبنگاه و ا يز در اندازه بازارها برايان، تماين ميدر ا. نديم نمايها ترس ع اندازه بنگاهيرا از توز يريتصو

نكه چرا يل ايرسند، به عنوان دال يكنند اما به آن نم ينه حركت ميهز يه سمت تعادل منحنها ب كه بنگاه

  . ده استيبمانند، مطرح گرد يتوانند در صنعت باق يها در اندازه به طور گسترده متفاوتند و م بنگاه

فرض  ها ع اندازه بنگاهيتوز يابيارز يبرا ي، اكثر مطالعات بعدينيمون و بونيپس از مطالعه س

برا ياز قانون گ يريتوان آن را تعب يكه م 1اندازه يها از قانون نسب ع اندازه بنگاهياند كه توز نموده

رشد بنگاه مستقل از   كند كه نرخ يان مين شكل بيتر ن قانون در سادهيا. كند يم يرويدانست، پ

ع يگردد تا توز يباعث م ن صورت، استقالل رشد بنگاه از اندازه آنيدر ا. ع شده استياندازه آن توز

ول ير پارتو و ينظ ييها عيتوز يط خاص دارايا تحت شراينرمال و  لگ  عيتوز يها دارا اندازه بنگاه

  . باشد

ن رابطه، يدر ا. نشان داد) 1(توان به صورت رابطه شماره  ياندازه را م ي، قانون نسبياضياز نظر ر

x��t� تم اندازه بنگاه يلگار بيانگرi ام در زمانt ،α جزء  ��ها و  تمام بنگاه يجزء رشد، مشترك برا

 ين بدان معنيك بوده و ايبرابر  �βب يبرا فرض نموده است كه ضرين رابطه گيدر ا. است يتصادف

ع اندازه يح توزيدر توض ياز نقطه نظر اقتصاددر مجموع و . است كه نرخ رشد مستقل از اندازه است

 يها يكه بر منحن ييآنهارشد متمركز هستند، نسبت به  ييايپو ندفرايكه بر  ييها ها، استدالل بنگاه

  ).Kwasnicki, 1997(برخوردارند  يشتريت بياز مقبول ،ندينما يد ميستا تأكينه ايهز

x��t� � α � β�x��t 	 1� � ���t�              )1(  

ن يار ارزشمند در ايگر مطالعات بسياز د) Ijiri & Simon, 1977(مون يو س يريجيا  مطالعه

ن مطالعه يمطرح شده در ا يتئور. قلمداد نمود آنهان يتر ن مطالعه را از كامليتوان ا يحوزه بوده و م

  : است يشامل دو فرض اساس

  اندازه؛ يها يبند طبقه يتمام يها برا ر در اندازه بنگاهييتغ يع احتمال برايكسان بودن توزي - 1

 . ك نرخ نسبتاً ثابتين طبقه اندازه در يتر د در كوچكيجد يها متولد شدن بنگاه -2

                                                                                                                   
1. Law Proportionate Effect (LPE)  
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به  �f�iبا در نظر گرفتن . ول خواهد بوديع يا همان توزيع حالت پاي، توزين فروضيتحت چن

ع يباشد، توز يم Smدهنده حداقل اندازه  نشان i =1كه در آن  iاحتمال اندازه بنگاه  يعنوان چگال

,B�iن رابطه، يدر ا. خواهد بود) 2(ول به صورت رابطه شماره ي ρ � ρو  i ،ρتابع بتا از  �1 � 1 

  . باشند يپارامتر م

f�i� � ρB�i, ρ � 1�                  )2(  

iكه  يدر صورت �  بيانگرد كه يآ يدر م) 3(به صورت رابطه شماره ) 2(، رابطه شماره ، آنگاه∞

  . باشد ينشانه تابع گاما م γن رابطه يدر ا. ع پارتو استيتوز

f�i� � ργ�ρ � 1�i������                  )3(  

خواهد بود و ) 4(به صورت رابطه شماره  ي، رابطه خطيتميبه فرم لگار) 3(ل رابطه شماره يبا تبد

  . كند يم يروين رابطه پيها از ا ع اندازه بنگاهياند كه توز داده نشان  يمطالعات تجرب

log�f�i�� � 	ρ log�i� � a constant             )4(  

ها بوده و  ع اندازه بنگاهير توزيير زمان بر تغيدهنده تأث نشان )1987(هال ن وجود، مطالعه يبا ا

ع يها با امكان تكامل در طول زمان، الزاماً از توز اندازه بنگاه يع واقعياز آن است كه توز يحاك

ها در طول  ع اندازه بنگاهيتوز يرا برا يع خاصيتوان توز ين اساس نميبر ا. كند يت نمينرمال تبع لگ

  . نمود يمعرفزمان 

 يمنحصر به فرد يها يتوان مشاهده نمود كه تئور يبا توجه به مجموعه مطالب ارائه شده م

اند تا با استفاده  نموده يارائه شده سع يها يز تئوريع اندازه بنگاه وجود نداشته و نين توزييتب يبرا

گونه كه مشاهده  اما همان. ندياح نميرات آن را تشرييع اندازه و روند تغيك، توزيپارامتر يها عياز توز

هال گونه كه  ها خصوصاً با گذشت زمان و همان ع بنگاهيخاص بر توز يعيق توزيد، در عمل تطبيگرد

 يك برايناپارامتر يها ن اساس، روشيبر ا. ستير نيپذ باً امكانياشاره نموده است، تقر) 1987(

ت ير اهمياخ يها زمان و خصوصاً در سالرات آن در طول ييع اندازه بنگاه و روند تغين توزييتب

  . ده استين گرديز بر اساس آن تدوين مقاله نيكه ا يكرديروافته، يدوچندان 

  

  ن يشيبر مطالعات پ يمرور: رات آنييع اندازه بنگاه و روند تغيتوز

 يها ع اندازه بنگاهيد، مطالعه توزيگرد يادآوري ينظر يشتر و در بخش مبانيگونه كه پ همان

