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 مقدمه -1
تواند یم يساختار يهایژگیو لیدل به که است کشور يمهم اقتصاد يهابخش صنعت از بخش
ن بخش یکه در ا ییهابخش صنعت خود از بنگاه. کند فایا کشور ياقتصاد توسعه در را یمهم نقش
در  1387 کشور را در سال اشتغال درصد 30ها حدود ن بنگاهیده و ایل گردیکنند تشکیت میفعال

قادرند تا  دیتول جادیا با یصنعت يهابنگاه، اشتغال جادیا بر عالوه). 1388، يادوار( اندداده يخود جا
با ورود خود قادر است  یک بنگاه صنعتیاست که  ین در حالیند. ایتعادل در بازار کاال را فراهم نما

ن بخش فراهم یتحول در ا ينه را براینموده و زم یمعرف به صنعت را يدیجد يهايتکنولوژ تا
 با يهابنگاه از منابع مجدد صیبه تخص توانیم، دیجد يهابنگاه تأسیس دیفوا گرید د. ازینما

 و یبهشت( اشاره کرد برتر يتکنولوژ با يهاکمتر به بنگاه کارآییجه ین و در نتییپا يتکنولوژ
 ). 1387، همکاران

 یکاف ییتنها به ید صنعتیجد يهابنگاه جاد و احداثیا که است يضرور نکته نیا به توجه یول     
از هر  زین شودیم آنها تیفعال توقف باعث که یعوامل شناخت ،یبه عبارت و آنها حفظ بلکه، ستین

 يمتعدد عوامل به بازار در بنگاه کی يز نشان داده است بقایات موجود نیادب. است تیث پر اهمیح
 تأثیرتحت  بنگاه کی يبقا، کینئوکالس يهايتئور نظر داشته و به عنوان مثال و از یبستگ
 که یطشرای دراست که  ین در حالی). اAgarwal, 1996(است  بازار مشخصات و بنگاه يهایویژگ
 مجبور داده و ادامه خود تیفعال به صنعت در نتواند...)  و یتیریمد، یمال، یرقابت( لیدل هر به بنگاه

 . شودیوارد م اقتصاد بر ینامطلوب اثرات اصوالً، شود صنعت از خروج به
 1لیر و تبدییاز آن با عنوان نرخ تغ آنچها ی، يت اقتصادیموضوع ورود و خروج بنگاه از فعال یبررس

 يهاتولد بنگاه یبرخوردار بوده و بررس يادیت زیافته، از اهمیتوسعه  يدر کشورهابویژه اد شده، ی
قات یتحقتأکید ، به شدت مورد یصنعت يهاطه بنگاهیدر حبخصوص موجود،  يهاد و مرگ بنگاهیجد

ت یاهم يها از هر جهت داراموضوع ورود و خروج بنگاه یقرار گرفته است. اگرچه بررس یدانشگاه
ا یجه کاهش یورود و خروج بنگاه بر بازار کار و در نت تأثیر، یشغل و به عبارت يجاد و نابودیاست اما ا

 است که خروج ین در حالین موضوع است. ایا یت بررسیل اهمین دالیتراز عمده يکاریش نرخ بیافزا
د ید فراهم نمایجد يتکنولوژ ید محصوالت و معرفیتول ينه را برایتواند زمیز مین بنگاه کیهنگام هب

.(Kaya and Ucdogruk, 2002; Lay, 2001)  
 یحتم يهمچون مرگ هر موجود زنده اگر چه امر يت اقتصادین اساس، خروج بنگاه از فعالیبرا

ات تأثیرجه از یبر آن از بروز زودهنگام و در نت مؤثر يرهایح از متغیصح یشناختتوان با یاست اما م
 ). 1387 ،موبد و پور فیض(نمود  يریآن جلوگ ینامطلوب احتمال

                                                                                                                   
1. Turnover Rate 
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از بروز  يرینه جلوگیرها زمین متغیده است تا با شناخت اش شز کوشین حوزه نیات ایادبدر 
 د. یرا فراهم نما يادهین پدیچن

 هايهزینه، سرمایه نفوذ چون ییمتغیرها) 1387( همکاران و بهشتی ،رانیمثال، در ابه عنوان 
در  مؤثر متغیرهاي جمله از را صنعت رشد و صنعت سودآوري، توسعه و تحقیق هايهزینه، تبلیغات

 اند. نموده ین حوزه معرفیا
 دلیل به صنعتی هايبنگاه خروج) 1386( همکاران و است که از نگاه کمیجانی ین در حالیا

 و اقتصادي نوسانات تأثیر تحت نبوده بلکه بلندمدت و تدریجی يفرایند از ناشی ورشکستگی
 است.  مالی دوره چند طی و مدت کوتاه در سیاستی متغیرهاي

به عنوان  (Audretsch, D. & Mahmood, T. 1995) محمود و چیکشور، اودردر خارج از 
شکست  ای تیموفق بر مؤثرعوامل  ،اندن حوزه انجام دادهیرا در ا ياکه مطالعات گسترده یسندگانینو

 اند. کرده میتقس ،دینمایت میکه بنگاه در آن فعال یو صنعت بنگاه يهایبنگاه را به ویژگ
عوامل گوناگون  تأثیر ،گرید یات موجود و با نگاهیادب ياست تا در راستا دهیز کوشین مقاله نیا

 يقرار داده و برا یران مورد بررسیا يدیع تولیرشد صنعت بر خروج بنگاه را در صنا تأثیربر تأکید با 
ن مقاله در ین اساس، مطالب ایسود جسته است. بر ا یمصنوع ین منظور از روش شبکه عصبیا

 یبر خروج بنگاه و به عبارت مؤثر يرهایپس از مقدمه، بخش دوم متغ و ،م شدهیشش بخش تنظ
بنگاه را بر  خروج بر آن تأثیر و صنعت رشد ،نموده است. بخش سوم یا معرفموضوع ر ينظر یمبان

 سوم برنامه یط يدیتول عیصنا رشد یبه بررس ،د، بخش چهارمینماین ارائه میشیپ اساس مطالعات
و  ارائه شده یمدل مورد بررس مورد استفاده و يهااز داده يریتصو ،بخش پنجم وتوسعه پرداخته 

 است.  مقاله را تشکیل داده ششم و هفتم يهابخش ،موضوع يریگجهیمدل و نت جینتا ،تیدر نها
 
 )ينظر یبر خروج بنگاه (مبان مؤثر يرهایمتغ -2

از عوامل قرار دارد که با مطالعه و  يامجموعه تأثیرتحت  يگر اقتصادید يده هایز مانند پدیخروج بنگاه ن
به عنوان  ینه عواملین زمیپرداخت. در مطالعات موجود در اتوان به شناخت خروج بنگاه یشناخت آنها م

 خروج بر مؤثر عوامل ،موجود ينظر یهمسو با مبان قیتحق نیا شده است. در یبر خروج معرف مؤثرعوامل 
مخارج انجام  يهایژگیو، صنعت يهایژگیو، بنگاه يهایژگیدر چهار دسته و يت اقتصادیاز فعال بنگاه کی

 .م شده استیتقس هر بنگاه در شاغل یانسان يروین يهایژگیو ،تیو در نهاشده توسط بنگاه 
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 بنگاه يهایژگیمربوط به و يرهایمتغ -1-2

 احتمال ،ابدی شیافزا بنگاه کی سن هرچه است معتقد )Jovanovic, B. 1982( چیجاوانو سن بنگاه:
 ش سنیبا افزا افته، چرا کهیکاهش  آن خروج احتمال ،یعبارت به و شودیم شتریب آن اتیح ادامه

 & Tveterås( دییا و توتراس. ابدییش میافزاز ینه منابع نیص بهیبنگاه در انجام مخارج و تخص تجربه

Eide 1999( بنگاه سن شیافزا با اندداده نشان است شده انجام نروژ يدیتول عیصنا در که يامطالعه در 
  .است داده شده نشان 1 شماره نمودار صورت به مطلب نیابد. اییم کاهش بنگاه شکست خطر احتمال

 

 در کشور سوئد رات نرخ مخاطره نسبت به اندازه در طول زمانییتغ .1نمودار 

 
 )Jovanovic, B. 1982(چ ی: جاوانوأخذم

 

دانسته  بنگاه هیاول اندازه ،بنگاه کی شکست ای و بقا در یاساس نقش، مطالعات از ياریبس دراندازه بنگاه:      
 نیهمچن. دارد وجود يداریمعن رابطه آن شکست ای رشد و بنگاه هیاول اندازه نیب داده شده است که نشان و

 ).Dunne etal., 2005( اندز تجربه نمودهیرا ن يشتریب يشتر در بازار بقایبا سهم ب ییهابنگاه

 کرده هئارا را 2 شماره نمودار، بنگاه اندازه و بنگاه مخاطره نرخ نیب رابطه یبررس يبرا )Box M., 2008( باکس
 .است بزرگ يهابنگاه از باالتر اغلب، زمان طول در کوچک يهابنگاه مخاطره نرخ که است داده نشان آن در و

 

 در کشور نروژ خروج بنگاه به سن بنگاه ينرخ مخاطره ا .2نمودار 

 
 )Box M. , 2008(باکس مأخذ: 
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 تأثیر بنگاه خروج احتمال بر تواندیم که است بنگاه يهایژگیو از یکی، بنگاه تیمالکت بنگاه: یمالک     
 یمال منابع از يبرخوردار لیدل به یدولت تیمالک با يهابنگاه، معتقدند) 2005( یل و زانگ. باشد داشته

دارند  یدولت ریغ يهابنگاه به نسبت يکمتر خروج احتمال)، کمتر کارآیی با یحت( ترآسان و شتریب
(Zhang and Li, 2005). 

