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  1مقدمه
شـوند (آكـس و    هاي جوان هر سـاله ورشكسـت مـي    ويژه شركت كارها، به و تعداد زيادي از كسب

ورود را  هاي تازه ) و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آنها نياز به مطالعه بقاي شركت1990 ،ديگران
 5/2كـار در جهـان حـدود     و ، ميانگين نرخ خروج از كسـب GEMكند. براساس گزارش  آشكار مي

درصـد و بيشـتر از مقـدار ميـانگين اسـت. از       2/3درصد است؛ در حالي كه ايـن نـرخ در ايـران    
ها در استان مازندران، رشـد   درصدي شركت 36بر خروج  ديگر، گزارش سازمان صنايع مبني سوي

بر اين، خروج هـر شـركت از صـنعت موجـب      افزون دهد.  ا نشان ميبيست درصدي نرخ بيكاري ر
توانـد بـه رشـد     شود كه مـي  هايي مي خروج بخشي از سرمايه گذاري در آن صنعت و ايجاد هزينه

توان گفت نرخ ورشكستگي درهـر صـنعت    ناپذيري وارد كند. هر چند نمي اقتصادي صدمه جبران
هـا يـا انـدازه     به عوامل مختلفي مانند انـدازه شـركت  چقدر است؛ زيرا اين نرخ در صنايع مختلف 

توان گفت، اگر متوسط اندازه صنعت كم باشد بقا بيشتر است (در پژوهش  صنعت بستگي دارد. مي
حاضر). با اين حال كه آمار كمي درمورد نرخ ورشكستگي (كه متمم نرخ بقـا اسـت) وجـود دارد،    

امي دست يافت. براي مثال، نرخ بقاي صنايع غذايي ها به اعداد و ارق توان در برخي از پژوهش مي
). همچنين در الكترونيـك ايـن   2011طور متوسط باالي پنجاه درصد برآورد شده است (كالپر ، به

). بـا ايـن حـال    2011مقدار بين سي تا چهل درصد تخمين زده شده است (دكو ماشو و ديگران، 
طـور   نـرخ بـه   حول و پوياي صنعت امـروز ايـن  توان نرخ مشخصي ارائه داد؛ زيرا در بستر مت نمي

هـا درسـت قبـل از     مداوم در حال تغيير است. در حالي كه بسياري از مطالعات بـه محاسـبه داده  
پردازنـد و ايـن مطالعـات بيشـتر      هاي سالم و معيوب مي بندي شركت منظور طبقه ورشكستگي به

هاي تجربي روي  رف ديگر پژوهشكنند، در ط هاي در دوره بلوغ محدود مي خودشان را به شركت
هـاي   هـاي بـا انـدازه    ي مؤسسـه  ها درباره داده تأسيس به علت فقدان هاي تازه فرآيند بقاي شركت

موجوديت شركت زنـده و فعـال،   . )2000متوسط و كوچك محدود هستند ( هيوگبرت و ديگران، 
تمـام تـوان بـالقوه خـود     ها، براي بقا و بهبود وضع خويشتن اسـت؛ يعنـي از    همانند همه سازمان

يابـد. مـرگ زودهنگـام     كند و تا آنجا كه ميسر است و توان آن را دارد، گسـترش مـي   استفاده مي
شـود، بلكـه    جايي پانصد شركت منتخب فورچون متجلي نمي صورت مسئله جابه ها تنها به شركت

ذارد (دوگـاس،  هاي اقتصـادي نيـز اثـر بگـ     تواند بر زندگي كاري، جوامع و سيستم اين ضايعه مي
دهنـد، بررسـي تـأثير متغيرهـاي      گونه كه مستندات مختصر يادشده نشان مـي  ). همان19: 1378

همراه داشته باشـد كـه در بـاال بـه مـوارد       تواند محاسن زيادي را به ها مي صنعتي بر بقاي شركت

                                                 
  .قاله بر گرفته از يك طرح پژوهشي در دانشگاه مازندران استاين م .1
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ي بـراي  عنـوان ابـزار   هاي جديد بـه  محدودي از آنها اشاره شده است. از آنجايي كه ايجاد شركت
كاهش بيكاري و رشد اشتغال يك منطقه از اهميت بااليي برخوردار است، ورشكسـتگي شـركت   

وارد را آشـكار   هـاي تـازه   جديد و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن نياز به مطالعه بقـاي شـركت  
رو در پژوهش حاضر، بررسي تأثير اندازه متوسط صنعت بر  ). ازاين1993كند (آكس و ديگران،  مي

برداري   منظور استفاده و بهره هاي جديد در استان مازندران با استفاده از تابع هزارد به بقاي شركت
براســاس بررســي شــده اســت.  1360-1390هــاي  هــاي آن طــي ســال هــا و مزيــت از فرصــت
هاي زيـر بـه عنـوان     شده و ادبيات موضوع براي صنايع استان مازندران سؤال هاي انجام پژوهش

  شود: هاي بيشتر مطرح مي مبناي بررسي
ها در صنايع اسـتان مازنـدران    آيا رابطه معناداري بين متوسط اندازه صنعت و بقاي شركت .1

 وجود دارد؟ 
ها در صنايع اسـتان مازنـدران    آيا رابطه معناداري بين متوسط سرمايه اوليه و بقاي شركت .2

 وجود دارد؟
  ها در صنايع استان مازندران دارند؟ شركتكدام يك از اين دو متغير تأثير بيشتري بر بقاي  .3
هاي  شده و تحليل اوليه ، فرضيه هاي انجام هاي باال براساس پژوهش بعد از پاسخ به سؤال .4

  شوند: زير بررسي مي
 ها در صنايع استان، تأثير مثبتي دارد.  اندازه متوسط سرمايه بر بقاي شركت .5
هـا در صـنايع اسـتان     بر بقـاي شـركت   تأثير اندازه متوسط سرمايه و اندازه متوسط صنعت .6

 تفاوت معناداري دارد.
هاي مختلـف صـنايع اسـتان، تـأثير      ها در همه گروه اندازه متوسط صنعت بر بقاي شركت .7

 مثبتي دارد.
هاي مختلـف صـنايع اسـتان، تـأثير      ها در همه گروه اندازه متوسط سرمايه بر بقاي شركت .8

 مثبتي دارد.