 ,Simon & Bonini( ينيمون و بونيسشگامانه يد با مطالعه پيرات آن را باييو روند تغ ياقتصاد

با استفاده از  "يتجار يها ع اندازه بنگاهيتوز"با عنوان  يا مطالعه يط آنها. همزاد دانست) 1958

ها در اكثر موارد  ع اندازه بنگاهياند كه توز  نشان داده 1955كا در سال يبزرگ آمر يها بنگاه يها داده
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اند كه  نشان داده ينيمون و بونيس. دارد ياريع پارتو شباهت بسيبوده و به توز 1يچولگ يدارا

كه در  يدهنده آن است كه زمان ن مطالعه نشانيج اينتا. ندينما يم يروينرمال پ ع لگيها از توز بنگاه

ن صورت راه مناسب در مورد ياستفاده شود، در ا يدفتصا فرايندك يها از  ع اندازه بنگاهين توزييتع

به عنوان مثال، . است يتصادف يهافرايندن ير اييدر نظرگرفتن تغ ،ن حوزهيا يها يگذاراستيس

تواند به صورت خودكار سبب كاهش  ين موضوع ميابد، اي يش ميكه نرخ ورود به صنعت افزا يزمان

  . درجه انحصار گردد

ن حوزه صورت يز در اين يگري، مطالعات متعدد دينيمون و بونيشگامانه سيپس از مطالعه پ

) Robson & Gallagher, 1994(د، رابسون و گاالگر يد بر مطالعات نسبتاً جديبا تأك. 2گرفته است

ر و ثبات در ييتغ ي، به بررس"انگلستان يها ع اندازه بنگاهير در توزييتغ"با عنوان  يا در مطالعه

 1987-89دوره  يار تعداد كاركنان، طيع اندازه با استفاده از معيث توزيانگلستان از ح يها بنگاه

شود، عوامل در  يجاد ميا ييكه خالص اشتغال باال ين مطالعه نشان داده است زمانيا. اند پرداخته

ج ين نتايهمچن. دارند يشتريب يداريپا ،كند يها را حفظ م ت بنگاهيع جمعيسطح بازار كار كه توز

جاد شغل يا يبرا يشتريل بيپتانس يكوچك ذاتاً دارا يها دهنده آن است كه بنگاه ن مطالعه نشانيا

بزرگ به  يها از بنگاه يتين حمايز قوانيانتقال مخارج دولت و ن. بزرگ هستند يها نسبت به بنگاه

  . ل مطرح شده استين پتانسيل ايكوچك از دال يها بنگاه

 يديع توليع اندازه بنگاه و سهم اشتغال در صنايتوز يابيارز"در مطالعه  )1998( ينگ و دويكال

ه ب 1992و  1972 يها ن ساليكا بيدر دو كشور ژاپن و آمر "كوچك يها مطالعه بنگاه: كايژاپن و آمر

ج مطالعه آنان نشان داده است كه ينتا. اند كوچك پرداخته يديتول يها رات سهم بنگاهييتغ يبررس

كوچك  يها ث وجود دارد، اما در هر دو كشور، بنگاهين حيان دو كشور از ايم يدار يز معنياگرچه تما

  . ها دارند را از سهم كل شركت يشيسهم افزا

 روش: ها بنگاه سن و اندازه رشد،" مطالعه در) Fariñas & Moreno, 2000( مورونو و ناسيفار

 رشد عيتوز نيانگيم و شكست نرخ( اياسپان يديتول ي ها بنگاه يها داده از استفاده با "كيناپارامتر

 يروش از با استفاده آنان. اند نموده كيها تفك كل بنگاه و ها را به دو دسته ورشكسته بنگاه) ها بنگاه

 قرار يبررس مورد را ها بنگاه نيا خروج و رشد با سن و اندازه رابطه ون،يرگرس برآورد و كيناپارامتر

 موفق يها بنگاه رشد عيتوز نيانگيم و شكست آن است كه نرخ بيانگرآنان مطالعه ج ينتا. اند داده

 يدار يمعن رابطه ،هستند كپارچهي ها بنگاه شكست كه يزمان. ابدي يم كاهش سن و اندازه با همراه

                                                                                                                   
1. Skewness 

ك است، يتئور يا كه مطالعه) Lucas, 1978(تواند به مطالعه لوكاس  يبه عنوان مثال، خواننده عالقمند م .2

 . ديمراجعه نما
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 يمنف رابطه از يحاك ونيرگرس جينتا نيهمچن. ندارد وجود آنان اندازه و سن با رشد نرخ نيانگيم نيب

   .در صنعت است مانده يباق يها بنگاه رشد و اندازه نيب

ع اندازه يصنعت و توز يها ييايپو"عنوان با يا مطالعه يط) Lotti etal., 2001(و همكاران يلوت

ا جهت يتاليع كشور اياز صنا يجوان در برخ يها ع اندازه بنگاهيتوز "كيناپارامتر يكرديرو: شركت

 يريادگيمنفعل، مدل  يريادگيمدل (ع ين صنايا يايمختلف پو يها مدل يتجرب يامدهايپ يابيارز

قرار  يمورد بررس) كرنل ين چگاليتخم(ك يناپارامتر يروش يريكارگ ، با به)يفعال و مدل تكامل

 يريادگيگر از مدل يد يفعال، برخ يريادگيع از مدل ين صناياز ا يافتند كه تعداديآنان در. دادند

  . باشند يم يمنطبق با مدل تكامل يع مورد بررسيتاً تمام صناينموده و نها يرويمنفعل پ

 ,Cabral & Mata(كه توسط كابرال و متا  "يق و تئوريحقا:  ع اندازه بنگاهيتوز يابيارز"مطالعه 

ع اندازه ياند كه توز كشور پرتقال نشان داده يها ، با استفاده از مجموعه دادهصورت گرفته) 2003