 بر یول ندارد کوچک يهابنگاه يبقا بر يداریمعن تأثیر تیمالک کند نوعیان میب )،2001( هولمس      
 يامنطقه تیمالک با يهابنگاه خروج احتمال نیهمچن. شودیم دهید يداریمعن تأثیر متوسط يهابنگاه

 .است یخارج تیمالک با يهابنگاه از شتریب يداریمعن طور به یمل و
 که باشد مؤثر یصنعت يهابنگاه خروج بر تواندیم است که يگرید ریمتغکار:  يروین يوربهره

 ،گذشته قاتیتحق از آمده دست به جینتا به توجه با و شده انجام يمطالعات متعدد نهیزم نیا در
 ابدی کاهش بنگاه خروج احتمال ،بنگاه کار يروین يوربهره شیافزا که با است آن بر انتظار

)Prezand Castilju, 2004; Campus and Iiooty, 2003(. از توان یم را کار يروین يوربهره 
 کار استفاده شده است.  يروین به دیتول ارزش نسبت از قیتحق نیا در که آورد دست به یمختلف يهاروش

 
 صنعت يهایژگیو به مربوط يرهایمتغ -2-2

 حالت از بودن دور ای و صنعت تمرکز بودن باال علت به که ییبازارها دردرجه رقابت صنعت: 
 در است و شتریب ورود يز براین دیجد يهابنگاه رقابت، دارد وجود یباالی هیحاش سود ،کامل رقابت

 يریگاندازه يبرا ).Shapiro & Khemani, 1987( است شتریب زین هابنگاه خروج زانیم ،جهینت
 شاخص و) CR( تمرکز نسبت شاخص آنها نیترمهم که دارد وجود يادیز يهاشاخص ،تمرکز نرخ

 .است) HI( هرفیندال
 صنعت در استخدام رشد زانیم بر اساس را صنعت رشد)، 1389( يرینص و يتاررشد صنعت: 

 صنعت رشد نیب یمنف يارابطه ،راستا نیدر ا شده انجام مطالعات اغلب در نیهمچن. اندکرده يریگاندازه
 گرید به نسبت يشتریب خروج نرخ يدارا یمنف ای و کم با رشد یعیصنا ده ویبنگاه مشاهده گرد خروج و

 در (Siegfried, J.J & Evans, L.B 1994) وانسیا و دیگفریز البته). Doi,1999( ع هستندیصنا
 . اند نکرده مشاهده بنگاه خروج و صنعت رشد نیب يارابطه خود مطالعه

 قاتیتحق در که است ییرهایمتغ از یکی زین صنعت يسودآور ای ياهیحاش سودسود:  هیحاش
 سود ،مطالعاتبرخی  در مثال يبرا. است شده یبنگاه معرف خروج بر مؤثر عامل عنوان به موجود

 سود هیحاش شیافزا با رودیم انتظار. اندگرفته نظر در خروج بر مؤثر عوامل از یکی عنوان به را ياهیحاش
 .(Tsionas etal., 2006; Perez and castillejo, 2004) ابدی کاهش خروج زانیم ،صنعت
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 از یسطح ،بنگاه کی يبرا دیتول نهیبه اندازه حداقل): MESاس کارا در صنعت (یحداقل مق
 حداقل سطح ریز بنگاه رد. اگرینه متوسط در بلند مدت در حداقل قرار گیهز یمنحن که است دیتول
 ،جهیر نتشود و دیم منفعت عدم کی دچار بزرگ يهابنگاه با سهیمقا در، کند دیتول کارا اسیمق

 داشته دار وجودیو معن مثبت يارابطه ،بنگاه خروج و کارا اسیمق حداقل نیب که رودیم انتظار
 ). Wagner,1994( باشد

 ,Campos, N. & Iootty( یوتیا و کامپوس ،صنعت کی در کارا اسیمق حداقل محاسبه يبرا

M. 2003( اندکرده استفاده بنگاه شاغالنتعداد کل  به صنعت شاغالنتعداد کل  نسبت روش از . 
 کارا را از اسیمق حداقل )Austin, J. & Rosenbaum, D. 2002( روزنبائوم و نیآست

 .نداردهکمحاسبه  ،دهندیم انجام را صنعت آن دیتول درصد 50 که ییهابنگاه دیتول نیانگیم
 
 مخارج يهایژگیو به مربوط يرهایمتغ -3-2

 يبرا یشاخص، فروش به یابیبازار و غاتیتبل مخارج نسبت: یابیغات و بازاریمخارج مربوط به تبل
 گرید يهابنگاه يکاال با بازار در بنگاه کی يکاال تفاوت هرچه. است بازار در کاال تفاوت يریگاندازه

 . است کمتر گرید يرقبا توسط بنگاه شدن دیتهد احتمال ،باشد شتریب
 فیط انیم در دیجد يهابنگاه يبقا تفاوت زانیم یبررس با )Audretsch, B. 1994( چیاودر     

 در غاتیتبل شدت که داده نشان ،دیجد يهابنگاه يبقا يهاکننده نییتع و يدیتول عیصنا گسترده
 .دارد بنگاه يبقا بر یمنف تأثیر صنعت

 بنگاه خروج بر تواندیم است که یعوامل از گرید یکیارتباطات:  و و نقل حمل مخارج
 است شده منظور خروج بر مؤثر عامل عنوان به يمطالعات متعدد ن عامل دریگذاشته و ا تأثیر

)Austin and etal., 1990 Audretsech, 1994; Kelijweg etal., 1996(. ز ین قیتحق نیا در
به ) ثابت متیق به بنگاه مخارج کل بنگاه به ارتباطات مخارج ارتباطات (نسبت يبرا شده انجاممخارج 

 .بر خروج منظور شده است مؤثرر یعنوان متغ
 
 بنگاه  شاغالن يهایژگیو به مربوط يرهایمتغ -4-2
 بنگاه کی در شاغل افراد مهارت زانیم و التیتحص سطح رسدیم نظر بهالت: یتحص زانیم
 بر مهارت و التیتحص زانیم تأثیر یبررس. باشد بنگاه گذارتأثیر خروج بر یعامل عنوان به تواندیم

 التیتحص سطح شیافزا با داشت انتظار توانیم نیهمچن. شودیم دهید گذشته مطالعات در خروج
 آموزش با شاغالن نسبت، التیتحص زانیم محاسبه يبرا. ابدی کاهش بنگاه خروج زانیم ،بنگاه شاغالن

 .شود یم برده کار به بنگاه شاغالن کل به یعال
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 خروج بر تواندیم بنگاه کار يروین التیتحص سطح مانند زین بنگاه کار يروین مهارت مهارت:
 (,.Hansen et al هانسن و همکاران و) 1383( ض پوریف چون یمطالعات در. باشد داشته نقش بنگاه

 نسبت از مهارت زانیم محاسبه يبرا. اندکرده اشاره بنگاه اتیح در مهارت نقش به زین 2004)
 .شود یم استفاده بنگاه شاغالن کل به) مهندس و نیتکنس، ماهر( ماهر شاغالن

 با هستند ریبگ حقوق آن در شاغل افراد که ییهابنگاه رودیم انتظاروحقوق:  مزد با شاغالن
در  (Prins, R. 2007)نسیپر .شندبا متفاوت خروج نظر از وحقوق مزد بدون افراد با يهابنگاه

