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بخش صنعت یکی از مواردی است که باید  ،های کلی اقتصاد مقاومتی نظر به اهمیت موارد ابالغی در سیاست

های توسعه اقتصادی با توجه به پتانسییل بیا ی ایی      اولویت اقتصاد مقاومتی منظور شود. در نظریه عنوان  به

هیای اقتصیادی، از    گرفت  پیوندهای پسی  و پیشی  آن با سایر بخش در نظربخش در ایجاد ارزش افزوده و 

عواملی  اثرگذاریشده است. بر همی  اساس در ای  مطالعه به بررسی میزان آن به عنوان موتور توسعه یاد 

بخیش   ز بیر و نرخ حقیقیی ار  تجارت چون سرمایه، نیروی کار )اشتغال در بخش صنعت(، درجه باز بودنهم

پرداختیه شیده    ARDL با اسیتفاده از روش  1396تا  1390 های سالهای فصلی  صنعت ایران بر اساس داده

اثر مثبت و مایه، نیروی کار و درجه باز بودن تجارت سه عامل سر مدت کوتاهدهد که در  است. نتایج نشان می

بر تولید بخش صنعت در ایران دارند. نتایج همچنی  بیانگر ای   منفی و معنادار تأثیرمعنادار و نرخ حقیقی ارز 

سیرمایه،   کیه  یحیال در  ،تولید بخش صنعت معنادار نبوده ارز بر اثر منفی نرخ حقیقی بلندمدتاست که در 

مثبت و معناداری دارند. سرعت تعدیل  تأثیرهمچنان بر تولید بخش صنعت  تاشتغال و درجه باز بودن تجار

 گردد. با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا با  ارزیابی می بلندمدتبه سمت  مدت کوتاهالگوی 

، درجه باز بودن تجارت، نیرخ حقیقیی ارز، الگیوی    نیروی کار، سرمایه، تبخش صنعکلیدی: تولید  واژگان

ARDL. 

  

                                                             
1. Auto Regressive Distributed Lag Method 
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 مقدمه .1

های رشد و توسعه اقتصادی است. اهمیتت ایتب بختش در     های اصلی نظریه بخش صنعت یکی از پایه

بعد نخست در ایجاد ارزش افزوده مستقیم برای اقتصاد و در بعتد دو  بته ونتوان یتش پی تران بترای       

اقتصاد است  ییربنایز یها بخش ازجمله. ایب بخش گردد قلمداد میهای اقتصادی  توسعه سایر بخش

از  شتده  ارائته . بنتا بته امتار    کند یم فایا یرونق و رکود اقتصاد یها چرخه بییدر تع یا نقش ومده که

بختش م تغول بته کتار      بیت درصد اشتغال ک ور در ا 34از  شیدر حال حاضر ب ،یمراجع رسم یسو

درصتد از   22 بی. همچنت شتود  یمت  نجا بخش ا بیدر ا ها یگذار هیدرصد از مجموع سرما 21هستند و 

ایتب بختش از    ارزش افتزوده ایتب در حتا ی استت کته      .شتود  یبخش مصرف مت  بیک ور در ا یانرژ

هتای مرکتز امتار     محصول ناخا ص داخلی ک ور همواره با نوسان روبرو بوده استت. بتر استاس داده   

و  5/6،-8/9، 13،-7/7، 7/7به ترتیت    96تا  91 های سالرشد ارزش افزوده ایب بخش در بیب  ،ایران

 تتریب  مهتم است. از  ینقاط ضعف و قوت فراوان یدارا رانیبخش صنعت در ادرصد بوده است.  6/3

 هیت از مواد او  یمند و اماده اشتغال، بهره کرده لیتحص یروین یبه فراوان توان یبخش م بینقاط قوت ا

 بییپتا  نته یو هز یانترژ  میوظت  ریاز ذختا  یبرختوردار  د،یت تو  استفاده در یفراوان برا یو معدن یصنعت

بته   توان یم رانینقاط ضعف بخش صنعت در ا ازجمله بیهمچن. در ک ور اشاره کرد نبه ا یدسترس

و  یمت یتحر طیدر شترا  یریت قرارگ لیت بته د   دیت جد یهتا  یبته تکنو توژ   یوتد  دسترست   رینظ یموارد

 نکته یبتا توجته بته ا    مختلف اشاره کرد. یها در دو ت یارز ی پو ی، ما ی وها استینامناس  بودن س

 یاز اهتداف اصتل   انارزش افتزوده   شیو افتزا  یناخا ص داخلت  دیسهم بخش صنعت در تو  شیافزا

در  خصتو   بته  بخش بیتحوالت ا یبررس رو  از ایبنظا  در بخش صنعت است،  یکل یها استیس

بته ماا عته ووامتل     پتژوهش بتر همتیب استاس ایتب      برخوردار استت.  یا ژهیو تیاز اهم ریاخ های سال

بتتا استتتفاده از روش  1390:1-1396:4بتتر تو یتتد بختتش صتتنعت در ایتتران در دوره زمتتانی  تأثیرگتتذار

شرایای در  ARDLپردازد. استفاده از روش  ( میARDLهای گسترده ) توضیح برداری با وقفه خود

هتای ری ته واحتد رفتتار      بر استاس ازمتون  که تعداد م اهدات بزرگ نباشد و متغیرهای سری زمانی 

زیترا در چنتیب شترایای استتفاده از     ؛ هتا ارجحیتت دارد   ای داشته باشند نسبت بته ستایر روش   دوگانه
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کارساز نخواهتد بتود. از دیگتر مزایتای ایتب       2گرنجر-انگل ازجملهمعمول  1انباشتگی های هم ازمون

شتود کته ضترای       حاظ کرده و باوث میمدت را نیز در خود  های کوتاه روش ایب است که پویایی

بتیب متغیتر وابستته و     متدت  کوتتاه  ایب روش روابط درازمتدت و  ا گو با دقت بی تری براورد گردند.