اشاره قت كه در گذشته وجود داشته، يآنان در ابتدا به دو حق. به راست استچوله  يها دارا بنگاه

 اينكه ،يگريباشد و د يرشد بنگاه مستقل از اندازه آن م ،برايآنكه بر اساس قانون گ ،يكي :كنند يم

اند كه  ر نشان دادهيمطالعات اخ. ك استينرمال نزد ع لگيدار بوده و به توزيها پا ع اندازه بنگاهيتوز

كابرال و متا . رند، مورد اول مصداق نخواهد داشتيقرار گ يمورد بررس يشتريب يها كه داده يزمان

ها چوله به راست  ع دادهيها مصداق نداشته و توز ش دادهيل و افزايز با تكمياند كه مورد دوم ن نشان داده

  . ل دارنديمتقارن تما يعين وجود در طول زمان به توزياست، با ا

 يا عنوان مطالعه ،"بنگاه يايپو يها ا منتج از مدليت پايع در وضعيبر توز يمرور: دازه بنگاهع انيتوز"

دالورود با يجد يها د بر بنگاهين مطالعه با تأكيا. صورت گرفته است) Wit, 2005(ت ياست كه توسط و

ع اندازه يشكل توز ،ايپات يكرد وضعيبا رو وها پرداخته  ع اندازه بنگاهيف توزيبه توص ياستفاده از فرم تابع

از جمله ورود، خروج،  يطيا به شرايت پايع در وضعيح و نشان داده است كه توزيها را در عمل توض بنگاه

  . دارد يك صنعت بستگيرشد و كاهش اندازه بنگاه در 

استفاده ا با يتاليا يها ع اندازه بنگاهيل توزيتحل"با عنوان  يا در مطالعه) Cirillo, 2010(لو يريس

ن يدر ا. رسند، پرداخته است يم يريها كه به سن پ ع بنگاهيتوز يچگونگ يبه بررس ،"ار سنياز مع

نشان داده است كه  يو. ه استفاده شده استير سرماياندازه از متغ ين برايگزير جايمتغ ،مطالعه

ها در  ع بنگاهيكه توز يدار است، اما زمانيها نسبتاً پا ع اندازه بنگاهيتوزگر، ياگرچه در مطالعات د

ش سن يهمراه با افزا. متفاوت است يرد، به طور محسوسيگ يقرار م يمورد بررس يسن يها گروه

كه چوله چپ  يبه طور ؛شود يل ميبه سمت راست متما يتمياس لگاريع اندازه آن در مقيبنگاه، توز

  . ابدي يكاهش م يتاً چولگيتر و نها ميتر، چوله راست ضخ نازك

انگ و يكاست كه توسط  ين مطالعاتيدترياز جد "مورد كره:  ع اندازه بنگاهيدر توز رييتغ"
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ن مطالعه با استفاده از يآنان در ا. ها صورت گرفته است ع اندازه بنگاهيدر حوزه توز )2011(همكاران 

 ين برايگزيجا يرهايه و تعداد كاركنان به عنوان متغيكل، سرما يها ييفروش، دارا يرهايمتغ

 - مي  ج مطالعه آنان نشانينتا. اند ع اندازه بنگاه در كشور كره پرداختهيرات توزييتغ يدازه، به بررسان

 يرويع قدرت پينرمال از قانون توز ع لگيتوز ين كشور به جايها در ا ع اندازه بنگاهيكه توزدهد 

  . كنند يم

ها با همه  ع اندازه بنگاهيمطالعه توز ،ديگونه كه مشاهده گرد ن و در مجموع، همانيبنابرا

در حال توسعه  يدر كشورها يچندان ي، از گستردگتوسعه يافته يدر كشورها ينسب يگستردگ

ن راستا در يدر ا يا آن است كه مطالعه بيانگرن مطالعه ين ايمحقق يها و دانستهبرخوردار نبوده 

ك يناپارامتر ياستفاده از روشده است تا با ين مطالعه كوشيرو ا نياز ا. ران صورت نگرفته استيا

  . ران باشديدر حوزه اقتصاد ا ين مطالعاتيآغازگر چن

  

 محاسبه آن  يها ع اندازه بنگاه و روشيتوز

 يها رات آن، روشييع اندازه بنگاه در هر صنعت و تغين توزييتع ي، برايات اقتصاد صنعتيدر ادب

ك يق با استفاده از تكنين تحقيده و ايارائه گردك يك و ناپارامترياز جمله دو روش پارامتر يمتفاوت

اشتغال، ارزش  يديكل يارهايع اندازه بر اساس معين توزييتع ، بهين چگاليك تخميناپارامتر

 يچ نوع تابع چگاليه ،ن آزمونين روش آن است كه در ايت ايمز. پردازد يافزوده م دات و ارزشيتول

ها  م از دادهيتابع به صورت مستق يكرد چگالين رويدر اگر، ياز نبوده و به عبارت ديمشخص مورد ن

ع ين اندازه توزيتخم يبرا. باشد يسه مين راه مقايتر يعيدهنده طب رو نشان نيده و از ايبرآورد گرد

 ين چگاليتخم: يها از جمله روش يمتعدد يها ك، روشيناپارامتر  كيها با استفاده از تكن داده

 يسر يها زننده نيو تخم 3مهين حداكثر احتمال جري، تخم2بين تقريتر كي، مدل نزد1كرنل

 ين كاربرد برايشتريب يكرنل كه دارا ين چگالياز روش تخم ،ن پژوهشيا. وجود دارد 4متعامد

  . است، سود جسته است يهر بخش اقتصاد يها ع اندازه بنگاهين توزييتع

  

  5كرنل يبرآوردگر چگال

ر يك متغياحتمال  يك از برآورد تابع چگاليناپارامر يكرنل روش ي، برآوردگر چگاليآمار يها در روش