که افراد شاغل در آن  ییهان بنگاهیکند که بیان می، ببنگاه يبقا نهیدر زم خود ينامه دکترانیپا
از نظر بقا تفاوت  ،ر هستندیر حقوق بگیکه افراد شاغل در آن غ ییهار بوده با بنگاهیمزد و حقوق بگ

 وجود دارد.  يداریمعن
 
 ن)یشیآن بر خروج (مطالعات پ تأثیررشد صنعت و  -3

مختلف  يدر کشورها يادیز نسبتاًمطالعات  ،یصنعت يهارشد صنعت بر خروج بنگاه تأثیر نهیدر زم
پرداخته  یصنعت يهاعوامل مختلف بر خروج بنگاه تأثیر ین مطالعات به بررسیادر انجام شده که 

 و ورود کننده نییتع عوامل" عنوان با ی) پژوهش1990( ن و همکارانیکا آستیشده است. در آمر
 در یصنعت يهابنگاه خروج و ورود نرخ ،آن در که اندنموده منتشر "کایآمر يدیتول عیصنا در خروج

مورد  يرهایمتغ .شده است یبررس 1982 تا 1972 يهاسال يبرا و یرقم چهار يکدها با عیصنا
و ، صنعت رشد ،کارا اسیمق حداقل ،فروش به هیسرما نسبتصنعت،  يمطالعه عبارتند از سودآور

 رشد که است آن دهندهنشان آمده دست به جینتا، مدل برآورد از پس .غاتیتبل به فروش نسبت
ع با یکه در صنا ییهاکه بنگاه يابه گونه، دارد یصنعت يهابنگاه خروج بر يداریمعن تأثیر صنعت

 صنعت ين مطالعه ذکر شده که سودآورین در ایدارند. همچن ياحتمال خروج کمتر ،رشد باالتر
  نداشته است. يداریمعن تأثیر هابنگاه نرخ خروج بر یول داشته هابنگاه ورود بر نرخ يداریمعن تأثیر

 اثرات: دیجد يهابنگاه اتیح" عنوان با یپژوهش) 1997( همکاران و چیادر ،گرید ايدر مطالعه
 مربوط يرهایمتغ تأثیر سهیمقا قیتحق نیا از هدف که اندداده انجام "بنگاه اثرات مقابل در صنعت

. است 2مختلف يهابنگاه يبقا احتمال بودن متفاوت بر 1بنگاه يهایژگیو و صنعت يهایژگیو به
 3نرخ شکست نیب چرا که ؛د باشدیها مفسیاستگذاريتواند از لحاظ یم قیتحق نیا جهینت کاربرد

 وجود دارد. ییتفاوت ها هابنگاه يهایژگیو از یناش ای و صنعت يهایژگیو از یناش

                                                                                                                   
1. firm and industry characteristics 

2. different likelihoods of firms survival 

3. Failure rarte 
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بر خروج بنگاه را به دو گروه  مؤثر)، عوامل Ilmakunnas and Topi, 1999 ( یلماکانوس و توپیا
 ين پژوهش برایاست. در ا از عوامل خرد، رشد صنعت یکیم کرده که یعوامل خرد و کالن تقس

در تعداد  رییتغ و 1صنعت يهادر تعداد بنگاه یر واقعییار تغیرشد صنعت از دو مع يریگاندازه
استفاده شده  3به حالت نرمال درآمده )MES( 2اس کارایر حداقل مقیصنعت که توسط متغ يهابنگاه
 ياگونهست، بهیکسان نیاندازه صنعت و رشد صنعت بر خروج بنگاه  تأثیران شده که ین بیهمچن است.

دست آمده جه بهیدارد. نت یرابطه منف ،رابطه مثبت و با رشد صنعت ،که نرخ خروج با اندازه صنعت
ع یکه در صنا ییهابنگاه ،اًیبر خروج بنگاه دارد و ثان يداریمعن تأثیررشد صنعت  ،اوالً :دهدینشان م

 دهند.ات خود ادامه یتوانند به حیتر مراحت ،کنندیت میبا رشد باالتر فعال
 4ینیکارآفربر خروج بنگاه را در سه سطح صنعت، بنگاه و  مؤثرعوامل  ،)2006ستا و کروز (یباپت

ر یاس در زیمق يهارشد صنعت، تمرکز صنعت و صرفه يرهایاند که متغکرده یقرار داده و بررس
کند که یان میب ،شودیم یق بررسین تحقیکه در ا یاتیاز فرض یکیگروه سطح صنعت قرار دارد. 

ن یجه حاصل از ایدارند. نت يشوند احتمال خروج کمتریع با رشد باالتر میکه وارد صنا ییهابنگاه
ش رشد یبا افزا یرشد صنعت بر خروج بنگاه مبهم است، چراکه از طرف تأثیردهد یمطالعه نشان م

احتمال خروج ن باعث کاهش یابد که اییش میموجود در صنعت افزا يهابنگاه يسودآور ،صنعت
ب نموده و یورود به صنعت ترغ يرا برا يدیجد يهابنگاه ،شتریب يگر، سودآورید يشود. از سویم
 د. ینمایها فراهم مشتر بنگاهیخروج ب ينه را براین خود زمیا

 
 برنامه سوم توسعه یع طیرشد صنا -4

ع بر حسب یبرنامه سوم توسعه، ابتدا صنا یط يدیع تولیرشد صنا محاسبه ين مطالعه برایدر ا
 آنهاده و سپس رشد یم گردیتقس یدو، سه و چهار رقم يع با کدهایبه سه گروه صنا ISIC5 يکدها

د محاسبه شده است. یک از کدها به صورت مجزا بر حسب اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولیدر هر 
ل شاخص رشد طول دوره، رشد یاز قب یمختلف يهابرآورد رشد صنعت، شاخص ين، برایهمچن

ع بر حسب رشد ین پژوهش، رشد صنایکه در اوجود دارد   6، رشد مطلق و شاخص رشد برچینسب

                                                                                                                   
1. Relative Real Change in the Turnover of the Industry 

2. Minimum Efficient Scale  

3. Normalized 

4. Entrepreneurial 

5. International Standard Industrial Classification  

6. Birch Index 
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) نشان داده شده 2) و (1معادله ( با ،بیمطلق و رشد بر حسب طول دوره محاسبه شده و به ترت
 است.

Absolute Growth=Sum (Growth79-80, Growth80-81, Growth81-82, Growth82-83)/4    (1) 
Period Growth = Growth 79-83                                                                           (2)  

 یعیصنا 1مختلف، در جدول  يهازان رشد هر صنعت با استفاده از شاخصیبعد از محاسبه م
ده و به عنوان یمشخص گرد ،اندن رشد بودهیترکم ن ویترشیب يکه در طول برنامه سوم توسعه دارا

 يدارا ،مختلف رشد يارهایصنعت چرم و کفش با مع ،ن دورهیشود که در ایمثال، مشاهد م
 يع با کدهاین رشد مطلق کل صنایانگیدهد مینشان م 2 ن جدولین رشد بوده است. همچنیکمتر

 3/5و  1/9، -5/4معادل  ،بیبه ترت ،دهد و ارزش افزویاشتغال، ارزش تول يارهایبا مع یدو رقم
ب یو به ترت یچهار رقم يکدها ين برایو همچن 1/3و  5/5، -7/4 یسه رقم يکدها يدرصد، برا

 درصد بوده است.  5/1و  2/2، -1/5مذکور برابر  يارهایمع
 

 ع در طول برنامه سومین کل صناین رشد در بین و کمتریشتریع با بیصنا .1جدول 
 نحوه محاسبه رشد         