  پيشينه پژوهش
هاي مهندسـي و بيوپزشـكي    هاي دور در زمينه تحليل آماري چرخه زندگي از سال و تجزيهكاربرد 

تحليل اعتصـاب   و ) براي تجزيه1979، توسط النكستر (1970ي  مورد استفاده قرار گرفته، در دهه
به عرصه اقتصاد وارد شد. بـا ايـن وجـود،     1ها تحليل بقاي شركت و و بيكاري و بعدها براي تجزيه

                                                 
1. Audretsch 1991; Audretsch and Mahmood 1995; Dunne, Roberts, and Samuelson 1989; 

Evans 1981a; Agarwal 1997. 
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ها (لورنس و  ها انجام شده است نه طول عمر شركت شده درمورد رشد شركت كارهاي انجامبيشتر 
هـا مطالعـه   عنوان يك موضوع جانبي در كنار رشد شـركت  ها به بقاي شركت«و  )2000ماركس، 

  .1)1977(آگاروال، » اند شده

  پيشينه نظري
ها بايد در مقياسي زير سطح  كند كه شركت ، جووانويك بيان مي"يادگيري از طريق عمل"نظريه 

يابي به فرصت يادگيري و سپس بهبود و توسعه وارد صنعت شوند. براساس اين  بهينه براي دست
بيان ديگر، بين بقا و يـادگيري   يابد. به مدل احتمال بقا با سن و اندازه مشروط به سن افزايش مي

اي  كه با وجود معايب هزينـه  هاي يادگيري اين است ارتباط مستقيمي وجود دارد. يك معني مدل
آميز نباشند، مجبور بـه خـروج از صـنعت     هايي كه قادر به يادگيري و انطباق موفقيت باال، شركت

اي براي رشد بيابنـد. ديـدگاه اكولـوژي صـنعتي      توانند نوآور باشند يا وسيله خواهند شد؛ زيرا نمي
هـاي جديـد    به شـركت  موجود نسبتهاي  دارد، اگر تعداد شركت بيان مي 2)1992(هانن و كارول،

تـأخير  "هـاي   بيشتر باشد، تأثير منفي بر احتمال بقاي شركت جديد خواهد داشت. مطابق فرضـيه 
هايي كه در زمان متراكم بودن صنعت تأسيس شوند، نـرخ خـروج بيشـتري را     ، سازمان3"تراكمي
انـد. طبـق    تأسيس شـده تري در صنعت  هاي زماني خلوت هايي دارند كه در دوره به سازمان نسبت

شوند؛ در نتيجـه   هاي جديد بيشتر در يك سطح زير بهينه وارد مي نظريه سازمان صنعتي، شركت
كند. البته براي آنهايي كه قادر بـه   تر مي شوند كه بقاي آنها را مشكل اي روبرو مي با معايب هزينه

). تئـوري  2000ون، يابـد (پيرسـ   تـوجهي مـي   بقا هستند، كاهش شكاف اين هزينه اهميـت قابـل  
ويـژه تعـداد كاركنـان و     هاي سازماني و شرايط محيطي به اكولوژي سازماني به اهميت استراتژي

). 1989كند (هانن و فريمن،  شده در تأثيرگذاري بر ريسك شكست اشاره مي كار گرفته سرمايه به
مانند اندازه و سـن   زا كننده برون ها و عوامل تعيين نظريه اكولوژي سازماني، بقا و شكست شركت

  كند. تحليل مي و را تجزيه

  پيشينه تجربي
صـنايع    ، با بررسي ميزان تفاوت بقاي شـركت جديـد در ميـان طيـف گسـترده     4)1991اودرش ( 

هاي بقاي شركت جديد نشان داد، شدت تبليغات در صنعت تأثير منفـي بـر    كننده توليدي و تعيين
قيمـت وجـود دارد. همچنـين     -ت با بقا و حاشيه هزينهبقا داشته، ارتباط مستقيمي بين رشد صنع

                                                 
1. Agarwal, 1997 
2. Hannan and Carroll, 1992 
3. Density delay 
4. Audretsch,1991  
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ها، بقاي آنهـا را افـزايش    دريافت كه مجموعه شرايط دانشي و تكنولوژيكي براي نوآوري شركت
هـاي   هاي شركت و ويژگـي  به مقايسه تأثير ويژگي ،)1997(  تريك هاولينگ و دهد. اودرش، مي

هاي پژوهش با توجه به متغيرهـاي سـطح    يافتهاند.  صنعت بر احتمال بقاي شركت جديد پرداخته
تر رابطه مثبتي با بقا دارد. ايـن در حـالي اسـت كـه شـدت       صنعت نشان داد، اندازه ابتدايي بزرگ

سرمايه تأثير منفي بر بقا در سطح صنعت و تأثير مثبت بر بقاي سـطح شـركت دارد. از آنجـا كـه     
دهد كه نرخ بقـاي شـركت جديـد در     ان ميها نش شدت سرمايه معياري اقتصادي است، اين يافته