ایتب روش همچنتیب قتادر بته رفتع       زنتد.  تخمتیب متی   زمان همطور  سایر متغیرهای توضیحی ا گو را به

 ومومتا  هتا   ب به د یل اینکه ایب متدل ضم همبستگی است و در  م کالت مربوط به حذف متغیر و خود

از  امتده  دستت  به های هستند، تخمیب زایی درونو  همبستگی سریا یی از م کالتی همچون خودوار

 .اری  و کارا خواهد بود نا ها ان

ساختار ایب پژوهش به ایب صورت است که در بخش دو ، ادبیات موضوع شامل راباه سرمایه، 

گیترد. در بختش ستو      اشتغال، درجه ازادی تجاری و نرخ حقیقی ارز با تو ید مورد بحتث قترار متی   

در ایب زمینه بیان خواهد شد. در بخش چهار  مدل پی تنهادی و در بختش    شده انجا پی ینه ماا عات 

 گردد. می های سیاستی ارائه  های مدل و توصیه نی نتایج حاصل از تخمیبپایا

 . ادبیات موضوع2

نیروی  بر نقش ووامل تو یدی نظیر ومدتا ی، ددر ادبیات او یه مربوط به رشد در ا گوهاى رشد اقتصا

 در حتا ی کته در ادبیتات جدیتد ایتب حتوزه بتر        کار، سرمایه و حتی انرژی و زمیب تأکید شده است.

وری  بهتره  تتوان  متی  شود کته از ان جملته   تأکید میهم ها و ووامل دیگر مؤثر بر رشد اقتصادی  جنبه

هتای   و سیاستت  اجتمتاوی  هیسترما  ،سترمایه انستانی  ، تو ید، انباشت دانش و پژوهش و توستعه  ووامل

 اقتصادی اوم از پو ی، ما ی و تجاری اشاره کرد.

 ایهرابطه تولید با دو نهاده کار و سرم. 2-1

داگتالس   -ان تتابع تو یتد کتا     تریب متداولگردد.  در قا   تابع تو ید تعریف می معموال ایب راباه 

است. از  حاظ نظری انتظار ایب است که با افزایش ووامل تو ید، مقدار تو ید نیز افزایش یابد. ا بته بتا  

تا حداکثر سازی تو ید اوتبار  های کار و سرمایه افزایش سهم نهاده ،گرفتب قانون بازده نزو ی در نظر

های جدید  گذاری ها و سیاست در نظریه رو  ایبداشته و پس از ان باوث کاهش تو ید خواهد شد. از 

فراوان گردیتده کته بستته بته شترایط هتر ک توری         تأکیدبر تو ید  مؤثررشد و توسعه به سایر ووامل 
                                                             
1. Cointegraion 
2. Engle-Granger 
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بر تو ید، شرایط نهادی حتاکم بتر    تأثیرگذارتواند متفاوت باشد. یکی از ووامل مهم و قابل توجه  می

های اقتصادی، محیط فرهنگی و انواع مختلف دیپلماسی استت.   سیستم اقتصادی اوم از انواع سیاست

در بتا   تأثیرگتذار در ماا عات تجربی و تخمیب رگرسیون امکان استفاده از ستایر متغیرهتای    رو  ایباز 

بترای بررستی وضتعیت تو یتد و رشتد اقتصتادی فتراهم        گرفتب شرایط اماری و ارتبتاط متغیرهتا    نظر

 گردیده است.

 دیرابطه نرخ ارز و تول. 2-2

باشتد. یکتی تحریتش صتنایع      تأثیرگتذار توانتد بتر تو یتد و رشتد اقتصتادی       نرخ ارز از سه کانال متی 

محور و صنایع جتایگزیب واردات استت. بته ایتب ترتیت  کته بتا تغییتر نترخ ارز ستوداوری            صادرات

تو یتد   جته یدرنتتغییتر کترده و    ،گیترد  در بازار خارجی صورت می ها انبخ ی از فروش  صنایعی که

نرخ ارز بر تو ید از طریق اثرگذاری بر قیمتت   تأثیرگذاریگیرد. کانال دو   قرار می تأثیرتحت  ها ان

شتی  ت نترخ ارز نا ای وارداتی است. کانال سو  کته از نوستانا   ای و سرمایه ها و کاالهای واساه نهاده

گتذاری تحتت    طمینانی در فضای اقتصادی بوده که بته تبتع ان تجتارت و سترمایه    ا گردد؛ ایجاد نا می

 باوث تغییر تو ید خواهد شد. نهایتا قرار گرفته و  تأثیر

 درجه آزادی تجاری و تولیدرابطه . 2-3

بتتا توجتته بتته    گتردد کته  ای و تکنو وژی فراهم متی تجاری امکان ورود کاالی سرمایه ازادسازیبا 

جهتانی فتراهم    از صرفه مقیاس و تقسیم کتار  استفادهک ورهای مختلف امکان تو ید با ی مزیتت نستب

 توستتعهو  شدو ر جیرخا رتتجا بیب راباتته  خصودر  کالسیش اقتصتتاددانان تفسیر گتتردد. متتی

نظریته   1«هالمینتت »استت. از نظتر    دیقتصاا شدر ایبر واملی جیرخا رتتجااست که یب ا دیقتصاا

بته ایتب معنتی کته      ،ای برای بازار بوده شود. نظریه اول روزنه به سه دسته تقسیم می ا مللی بیبتجارت 

 ارقر دهستفاا ردبهینه موو  کامل رطو بههای صتنعتی و ک تاورزی ک تورهای در حتال توستعه       بخش

دهند و  شیرا افزا دیتوانست تو  ک ورها خواهند بیا، ش راباه تجاریگستر با بنابرایبنگرفته است. 

 شتود  یاقتصتاد باوتث مت    شتدن  یجهتان  درواقع .کنند و ان مازاد را صادر ردهک جادیا دیمازاد تو  شی

و بتا ان کاالهتای   گرفتته   مورد استفاده قرار بیکار و زم رویین ازجملهیش ک ور  ن ده استفادهمنابع 

                                                             
1. Hlamyint 
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در  دیت تو  هتای  تیت است که تجارت ظرف بینگرش دو  ا مازاد را صادر کند. بیو ا ردهک دیمازاد تو 

و  یبتدون کتاهش مصترف داخلت    کته  دهتد   می شیافزا ای به گونه را یش ک ور ذکرشدههای  بخش

 گتر یو د یبا وارد شتدن کاالهتای صتنعت    صادر کنند. را دشدهیهای اقتصادی مازاد کاالهای تو  بخش

 مالتق  تیمز هیهمان نظر بیاگردد.  می جادیمازاد ا بیدر مقابل صادر کردن ا ازیهای مورد ن فراورده

 میگستترش بتازار و تعمت    ناظر به ایتب مفهتو  استت کته      ترینگرش دو  ب درواقعست. ا ادا  اسمیت

بتازار   هتای  یم تکل ناکتامل   شتود  یسب  م دیبهبود در فناوری و تخصص در تو  از طریقکار  میتقس

کتار   میتوستعه بتازار و تقست    قیز طرکه تجارت ا است ایوری پو اما نگرش سو  بهره داخل حل شود.