 ISIC يکدها
 عین صناین رشد در بیکمتر عین صناین رشد در بیشتریب شاخص محاسبه رشد

 یدو رقم يع با کدهایصنا

رشد مطلق بر حسب 
 شاغالنتعداد 

5/6+ 
 تریلر و موتوري نقلیه وسایل تولید

 )34نیم تریلر (کد و

4/21- 
 ساخت و چرم آوردن عمل و دباغی
 تولید و یراق و زین و چمدان و کیف

 )19کفش (کد

رشد مطلق بر حسب 
 دیارزش تول

8/32+ 
 تریلر و موتوري نقلیه وسایل تولید

 )34نیم تریلر (کد و

6/6- 
 چو و چوبی محصوالت و چوب تولید
 )20مبلمان (کد از غیر –بپنبه

رشد مطلق بر حسب 
 ارزش افزوده

1/35+ 
 حسابگر و اداري آالت ماشین تولید

 )30کدمحاسباتی (  و

3/8- 
 هاي رسانه تکثیر و چاپ و انتشار
 )22شده (کد چاپ

 یسه رقم يع با کدهایصنا

رشد مطلق بر حسب 
 شاغالنتعداد 

1/43+ 
 کنترل و توزیع هاي دستگاه تولید

 )312برق (کد  نیروي

0/28- 
 )192کفش (کد تولید

رشد مطلق بر حسب 
 دیارزش تول

2/92+ 
 تجهیزات و اپتیکی ابزارهاي تولید

 عکاسی
 )332(کد 

9/19- 
 اي لوله هاي المپ و ها المپ تولید

 اجزاي سایر و الکترونیکی
 )321الکترونیکی (کد

رشد مطلق بر حسب 
 ارزش افزوده

1/104+ 
 تجهیزات و اپتیکی ابزارهاي تولید

 )332عکاسی  (کد 

0/22- 
 هاي رسانه تکثیر و چاپ و انتشار
 )223شده (کد چاپ

چهار  يع با کدهایصنا
 یرقم

رشد مطلق بر حسب 
 شاغالنتعداد 

1/43 
 باتري و ها پیل و ها انباره تولید
 )3140اولیه (کد هاي

9/46- 
چوبی  هاي محفظه و ظروف تولید
 )2012(کد
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 نحوه محاسبه رشد         
 ISIC يکدها

 عین صناین رشد در بیکمتر عین صناین رشد در بیشتریب شاخص محاسبه رشد

رشد مطلق بر حسب 
 دیارزش تول

1/92+ 
 تجهیزات و اپتیکی ابزارهاي تولید

 )3320عکاسی (کد

1/63- 
یراق  و زین و چمدان و کیف تولید

 )1912(کد مشابه محصوالت

رشد مطلق بر حسب 
 ارزش افزوده

1/104+ 
 تجهیزات و اپتیکی ابزارهاي تولید

 )3320عکاسی (کد

6/45- 
 محصوالت و چمدان و کیف تولید
 )1912یراق (کد و زین و مشابه

 یدو رقم يع با کدهایصنا

رشد طول دوره بر حسب 
 شاغالنتعداد 

2/38+ 
 تریلر و موتوري نقلیه وسایل تولید

 )34نیم تریلر (کد  و

3/65- 
 ساخت و چرم آوردن عمل و دباغی
 تولید و یراق و زین و چمدان و کیف

 )19کفش (کد

رشد طول دوره بر حسب 
 دیارزش تول

2/259+ 
 تریلر و موتوري نقلیه وسایل تولید

 )34نیم تریلر (کد  و

7/17- 
 ساخت و چرم آوردن عمل و دباغی
 تولید و یراق و زین و چمدان و کیف

 )19کفش (کد

رشد طول دوره بر حسب 
 ارزش افزوده

4/129+ 
نقل  و حمل تجهیزات سایر تولید
 )35(کد

9/14- 
 ساخت و چرم آوردن عمل و دباغی
 تولید و یراق و زین و چمدان و کیف

 )19کفش (کد

 یسه رقم يع با کدهایصنا

رشد طول دوره بر حسب 
 شاغالنتعداد 

4/132+ 
 براي –سازي اتاق –بدنه تولید

 )342(کد موتوري نقلیه وسایل

7/72- 
 )192کفش (کد  تولید

رشد طول دوره بر حسب 
 دیارزش تول

1/847+ 
 الکتریکی تجهیزات سایر تولید
 )319(کد  نشده بندي طبقه

8/32- 
 )221انتشارات (کد 

رشد طول دوره بر حسب 
 ارزش افزوده

6/644+ 
 الکتریکی تجهیزات سایر تولید
 )319(کد  نشده بندي طبقه

5/40- 
 )192کفش (کد  تولید

چهار  يع با کدهایصنا
 یرقم

رشد طول دوره بر حسب 
 شاغالنتعداد 

4/132+ 
 براي –سازي اتاق –بدنه تولید

 )3420موتوري (کد  نقلیه وسایل

6/88- 
 محصوالت و چمدان و کیف تولید
 )1912یراق (کد  و زین و مشابه

دوره بر حسب رشد طول 
 دیارزش تول

8/881+ 
 براي ملحقات و قطعات تولید

ها  آن موتور و موتوري نقلیه وسایل
 )3419(کد

6/82- 
 محصوالت و چمدان و کیف تولید
 )1912یراق (کد  و زین و مشابه

رشد طول دوره بر حسب 
 شاغالنتعداد 

6/664+ 
 براي ملحقات و قطعات تولید

ها  آن موتور و موتوري نقلیه وسایل
 )3419(کد

4/84- 
 محصوالت و چمدان و کیف تولید
 )1912یراق (کد  و زین و مشابه

 قیحقت يهاافتهی: أخذم
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 یدو، سه و چهار رقم ISIC يع با کدهاین رشد صنایانگیم .2جدول 

 نحوه محاسبه رشد                        
 ISIC يکدها

 رشد طول دوره رشد مطلق شاخص محاسبه رشد

 یدو رقم يبا کدها عیصنا
 -5/15 -5/4 شاغالنرشد بر حسب تعداد 

 7/33 1/9 دیرشد بر حسب ارزش تول
 9/21 3/5 رشد بر حسب ارزش افزوده

 یسه رقم يع با کدهایصنا
 -3/14 -7/4 شاغالنرشد بر حسب تعداد 

 1/34 5/5 دیرشد بر حسب ارزش تول
 3/26 1/3 رشد بر حسب ارزش افزوده

 یچهار رقم يکدهاع با یصنا
 -8/14 -1/5 شاغالنرشد بر حسب تعداد 

 4/24 2/2 دیرشد بر حسب ارزش تول
 5/20 5/1 رشد بر حسب ارزش افزوده

 قیهاي تحقمأخذ: یافته
 

نشان داده  2جدول  یانین محاسبات انجام شده که در ستون پایز همیرشد طول دوره ن يبرا
، شاغالنن رشد براساس تعداد یانگیدر تمام موارد، م ،اوالً ؛شودیشده است. همانگونه که مالحظه م

دهنده آن است که تعداد افراد شاغل در ن نشانیبوده و ا یمنف یع دو، سه و چهار رقمیدر کل صنا
ن دوره به یدر ا ،اًیثان ه) کاهش داشته است وسال (طول برنامه سوم توسع 5مدت  یع طیکل صنا

 دات بوده است. یع بر اساس ارزش تولیصنان رشد یشترین، بیانگیطور م
 

 ها و مدلشرح داده -5
 هاشرح داده -1-5

 ،اندبوده شتریا بی کارکن نفر 10 يکه دارا کشور کل یصنعت يهابنگاه را مطالعه نیا يآمار جامعه
 1ده است.یگرد يآورجمع )1379-83توسعه ( سوم برنامه یزمان در دوره هاداده نیل داده و ایتشک

 و 54، 23 در بیترت به تعداد نیا که است بنگاه 9997 ن دورهیدسترس در ا در يهابنگاه کل تعداد
 سال مطالعه نیا يمبنا سالاند. گرفته يجا یرقم چهار و سه، دو ISIC يکدها با صنعت 120

. است پژوهش نیسنجش در ا اریمع ن سالیا در موجود يهاه بنگاهین رو کلیبوده و از ا 1379

                                                                                                                   
نیاز داشته که در ادبیات این حوزه به هایی بسیار ویژه ها به دادهالزم به یادآوري است بررسی دوره حیات بنگاه .1

ها در بخش صنایع تولیدي ایران تنها تا ) مشهور است. این دادهLongitudinal Dataهاي در طول زمان (داده
هاي فراوان تهیه گردیده است. از آنجا که نگاه این مقاله نگاهی گیريدر دسترس بوده که این نیز با پی 1384سال 
 کید شده است. ها حذف گردیده و بر برنامه سوم تأاز این داده 1384ها سال تن ،اي استبرنامه
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 سال نیا در که يهابنگاه و مانده یباق يهابنگاه در گروه داشته وجود 1383 سال در که ییهابنگاه
 . شوندیم ن دوره محسوبیت در ایاز فعال شده خارج يهابنگاه در گروه اندنداشته وجود
 مانده ویباق بنگاه 7050 یان دوره مورد بررسیتا پا 1379 سال در موجود يهابنگاه کل از     

 . اندشده ها خارجز از دادهین بنگاه 2950

ات موجود و یو با توجه به ادب یصنعت يهابر خروج بنگاه مؤثرعوامل  یبررس ين پژوهش برایدر ا
ز ین ییر نهایمتغ 11است که انتخاب  يادآوریر استفاده شده است. الزم به یمتغ 11از  ،در دسترس يهاداده