هاي  اي بيشتري براي شركت صنايعي با اقتصاد مقياسي باال، كمتر است و در نتيجه معايب هزينه
، نرخ رشد و نرخ ورود بر بقـا منفـي   R&Dكوچك وجود دارد. تأثيرات عوامل خاص صنعت مانند 

ي برخوردارند زياد بوده، اين بسـياري  است؛ زيرا نرخ ورود در صنايعي كه از تحقيق و توسعه باالي
، در تحليلي كـه بـر    )2001كند. باربوت (  وارد را با خروج زودهنگام مواجه مي هاي تازه از شركت

ها  هاي صنعت ورود و بقا كه در پرتغال انجام داد، به اين نتيجه دست يافت كه شركت كننده تعيين
صنعت و متوسط اندازه صنعت به علت ارتباط با  دهند و سود پايين را ترجيح مي MES1صنايع با 

گذارد.  استيو، سانچيز و  هاي معامالتي، تأثير مثبت و معناداري بر نرخ ورود مي حجم پايين هزينه
هـاي   هاي توليدي اسپانيايي مشاهده كردنـد كـه شـركت    ، با بررسي بقاي شركت )2004آلبرتو (

ها ريسـك بـااليي از    شركت نترين و پيرتري از نرخ بقاي بهتري برخوردارند. همچنين جوان رنوآو
هاي كوچك بيشتر از  طور معناداري براي شركت شوند و ريسك شكست به شكست را متحمل مي

  هاي بزرگ است.  شركت
ديـد  ، با بررسي تأثير صنعت، منطقه و زمان بر بقاي شركت ج)2006فريچ، بريكسي و فالك (

دست آوردند كه نرخ بقا در صنايعي بيشتر است كه حداقل اندازه كارا كوچك باشد. در  شواهدي به
اندازي و بقاي شـركت جديـد بـه سـبب      نتيجه شدت سرمايه باال در يك صنعت موجب توقف راه

، بقاي  )2008شود. كاتو ( يابي به حداقل اندازه كارا مي مقدار نسبتاً زياد منابع موردنياز براي دست
شركت و تحول ساختار بازار را در صنعت موتورسيكلت ژاپن بررسي كـرده اسـت. ايـن پـژوهش     

كننـد و از ابـداعات بيشـتري     گـذاري مـي   سـرمايه  R&Dهـايي كـه روي    نشان داد كـه شـركت  
  برخوردارند، با شانس بقاي بيشتري مواجه هستند. 

يد و با تكنولـوژي بـاالي موجـود بـين     كار جد و تحليلي از كسب و تجزيه )، در2011لو و مان (
هاي تجـاري   كه شركترسند  نرخ هزارد به اين نتيجه ميمدل  هاي آمريكايي و با بررسي شركت

بـا  خـروج   نرخ، پس از آن دارندخود تأسيس هاي دوم و سوم  در سالرا مرگ و مير  نرخباالترين 
  .ماير محاسبه شده است -ردگر كاپالننرخ بقا با استفاده از برآو يابد. مي نرخ لگاريتمي كاهشيك 

                                                 
1. Minimum efficient scale (MES)  
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ي سـوئد  در داخل صنايع توليد 1شده هاي جهاني متولد روي شركت )، تحليلي2010هالدين (
كاركنـان و متغيرهـاي    ريسـك براي پيدا كردن نسـبت   Cox هزارد نسبيمدل  انجام داده است.

عنـوان   ردي كارمند بـه هاي ف اهميت كم ويژگي دهنده نتايج نشان كار گرفته شده است. به كنترل
عنـوان   ثبت اختراع بـه  الگوهايبا استفاده از اي  )، در مقاله2012كايوزوكي ( است.كننده بقا  تعيين

پرداخـت. بـا    هاي ژاپنـي  براي شركت نوآوري و بقاي شركت ي به بررسي رابطه ،شاخص نوآوري
دارد  وجودبقا، همبستگي منفي  و بين ثبت اختراع به اين نتيجه رسيد كه Probitاستفاده از مدل 

طـوري كـه    هاي كوچك بيشتر در معرض خطرات مرتبط با اختراع ثبت شده هستند، به و شركت
  شود.نرخ بقاي آنها كمتر مي

هاي توليدي كوچـك و متوسـط در    )، در پژوهشي نقش مهارت در بقاي شركت1383پور ( فيض
  دست نياورده است.   ها رابطه معناداري به شركت ايران را بررسي كرده، بين مهارت كاركنان با بقاي

هـاي توليـدي كوچـك و     )، تأثير سرمايه اوليـه را بـر بقـاي شـركت    1386مدهوشي و تاري (
هاي توليدي كوچـك   متوسط در ايران بررسي كرده، دريافتند كه بين سرمايه اوليه و بقاي شركت

هـاي   كـه بـين توابـع بقـاي شـركت     گيري شد  و متوسط رابطه مثبتي وجود دارد. همچنين نتيجه
  توليدي كوچك و متوسط تفاوت معناداري وجود دارد. 