و  دیت شتود و نتواوری در تو     تتری یموجتود استتفاده ب   االت بیماشو  ها تیکه از ظرف شود یباوث م

های  تا ان ک ورها از بازده شود یکل تجارت سب  م در. ابدی شیافزا زیکار ن روییوری ن سپس بهره

اثتر تجتارت را بته دو شتکل      لیت استتوارت م جان  د.نمند گرد گسترده اقتصادی بهره هو توسع ندهیفزا

و  دیت از ووامتل تو    تتر یتجارت باوث استفاده ب ،میاثر مستقدر . کند می شیتفک میرمستقیو غ میمستق

گستترش بتازار کاالهتا و ختدمات و     باوتث   میرمستتق یاثتر غ  و در یا مللت  بیدر ستاح بت    تریب ییکارا

امروزه ایب نگترش وجتود دارد کته     .گردد می هیانباشت سرما شیوری و افزا ابداوات و بهره شیافزا

در ان  ان کاالها دیکه ووامل تو  ییکاالها دیک ورها در تو  تا کند یم جادیفرصت را ا بیتجارت ا

تجتارت بترای ک تورهای در حتال توستعه کته        بیهمچن .ندی، تخصص کس  نمابودهک ور موجود 

 اسیت هتای مق  را با صترفه  ها ان هستند، دیتو باالی  های نهیکوچش است و دارای هز ها ان بازارها در

هتای   صترفه  داده و از طریتق  شیبا استفاده از روابط تجاری صادرات را افزا و نمودهاقتصادی مواجه 

تجتارت را   ش،یگفتت اقتصتاددانان کالست    توان یمی . به طور کلدهد یرا کاهش م ها نهیاقتصادی هز

زا بر  رشد درون هینظربا استفاده از  1رومر ازجملهها   نئوکالسیش .دانند یرشد اقتصادی م یوامل اصل

 بر اساس. بیرونی ن ان دهند اقتصاد و نه ووامل یدرون یروهاین را معلول یکه رشد اقتصاد شدندان 

دارد.  یدر رشد اقتصاد یدانش اثر قابل توجه وی نواور ،یانسان هیدر سرما یگذار هیسرما هینظر بیا

بته دنبتال    بنیتان  دانشاقتصاد  شیاز  لحاص زیمثبت و اثرات سرر یبا تمرکز بر اثرات جانب هینظر بیا

نترخ رشتد    درازمتدت کته در   کنتد  یدر درجه اول ادوا مت  زا درونرشد  هیاست. نظر یتوسعه اقتصاد

 ایت و توستعه   قیت تحق یبترا  ارانته یمثتال   یولتم دارد. بترا   دیت تو  قیت تو  یها استیبه س یاقتصاد بستگ

                                                             
1. Romer P. 
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 چراکته  ؛شتود  یمت  زا درونرشتد   یاهت  از متدل  ینرخ رشد در برخ شیش و پرورش موج  افزااموز

ووامتل   ،پردازان رشد هیگروه از نظر شی 1980در اواسط دهه  .کند یم جادیا ینواور یبرا یا زهیانگ

 زای بترون  یرهتا یبودنتد کته متغ   یدنبال مد به  ها ان. دانستند یرشد بلندمدت را ناکارامد م زای برون

وارد کترده و   حیطتور صتر   هتا بته   ( در متدل داد ینمت  حیرا توضت  یولتت رشتد فنت    درواقعرشد را )که 

و (، ازاوا 1962) 1کنتتت ارو هتتای پتتژوهشبتتا  نتتهیزم بیتتدر ا قتتاتیکننتتد. استتاس تحق یریتتگ انتتدازه

 4(، رابرت  وکتاس 1986پل رومر ). دی( فراهم گرد1967) 3یداروسکیس گلی( و م1965) 2یروفومیه

ها حتذف   را از مدل ی( تحوالت تکنو وژ1997) 6و سانتوز گورای( و ارت1991) 5ربلو وی(، سرج1988)

موجت  کتاهش    زیخود به ولت اثترات سترر   یانسان هیرماس بیکردند. ا بیگزیرا جا یانسان هیو سرما

ه اقتصاد ک ییها استیزا، س رشد درون اتیبر اساس نظر .دیگرد یم هیانباشت سرما ینزو  ییبازده نها

محتدود   یهتا  استت یدر مقابتل س  .شوند یمنجر به رشد م کنند تیو ابتکارات را حما یباز، بازار رقابت

 یدر بلندمدت رشد اقتصاد ستند،یکه چندان خالقانه ن یعیاز صنا تیو حما یکاهش نواور ایکردن 

درجه باز بتودن اقتصتاد و نترخ حقیقتی ارز بتر       تأثیربررسی  شده انیببر اساس ماا    .کند یرا کند م

هتای سیاستتی مناست  در     تو ید به طور وا  و بر تو ید بخش صنعت به طور خا  جهت تدویب بسته

 رسد. ایران ضروری به نظر می

 پیشینه تحقیق. 3

و  کتار  ی نهتاده نقتش ووامتل فیزیکتی تو یتد اوتم از       زمتان  هتم ای که  به طور م خص تاکنون ماا عه

و ان هتم در خصتو     زمتان  همهای ارزی و تجاری را به طور  ه و ووامل نهادی چون سیاستسرمای

در ایتب حتوزه    شتده  انجتا  انجا  ن ده است. ماا عات  ،بخش صنعت در ایران مورد بررسی قرار دهد

روی رشد اقتصادی در ساح ملی و ارتباط ان بتا برختی متغیرهتایی نظیتر نترخ ارز، درجته بتاز         اکثرا 

کته در زیتر بته      وری و سرمایه انسانی ان هتم بته صتورت متوردی متمرکتز بتوده       ارت، بهرهبودن تج

 اشاره خواهد شد. ها انمواردی از 

                                                             
1. Arrow K. 
2. Uzawa, Hirofumi 
3. Sidrauski M. 
4. Lucas, R. E. 
5. Rebelo, Sergio 
6. Ortigueira, Salvador; Santos, Manuel S. 
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 مطالعات داخلی. 3-1