صورت گرفته است. به  ین همبستگیآنها با خروج و پس از محاسبه شدت ا یزان همبستگیبر اساس م
زان ارزش افزوده و ارزش ی، مشاغالنار اندازه بر اساس تعداد یسه مع ،ر اندازه بنگاهیمتغ يعنوان مثال، برا

دل ها بوده در مبا خروج بنگاه ین همبستگیشتریب يکه دارا يریمتغ ،تیده و در نهایدات محاسبه گردیتول
 ز روش محاسبه آنها عبارتند از: یو ن ییگانه نها11 يرهایمنظور شده است. متغ یینها

است که در اغلب مطالعات به عنوان عامل  ییهاریاز متغ یکیاندازه بنگاه : )Emp(اندازه بنگاه 
به  يداشته باشد. برا یرود اندازه بنگاه با خروج رابطه منفیشده و انتظار م یبر خروج معرف مؤثر

بنگاه  يهاییزان کل دارایبنگاه و م شاغالنچون تعداد  ییرهایدست آوردن اندازه بنگاه، از متغ
) LNEMPبنگاه ( شاغالنتم تعداد ین مطالعه بر حسب لگاریاستفاده شده است. اندازه بنگاه در ا

 . (Box, 2008 and Dunne et.al., 2005)محاسبه شده است
و  یتعاون يهاسه حالت بنگاهبا ت بنگاه بر خروج ینوع مالک تأثیر): iDت بنگاه (یمالک

) 3D( یردولتیو غ یدولت يها) و بنگاه2D( یرخصوصیو غ یخصوص يها)، بنگاه1D( یرتعاونیغ
  .(Li, 2005 and Hulmes, 2001) شده است یبررس

 ،باشد مؤثر یصنعت يهاتواند بر خروج بنگاهیکه م يگریر دیمتغ): 2LPکار ( يروین يوربهره
ج به دست یانجام شده و با توجه به نتا ینه مطالعاتین زمیکار بنگاه است که در ا يروین يوربهره
 ابدیاحتمال خروج بنگاه کاهش  ،کار بنگاه يروین يورش بهرهیبا افزان است یانتظار بر ا ،آمده

(Baldwin, 2008 and Harding, 2004)به  یمختلف يهاروش ازتوان  یکار را م يروین يور. بهره
 به افزوده ارزش )، نسبت1LPکار ( يروید به نیاز نسبت ارزش تول ،قین تحقیدست آورد که در ا

بر  یو همگ)، 4LP( دستمزد به افزوده ارزش و) 3LP( دستمزد به دیتول ارزش)، 2LP( کار يروین
 محاسبه شده است.) 1375ه (یسال پا ثابت يهامتیق حسب

 بر خروج بنگاه بوده مؤثر یساسا يرهایز از متغیصنعت ن يسودآور): PCMسود ( هیحاش

(Tsionas et al., 2006 and Perez and Castillejo, 2004) ش یرود با افزایو انتظار م
ن پژوهش از دو روش محاسبه یصنعت در ا يابد. سودآوریزان خروج کاهش یم ،صنعت يآورسود

مت ثابت سال ید بنگاه به قیاختالف جبران حقوق و دستمزد از ارزش تول ،در روش اول کهشده 
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1375) ،1PCMاست که در ین در حالیده و ایمنظور گرد يسودآور يبرا ینی) به عنوان جانش 
ن یا ،)2PCMد (یتول ارزش بر افزوده ارزش از دستمزد و حقوق جبران اختالف میتقس از ،دوم روش

 .ده استیر محاسبه گردیمتغ
که افراد شاغل در آن  ییهارود بنگاهیکه انتظار م آنجااز ): WAGEحقوق ( شاغالن با مزد و

ر ین متغیا ،با افراد بدون مزد و حقوق از نظر خروج متفاوت باشند يهار هستند با بنگاهیحقوق بگ
با مزد و  شاغالناز نسبت  ،محاسبه آن يده و برایبر خروج وارد گرد مؤثر يرهایز در مجموعه متغین

 استفاده شده است. ،بنگاه شاغالنحقوق به کل 
تواند یم که نه حمل و نقل استیهز ،گر از مخارج هر بنگاهید یکی): COMنه حمل و نقل (یهز

به  ،ن رویده و از ایقلمداد گرد یو مل يامنطقه يبنگاه در تعامل با بازارها ییاز توانا يبه عنوان نمود
ن یمحاسبه ا ي). برا1389، یدوزباششود (پوشیبنگاه محسوب م يا بقایخروج  يبرا ياریعنوان مع

انجام شده در  يهانهیحمل و نقل به کل هز ينه انجام شده برایاز نسبت هز ،ن پژوهشیر در ایمتغ
 Tsionas and Papadogonas, 2006 and) ) استفاده شده است1375مت ثابت سال یبنگاه (به ق

Campos and Iooty, 2003). 
موجود در آن صنعت  يهازان خروج بنگاهیمبر تواند یرشد صنعت م): IG1رشد صنعت (

ز رشد یحاضر ن . در مطالعه(Turanli and Klilic, 2009 and Doi, 1999)نقش داشته باشد
ن رشد صنعت به دو روش یمحاسبه شده است. همچن یچهار رقم ISIC يصنعت در سطح کدها

مت ثابت ید و ارزش افزوده (به قیره و بر حسب اشتغال، ارزش تولرشد مطلق و رشد در طول دو
 ) محاسبه شده است.75سال 

خروج  يبرا یتواند عاملیصنعت که م يهایژگیاز و یکی): MESاس کارا (یحداقل مق
نه بنگاه است. همسو با یا اندازه بهیاس کارا و یآن صنعت باشد، حداقل مق يهابنگاه

نه از روش یدست آوردن اندازه بههب يبراز ین مطالعه نیدر ا ،حوزهن یمطالعات متعدد ا
مت ثابت یدات (به قیو بر حسب ارزش تول(Comanor and Wilson, 1967) لسونیکومانور و و

 ) استفاده شده است.1375سال 
به  يبر حسب نوع تکنولوژتوان یع را میصنا): TECHدر صنعت ( يشدت کاربرد تکنولوژ

با  مختلف، گروه 4ع در یصنا ،يبندمیتقسن ین ایترم کرد. در معروفیمختلف تقس يهادسته
 4نییپا يو تکنولوژ 3نییمتوسط به پا ي، تکنولوژ2متوسط به باال ي، تکنولوژ1باال يتکنولوژ

                                                                                                                   
1. High Tech Industry 

2. High Medium Tech Industry 

3. Low Medium Tech Industry 

4 Low Tech Industry 
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و بر اساس  یچهار رقم يع در سطح کدهایصنا يدسته بند ين پژوهش برایرند. در ایگیقرار م
ک تا چهار ی يع با کدهاین صنایاستفاده شده و ا UNIDOو  OECDار یفوق از دو مع يبندمیتقس
 اند.ک شدهیگر تفکیکدیاز 

زان تمرکز یم ،ن کننده در خروج بنگاهییاز عوامل تع یکی): 4EmpCRشدت تمرکز صنعت (
ش شدت تمرکز یبا افزا رودیانتظار مو (Holmes et al., 2001 and Doi, 1999) صنعت است

ر از ین متغیمحاسبه ا يابد. برایش یز افزایموجود در آن صنعت ن يهازان خروج بنگاهیم ،صنعت
 ار اشتغال استفاده شده است.ی) و بر حسب مع4CRشاخص نرخ تمرکز چهار بنگاه (

 (Dunne et al., 1988 and Baldwin et al., 2000) قات گذشتهیبا توجه به تحق): ISICنوع صنعت (
باشد،  مؤثرد بر خروج آن ینمایت میکه هر بنگاه در آن فعال یرسد نوع صنعتینکه به نظر میو با توجه به ا

ز ین منظور نیا يز منظور شده است. براینوع صنعت ن ،رانیع ایصنا يهابر خروج بنگاه مؤثرعوامل  یدر بررس
 اند.ک شدهیگر تفکیکدیاز  يمجاز يرهایو با اعمال متغISIC  یدو رقم يع بر حسب کدهایصنا

 

 یشرح مدل شبکه عصب -2-5
 که دانست واقعی عصبی هايسیستم از ياشده ساده سازيمدل نوعی توانیم را عصبی هايشبکه
 است گسترده چنانآن هاشبکه این کاربرد حوزه. دارند علوم در مختلف لئمسا حل در فراوانی کاربرد

 شامل را آشکارسازي تخمین و، يبندخوشه نظیر کاربردهایی تا گرفته بنديطبقه کاربردهاي از که
. باشد آنها از استفاده سهولت کنار در آنها ادیز توانایی، هاشبکه این مزیت ترینمهم شاید. شودمی