                                                                                                                   
1. Kernel Density Estimators 

2. Nearest Neighbor Method 

3. Maximum Penalized Likelihood Estimators 

4. Orthogonal Series Estimators 

5. Kernel Density Estimators  
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به  يجيم و تدريو ثابت، به صورت مستق يواقع ياز به داشتن تابع چگاليباشد كه بدون ن يم يتصادف

فرم  يك كه در آن برآوردگر دارايپارامتر يها نيسه با تخميدر مقا. پردازد يم ين تابع چگاليتخم

دارد،  يره شده بستگيز تنها به اطالعات ذخيتابع ن يورود يارامترهاثابت بوده و پ يتابع

نبوده و  يساختار ثابت ي، دارا)باشد ياز آنها برآوردگر كرنل م يكيكه (ك يناپارامتر يها زننده نيتخم

نشان داده ) 5(كرنل در رابطه شماره  يبرآوردگر تابع چگال يفرم عموم. ها دارد به تمام داده يبستگ

 . شده است

f^�x�∑ K�#$�#
h

%�&� � � �
%h∑ K�Ψ��%�&�             )5(  

پارامتر . دهنده اندازه نمونه است ، نشانnو  1باند يدهنده پهنا نشان h ،)5(شماره در رابطه 

  . ديآ يدست م به) 6(، از رابطه شماره )h(باند  يپهنا

h � '.)*
√%,                      )6(  

  :كه  يا گونهبه 

m � min ./var�x� , interquartile reng �x�1.349 8 
  

ع نرمال يتوز ياستانداردها يريگ قابل اعتماد با به كار يا سهيز جهت مقاين مطالعه نيا

پرداخته و با   ها ع اندازه بنگاهيتوز يا ل لحظهيه و تحلي، به تجز)يدگيو كش يچولگ يها شاخص(

ا عدم وجود و يوجود ) 3يدگيو كش 2يچولگ يها شاخصمحاسبه ( يجيتكامل تدر يالگواستفاده از 

  . دينما يم يع نرمال را بررسيبه توز ييظهور همگرا يچگونگز ين

  

  آن يها يژگيها و و داده

ن صنعت يفعال در ا يها بنگاه يژگيع اندازه بنگاه در صنعت مذكور الزم است تا ويل توزيه و تحليقبل از تجز

دات و يتول زان كل اشتغال، ارزشي، سهم تعداد بنگاه، م)1(جدول شماره رو،  نياز ا. رديقرار گ يمورد بررس

 يها را نسبت به كل بنگاه 1376در سال  يد صنعت نساجيجد يها جاد شده توسط بنگاهيافزوده ا ارزش

                                                                                                                   
 . رود يز به كار ميپنجره ن ين پارامتر با نام پهنايا ،گريدر مطالعات د .1

2. Skewness Index: 
ع اندازه يتوز يجيمشخص نمودن تكامل تدر يبرا يارين معيع و همچنيك توزيعدم تقارن  يريگ ن شاخص جهت اندازهيا

 . باشد يبنگاه م

3. Kurtosis Index 
ن موضوع يبردن به ا يباشد و پ يها م ع اندازه بنگاهيتوز يجيمشخص نمودن تكامل تدر يبرا يارين شاخص معيا

باشند، مورد استفاده قرار  يع نرمال ميتوز ينكه دارايا ايده، مسطح هستند و يها به اوج خود رس ا دادهيكه، آ
 . رديگ يم
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ع يصنا 1376د سال يجد يها درصد از بنگاه 14حدود . دهد ينشان م يديع توليصنا 1376د سال يجد

درصد از  11و  13اگرچه حدود . اند به خود اختصاص داده يد صنعت نساجيجد يها نگاهكشور را ب يديتول

جاد يدرصد از كل اشتغال ا 21ك به يافته، اما نزدين صنعت اختصاص يافزوده به ا دات و ارزشيكل ارزش تول

 يد نساجيصنعت تول ،ن روين صنعت متمركز بوده و از ايدر ا يدر سال مورد بررس يديع توليشده در صنا

  . شود يزا محسوب م اشتغال يبه عنوان صنعت

د صنعت يجد يها سهم تعداد بنگاه ،شود يمشاهده م) 1(گونه كه در شكل شماره  همان
به  1376درصد در سال  14كه از حدود  يبه طور ،همراه بوده ينزول يدوره با روند يط ينساج
ن صنعت نسبت به كل اشتغال يدر ان درصد اشتغال يهمچن. افته استيدرصد كاهش  11ك ينزد

گر آن است كه اگر افته نشانين يا. افته استيدرصد تنزل  14ك يدرصد به نزد 21از حدود  يصنعت
اند  خارج شده يت اقتصادياز فعال 1376د سال يجد يها درصد از بنگاه 21ن دوره حدود يا يچه ط
ن يبر ا. ز از دست رفته استين ن بنگاهايدرصد اشتغال توسط ا 33ش از ين دوره بيهم ياما ط
شتر يه دارا بوده اما سهم بيجاد اشتغال اوليرا در ا يشتريسهم ب ياگر چه صنعت نساج ،اساس

ن يشترين صنعت نتوانسته بيا ،رو ني ن صنعت اختصاص داشته و از ايز به اياشتغال از دست رفته ن
  . اشتغال خالص را به خود اختصاص دهد

را  يز روند نزوليافزوده ن دات و ارزشيار ارزش توليانگر آن است كه دو معينما) 2(شماره شكل 
در . است افته يدرصد كاهش  3ك يدوره به نزد يدرصد در ابتدا 11و  13و از حدود   نموده يط

د صنعت يجد يها مذكور، بنگاه شكل هايدست آمده از جدول و  به يها افتهيمجموع و با توجه به 
دات ياشتغال، ارزش تول يارهايث معيگاه خود را از حيبه مرور زمان جا 1376- 84دوره  يط ينساج

 يت بررسيتوان به اهم يم بدين جهتاز دست داده و  يديع تولير صنايان سايافزوده در م و ارزش
عملكرد  يجه بررسين صنعت و در نتيا يها ع اندازه بنگاهيتوز. برد يمختلف پ ياين صنعت از زوايا