هـاي جديـد در    )، تأثير متوسط اندازه صنعت را بـر بقـاي شـركت   1389مدهوشي و نصيري (
صنايع تبديلي استان مازندران تحليل كرده، دريافتنـد كـه بـين متوسـط انـدازه صـنعت و بقـاي        

 د دارد.ها رابطه معناداري وجو شركت

 شناسي پژوهش روش
رو، در ايـن   شود. از ايـن  رويدادي استفاده مي -هاي تاريخي تحليل داده و براي مطالعه بقا از تجزيه

هازارد بـه بررسـي    رويدادي و مدل تابع  -تحليل تاريخي و پژوهش نيز با استفاده از رويكرد تجزيه
هايي با نرخ انتقال وابسـته   است. مدلتأثير متغيرهاي مستقل بر بقاي شركت جديد پرداخته شده 

را براي توزيـع طـول عمرهـا     2به زمان بر مبناي مفروضات پارامتريكي كه برآورد حداكثر احتمال
سازند، با يك مسئله عمده مواجه هستند و آن، اين است كه منطق كافي براي انتخاب  ممكن مي

هـاي پارامتريـك وابسـته بـه      مدلشود. در واقع مناسب بودن  يك روش مناسب و كارا يافت نمي
كـه   ). بـا آن 2002توان ارزيـابي كـرد (بالسـفيلد،     ها و ابزارهاي ابتكاري مي زمان را فقط با روش

كننـد، امـا اسـتدالل كـافي بـراي       تر را شناسايي مـي  هاي مناسب هاي زيبايي برازش مدل آزمون

                                                 
1. born global firms 
2. Maximum Likelihood Estimation 
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ي برطـرف كـردن ايـن مشـكل     رو، برا كند؛ ازاين حمايت از يك مدل پارامتريك خاص ارائه نمي
شـود و   رود كه در آنها فقط تابعي براي تأثير متغيرهاي مستقل مشخص مـي  كار مي هايي به مدل

هاي نيمه پارامتريك معـروف هسـتند.    ها به مدل شود. اين مدل شكل نرخ انتقال كنار گذاشته مي
 Coxيا مـدل   1ازارد نسبيطور گسترده مورداستفاده قرارگرفته، مدل ه پارامتريكي كه به مدل نيمه

) ارائه شده و سپس توسط ساير پژوهشگران بررسي شده است. به 1972است كه توسط كوكس (
  اند عبارتند از:  عنوان متغير مستقل درنظر گرفته شده اين منظور متغيرهايي كه در اين پژوهش به

پروانـه   هـاي موجـود در هـر صـنعت كـه      متوسط اندازه صنعت: از ميانگين اشتغال شركت .1
 اند محاسبه شده است. برداري گرفته بهره

ها در زمان تأسيس شـركت.   سرمايه اوليه: كه عبارت است از ميزان سرمايه ابتدايي شركت .2
 هاي مختلف تعديل شده است. ها با توجه به نرخ تورم سال در اين مقاله سرمايه شركت

 دست آمده است. براي هر صنعت بهشده  متوسط سرمايه اوليه: از ميانگين سرمايه اوليه تعديل .3
هاي فعاليـت شـركت بـوده،     متغير وابسته يا هدف در اين پژوهش بقا است كه بر مبناي سال

آوري  شـود. بـراي جمـع    هاي ورود به صنعت و خروج از آن تعريف مـي  صورت فاصله بين سال به
استفاده شده، براي پردازش  ها و اطالعات از پايگاه داده اداره صنايع و معادن استان مازندران داده
  كار رفته است.  به winTDAافزار  ها نرم داده

  هاي پژوهش يافته
هاي موجـود در مجموعـه داده در جـدول     درمورد شركت TDAافزار  اطالعات اوليه حاصل از نرم

  ) آمده است. 1شماره (
  

  هاي فعال و غيرفعال بندي مجموعه داده به شركت . طبقه1جدول 
 
SN  Org     Des   Episodes   Weighted  Duration   TS Min    TF Max    Excl 
----- -- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- ---------- 
1     0          0      3217          3217.00     148.80     0.00     399.00         - 
1     0          1      1507          1507.00     166.99     0.00     358.00         - 
Sum                    4724          4724.00 

 

Number of episodes: 4724 
  كه توسط پژوهشگر پردازش شده است.  TDAافزار  مأخذ: خروجي نرم

  

                                                 
1 . Proportional hazard model 
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  Cox. برآوردهاي حاصل از مدل رگرسيون 2جدول 

 
Idx    SN    Org    Des   MT   Variable     Coeff         Error    C/Error         Signif 
------------------------------------------------------------- 
  1       1        0       1       A     Personnel   -0.0098     0.0026   -3.7512         0.9998      
   2      1        0       1       A     Capital         0.0000     0.0000   -5.6851         1.0000 
   3      1        0       1       A     Aversiz        0.0397     0.0029   13.6580        1.0000 
   4      1        0       1       A     Avercapit    -0.0001     0.0000  -13.1210       1.0000 
 
Log likelihood (starting values): -11180.8887 
Log likelihood (final estimates): -10973.0712 
-------------------------------------------------------------- 

  كه توسط محقق پردازش شده است. TDAمأخذ: خروجي حاصل از نرم افزار 
 

شـود. نكتـه    و سـطح معنـاداري ديـده مـي     T (C/Error) ستون آخر جدول باال، آمارهدر دو 
افزار احتمال اين را كه پـارامتر   اين است كه اين نرم TDAي سطح معناداري در  توجه درباره قابل

كنيم، بايـد بـه    دهد؛ يعني وقتي سطح معناداري پنج درصد را قبول مي غير از صفر باشد نشان مي
  شوند.  هاي پژوهش بررسي مي درصد نگاه كنيم. بر اين اساس، فرضيه 95تر از  گمقادير بزر

) با سطح معناداري يك رابطه معناداري Aversizمتغير متوسط اندازه صنعت ( آزمون فرضيه اول:
با بقا دارد و عالمت مثبت آن حاكي از رابطه معكوس بقا با اين متغير اسـت. در نتيجـه، فرضـيه    

  شود.  دوم پژوهش در سطح خطاي پنج درصد رد مي
) با سطح معناداري يك رابطه مثبـت  Avercapitمتغير متوسط سرمايه اوليه ( آزمون فرضيه دوم:

  شود.  اري با بقا دارد. در نتيجه اين فرضيه نيز پذيرفته ميو معناد
هاي سوم، چهارم و پـنجم از مقايسـه توابـع بقـا اسـتفاده شـده اسـت؛         براي پاسخ به فرضيه

  رو، اين موضوع در بخش مقايسه توابع بقا بررسي خواهد شد.  ازاين
رود.  كار مي ) بهLikelihood ratioمقادير دو سطر بعدي براي محاسبه آماره نسبت احتمال (

  شود: اين آماره به اين صورت تعريف مي
LR = 2[LL1 – LL0] 

، احتمال لگاريتم مدل بـدون متغيرهـاي   LL0، احتمال لگاريتم مدل حاضر و LL1كه در آن 
، داراي توزيع كاي دو با درجـه آزادي برابـر   LRشود. آماره  مستقل است كه مدل صفر ناميده مي

  مدل است.  تعداد پارامترهاي
  محاسبه آماره: 

LR=2[– 0712/10973 –(– 8887/11180 )] = 635/415  
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بر پس  سرمايه
مسئله گذشت زم
 گفت توابع بقاي

هاي صن ي شركت

  
ه تفاوت معناداري

هاي س كه شركت
هـايي كـه شركت

هايي ك ا شركت

صنعت و سرمايه

. ت3 دارنمو

هاي هد، شركت
رسد. م  صفر مي

توان ش دهد. مي

. توابع بقاي4 دار

دهد كه شان مي
دارد ك و بيان مي

بيان ديگر، ش  به
ند، در مقايسه با

  هند داشت.

ر اندازه متوسط ص

ده  باال نشان مي
رخ بقاي آنها به
ي آنها را افزايش

نمو

ودار به وضوح نش
شاك وجود دارد و
ي كارگربر دارند.
 خوبي برخوردار
باالتري نيز خواه

بررسي تأثير

  
نمودار

نر 360ماه 
شانس بقاي

  دارد. 

اين نمو
صنايع پوشا

ايه شركت
منابع مالي
نرخ بقاي با
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سـرمايه و   
ع متوسـط  
 بيشـتر از    
بقـا بـراي       
تر  ي بزرگ

 

يـان دوره  
ه مطالعـه   

بـر   سـرمايه  
  ا دارد. 

بهار و تابست، 1 ه

 

ز نظر متوسـط س
تند؛ هر چند تابع
ـدود ده درصـد
پوشـاك نـرخ بق

هاي راي شركت

 پ

اند تا پاي بر بوده ه
ن به پايـان دوره
كاغذ صـنعتي س
ها ل بقاي شركت

شماره ،5 دوره ، ی

  ي صنايع چوب 

 صنعت چوب از
پوشاني هست هم
به آن در حـ بوط

ـد، در صـنعت پ
دار متناظر آن بر

چاپ-صنعت كاغذ

هاي سرمايه ركت
ن و نزديك شدن

شوند. صنعت ك ي
مثبتي بر احتمال

ید   ـ

هاي  بقاي شركت

ها در ي شركت
 و تقريباً داراي ه
ه، نرخ بقاي مرب

دهـ ن نشان مي
شوند با مقد د مي

هاي ص ي شركت

 و چاپ جزو شرك
ر با افزايش سن
رصد متوقف مي
ن ويژگي تأثير م

ــــــــــــــ

. توابع5نمودار 

هد كه توابع بقاي
ي با هم ندارند

ب كمتري داشته
ط اندازه است. اين
 اوليه بيشتر وارد

   است.

. توابع بقا6 مودار

در صنعت كاغذ
هاي كارگربر كت

خ بقاي بيست در
دهد كه اين ن مي

ــــــــــــــ

ده نشان ميودار
ازه تفاوت چنداني

ها شيب يه شركت
به متوسط طمربو

ي كه با سرمايه
زه تقريباً يكسان

نم

هايي كه د شركت
اند اما شرك  يافته

ي داشته، در نرخ
دار باال نيز نشان
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اين نمو
متوسط اندا
سرمايه اولي
تابع بقاي م

هايي شركت
از نظر انداز

تمام شر
مطالعه بقا ي
شيب نزولي

و نمودبوده 
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بر   سرمايه
ي كه نرخ 

 .  

التري  بـا 
نج درصـد     
ر بقاي آن 

قـا   نـرخ ب    
ن دو نـوع       

گيـرد،   مـي    

ــــــــــــــ

  ي 

هاي يي شركت
شود؛ يعني جايي ي

كند. ش پيدا نمي

  
  

بر از نرخ بقاي ه
طح خطـاي پـنج
ر دارد، اما نمودار
الف زيـادي از
وابـع بقـاي ايـن
طالعـه را دربـر مـ

ــــــــ ...ركت

نعت مواد شيميايي

در صنايع شيميا
بيشتر مي180ه

قف شده و كاهش

 صنعت الستيك 

هاي سرمايه كت
وضوع را در سـط
دازه صنعت قرار

) بـا اخـتال24ال
ه بعـد تقريبـاً تو
ان كمـي از مط

بر بقاي شر اوليه

هاي صن ي شركت

  
شود، د شاهده مي

ن اختالف از ماه
د نود درصد متوق

هاي قاي شركت

  
آيد كه شرك ر مي
ها نيز اين مو ماره

ي از سرمايه و اند
(سـا 288 مـاه

به 24د. از سال
ه چون مدت زما

صنعت و سرمايه

. توابع بقاي7 ودار

) مش7ر شماره (
. ايناند گربر بوده

ر در مقدار حدود

. توابع بق8 نمودار

الستيك چنين بر
ستند. بررسي آما
 در حد متوسطي

بر تا هاي سرمايه
ربر روبرو هستند

شود و البته ي مي

ر اندازه متوسط ص

نمو

طور كه در نمودا
هاي كار  شركت

بر هاي سرمايه ت

ن

ع بقاي صنعت ال
عت برخوردار هس
نند. اين صنعت
ه هد كه شركت

هاي كارگر ركت
پوشاني داراي هم
  آيد.  چشم نمي

بررسي تأثير

ط همان
تر از ش موفق

بقاي شركت

از توابع
در اين صنع
كنن تأئيد مي
ده نشان مي

به شر نسبت
ها د شركت

چش چندان به
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وت ديـده  
ي به اين 