 هم به هیپا بر که است محاسبه يبرا يوتریکامپ روش کی یعصب شبکه گفت توانیم نیهمچن
، نرون ای( یپردازش واحد یدلخواه تعداد از شبکه. شودیم ساخته یپردازش واحد نیچند وستنیپ

 مجموعه به را يورود مجموعه که شودیم لیتشک ،رندیگیم قرار) ها( هیال در که) گره ای سلول
 شبکه هاينرون که یافته تشکیل نرون نام به عصبی هايسلول از عصبی شبکه. دهندیم ربط یخروج
 ).1387، يادیص( است بیولوژیکی هاينرون از ايساده بسیار شکل حقیقت در مصنوعی عصبی

 

  مصنوعی عصبی شبکه اجزاي -2-5
 نیا قیطر از شبکه به يورود اطالعات و است شبکه در هیال نیاول یعصب شبکه يورود هیال: هاورودي )الف

 در آنکه حال، شودیم هیتشب انسان حس پنج به، مغز مورد در هیال نیا شود.یم داده قرار شبکه اریاخت در هیال
 . است محقق توسط شده انتخاب مستقل يرهایمتغ یمصنوع یعصب يهاشبکه

. رندیگیم قرار یخروج و يورود هیال نیب که هستند ییهاهیال، یانیم ای پنهان يهاهیال: پنهان هیال )ب
 ياریبس تیاهم از اما، دهندینم نشان را یمفهوم چیه پنهان يواحدها، یخروج و يورود يواحدها خالف بر

 .)1377د (منهاج، ینمایم فایا مدل حیصح) برآورد( يریادگی فرایند در يمؤثر نقش رایز، برخوردارند
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، ورودي هاينرون دسته سه به بوده که هانرون مصنوعی عصبی سیستم بخش هر ترینمهم: هانرون )ج
. گیرندمی قرار میانی یا پنهان هايالیه و خروجی الیه ورودي، الیه قالب در و شوندمی تقسیم پنهان و خروجی

 شامل خروجی و میانی هايالیه. دارند برعهده را ورودي هايداده دریافت وظیفه ورودي واحدهاي یا هانرون
 یک صورت به آنها نتیجه و انجام ورودي اطالعات بر جبري عملیاتی آنها در بوده و اطالعات پردازش واحدهاي

 ).1383گردد (مرزبان و همکاران، یم اعمال يبعد يهاالیه در دیگر واحدهاي به جدید ورودي
 یمتفاوت يهاجه وزنیو در نت دارند مختلفی هايارزش، شبکه به ورودي مختلف متغیرهاي: هاوزن )د

 در معموالً ، شوندمی لحاظ پنهانی هايالیه و خروجی الیه از قبل که هاوزن این. یابدمی اختصاص آنها به
 به، شبکه آموزش واقع شوند و دریم حیتصح آموزش مرحله در، ادامه در و تولید تصادفی اعداد روش با ابتدا
 يورود يهاداده) یاضیر ارزش ای( ینسب قدرت هاوزن، گرید انیب به. شودیم اطالق هاوزن نیهم حیتصح

 .دهندیم نشان، دهندیم انتقال گرید ياهیال به ياهیال از را هاداده که یگوناگون يهااتصال ای هیاول
 پنهان هايالیه و خروجی الیه در نیز تبدیل توابع: )انتقال ای فعالیت توابع( تبدیل توابع )ه
 را خروجی کلی محاسبه، ورودي هر هايوزن به توجه با و شوندمی گرفته نظر در عصبی شبکه
 آن علت نیهم به و سازدیم محدود را نرون یخروج دامنه محرك تابع عموماً. سازندمی پذیرامکان

 توسط تحقیق موضوع برحسب که دارند گوناگونی انواع فعالیت توابع. نامندیم زین محدودساز تابع را
 است.  توابع این ترینک معروفیپربولیه ايآستانه و توابع یخط توابع. شوندمی انتخاب طراح
 در انسان پاسخ به هیال نیا. شودیم دهینام یخروج هیال، شبکه در هیال نیآخر: یخروج هیال .و
 پاسخ به یمصنوع یعصب يهاشبکه در آنکه و حال شود یم هیتشب مغز در يورود کیتحر مقابل

 که هیال نیا يهانرون تعداد. گرددیم مربوط مستقل يهاریمتغ کیتحر برابر در وابسته ریمتغ
 .دارد نظر مورد مساله عتیطب به یبستگ، شودیم دهینام زین یخروج يهاگره تعداد اصطالحاً

 

 قیتحق در یعصب شبکه مدل کاربرد -4-5
 ریغ يهامدل از استفاده آنها مناسب صیتشخ الزمه که دارند یرخطیغ يرفتار یعیطب يهادهیپد اغلب
گرفته  قرار استفاده مورد ياقتصاد يرهایمتغ ینیبشیپ منظور به یگوناگون يهامدل گذشته در. است یخط
 بر مؤثر یخط ریغ و دهیچیپ عوامل تا دادینم اجازه محقق به که بودند برخوردار ییهاضعف از هامدل نیا اما
 عرصه به پا یعصب يهاروش نام به ینیبشیپ از يدیجد يهاروش، رونیا از. ردیبگ نظر در را ینیبشیپ

 و دهیچیپ چند هر را رهایمتغ نیب روابط تواندیم انسان مغز يریادگی فرایند از اقتباس با که نهاده وجود
  .کند کشف باشد، یرخطیغ

 نیب رابطه و است یصنعت بنگاه خروج بر مؤثر عوامل یبررس زین پژوهش نیا هدف نکهیا به توجه با     
 نیا تأثیر یبررس يبرا ،جهینت در ،باشدینم یخط رابطه کی ،یصنعت يهابنگاه خروج با شده یمعرف عوامل
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 استفاده کوشد تا بایم پژوهش نیگر، اید عبارت به. است شده استفاده یعصب شبکه مدل از خروج بر عوامل
 خروج بر مؤثر عوامل از نیتخم نیبهتر بتواند د کهینما یطراح را یعصب شبکه از یمدل ،موجود يهاداده از

شده و  یطراح یعصب شبکه از استفاده کوشد تا باین میپژوهش همچنن یا. دیارائه نما را یصنعت يهابنگاه
توسط  بنگاه خروج بر مؤثر عوامل ینیبشیو پ ییشناسا ییتوانا یعصب شبکه به يمنتخب ورود يهابا داده

 مورد سنجش قرار دهد.  شبکه را
 يورود عنوان به) هابنگاه کل درصد 85 حدود( یصنعت بنگاه 8500 به مربوط اطالعات ابتدا، منظور نیا يبرا

 است. دهیگرد ین معرفیش از ایکه پ بوده یانتخاب ریمتغ 11 شامل يورود اطالعات شده و داده یعصب شبکه به

 اطالعات ،است سرپرست با نوع از قیتحق نیا در استفاده مورد یعصب شبکه مدل نکهیا به توجه با نیهمچن
 قرار کی و صفر صورت به یعصب شبکه یخروج اطالعات. شده است داده یعصب شبکه به زین تعداد نیا یخروج
 به. از صنعت است شده خارج يهابنگاه به مربوط صفر عدد و مانده یباق يهابنگاه به مربوط کی عدد که دارد

 8500 با یسیز ماتریآن ن یبوده و خروج ستون 11 و سطر 8500 با سیماتر کی یعصب شبکه يورود ،گرید انیب
 . است ستون کی و سطر

 یعصب شبکه نوع نیا که چرا، است هیال چند پرسپترون نوع از پژوهش نیا در شده انتخاب یعصب شبکه نوع
 یعصب شبکه نوع نیبهتر عنوان به یشعاع هیپا تابع نوع از یعصب شبکه کنار در، نهیزم نیا در موجود قاتیتحق در
 یش توابع مختلفیپس از آزما قیتحق نیا در ،آن بر عالوه. (Koivo, 2008)است  شده یمعرف ینیب شیپ يبرا

 بر مؤثر عوامل برآورد يبرا یعصب شبکه نوع نیوجود دارد، بهتر یشبکه عصب يبرا مورد استفادهافزار که در نرم
ص داده شده که یتشخ 1پس انتشار خطا يریادگیتم یه با الگوریشبکه پرسپترون چند ال، یصنعت يهابنگاه خروج

 و دهیگرد یبررس لیتبد توابع متفاوت يهاحالت نیآورده شده است. همچن newffبه صورت تابع  ،افزارنرمن یدر ا
 یشبکه طراح یدست داده است. ساختار کلهن مطالعه بین جواب را در ایبهتر tansigان توابع موجود، تابع یاز م