است كه  يموضوع ،ط صنعتيزان تطابق با شرايم ييجه توانايل و در نتيتعد يچگونگث ياز ح آنها
  . د نموده استين پژوهش بر آن تأكيا
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  1376- 84: و درصد آنان از كل بخش صنعت يزان اشتغال در صنعت نساجيها و م تعداد بنگاه .1 جدول

  سال
  اشتغال  ها تعداد بنگاه

  درصد  بخش نساجي  بخش صنعت  درصد  بخش نساجي  بخش صنعت

1376 1847 266 14/40 97856 20864 21/32 

1377 1757 253 14/40 91544 19056 20/82 

1378 1372 206 15/01 87353 17952 20/55 

1379 1243 184 14/80 85790 17003 19/82 

1380 1126 160 14/21 84223 16086 19/10 

1381 1179 137 11/62 86296 14509 16/81 

1382 946 123 13/00 75932 13208 17/39 

1383 858 102 11/89 73396 12231 16/66 

1384 811 92 11/34 68111 9625 14/13 

 سال
 )ميليون ريال و به قيمت ثابت( افزوده ارزش )ميليون ريال و به قيمت ثابت( توليداتارزش 

  درصد  بخش نساجي  بخش صنعت  درصد  بخش نساجي  بخش صنعت

1376 8009677/42 1052943/16 13/15 2978290/02 325643/27 10/93 

1377 8816307/91 982366/18 11/14 3622718/59 305274/89 8/43 

1378 11047780/34 1025540/66 9/28 4290984/38 320236/70 7/46 

1379 4688422/53 955132/57 20/37 4688422/53 289807/02 6/18 

1380 13656047/70 885194/86 6/48 5242399/28 264091/26 5/04 

1381 15333027/83 945769/60 6/17 5981632/91 314896/65 5/26 

1382 17499435/14 1078486/63 6/16 6417373/14 338393/35 5/27 

1383 22767422/91 1030133/63 4/52 7681983/15 295053/36 3/84 

1384 25108197/46 784248/71 3/12 8364394/73 233029/94 2/79 

  پژوهش يها افتهي: أخذم

 يجاد شده در صنعت نساجيزان اشتغال ايها و م رات درصد تعداد بنگاهييروند تغ .1 شكل

 1374-84: از كل بخش صنعت

  
  پژوهش يها افتهي: أخذم      
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از كل  يجاد شده در صنعت نساجيدات و ارزش افزوده ايرات درصد تولييروند تغ. 2 شكل

 13741- 84: بخش صنعت

  
  پژوهش يها افتهي: أخذم

  ك يرات آن با استفاده از روش ناپارامترييصنعت منسوجات و تغ يها ع اندازه بنگاهيتوز

ع اندازه ين توزيدهنده تخم نشان) 3(ارائه شده تحت عنوان شكل شماره  شكل هايمجموعه 

 1384رات آن تا ييار اشتغال و روند تغيبر اساس مع يدر صنعت نساج 1376د سال يجد يها بنگاه

از آن است كه در  ين حاكين تخميدست آمده از ا ج بهينتا. كرنل است يبا استفاده از تابع چگال

دا نكرده و اندازه صنعت يظهور پ يياز همگرا ييگونه الگوچيار هين معياصنعت مذكور بر اساس 

ستون دوم و سوم جدول شماره . باشد ينم يع مشخصيتوز يدارا ،ار اشتغاليبر اساس مع ينساج

د يجد يها ار اشتغال بنگاهيمع ن و انحرافيانگيدهنده م كه نشان) 4(ن شكل شماره يو همچن) 2(

ار بوده به يهر دو مع يانگر روند صعوديباشد، نما يدوره م يرات آنان طييو روند تغ 1376سال 

 يانيدر سال پا 52/0و  63/1به  45/0و  44/1از  1376ب در سال يبه ترت آنهازان يكه م يا گونه

ار اشتغال يها بر اساس مع ن بنگاهيع ايشتر توزيب يدهنده پراكندگ ز نشانين موضوع نيا. ده استيرس

  .باشد يم

 ييهمگرا يها، چگونگ داده يو چولگ يدگيكش يآمار شكل هاي يجيتكامل تدر يمطالعه الگو     

دهنده،  نشان) 5(و شكل شماره ) 2(جدول شماره  يانيستون پا. دهد يع نرمال را نشان ميبه توز

تا سال  آنهارات ييروند تغ يريگيو پ 1376دالورود سال يجد يها  اشتغال بنگاه يدگيو كش يچولگ

                                                                                                                   
نشان داده ) ر منتظرهيغ( يل شكست ساختاريبه دل 1379دات در سال ين نمودار درصد توليالزم به ذكر است در ا .1

  . نشده است
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ها با روند  ن شاخصين موضوع است كه ايانگر ايمذكور نما شكل هايجدول و . باشد يم 1384

ده است يك صفر رسياز حدود پنج به نزد يدگيكه درجه كش يا همراه بوده، به گونه ينزول

كه  ين درجه چولگيهمچن). ار اشتغالين صنعت بر اساس معيع ايدهنده مسطح شدن توز نشان(

ن صنعت به سمت راست يا يها ع بنگاهيتوز يانگر چولگير مثبت بوده و بيمقاد يهمواره دارا

ار و يمع ن، انحرافيانگيدست آمده از م ج بهينتا. افته استيك كاهش يبه  2باشد، از حدود  يم

   .باشد ين تابع كرنل ميبر تخم يدييع، تأيشكل توز يها شاخص

بر  يد نساجيصنعت تول يها ع اندازه بنگاهيتوز يبررسدست آمده از  ج بهيدر مجموع و با توجه به نتا

 ين صنعت منطبق با الگوي، ايجيتكامل تدر ين تابع كرنل و الگويتخم يكردهايبا رو  ار اشتغالياساس مع