بتر ارزش افتزوده بختش     متؤثر ای بته بررستی ووامتل     ( در مقا ته 1395اژدری، حیدری و وبتدا لهی ) 

 1352-1393 هتتای ستتالیوهانستون بتترای   جمعتتی  هتتمصتنعت و معتتدن در ایتتران بتا استتتفاده از روش   

، درامتدهای  27/0گذاری بتا ضتری     در سرمایه یدرصد شیافزایش  ها ان. بر اساس نتایج پرداختند

ای بته ونتوان منبتع     و کاالهای وارداتی سترمایه  13/0، نرخ ارز حقیقی با ضری  14/0نفتی با ضری  

 .رگذارندیتأثبر ارزش افزوده بخش صنعت  12/0واردات فناوری با ضری  حدود 

هتا   های نرخ ارز بر چا ش های به بررسی تکان ( در مقا ه1392دانش جعفری، شهرکی و دیگران )

و  GARCHبا استتفاده از روش   1390تا سال  1338بخش صنعتی در ایران از سال  اندازهای چ مو 

تکانته   بلندمتدت و  متدت  کوتاهن ان داد که در  ها انا گوی تصحیح خاای برداری پرداختند. نتایج 

های جتاری و ومرانتی    ایش هزینهنرخ ارز و حجم پول بر اشتغال راباه معکوس دارند. همچنیب با افز

یابد. انان در بخش دیگری از مقا ته ختود بتا استتفاده از متدل       میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می

روند اشتغال بخش صنعت؛ به ایب نتیجته رستیدند کته اشتتغال در بختش       بینی پیششبکه وصبی برای 

 صنعت در اینده روندی افزای ی خواهد داشت.

 - 1385دوره  یبترا  رانیبزرگ ا عیدر صنا یور بهره لیوتحل هیتجز یوه در پژ( 1386ی )ورزش

داگتالس استتفاده کترده     -کتا   دیت براورد متدل از تتابع تو    یقرار داده و برا یمورد بررس را 1365

دوره بته طتور    یدر طت  دیت کتل ووامتل تو    یور از ان است که بهره یحاکای ان  براورد جینتا .است

درصد کاهش  8/5ه کار به طور متوسط ساالن یروین یور بهره درصد کاهش و 0/ 59متوسط ساالنه 

 درصد کاهش داشته است. -85/0ی در طول دوره مورد بررس هیسرما یور و بهره

بودن تجاری  بررسی اثر بازای برای  ( در ماا عه1389) جعفریو  شفیعی سروستانی، اسالملوئیان

-1386( بترای دوره  VARتوضتیح بترداری )  با استفاده مدل خود غیرهای کالن در اقتصاد ایرانبر مت

تجتاری رشتد اقتصتادی را    ن بتود  افتزایش درجته بتاز    متدت  کوتتاه در به ایب نتیجه رسیدند که  1340

اشتغال منفی  بر روی رشد مدت در کوتاهدهد. اما تأثیر ایب افزایش  افزایش داده و تور  را کاهش می

 بتاز  تغییر ناگهانی به اندازه یش انحراف معیتار در  بلندمدتدهد که در  ست. همچنیب نتایج ن ان میا

 ندارد. ادشدهیبودن تجاری تأثیری بر سه متغیر 
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ورى بر رشد اقتصادى صتنایع   تأثیر بهره( در تحقیقی با ونوان 1390فارس، دهقانپور و ده موبد )

، بته ایتب نتیجته رستیدند کته      1379-86بترای دوره زمتانی    ترکیبتی هاى  ایران با رهیافت داده تو یدی

درصتد ان   6/16کته  درصد رشد داشته  34/12 به طور متوسط هاى مورد بررسى صنایع ایران در سال

درصتد بته    5/13و  درصد نیز ناشى از رشد نیتروى کتار   69تو ید،  ورى کل ووامل رهرشد بهناشی از 

 ت.رشد موجودى سرمایه مربوط بوده اس

 مطالعات خارجی. 3-2

های تو یدی ک ور کره جنتوبی بررستی    ( اثر تغییرات نرخ ارز را بر روی بنگاه2018) 1ونیپا ی وچو

هتای   وری در بنگتاه  کرده و به ایب نتیجه رستیدند کته کتاهش ارزش پتول ملتی باوتث افتزایش بهتره        

اهتد بتود. بتا ایتب حتال در      تر باشد ایتب افتزایش بی تتر خو    شود. هرچه بنگاه صادراتی می صادرکننده

منفی ان روی انگیتزه نتواوری، ایتب     تأثیرصورت تداو  سیاست کاهش ارزش پول ملی، با توجه به 

 اثر مثبت خنثی خواهد شد.

2بنرجی و روی
به بررسی اهمیت سرمایه انستانی،   ARDL جمعی  هم( با استفاده از روش 2014) 

پرداختنتد. نتتایج    1950-2010هنتد در دوره   بلندمتدت پی رفت فناوری و تجتارت در توضتیح رشتد    

های تکنو وژی داخلی و اثرات جانبی فناوری خارجی نیروهتای مهمتی در    ن ان داد که قابلیت ها ان

بتوده   بلندمتدت بر رشتد   مؤثروامل  تریب مهمهستند. با ایب وجود سرمایه انسانی  بلندمدتتعییب رشد 

دسترسی به مرز فناوری جهانی که به شکل دانش نهفته را در  یا کننده لیتسهاست. تجارت نیز نقش 

 زای جدید سازگار است. درون رشدهای  کند. ایب نتایج با ادبیات مدل ایفا می ،در کاالها است

 بتا  یانستان  هیسترما  یا ارتبتاط اثتار استتانه    یبته بررست   یا هدر مقا ( 2006) 3او سران کونای وپز، ر

پرداختنتد. نتتایج ماا عته     1980-2000 باز بودن اقتصاد در دوره طیدر شرا ایدر مناطق اسپان یور بهره

منتافع   ( باالتر باشتد، یا حدود استانه) ینیاز حدود مع یانسان هیهر اندازه سرمادهد که  ن ان می ها ان

 یباز بودن اقتصتاد زمتان   گر،یاست. به وبارت د  تریب مرات  به یور باز بودن اقتصاد بر بهره حاصل از

 الز  وجود داشته باشد. یانسان هیداشته باشد که سرما یور بر بهره ییبسزا راتیتأث تواند یم

                                                             
1. Choi & Pyun 
2. Banerjee & Roy 
3. Lopez, Requena & Serrano 
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 تحقیق شناسی روش. 4