 ق عبارت است از: ین تحقیا يشده برا
net=newff (p,t ,{'tansig'})               )3(  

 1500 حدود به مربوط اطالعات که موجود يهاداده ریز ساین شبکه یده میتعم قدرت یبررس يبرا
 به توجه با خواسته شده تا شبکه از داده شده و شبکه را در بر داشته، به )هابنگاه درصد 15 حدود( بنگاه

 یعصب شبکه توسط شده ینیبشیپ يهایخروج. کند ینیبشیپ را هاداده نیا یخروج ،نیشیپ يهاآموزش
 ینیبشیپ تواندینم صد در صد طور به یعصب شبکه که چرا ،باشدیم خطا يدارا مطلوب يهاداده به نسبت

 اریمع نیده و ایگرد استفاده) MSE( خطا مربع حداقل اریمع از، نیتخم يخطا زانیم محاسبه يبرا. کند
 .قلمداد شود یصنعت يهابنگاه خروج بر مؤثر عوامل نیتخم در یعصب شبکه مدل یابیارز عنوان به تواندیم

 
                                                                                                                   
1. Backprobagation Algoritm 
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 ج مدلینتا -6
ج یتنها نتا یمحاسبه شده اما در مدل شبکه عصب يمتعدد يهارشد صنعت به روش ،ن مطالعهیاگرچه در ا

مختلف) با  يهارشد صنعت (با روش یب همبستگیانتخاب آن از ضر يده و برایک روش وارد مدل گردی
 روش رشد ،شودیگونه که مشاهده ممنعکس شده است. همان 3ج آن در جدول یخروج بنگاه استفاده و نتا

د یار ارزش تولیروش رشد مطلق با مع ،ارهایها و معر روشی) نسبت به سا1IGار اشتغال (یمطلق صنعت با مع
)2IG(یرشد مطلق با مع ، روش) 3ار ارزش افزودهIG 4ار اشتغال (یطول دوره با مع)، روش رشدIG روش ،(

از  ])6IGار ارزش افزوده (ی)، روش رشد در طول دوره با مع5IGد (یار ارزش تولیرشد در طول دوره با مع
 منظور شده است.  ییار در مدل نهاین روش و معیا ،رونیبرخوردار بوده و از ا يباالتر یهمبستگ

 
 رشد صنعت و خروج بنگاه يرهایمتغ یب همبستگیس ضرایماتر .3 جدول

 Survival 1IG 2IG 3IG 4IG 5IG 6IG 

Survival 1 076/0 040/0 033/0 064/0 037/0 045/0 

1IG 076/0 1 566/0 574/0 888/0 459/0 526/0 

2IG 040/0 566/0 1 804/0 483/0 789/0 749/0 

3IG 033/0 574/0 804/0 1 499/0 680/0 792/0 

4IG 064/0 888/0 483/0 499/0 1 544/0 597/0 

5IG 037/0 459/0 789/0 680/0 544/0 1 932/0 

6IG 045/0 526/0 749/0 792/0 597/0 932/0 1 

 قیهاي تحقمأخذ: یافته
 

شده و با  یطراح یعصب بر خروج بنگاه به شبکه مؤثرر منتخب، به عنوان عوامل یمتغ 11پس از ورود 
مدل توسط نرم  يبعد از اجرا شده وخروج بنگاه پرداخته  ینیبشیبه پ MATLABاستفاده از نرم افزار 

توانند خروج بنگاه را با دقت یشده م یمنتخب، به همراه مدل طراح يرهایشود که متغیافزار مشاهده م
 درصد است.  8تنها حدود  یمدل شبکه عصب يگر، خطایان دینموده و به ب ینیبشیدرصد پ 92

در  یمورد بررس يرهایر متغیجداگانه رشد صنعت و سا تأثیرزان یمشاهد م ين وجود و برایبا ا
مجدداً محاسبه  ینیبشیپ يبر رشد صنعت بر خطاتأکید ر با یحذف هر متغ تأثیر، ینیبشین پیا

ر رشد یمتغ ،شودیگونه که مشاهده مهماناست.  ه شدهیارا 4در جدول  یج خروجیده و نتایگرد
ن خروج بنگاه داشته و به ییرا بر تب تأثیرن یشتری) بEmpر اندازه بنگاه (ی) بعد از متغ1IGصنعت (

 است.  يت اقتصادیخروج بنگاه از فعال ینیبشین عوامل پیر از بهترین متغی، ایعبارت
مدل  يریادگیدرصد بر  4ر رشد صنعت به مقدار یمتغ ،شودیگونه که مشاهده معالوه بر آن، همان

ابد. ییش میدرصد افزا 4 ،مدل ینیبشیپ يخطا ،با حذف آن یداشته و به عبارت تأثیر یشبکه عصب
گونه که ر رشد صنعت ارائه شده و همانیبر متغتأکید با  3ز در جدول یرها نیک از متغیهر  تأثیرجهت 

  وجود دارد. یمثبت یبنگاه همبستگ يرشد صنعت و بقا يرهاین تمام متغیب ،شودیمشاهده م
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 یمصنوع یآموزش شبکه عصب يرها بر خطایحذف متغ تأثیر. 4جدول 
 شبکه ير خطاییزان تغیم آموزش شبکه يخطا ر حذف شدهیمتغ

Emp 14/0 06/0+ 
1IG 12/0 04/0+ 

4EmpCR 11/0 03/0+ 
2LP 10/0 02/0+ 

2PCM 10/0 02/0+ 
1D 10/0 02/0+ 
3D 09/0 01/0+ 

Tech 09/0 01/0+ 
 قیهاي تحقمأخذ: یافته

 
 ر خالصه نمود: یتوان به صورت زیرا م یشبکه عصب يهایج به دست آمده از خروجیگر نتاید

ار ین سه معیداشته و در ب یرابطه منف ،ارها با خروج بنگاهیاندازه بنگاه بر اساس تمام مع )الف
 ریرا نسبت به سا ین همبستگیشتریب ،ن اندازه بنگاه، اندازه بر اساس اشتغالییتب يموجود برا

 ارها نشان داده است.یمع
) و یردولتی(و غ یت دولتین مالکیب ین همبستگیشتریدهنده بنشان ،ت بنگاه با خروجیرابطه مالک )ب
 یدولت يهاتعداد بنگاه در اثر هابقاي بنگاه شیافزا یبه معن که است ین همبستگیبودن عالمت ا ین منفیهمچن
 . ه استدادش یها را افزازان خروج بنگاهیم ،یو تعاون یخصوص يهاش تعداد بنگاهیو افزا بوده

 يرویار ارزش افزوده به نیداده است که معکار با خروج بنگاه، نشان يروین يوررابطه بهره )ج
 ییدر مدل نها ،ن رویبا خروج بنگاه دارا بوده و از ا يشتریب یهمبستگ ،ارهایگر معیکار نسبت به د

 است.ار استفاده شده ین معیاز ا
ار در ین معیده و این گردییتب يباالتر یبا همبستگ 2PCMار یبنگاه بر خروج به مع يسودآور تأثیر )د

 است. یمنف یز همبستگیو خروج ن ين سودآوریده است. بیمنظور گرد ییمدل نها
 نسبتاً UNIDOو  OECDار یصنعت بر خروج با هر دو مع ينوع تکنولوژ تأثیرچه اگر )ه

را نشان داده و از  يج بهترینتا UNIDO يبندج به دست آمده از طبقهینتا کسان بوده امای
شدت تمرکز صنعت بر  تأثیرو  منظور شده است. ییدر مدل نها يبندن طبقهیا ،ن رویا

 ،شودیقرار گرفته اما همانگونه که مشاهده م یابیمورد ارز یمتفاوت يارهایخروج بنگاه با مع
نشان  ،ج به دست آمدهیبا خروج بنگاه است. نتا يشتریب یهمبستگ يدارا 4EmpCRار یمع
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موجود آن صنعت را کاهش  يهااحتمال خروج بنگاه دهنده آن است که شدت تمرکز صنعت
 .1دهدیم

                                                                                                                   
توان با استفاده از سایر هاي صنعتی را میرشد صنعت بر خروج بنگاه تأثیربررسی که الزم به یادآوري است  .1

 (Cox Proportional Hazardکاکس ینسب شکست مدلهاي معرفی شده در مباحث اقتصادسنجی مانند مدل