كمتر از  يا ن صنعت در اندازهيا يها ها، بنگاه افتهين يگر بر اساس ايفعال عمل نموده و به عبارت د يريادگي

در  يريادگي فراينددهنده آن است كه  ن موضوع نشانيا. دهند يت خود ادامه ميد به فعاليتول نهياندازه به

سهم اشتغال،  يكاهش اساس يبرا يليتواند به عنوان دل ين خود مين صنعت آهسته و نامنسجم بوده و ايا

  . گردد يتلق يدوره مورد بررس ين صنعت طيافزوده ا د و ارزشيتول

رات آنان تا سال ييو روند تغ 1376دالورود سال يجد يها ع اندازه بنگاهيتوز. 3 شكل

  ار اشتغاليبا روش كرنل و مع 1384

 

 

 
هاي پژوهش يافته: منبع     
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 1376دالورود سال يجد يها اشتغال بنگاه يدگيو كش يار، چولگين، انحراف معيانگيم .2 جدول

  1376- 84: يد نساجيصنعت تول

 يدگيكش يچولگ اريمع انحراف نيانگيم سال

1376 1/44 0/45 2/13 5/05 

1377 1/43 0/45 2/00 4/42 

1378 1/51 0/46 1/80 3/57 

1379 1/53 0/46 1/89 3/82 

1380 1/54 0/51 1/49 1/92 

1381 1/56 0/52 1/41 1/50 

1382 1/60 0/53 1/17 0/62 

1383 1/66 0/54 1/01 0/09 

1384 1/63 0/52 1/00 -0/03 

  پژوهش يها افتهي: مأخذ

  

ار و يرات انحراف معييروند تغ .4 شكل

دالورود سال يجد يها ن اشتغال بنگاهيانگيم

  1376- 84: يد نساجي، صنعت تول1376

 يدگيو كش يرات چولگييروند تغ .5 شكل

، 1376دالورود سال يجد يها اشتغال بنگاه

  1376-84: يد نساجيصنعت تول

    
  

رات آن را ييو روند تغ يد نساجيصنعت تول يها ع اندازه بنگاهيتوان توز يم ،ار اشتغاليبر مع عالوه

كه ) 6(شماره  شكل هاين موضوع در مجموعه يقرار داد و ا يدات مورد بررسيار ارزش توليبا مع

تا  1376دالورود سال يجد يها ع بنگاهينرمال توز لگ شكل هاين تابع كرنل و يدهنده تخم نشان

ع يانگر آن است كه توزيدست آمده ب ج بهينتا. ده شده استير كشيباشد، به تصو يم 1384سال 
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ن و يانگيم. نرمال همگرا است ع لگيدات به سمت توزيلار ارزش توين صنعت با معيا يها بنگاه

درج شده ) 3(در ستون دوم و سوم جدول شماره  يدالورود مورد بررسيجد يها ار بنگاهيانحراف مع

 يين دو شاخص در سال ابتداير ايمقاد .نشان داده شده است) 7(در شكل شماره  آنهارات ييو روند تغ

  .ده استيرس يانيدر سال پا 77/0 و 4/9به  8/0و  95/8ب از يبه ترت

دوره  ينكه طيمذكور با وجود ا يها شاخص ،شود يز مشاهده مين) 7(گونه كه در شكل شماره  همان 

 يرا ط يهمراه بوده است، اما در مجموع هر دو شاخص روند ثابت يبا نوسانات ينه ساله مورد بررس

بر  يصنعت نساج 1376دالورود يجد يها نگاهع بيتوز يانگر عدم پراكندگين موضوع بياند كه ا نموده

   .باشد يدات مياساس ارزش تول

دات به يها بر اساس ارزش تول ن بنگاهيا ييهمگرا يو چگونگ يجيتكامل تدر يالگو يج بررسينتا

شكل  يها با شاخص) 8(و شكل شماره ) 3(جدول شماره  يانينرمال در دو ستون پا ع لگيسمت توز

گر آن انيدست آمده نما ج بهينتا. نشان داده شده است) يدگيب كشيو ضر يب چولگيضر(ع يتوز

اند، اما در  روبرو بوده يبا نوسانات يدوره مورد بررس يز اگرچه طيع نيشكل توز يها است كه شاخص

دوره  ياز ابتدا تا انتها يزان چولگيكه م يا به گونه ،نموده يرا ط يروند ثابتشاخص ن دو يمجموع ا

  .افته استين يرييتغ

 يالگو ين بررسيار و همچنيمع ن، انحرافيانگين تابع كرنل، ميدست آمده از تخم ج بهينتا 

د يصنعت تول 1376دالورود سال يجد يها ع نرمال بنگاهيتوز يتوسط استانداردها يجيتكامل تدر

رود، ار اشتغال، پس از ويو بر خالف مع 1376-84دوره  يدات طيار ارزش توليبر اساس مع ينساج

ع يبه سمت توز يدوره مورد بررس يع اندازه خود را طيق داده و توزيط صنعت تطبيخود را با شرا

دات از يار ارزش تولين صنعت با معيا يها ع بنگاهيگر، توزيبه عبارت د. اند نرمال همگرا ساخته لگ

  . دينما يم يرويمنفعل پ يريادگيمدل 
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با  1384رات آنان تا سال ييو روند تغ 1376دالورود سال يجد يها ع اندازه بنگاهيتوز . 6 شكل هايمجموعه 

  داتيار ارزش توليروش كرنل و مع

 

 

 
  هاي پژوهش يافته :منبع   

  