 معرفی مدل و متغیرهای تحقیق .4-1

ما از یش مدل رگرسیونی استفاده خواهیم کترد کته شتامل متغیرهتای سترمایه، نیتروی کتار، درجته         

ت کیل سترمایه ثابتت در بختش صتنعت بترای       ازادی تجارت و نرخ حقیقی ارز خواهد بود. از امار

متغیر سرمایه، اشتغال در بخش صنعت برای متغیر نیروی کار، نسبت مجموع صتادرات و واردات بته   

ارزش ریا ی دالر در نستبت   ضر  حاصلتو ید ناخا ص داخلی برای متغیر درجه باز بودن تجارت و 

در امریکتا استتفاده ختواهیم     کننتده  مصترف در ایران به شاخص قیمت  کننده مصرفشاخص قیمت 

هتای   هتای ملتی فصتلی ایتران و طتر       شامل جتداول حستا    رانیمرکز امار اکرد. امارهای الز  از 

های سایت دو ت ایاالت متحده  امارگیری نیروی کار، بانش مرکزی جمهوری اسالمی ایران و داده

یم کرد. به د یل نبتود امتار فصتلی    ان ک ور استفاده خواه کننده مصرفامریکا برای شاخص قیمت 

مربوطته را بتا    خت  متا   ،هتای فصتلی در دوره زمتانی متدنظر     بعضی از متغیرها و یتا نتاقص بتودن داده   

در نظتر گرفتته شتده     1390ایم. سال پایه در محاسبات ایب پژوهش ستال   ها پر کرده سازی داده فصلی

 است.

 یرهافرضیات تحقیق برای الگوسازی روابط بی  متغ. 4-1-1

ران یتش راباته   بیب تو ید بخش صنعت و متغیرهای نیروی کار و سرمایه در بخش صتنعت ایت   .1

 ؛وجود دارد. ایب فرض با توجه به قانون بازده نزو ی ووامل تو ید گرفته شده است یرخایغ

 خاتی ای  بیب درجه باز بودن تجارت و نرخ حقیقی ارز با تو ید بخش صنعت در ایتران راباته   .2

 .وجود دارد

گیری اقدا  به خاتی ستازی متغیرهتای سترمایه و      توجه به فرضیات ا گو، با استفاده از  گاریتم با

نیروی کار و تو ید بخش صنعت نموده و سپس یش رگرسیون خاتی از تمتا  متغیرهتای متورد نظتر      

 کنیم. اقدا  به براورد رگرسیون می پس از ازمون مانایی متغیرها ت کیل داده و

 معرفی رگرسیون: .4-1-2

LnY=a0 + a1 LnK + a2 LnL + a3 TO + a4 RER + εt 

 که در ایب معاد ه:

LnY :؛بخش صنعت دیتو  تمی گار 
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a0 : ؛مبدأورض از 

LnK :؛ثابت بخش صنعت هیسرما لیت ک تمی گار 

LnL :؛اشتغال بخش صنعت تمی گار 

TO :؛تجارت یدرجه ازاد 

RER :؛ارز یقینرخ حق 

εt : هستند. اخالل ایجزء خاا 

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

Y

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

K

6,800,000

7,000,000

7,200,000

7,400,000

7,600,000

7,800,000

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

L

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

RER

.28

.32

.36

.40

.44

.48

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

TO

 

 1390:1-1396:4بر بخش صنعت طی دوره زمانی  اثرگذارروند رشد عوامل منتخب  .1نمودار 
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 ثبتات  یبت نوسانی و  کامال ، روند حرکتی کلیه متغیرها در دوره مورد بررسی 1با توجه به نمودار 

باالتریب میزان تو یتد  ش شی  ثابت رشد کرده است. با ی تقریبا نرخ حقیقی ارز که  جز به؛ است بوده

میلیارد ریال بوده است. بی تتریب   243570اتفاق افتاده که به میزان  96بخش صنعت در فصل زمستان 

بختش   زایتی  اشتتغال نفر بوده استت. رونتد    7600000به میزان  96میزان اشتغال ایب بخش نیز در سال 

در حال افزایش بوده و در همیب حتال ت تکیل    مرتبا  96ی سال تا انتها 94صنعت از اواسط فصل بهار 

شروع به افزایش کرده  95سرمایه ثابت گروه صنعت پس از یش دوره سه سا ه افت در زمستان سال 

سیر نزو ی داشته و دوباره وارد متدار صتعودی شتده استت. درجته       96تا زمستان  مجددا و پس از ان 

درصتد رستیده و    44به بی تریب مقدار خود طی ایب دوره یعنتی   95 ازادی تجارت نیز در فصل پاییز

تجربه کرده است. ا بته بعد از  95ریال در زمستان  41076نرخ ارز نیز بی تریب مقدار خود را به میزان 

روند افزایش نرخ حقیقی ارز با شی  تنتد ادامته    مجددا  96دو فصل کاهش نرخ حقیقی ارز، از پاییز 

 پیدا کرده است.

 ها داده لیوتحل هیتجز. روش 4-2

ها ناپایایی استت؛  تذا ابتتدا از     سری زمانی بوده و ماهیت ایب سری صورت  بهها  با توجه به اینکه داده

برای بررسی وضعیت مانتایی متغیرهتا بترای     Eviews افزار نر توسط  افتهی میتعم فو ر -ازمون دیکی

اقدا  به بتراورد   Microfit افزار نر با استفاده از  سپس ومتغیرها استفاده کرده  جمعی  همتعییب مرتبه 

 خواهیم کرد. ARDLمدل به روش 

 های تجربی . یافته5

 ها نتایج آزمون مانایی داده .5-1

مقابتل فرضتیه    در واحد )نامانتایی( را  ری ه بر وجود یصفر مبنفرضیه  ،افتهی میتعم فو ر دیکی ازمون

 اماره قدر مالق که  یدر صورتکند.  مانایی( یش متغیر ازمون می)یش مبنی ود  وجود ری ه واحد 

 سری زمانیرد شده و  H0فرضیه  ،باشد τبحرانی  مقادیر قدر مالق از تر بزرگمحاسباتی(  τازمون )

 .بود خواهد ایستا
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 افتهی میتعمفولر  -نتایج آزمون دیکی .1جدول 