Function( هاي رگرسیونی پروبیت و لوجیتو مدل )Probit and Logit Regression Techniques ( نیز بررسی
گیرد که متغیر وابسته (همانند خروج بنگاه در این مطالعه) متغیري دو ها زمانی مورد استفاده قرار میمدلنمود. این 

باشد. در چنین شرایطی  )Binary Variable or Dichotomous Dependent Variableمقداري صفر و یک (
وزیع نرمال نیست. همچنین و از آنجا که این جمله داراي ت ،جمله خطا داراي واریانش ناهمسانی بوده و عالوه بر آن
بینی احتمال پیش ،تواند دو مقدار صفر و یک را اختیار کندمتغیر وابسته (و در اینجا خروج یا بقاي بنگاه) تنها می

هایی اده از مدلتوان با استفتواند داراي مقادیري بیش از یک یا کمتر از صفر باشد. چنین مشکالتی را میشده می
 حل نمود:  ،که به صورت زیر نشان داده شده است مدل لوجیتمانند 

هاي توان با استفاده از سایر مدلهاي صنعتی را میالزم به یادآوري است بررسی تاثیر رشد صنعت بر خروج بنگاه
و  )Cox Proportional Hazard Functionکاکس ( ینسب شکست مدلمعرفی شده در مباحث اقتصادسنجی مانند 

) نیز بررسی نمود. این Probit and Logit Regression Techniques( رگرسیونی پروبیت و لوجیت هايمدل
گیرد که متغیر وابسته (همانند خروج بنگاه در این مطالعه) متغیري دو مقداري ها زمانی مورد استفاده قرار میمدل

د. در چنین شرایطی جمله خطا ) باشBinary Variable or Dichotomous Dependent Variableصفر و یک (
داراي واریانش ناهمسانی بوده و عالوه بر آن این جمله داراي توزیع نرمال نیست. همچنین و از آنجا که متغیر 

بینی شده تواند دو مقدار صفر و یک را اختیار کند احتمال پیشوابسته (و در اینجا خروج یا بقاي بنگاه) تنها می
هایی مانند توان با استفاده از مدلبیش از یک یا کمتر از صفر باشد. چنین مشکالتی را میتواند داراي مقادیري می

 مدل لوجیت  که به صورت زیر نشان داده شده است حل نمود:
ln[p/(1-p)] = �� + �X + e 

 p/(1-p)و  p(Y=1) ،بنگاه در فعالیت اقتصادياحتمال وقوع رویداد موردنظر و در اینجا حیات P ،دراین مدل
و به عبارتی لگاریتم نسبت احتمال با عنوان مدل لوجیت شناخته  ln[p/(1-p)] و) odds ratioنسبت احتمال (

 هاي تخمینی صرفًا در دامنه صفر و یک محدود شود. احتمالشود تا احتمالشده است. چنین تخمینی باعث می
به عنوان نرخ تغییر در  (�)به بوده و ضریب زاویه قابل محاس p = 1/[1 + exp(-� - � X)]تخمینی نیز بر اساس 

، را p/(1-p)متغیر مستقل بر نسبت احتمال،  تأثیرنیز  (�)expقابل تفسیر است.  Xنسبت احتمال بر اثر تغییر در 
تواند احتمال وقوع می X3یک واحد تغییر در  که دهدنشان می exp(� 3) =2دهد. به عنوان مثال، نشان می
ویداد مورد نظر را دو برابر افزایش دهد. مقادیر منفی نیز بر کاهش احتمال وقوع رویداد مورد نظر بر اثر حادثه یا ر

 ,Gujarati)تواند به مند براي مطالعه بیشتر در این زمینه میافزایش مقادیر مستقل داللت دارد. خواننده عالقه

1988: pp. 491-499)  .مراجعه نماید 
ستفاده از متغیر بیین نتایج از روش شبکه عصبی (توانایی تبیین خروج یا حیات بنگاه با اتبا این رویکرد و براي      

عوامل  تأثیررشد صنعت بر احتمال خروج بنگاه با استفاده از مدل لوجیت با شرح فوق،  تأثیر رشد صنعت) و نیز
 8که در مدل نهایی از  دهدمیست. نتایج حاصله نشان بر خروج با استفاده از مدل لوجیت تخمین زده شده ا مؤثر

) و سطح تکنولوژي CR4EMP)، نرخ تمرکز بنگاه (IG1)، رشد صنعت (EMPمتغیر اندازه بنگاه ( 4متغیر موجود، 
براي پیش بینی احتمال خروج بنگاه  مؤثر) به عنوان متغیرهایی TECHنماید (صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می

 دهد).داري متغیرها را نشان میمعادله زیر معرفی شده است (اعداد داخل پرانتز سطح معنیو به صورت 

Ln (p/1-p) = -/58 + /48 (EMP) + /02 (IG1) - /09 (CR4 EMP) + /10 (TECH) 
      (0.99)        (0.99)               (0.99)     (0.95) 
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 يریگجهینت -7

 بنگاه اندازه، منتخب ریمتغ 11 نیب در دهد کهین مطالعه نشان میبه دست آمده از ا جینتا     
 ياگونه به ران داشته،یا یصنعت يهاخروج بنگاه ینیبشیجهت پ شبکه يریادگی بر را تأثیر نیشتریب

 ریمتغ، یعنی افتهی شیافزا درصد 14 به درصد 8 از شبکه آموزش يخطا متوسط ،آن حذف با که
 . است موجود يرهایمتغ نیب در بنگاه خروج نییتع در عامل نیترمهم ،بنگاه اندازه
 را بر ياقابل مالحظه تأثیر زین صنعت رشد ریمتغ، بنگاه اندازه از است که پس ین در حالیا     

ن کننده ییتب ن عاملیترمهم ،بنگاه اندازه از پس ، رشد صنعتیعبارت نشان داده و به شبکه يریادگی
ها و که رشد صنعت بر اساس تمام روشآنحال . شودیم یران تلقیا يدیع تولیصنا يهاخروج بنگاه

رشد  يدارا یصنعت ،هر چه ،ن رویداشته و از ا یمنف يابا خروج بنگاه رابطه ،محاسبه شده يارهایمع
رشد  ،ج موجودیبر اساس نتا وموجود آن صنعت کمتر است.  يهااحتمال خروج بنگاه ،باشد يشتریب

 یدر طول برنامه سوم توسعه منف یدو، سه و چهار رقم يدر سطح کدها شاغالنار تعداد یصنعت با مع
، رشد یدر طول برنامه از صنعت خارج شوند. به عبارت يادیز يهااست و انتظار بر آن بوده که بنگاه

 نده است. یدر آ یصنعت يهاخروج بنگاه يبرا يهشدار ،یاشتغال صنعت یمنف
 

  

                                                                                                                   
/. 48یر در اندازه بنگاه (افزایش آن) احتمال بقاي بنگاه را به اندازه یک واحد تغی ،شودهمانگونه که مشاهده می     

)p/1-p =48درصد است و براي نرخ تمرکز و  02/0دهد. این میزان براي رشد صنعت تنها /.) درصد افزایش می
سطح تکنولوژي منفی است. بر این اساس، در این روش نیز اگرچه رشد صنعت توانسته به صورت مثبت و 

گذار باشد، اما نسبت به سایر متغیرها (اندازه بنگاه، نرخ تمرکز و سطح تأثیرداري بر احتمال بقاي بنگاه معنی
هاي عصبی و همانگونه که که در روش شبکه تري قرار داشته است. در حالیح پاییندر سط تأثیر،این  ،تکنولوژي)

 ،را بر یادگیري شبکه و در نتیجه تأثیربیشترین  ،رشد صنعت پس از متغیر اندازه ،دهد) نشان می4جدول شماره (
توان دریافت که رشد نشان داده است. بر این اساس و با مقایسه این دو روش می را تبیین خروج بنگاه از صنعت

ترین متغیر براي تأثیرترین متغیرها در یادگیري شبکه عصبی براي تبیین خروج بنگاه، اما کممؤثرصنعت یکی از 
 مال خروج با استفاده از مدل لوجیت است. تبیین احت



 1393 زمستانم ـ چهارفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال چهاردهم ـ شماره  

 
77

 خذآمنابع و م
 اعتبارات محل خصوصی از و تعاونی هايطرح اشتغال سرانه مقایسه گزارش )1388، محمد (يادوار

 تعاون. وزارت وخدماتی تولیدي هايتعاونی هینشر کشور؛ تهران: زودبازده هايبنگاه
بر ورود و خروج خالص  مؤثرعوامل  یبررس )1387کجاباد ( ، محمد باقر و ناصر صنوبر و حسن فرزانهیشتبه
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