 

سرمايه بر 
ت اساسـي  
صنعت هم 
 كارگربر و 

بهار و تابست، 1 ه

 ي 

ل دهم) اين تفاو
هاي ورود شركت
  كنند.

هاي كارگربر و س
يع ساخت فلزات
يان ديگر، اين ص

ك ي شركت هاي

شماره ،5 دوره ، ی

نايع كاني غيرفلزي

(سال 120از ماه
دهد كه ش ن مي

خود را تضمين ك

  فلزات اساسي 

ه ع بقاي شركت
جيه كرد كه صناي
بي  قرار دارند؛ به
ني ميان نرخ بقا

ید   ـ

هاي صنا ي شركت

  
شود، ا شاهده مي

 بوده و اين نشان
 باشند تا بقاي خ

صنايع فبع بقاي

چنداني ميان توابع
گونه توجي ن اين

يه در حد بااليي
ايد تفاوت چنداني

.  

ــــــــــــــ

. توابع بقاي9دار

) مش9ر شماره (
بر صنايع سرمايه

ناسبي را داشته

. توا10نمو دار 

هد كه تفاوت چ
ن موضوع را بتوا
ت و سرمايه اوليه
ست. بنابراين، نبا
جود داشته باشد.

ــــــــــــــ

نمو

كه در نموداطور
ن صنعت جزو ص
د سرمايه اوليه م

ده نشان مي ودار
. شايد علت اين
سط اندازه صنعت

بر اس هم سرمايه
در اين صنعت وج
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ط همان
شود. اين مي

صنعت بايد

 
اين نمو
وجود ندارد.
از نظر متوس
كارگربر و ه

بر د سرمايه
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توابع بقاي 
كنند.  ي مي

 آوردن آن    
ي ديگـر،    
زو صـنايع   
ـارگربري   

  

ــــــــــــــ

شود، تو شاهده مي
اي را طي داگانه

صـار مطلـب از
كننـد. از سـوي ي  

وسط اندازه، جـز
هـاي كـ شـركت 

  ته باشند.

  

ــــــــ ...ركت

 فلزي فابريكي

فابريكي مشزي
دا بوده، مسير جد

دليـل اختص ه بـه
رصد تأئيـد مـيد

د كه از نظر متو
كارگربر بدانيم، ش
متايان خود داشت

آالت دفتري  شين

بر بقاي شر اوليه

بع بقاي صنايع فل

  
 بقاي صنايع فلز
 كامالً از هم جد

مـاير (كـه -الن
طح خطاي پنج د
 صنايعي قرار داد
 اين صنعت را ك

مبه ه ي را نسبت

 بقاي صنايع ماش

صنعت و سرمايه

. تواب11 نمودار

به تابع ر مربوط
بر ربر و سرمايه

ون فرض كـاپال
 تفاوت را در سط

توان در گروه ي
ت؛ بنابراين، اگر
ايه اوليه باالتري

. توابع12نمودار

ر اندازه متوسط ص

طور كه در نمودا
هاي كارگر شركت

هاي آزمو ن، آماره
شده است)، اين

ي فابريكي را مي
 حد متوسط است
هند شد كه سرما

ن

بررسي تأثير

ط همان
به ش مربوط
بر آن افزون

خودداري ش
صنايع فلزي

تر از بزرگ
موفق خواه
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بـر   سـرمايه  
رار گرفتـه   
ط سرمايه 

  

 55بقـاي     
ي مشـابه      

شود و   مي
تـر از   زرگ 

اني زيـاد،     
هاي برقي، 

بهار و تابست، 1 ه

هـاي س  شركت
دازه متوسط قـر
ت، متغير متوسط

 

   برقي 

مـاه بـا نـرخ ب 1
ه بـا نـرخ بقـايي
در آنها مشاهده
گروه صنايع بـز
د، نيـروي انسـا
ها صنايع دستگاه

  
 

شماره ،5 دوره ، ی

آالت دفتري ين
تر از اند ع كوچك

گر، در اين صنعت
 كند. ت ايفا مي

هاي ت و دستگاه

168از گربر بعد 
مـاه 252 پس از

ليل تقارني كه د
نعت در گ اين ص

شـو مشاهده مي
توان گفت در ص ي
  ت.