%1مقدار بحرانی   ریمتغ ADFاماره  %10مقدار بحرانی  %5 مقدار بحرانی 

-3.699871 2.976263- 2.627420- 0.927157- LY 

-3.711457 2.981038- 2.629906- 3.981349- D(LY) 

-3.711457 2.981038- 2.629906- 5.296548- LK 

-3.699871 2.976263- 2.627420- 2.175036- LL 

-3.711457 2.981038- 2.629906- 6.131838- D(LL) 

-3.699871 2.976263- 2.627420- 1.573690- TO 

-3.711457 2.981038- 2.629906- 4.881394- D(TO) 

-3.724070 2.986225- 2.632604- 2.355719- RER 

-3.724070 2.986225- 2.632604- 4.378227- D(RER) 

 های پژوهش : یافتهمأخذ

( کته در ستاح مانتا    LKمتغیتر  گتاریتم سترمایه )    جز بهکه  دهد ین ان م ییمانا یها ازمون جینتا

دوره تفاضتل مانتا    شیت پژوهش در ساح مانتا ن تده و بتا     بیدر ا یمورد بررس یرهایمتغ؛ سایر است

دوره تفاضتل از   شیت بتا   هتا  ان یبرا شده محاسبهمقدار اماره  یشده است. به وبارت دییتأ ها انبودن 

گردیتده و  اثبتات  در ساح تفاضتل مرتبته اول    ها انبودن  امان بیشده و بنابرا تر بزرگ یبحران ریمقاد

بتا توجته بته اینکته مرتبته       ثابتت هستتند.   انسیو ساختار خودکووار انسیوار ب،یانگیم یدارا جهیدرنت

بهتتریب روش   بنابرایب؛ استیش  جمعی  هممتغیرها یکسان نبوده و همچنیب باالتریب مرتبه  جمعی  هم

 های گسترده است. براورد، ا گوی خود توضیح برداری با وقفه

 رگرسیون مدت کوتاه. نتایج برآورد 5-2

 ARDL به روش مدت کوتاه نتایج تخمی  .2جدول 

 ریمتغ ضرای  tاماره  احتمال
0.032 2.3568 0.39089 LY(-1) 

0.025 2.4787 0.094077 LK 

0.001 3.9811 0.15570 LK(-1) 

0.004 3.4072 0.85119 LL 

0.000 4.9027 0.88905 TO 

0.002 3.7154 1.0418 TO(-1) 

0.005 3.2357- 0.08876- RER 

0.004 3.3269 0.07302 RER(-1) 

R-Squared 0.96068                                 R-Bar-Squared 0.94218 
 های پژوهش : یافتهمأخذ
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دهد که تمامی متغیرهای مورد بررستی در ستاح احتمتال     مدل ن ان می مدت کوتاهتخمیب نتایج 

اثتر مثبتت روی    مدت کوتاههستند. متغیرهای سرمایه و اشتغال و درجه ازادی تجارت در  معنادارباال 

منفی روی تو یتد بختش    تأثیر مدت کوتاهنرخ حقیقی ارز در  که یحا در  ،تو ید بخش صنعت دارند

اندک بوده است. با توجه به مقادیر ضرای ، واکنش تو ید بخش صتنعت   أثیرتصنعت داشته، اما ایب 

، در ازای یش واحد تغییر در اشتتغال بختش   094077/0در ازای یش واحد تغییر در سرمایه به میزان 

و در ازای  88905/0واحد، در ازای یش واحد گ ایش تجاری بته میتزان    85119/0صنعت به میزان 

واحد بوده است. نکته قابل توجه ایتب استت    -08876/0حقیقی ارز به میزان  یش واحد تغییر در نرخ

 مستئله برابر بی تر از سترمایه بتوده کته ایتب      9حدود  مدت کوتاهاشتغال در بخش صنعت در  تأثیرکه 

دهتتد. ایتتب مهتم بتتا نظریتتات   نیتتروی متخصتتص در بختش صتتنعت را ن تتان متی   زایتی  اشتتتغالاهمیتت  

 ،داننتد  تحوالت تو ید را بی تر ناشی از تحوالت نیروی کار متی  مدت کوتاههای جدید که در  کینزیب

ان در تو ید بخش صنعت نیتز   تأثیرسازگار است. درجه ازادی تجارت با توجه به وزن باالی  کامال 

کند ماهیت تو ید بخش صتنعت   رغم تصور دیدگاهی که تالش می رسد. ولی حائز اهمیت به نظر می

شتود کته اثترات نترخ ارز در مقایسته بتا        تغییرات نرخ ارز گره بزنتد؛ م تاهده متی   را به طور کامل به 

کمتتر بتوده استت. بتا      مراتت   بته نیروی کار و درجه ازادی تجارت روی تو ید ایب بختش   مخصوصا 

، اثر تغییر در نرخ حقیقی ارز روی تو ید بخش صنعت با یتش وقفته فصتلی نمایتان     2توجه به جدول 

گذاری در بختش صتنعت نیتز پتس از یتش وقفته روی تو یتد ایتب          یست. سرمایهشود و بالفاصله ن می

% بوده که ن ان از برازش باالی متدل  96حدود  مدت کوتاهگذارد. ضری  تعییب مدل  می تأثیربخش 

انتخابی دارد. به وبارتی متغیرهای توضیحی مدل نظیر سرمایه، نیروی کتار، درجته ازادی تجتارت و    

 اند تغییرات تو ید بخش صنعت را توضیح دهند. توانسته یخوب بهنرخ ارز حقیقی 

 بلندمدتآزمون وجود یا عدم وجود رابطه . 5-2-1

از یتش   تتر  کوچتش در حا ت کلی چنانچه مجموع ضرای  متغیرهای با وقفه مربوطه به متغیر وابسته 

ی  مجمتوع ایتب ضترا    گترایش خواهتد داشتت.    بلندمتدت باشد؛ ا گوی پویا به سمت ا گوی تعاد ی 

فرضتیه صتفر و    شتود.  متی  دییتأ بلندمدتبوده که کمتر از یش است. بنابرایب وجود راباه  04327/0

 فرضیه مقابل ایب ازمون به صورت زیر است:

H0:∑ 𝐵𝑖
𝑝
𝑖=1 -1 ≥0 

H1:∑ 𝐵𝑖
𝑝
𝑖=1 -1 <0 
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 اید: اماره محاسباتی توسط تحقیق به روش زیر به دست می