 يها بنگاهدات يار ارزش توليمع يدگيو كش يچولگ ار،ين، انحراف معيانگيم .3 جدول

  1376- 84: يد نساجيصنعت تول 1376دالورود سال يجد

 يدگيكش يچولگ اريمع انحراف نيانگيم سال

1376 8/95 0/80 -0/21 -0/07 

1377 8/94 0/80 -0/16 -0/16 

1378 9/10 0/80 -0/29 -0/14 

1379 9/13 0/75 0/01 -0/56 

1380 9/17 0/78 -0/24 -0/41 

1381 9/25 0/81 -0/23 -0/52 

1382 9/29 0/85 -0/15 -0/83 

1383 9/45 0/76 -0/02 -0/72 

1384 9/40 0/77 -0/21 -0/63 

  هاي پژوهش يافته :منبع   
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د سال يجد يها دات بنگاهين ارزش توليانگيار و ميرات انحراف معييروند تغ .7 شكل

  1376- 84: ي، صنعت نساج1376

  
  هاي پژوهش يافته :منبع   

 

دالورود سال يجد يها دات بنگاهيارزش تول يدگيو كش يرات چولگييروند تغ .8 شكل

 1376- 84: يد نساجي، صنعت تول1376

  
  پژوهش يها افتهي: مأخذ              

  

باشد،  يافزوده م ار ارزشيمعها  ع اندازه بنگاهيتوز ،يمورد بررس يارهايگر معياز آنجا كه از د

ار يرا با مع يد نساجيصنعت تول 1376دالورود سال يجد يها ع اندازه بنگاهيق حاضر توزيتحق
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ن تابع كرنل و يدهنده تخم نشان) 9(شماره  شكل هايمجموعه . نموده است يز بررسيافزوده ن ارزش

. باشد يم 1376-84دوره  يار طين معيبر اساس ا يمورد بررس يها نرمال بنگاه ع شكل لگيتوز

مذكور از  يها ع بنگاهيانگر آن است كه توزيدست آمده ب ج بهينتا ،شود يگونه كه مشاهده م همان

. افته استين روند ادامه يز ايان دوره نيده و تا پاينرمال همگرا گرد ع لگيبه سمت توز 1379سال 

و روند ) 4(ز در جدول شماره ين دوره نيا يار مذكور طيها با مع ه ن بنگايار ايمع ن و انحرافيانگيم

  .ش داده شده استينما) 10(رات آن در شكل شماره ييتغ

به  ؛اند ار اندك روبرو بودهيرات بسيين دو شاخص با تغيشود، ا يگونه كه مشاهده م همان 

ده و يرس 1384در سال  9ك يبه نزد ييدر سال ابتدا 5/8ع از حدود ين توزيانگيكه م يا گونه

ن دو يا ،گريبه عبارت د. افته استيش يافزا 05/0دوره تنها  يار آن از ابتدا تا انتهايراف معانح

انگر آن يمذكور ب يها ج حاصله از شاخصينتا. اند نموده يرا ط يباً ثابتين دوره روند تقريشاخص در ا

اندك  يپراكندگافزوده از  ار ارزشيبر اساس مع يمورد بررس يها ع اندازه بنگاهياست كه توز

  . افته استيكاهش  ين پراكندگيبرخوردار بوده و به مرور زمان ا

صنعت  1376دالورود سال يجد يها بنگاه يجيتكامل تدر يالگو يدست آمده از بررس ج بهينتا

ج ينتا. نشان داده شده است) 11(و شكل شماره ) 4(جدول شماره  يانيدر دو ستون پا يد نساجيتول

 يافزوده مسطح بوده و دارا ار ارزشيبا مع يمورد بررس يها ع بنگاهين است كه توزاز آ يمذكور حاك

ك ينرمال نزد ع لگيبه توز آنهاع يكه توز يبه طور ؛باشد يار اندك به سمت راست ميبس يچولگ

  . باشد يم

 يها ، بنگاهيجيتكامل تدر يالگو يكرنل و بررس ين تابع چگاليدر مجموع و با توجه به تخم

ار ارزش يافزوده همانند مع ش ار ارزيبر اساس مع يد نساجيصنعت تول 1376دالورود سال يجد

 . اند نموده يرويمنفعل پ ياز الگو يدوره مورد بررس يدات طيتول
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و روند  يد نساجيصنعت تول 1376دالورود سال يجد يها ع اندازه بنگاهيتوز . 9 شكل هايمجموعه 

  افزوده ار ارزشيبا روش كرنل و مع 1384رات آنان تا سال ييتغ

 

 

 
  هاي پژوهش يافته :منبع   

 

د سال يجد يها افزوده بنگاه ار ارزشيمع يدگيو كش يار، چولگين، انحراف معيانگيم .4 جدول

  1376- 84: ي، صنعت نساج1376

 يدگيكش يچولگ اريمع انحراف نيانگيم سال

1376 8/46 0/71 0/16 0/59 

1377 8/43 0/72 0/16 0/33 

1378 8/58 0/70 0/16 0/93 

1379 8/64 0/65 0/44 0/12 

1380 8/69 0/69 0/08 -0/05 

1381 8/76 0/72 0/24 -0/38 

1382 8/82 0/73 0/30 -0/42 

1383 8/98 0/64 0/38 -0/41 

1384 8/91 0/66 0/32 -0/39 

  هاي پژوهش يافته :منبع   
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، 1376دالورود سال يجد يها افزوده بنگاه ن ارزشيانگيار و ميرات انحراف معييروند تغ .10شكل 

  1376- 84: يد نساجيصنعت تول

  
  هاي پژوهش يافته :منبع   

، 1376دالورود سال يجد يها افزوده بنگاه ارزش يدگيو كش يچولگ راتييروند تغ .11شكل 

13761- 84: يد نساجيصنعت تول
 

  
  هاي پژوهش يافته :منبع   

                                                                                                                   
نشان ) ر منتظرهيغ( يل شكست ساختاريبه دل 1379دات در سال ين نمودار درصد توليالزم به ذكر است در ا .1
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  ياستيشنهادات سيو پ يريگ جهي، نتيبند جمع

 يموضوع ،بازار يها يژگيط و ويق با شرايتطب ييو توانا يت اقتصاديد به فعاليجد يها ورود بنگاه