پزشكي  -تباط

ید   ـ
ه در صنايع ماشي
 در گروه صنايع

بيان ديگ ست. به
سط اندازه صنعت

آالت صنايع ماشين

هاي كارگ شركت
ي سرمايه بر نيز
دل ن دو نمودار به

توجه نيست. بل
طور كه م  همان
ها ندارد. مي كت

ربر يكسان است

ع بقاي صنايع ارت

ــــــــــــــ

دهد كه شان مي
 كه اين صنعت

بر دانس ي سرمايه
به متغير متوس بت

. توابع بقاي ص13

دهد كه ش ان مي
هاي اند. شركت ه

اختالف بين اين
دارند، چندان قاب
گرفته است، اما

گونه شرك اي اين
بر و كارگر سرمايه

. توابع14مودار ن

ــــــــــــــ

 باال به وضوح نش
اند. از آنجايي ده

آن را صنعتيوان
تري را نسب  مهم

نمودار

) نشا13 شماره (
صنعت خارج شده

اند. صنعت داشته
ي يكساني كه

گ سط صنعت قرار
ي در احتمال بقا

هاي س ي شركت
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نمودار
تر بود موفق

تو است، مي
اوليه نقش

  

  
نمودار
درصد از ص
خروج از ص

نيز نرخ بقاي
اندازه متوس
تأثير چنداني
شانس بقاي
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انـد،    يافته
اند  جه بوده

تـوجهي   ل  
ط صـنعت   
ن صـنعت  

ل بـا هـم    
ه صـنعت  

به نمايش 
ربر اسـت.  

ــــــــــــــ

دوره مطالعه بقا
خ نزولي بقا مواج
كه كـاهش قابـل
 كمتر از متوسـط

تري را در اين هم

  

نقـل و حمـل  -ـه   
ه و متوسط انداز

  

هاي كارگربر ب ت
بر و كارگر رمايه

ــــــــ ...ركت

زشكي در طول د
 سال اول، با نرخ

يابد ك كاهش مي
صنعت و سرمايه
سرمايه نقش مه

  نقل و حمل -ليه

يع ادغـامي نقليـ
 متوسط سرمايه

  حيت ندارد. 

  ت مبلمان 

تابع بقاي شركت
قاي دو گروه سر

بر بقاي شر اوليه

ابزار پز - ارتباط
، يعني در ده12

 هشتاد درصد ك
تر از اندازه ص ك

گفت كه متغير س

صنايع نقلع بقاي

بر در صـنايع مايه
ين صنعت تأثير
ظر اهميت، ارجح

 توابع بقاي صنعت

تالف زيادي از ت
عنادار بين نرخ بق

صنعت و سرمايه

بر در صنعت يه
20ارگربر تا ماه
اً تاكارگربر نهايت

ت در گروه كوچك
توان گ ر حال مي

. توابع15 نمودار

ي كارگربر و سرم
ن گفت كه در اي
 بر ديگري از نظ

.16نمودار 

بر با اختال  سرمايه
 مؤيد تفاوت مع

ر اندازه متوسط ص

هاي سرما شركت
هاي كا ه شركت
هاي ك ي شركت

آيد. اين صنعت ي
 است. اما به هر

.  

هاي قاي شركت
توان  داشته و مي

ان است و يكي

هاي اي شركت
ت. اين موضوع،

بررسي تأثير

تمام شر
در حالي كه
اما نرخ بقاي

شمار نمي به
قرار گرفته

كند. ايفا مي

  
توابع بق

پوشاني هم
بر بقا يكسا

  
تابع بقا
درآمده است
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ري ت بيشت

عت تأئيـد     
ز اين نظر 

ـط انـدازه    
(پـس از   2

بـه    نسبت
بعـد، ايـن    
وضـوع را        

يابـد   ش مي
ـط انـدازه    

اي  در دوره 
بـر تـأثير      

ف صـنايع  

بهار و تابست، 1 ه

سرمايه از اهميت

ـط انـدازه صـنع
ها از قاي شركت

  
  ازه صنعت

تـر از متوسـ رگ 
252ود، تـا مـاه

ي بقاي بيشتري
بـه بع 252 مـاه    

ي دارنـد. ايـن مو
دازه آنها افزايش

تـري از متوسـ گ 
تـر د ي كوچـك

ژوهش را مبنـي

هاي مختلف گروه

شماره ،5 دوره ، ی

 متغير متوسط س

كه متوسـ سي اين
اي بين توابع بق ه

ساس متوسط اند

sm و صنايع بـزر
شو  مشاهده مي

كمتر است داراي
ت دارنـد. امـا از
 بقـاي بيشـتري

ها با سن و اند ت
كه اندازه بـزرگ

هـاي كـه شـركت        
پـژفاوت فرضيه 

  د.
ها در تمامي گ ت

ید   ـ
 صنعت مبلمان،

يه پنجم و بررسي
د يا خير، مقايسه

   است.

ها براس ي شركت

mallنعت با نام

طور كه د. همان
نعت كط اندازه ص

سط اندازه صنعت
ستند كـه نـرخ
كت كه بقاي شر

هايي ك ل، شركت
ـت؛ در حـالي كـ
هند شد. اين تفا

كند و تقويت مي
ه بر بقاي شركت

ــــــــــــــ

شود كه در  مي

ي پاسخ به فرضي
ن مازندران دارد

مشاهده مه قابل

وابع بقامقايسه ت

انگين اندازه صنع
اند شان داده شده

ه آنها از متوسط
تري از متوس رگ

وسط صنعت هس
رد كه از آنجايي

سال 21 گذشت
ي خواهنـد داشـ
خ بقا مواجه خواه
ي شركت تأئيد و
ه متوسط سرمايه

ــــــــــــــ

گونه استنباط ين
  ست.