∑ 𝐵𝑖
𝑝
𝑖=1 −1

∑ 𝛿𝐵𝑖
𝑝
𝑖=1

= 68/3  

با توجه به اینکه مقدار اماره محاسباتی از مقادیر بحرانی جدول بنرجی، دوالدو و مستر در ساح 

متغیرهتا   جهیدرنتشود.  رد می بلندمدت% بی تر است؛ بنابرایب فرض صفر مبنی بر ود  وجود راباه 10

 هستند. جمع هم

 ARDL به روش بلندمدتنتایج تخمی   .3جدول 

 ریمتغ ضرای  tاماره  احتمال

0.000 5.1962 0.26107 LK 

0.001 4.2946 0.88969 LL 

0.000 16.9821 2.0182 TO 

0.061 2.0154- 0.01645- RER 

 های پژوهش : یافتهمأخذ

هستند. بتا ایتب تفتاوت کته اثتر       مدت کوتاهشبیه نتایج  بلندمدت، نتایج تأثیرگذاریاز نظر جهت 

 26107/0به ترتیت    تأثیرمعنادار نیست. ضرای   بلندمدتمنفی نرخ ارز روی تو ید بخش صنعت در 

بترای درجته ازادی تجتارت هستتند. بنتابرایب       0182/2بترای نیتروی کتار و     88969/0برای سترمایه،  

. استت مربوطته بته درجته ازادی تجتاری      بلندمتدت بی تریب اثرگذاری روی تو ید بخش صتنعت در  

بتاال روی تو یتد بختش     تأثیرگتذاری جته  اشتغال بخش صنعت نیز همچنان به ونوان یش متغیتر بتا در  

برابتر   9نیروی کار نستبت بته سترمایه روی تو یتد بختش صتنعت از        تأثیرگذاریصنعت است. نسبت 

رستیده کته اهمیتت وجتود سترمایه بترای تو یتد در         بلندمتدت برابتر در   4/3بته   متدت  کوتاهبودن در 

یرهتای انتختابی بته صتورت زیتر      تو ید بخش صنعت با متغ بلندمدتدهد. راباه  را ن ان می بلندمدت

 است:

LnY =  0.26107 LnK +  0.88969 LnL +  2.0182TO −  0.01645 RER 
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 . نتایج الگوی تصحیح خطا5-4

 متدت  کوتتاه  تعتدیل بتا مکانیستم    بلندمتدت  اطالوتات  ترکی  از برداری خاای تصحیح ا گوی در

 مترتبط  ان متدت  بلنتد  مقتدار  بته  متغیر یش مدت کوتاه های نوسان وبارت دیگر شود. به می استفاده

 استفاده مورد متغیر یش ونوان به معاد ه همگرایی از حاصل پسماند جمالت ا گو ایب گردد. در می

 متدت  کوتاه تابع شود. براورد می تلقی مدت کوتاه تعدیل ضری  ونوان به ان ضری  و گرفته قرار

 رگرستیون  بته  مربتوط  خاتای  جمتالت  کته  استت  ترتیت   ایتب  بته  خاتا  تصتحیح  ا گتوی  طریق از

 مرتبه تفاضل کنار در دهنده توضیح متغیر یش ونوان به زمانی وقفه یش با را بلندمدت انباشتگی هم

 بتراورد  ا گتو  ضرای  معمو ی مربعات حداقل روش کمش به قرار داده و ا گو متغیرهای سایر اول

 و مدت کوتاه های نوسان بیب روابط و قرار گرفته صفر و یش منهای بیب ضری  ایب شود. مقدار می

 از درصد چند دوره هر در که دهد می ضری  ن ان دهد. ایب را ن ان می متغیر یش مدت بلند مقدار

 از حاصتل  شتود. نتتایج   متی  نزدیتش  بلندمدت راباه سمت به و شده تعدیل وابسته متغیر تعادل ود 

 ارائه شده است. 4جدول  در ا گوی تصحیح خاا براورد

 1(ECM) تصحیح خطای برداری نتایج تخمی  الگوی .4جدول 

 ریمتغ ضرای  tاماره  احتمال

0.032 2.3076 0.34762 dLY1 

0.023 2.4787 0.094077 dLK 

0.003 3.4072 0.85119 dLL 

0.000 4.9027 0.88905 dTO 

0.004 3.2357- 0.08876- dRER 

0.000 6.6363- 0.95673- ecm(-1) 

 پژوهشهای  : یافتهمأخذ

متدت   دهد سروت تعدیل راباه کوتتاه  بوده که ن ان می -95673/0ضری  ا گوی تصحیح خاا 

درصتد از   95در هتر دوره )فصتل(،    کته  یطتور در مدل انتخابی بسیار باال بوده به  بلندمدتبه سمت 

 نهایتتا  در متدل متورد نظتر     مدت کوتاههای  شود. به وبارتی ود  تعادل خاای ود  تعادل تصحیح می

 .ابدی یبازمخود را  بلندمدتتعادل  مجددا مانند و پس از ان مدل  یش فصل باقی می
                                                             
1. Eror Corection Model 
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 های سیاستی و ارائه توصیه گیری . نتیجه6

توضیح برداری؛ نتتایج حتاکی از    از مدل انتخابی بر مبنای ا گوی خود شده انجا با توجه براوردهای 

 د که:ان هستن

  سه متغیر سرمایه، اشتغال در بخش صتنعت و درجته بتاز     مدت کوتاهو هم در  بلندمدتهم در

 مثبت و معناداری دارند. تأثیربودن تجارت روی تو ید بخش صنعت 

  منفتی داشتته    تأثیرنیز  بلندمدتمنفی و معنادار و در  تأثیر مدت کوتاهمتغیر نرخ حقیقی ارز در

 اما معنادار نبوده است.

   بی تتر از   بلندمتدت و  متدت  کوتاهنیروی کار روی تو ید بخش صنعت در  تأثیرگذاریضری

برابتر سترمایه    4/3 بلندمتدت برابتر و در   9 متدت  کوتاهایب میزان در  طوری کهسرمایه بوده به 

 بوده است.

   بلندمتدت و بستیار بتاال در    متدت  کوتاهباال در  تأثیردرجه ازادی تجارت یش متغیر با ضری 

 است.