ان، ين ميدر ا. را به خود اختصاص داده است يمتعدد يها نه انجام پژوهشيرباز زمياست كه از د

ق اندازه موجود با آن در يتطب ييز تواناينه و نيد از اندازه بهيجد يها بنگاه يا عدم آگاهي يآگاه

افته صورت يتوسعه  يدر كشورها ياست كه اگر چه در مطالعات متعدد يز موضوعيطول زمان ن

. نه مشاهده نمودين زميدر حال توسعه در ا يتوان در كشورها يرا م يا ا كمتر مطالعهگرفته، ام

ن مطالعه، تاكنون ين ايمحقق يها نبوده و بر اساس دانسته ين قاعده مستثنيز از ايران نياقتصاد ا

  .ن خصوص صورت نگرفته استيدر ا يپژوهش

د هر يجد يها ع بنگاهير در توزيينحوه تغنه يدگاه عمده در زميدو د يات اقتصاد صنعتيدر ادب     

 يريادگيفعال،  يريادگي يها ز مدلين ييها دگاهين ديده و بر اساس چنيمطرح گرد يبخش اقتصاد

از اندازه  يها با آگاه دگاه اول، بنگاهيدر د. آن ارائه شده است نييتب يبرا يتكامل يها منفعل و مدل

ن يانتظار بر آن است كه اندازه ا ،دگاهين ديدر ا. دهند يادامه مات خود ينه بازار وارد شده و به حيبه

ك ينه بازار نزديها از نوسانات اندك برخوردار بوده و اندازه بنگاه در زمان ورود به اندازه به بنگاه

ت ينه بازار فعالياز اندازه به يها بدون آگاه دگاه دوم، بنگاهياست كه در د ين در حاليا. باشد

ق داده و ينه بازار تطبيا اندازه خود را با اندازه بهي آنها ،ن حالتيرا آغاز نموده و در ا خود ياقتصاد

نه بازار را نداشته و در يق با اندازه بهيتطب ييا توانايات خود ادامه داده و يتوانند به ح يجه ميدر نت

مذكور را  يها دگاهيا دنموده است ت ين مطالعه سعين اساس، ايبر ا. شوند يمدت از بازار خارج م بلند

د و يع كشور از ابعاد اشتغال، تولين صنايتر ياز اصل يكيران به عنوان يا يدر صنعت نساج

ر با فراز و ياخ يها ن صنعت در دههياست كه ا ين در حاليقرار دهد و ا يافزوده مورد بررس ارزش

  .ز مواجه بوده استين يمتعدد يها بينش

ن صنعت را به عنوان نمونه يبه ا 1376دالورود در سال يجد يها ه بنگاع اندازه ين پژوهش توزيا     

با  1384را تا سال  آنهاافزوده  دات و ارزشيع اشتغال، ارزش توليرات توزييانتخاب نموده و روند تغ

از آن است  يدست آمده حاك ج بهينتا .قرار داده است يك كرنل مورد بررسياستفاده از روش ناپارامتر

وارد بازار  يبدون آگاه ،ارين صنعت بر اساس هر سه معيالورود ا ديجد يها كه اگرچه بنگاه

اند خود را در طول دوره  ار اشتغال نتوانستهيها بر اساس مع  ن بنگاهين وجود اياند اما، با ا دهيگرد

ن از يق داده و بنابرايه تطبنيبا اندازه به) 1384تا سال 1376از سال (مدت مورد مطالعه  نسبتاً بلند

دوره مورد  يمذكور ط يها است كه بنگاه ين در حاليا. اند نموده يرويفعال پ يريادگي يالگو

اند خود را  افزوده پس از گذشت چند سال توانسته دات و ارزشيارزش تول يارهايث معياز ح يبررس

 يمورد بررس يها رو بنگاه نياز ا. وندنرمال همگرا ش ع لگيق داده و به سمت توزيبا اندازه بازار تطب
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  .اند نموده يرويمنفعل پ يريادگيكرد يافزوده از رو دات و ارزشيار ارزش توليبر اساس دو مع

افزوده و عدم آن  دات و ارزشيارزش تول يارهايبا مع ييهمگرا يعنيج، ين نتايا يقيسه تطبيمقا     

از  ينگر اند با واقع ن صنعت توانستهيا يها بنگاه دهنده آن است كه اگر چه ار اشتغال، نشانيبا مع

ار يبا مع يلين تعديچن ييند اما در توانايل نمايخود را تعد ،د و ارزش افزودهيط بازار، توليشرا

ن يدر بازار كار بوده و بر ا يريپذ ن عدم انعطافيتواند مب ين موضوع خود ميا. اند اشتغال ناكام مانده

د از هر يط بازار تولين بازار كار متناسب با شرايد نظر در قواني، تجديگذار استيث سياساس و از ح

د بتواند در بلندمدت و متناسب يبا يصنعت نساج يديتول  ، هر بنگاهيبه عبارت. است يث ضروريح

 يريپذ خود اقدام نموده و انعطاف) ا كاهشيش يافزا(كار  يرويل نيط موجود، نسبت به تعديبا شرا

 يارهايدست آمده بر اساس معه ج متفاوت بيبر آن، نتا عالوه. 1است يتين قابلير كار الزمه چندر بازا

 يها ع اندازه بنگاهيار درباره توزيك معيتوان بر اساس  ين نكته است كه نميانگر ايز بيمتفاوت ن

  . نمود ييقضاوت نها يدالورود هر بخش اقتصاديجد

  

   

                                                                                                                   
 ير آن نقش چندانييقلمداد نمود كه بنگاه در تغ يرونيب يعامل يديتول يها بنگاه يتوان برا يقانون كار را م .1

توان از آن به  ي، كه م م بنگاهيافزوده بر اساس تصم د و ارزشيل بر اساس تولياست كه تعد ين در حاليا. ندارد
 .رديپذ ير نمود، صورت ميتعب يدرون يعامل
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