  اهمیت حضور سرمایه برای تو ید بخش  ،حرکت کنیم بلندمدتبه سمت  مدت کوتاههرچه از

 شود. صنعت بی تر می

  تتریب وامتل تو یتد بختش      کلیتدی  بلندمتدت و هم در  مدت کوتاهاشتغال بخش صنعت هم در

های جدید در راباه با اهمیت نیروی کتار در تو یتد    با دیدگاه کینزیب مسئلهصنعت بوده و ایب 

 ماابقت دارد.

 ثر منفی نرخ حقیقی ارز روی تو یتد بختش صتنعت پتس از یتش وقفته )یتش فصتل( نمایتان          ا

 گردد. می

 در مدل انتخابی بسیار باال بتوده بته    بلندمدتمدت به سمت تعادل  سروت تعدیل ا گوی کوتاه

شتود. بته وبتارتی سیستتم قتدرت       % از خاای ود  تعادل در هر فصل تعدیل متی 95 طوری که

بعتد از یتش فصتل تعتدیل      تقریبتا  ای کته   ز هر ود  تعادل داشته بته گونته  بازیابی باالیی پس ا

 گیرد. صورت می

 گردد: های سیاستی زیر ارائه می در ایب پژوهش، توصیه امده دست بهبا توجه به نتایج 
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الز   بتر تو یتد بختش صتنعت،     بلندمتدت و هتم در   مدت کوتاهنظر به اهمیت نیروی کار هم در  .1

هتایی صتورت    و جذ  نیروی کار متخصص در ایتب بختش بتازنگری   است که نسبت به تربیت 

گیرد. در ایب مسیر الز  است بخش صنعت ضمب استفاده از نیروی کتار متاهر از طریتق ارتبتاط     

نسبت به ایجاد حلقه فکری با نخبگان در جهت نواوری و ابداع  بنیان دانشهای  مداو  با شرکت

 های کلی اقتصاد مقاومتی است. ارد اساسی سیاستدر ایب بخش اقدا  کند. ایب مهم یکی از مو

 کتار  حیب در های اموزش گسترش کار، نیروی به شده ارائه های اموزش کیفی ساح بردن باال .2

دستتمزدهای واقعتی کارکنتان نیتز از       کارکنان در کنار افزایش و مدیران دانش روز کردن به و

 افزایش تو ید ایب بخش بیانجامد. وری به تواند از طریق افزایش بهره مواردی است که می

 یبتواند نقش اصل یشود که بخش خصوص تیهدا یبه صورتاقتصاد ک ور شود که  پی نهاد می .3

برقرار شتود و دو تت    یاقتصاد یرهایمتغ بیروابط ب کرده و رقابت حاکم گردد تا یخود را باز

نظتا  جتامع    شیت  یصورت طتر  و اجترا   بی. در ادینما تیو هدا بینی پیشروابط را  بیبتواند ا

 .ابدیبازار کاهش  ستمیاز س یناش یها یودا ت یب ها و یالز  است تا نابرابر یواجتما بیتأم

)و کتاهش   یاقتصتاد ملت   یهتا  تیت ظرف تیدر تقو یبخش خصوص یگذار هیسرمانظر به اهمیت  .4

 یستو   بته داده و ان را  قرار تیبخش را مورد ونا بی، دو ت ایمل و ارزش پول (و تور  یکاریب

 .دینما تیواردات هدا بیگزیو جا یصادرات یکاالها  تریب دیتو 

سرمایه بر تو ید بخش صنعت، ایتب امکتان وجتود دارد کته ایتب بختش بتا         تأثیربا توجه به روند  .5

، متدت  کوتتاه ستازی اشتتغال در    روزرسانی خود و انباشت موجودی انبار از طریق بحتث بهینته   هب

زایتی   اقدا  کند. ایب مهم نیتز بتا توجته بته بحتث درون      بلندمدتسرمایه الز  در  بیتأمنسبت به 

 رسد. ضروری به نظر می های کلی اقتصاد مقاومتی در سیاستاقتصاد 

نقتدینگی   بیتتأم نحوه وملکرد بازار بورس به ونوان منبتع   فیبازتعر، تقویت و 5مورد به استناد  .6

اندازهای جامعه و  تدابیری جهت جذ  پس شود. اتخاذ بخش تو ید یش ضرورت محسو  می

سترمایه بختش صتنعت از داختل و حتتی ختار         بیتأمانتقال ان به بخش تو ید نقش حیاتی در 

 راهگ ا خواهد بود. ا مللی بیبهای موفق  خواهد داشت. در ایب زمینه استفاده از تجار  بورس

هتا، الز    ت و شترایط تحتریم  باالی درجه ازادی تجارت بر تو ید بخش صتنع  تأثیری  مالحظهبا  .7

ها در ایب بخش با در نظر گرفتب اصتل مزیتت نستبی صتورت گرفتته و       گذاری است که سیاست
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بتر استاس    چندجانبههای دو یا چند ک وری با اهداف و مبادالت دو یا  نسبت به ت کیل اتحادیه

ی مفهتو   در راستتا  قتا  یدقپول داخلی گروه و نه ارزهتای مرجتع صتورت گیترد. ایتب متورد نیتز        

 های کلی اقتصاد مقاومتی است. برونگرایی سیاست

منفی بر تو ید بخش صتنعت دارد؛ امتا بتا توجته بته اینکته شتاخص         تأثیراگرچه نرخ حقیقی ارز  .8

الز  استتت کتته  ،استتتیکتتی از فاکتورهتتای کلیتتدی تعتتدیل ایتتب نتترخ   کننتتده مصتترفقیمتتت 

از  االمکتان  یحتت ویب گردنتد تتا   ها تد های اقتصادی در جهت کنترل تور  و ثبات قیمت سیاست

هتای ارزی و بهبتود محتیط     های ارزی به داختل جلتوگیری گتردد. اصتال  سیاستت      ورود تکانه

 ومل کند. ریگ ضربهتواند به ونوان  نیز از مواردی است که می وکار کس 

باشد. استتفاده   رانیبخش صنعت در ا یبه ونوان ضعف ساختار تیریموضوع مد رسد یبه نظر م .9

 دیت تو  یجهت حداکثر ساز دیووامل تو   یکار و نحوه ترک یروین خصوصا  دیکارا از منابع تو 

 بیت . در اگتردد  یمحسو  مت  یتیریهنر مد شی ،موجود یها تیبخش صنعت با توجه به محدود

 یهتا  یاستتراتژ متداو    یروزرسان هتوانمند، اموزش و ب رانیراستا الز  است ضمب استفاده از مد

 .ردیدر دستور کار قرار گ یتیریمد
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