براي ضيه چهارم:
قاي صنايع استان
 است كه در ادام

. م17 نمودار

تر از ميا  كوچك
نش mediumام 

صنايعي كه انداز
ستند كه اندازه بز

تر از اندازه متو گ
گونه توجيه كر ن
) پس از1995 

خ بقـاي بـاالتري
ت با كاهش نرخ
سط اندازه بر بقاي

اندازه ضيه پنجم:
  ر مثبتي دارد.
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در نتيجه اي
برخوردار اس
آزمون فرض
مثبتي بر بق
انجام شده

  

 
صنايع
صنعت با نا

سال) ص 21
آنهايي هست
صنايع بزرگ

توان اين مي
(گروسكي،
دارند، نـرخ

مدت طوالني
منفي متوس
آزمون فرض
استان تأثير
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ب كمتـري   
ه احتمـال  
ايع داراي    
رخ بقـاي         
ر صـورتي   

ل صـنايع   
 و تجديـد    
ليـل ورود        
هاي بقاي 

و كـاوز،  1
ي، عوامـل     
 ديگـران،      
كـه دامنـه    
 مطالعـات      
ـه بتوانـد      
ـي طـول   
ي مناسـب   

بـا   باشـد.   

ــــــــــــــ

 
  رمايه اوليه

upcapiشـيب (
نگر آن است كه
، بيشـتر از صـنا
يه ابتـدايي و نـر

هـا در ي شـركت

بت، بقا و تكامـل
 نـرخ نـوآوري
خـود را بـه تحل

ه كننده لعه تعيين
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itسـرمايه بـاال (     

كنند. اين بيان مي
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ن ميـزان سـرماي
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  د.

گيري رقاب شكل
وري، بهبود بهره
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 آنها شـده اسـت
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صنعت و سرمايه
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هاي پژوهش پاسخ داده شد. اينك به بررسي تطبيقـي   شده به سؤال هاي تدوين استفاده از فرضيه
  پردازيم.  شده قبلي مي هاي انجام نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش

 متوسط اندازه صنعت
دهـد؛   نتايج حاصل از رگرسيون، تأثير منفي متوسط اندازه صنعت بر نرخ بقاي شركت را نشان مي

يعني هرچه متوسط اندازه صنعت افزايش يابد، احتمال خروج از صنعت افـزايش يافتـه در نتيجـه    
) و مدهوشـي و نصـيري   2004هاي استيو و ديگران ( يابد. اين نتايج با يافته ميزان بقا كاهش مي

) و 2000)، الرنـس و مـاركس (  1997(  تريـك  هاولينگ و اودرش،هاي  ) متناقض و با يافته89(
دهد، متوسط اندازه صنعت به علت ارتبـاط   پژوهش باربوت نشان مي ) موافق است.2001باربوت (

گـذارد كـه منجربـه     هاي معامالتي، تأثير مثبت و معناداري بر نرخ ورود مـي  با حجم پايين هزينه
هـاي   اي كه بين توابع بقاي شـركت  شود. البته با توجه به مقايسه بقاي آن صنعت مي كاهش نرخ

سال ابتـداي مطالعـه، صـنايعي كـه      21موجود در صنايع استان مازندران انجام شد نشان داد، در 
تر از اين  به صنايعي كه كوچك تر از متوسط اندازه صنعت هستند از نرخ بقاي كمتري نسبت بزرگ

تر از اندازه متوسط  هايي كه بزرگ د برخوردارند. اما پس از اين مدت، تابع بقاي شركتمقدار هستن
تر از اندازه متوسط قـرار گرفتـه و نـرخ بقـاي آنهـا       هاي كوچك هستند باالتر از تابع بقاي شركت

توان متأثر از متغير شركتي سن دانست؛ زيـرا بـا افـزايش طـول      يابد. اين پديده را مي افزايش مي
يابد. اين موضوع بـا اسـتناد بـه     نظر از اندازه سير صعودي مي ها نرخ بقاي آنها صرف شركت عمر

  بررسي است.  جووانويك قابل "يادگيري در عمل"تئوري 

 متوسط سرمايه اوليه
شده براي اين متغير برابر با يك بوده، رابطه مثبت و معنادار بين متوسط  ضريب معناداري محاسبه

) 1997) و اودرش و ديگـران ( 1991هاي اودرش ( بقا تأئيد شد. اين نتيجه با يافتهسرمايه اوليه با 
توان با رويكردهـاي زيـر توضـيح داد.     ها مي موافق است. تأثير متوسط سرمايه را بر بقاي شركت

شـوند؛ در   هاي جديد بيشتر در يك سطح زير بهينه وارد مـي  طبق نظريه سازمان صنعتي، شركت
كند. البته براي آنهـايي كـه    تر مي شوند كه بقاي آنها را مشكل اي روبرو مي زينهنتيجه با معايب ه

). در 2000يابـد (پيرسـون،    توجهي مـي  قادر به بقا هستند، كاهش شكاف اين هزينه اهميت قابل
اي را كه شركت در بـدو ورود بـه صـنعت بـا آن      توان گفت، سرمايه اوليه مسائل هزينه نتيجه مي

تر (برحسـب   دهد. براساس رويكرد اكولوژي سازماني، اندازه ابتدايي بزرگ مي مواجه است كاهش
شده در زمان تأسيس) ريسك شكست شـركت   ميزان منابع مالي بيشتر يا تعداد كاركنان استخدام

اي كه بين توابع بقاي  دهد. با مقايسه جديد را در مرحله حساس و ابتدايي پس از ورود كاهش مي
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وسط سرمايه اوليه صورت گرفت، اين نتيجه تأئيد شد. همچنين گفته شد كـه  ها از نظر مت شركت
بنا بر كارگربر بودن يا سرمايه بر بودن صنايع، ميزان تأثير متغير متوسـط سـرمايه اوليـه متفـاوت     

گيري از پژوهش و ارائه پيشنهادهاي كـارا در راسـتاي كـاربردي     خواهد بود. در اينجا براي نتيجه
قاي صنايع استان مازندران تحليل و بررسي شد و نتايج آن براي ارائه پيشـنهادها  شدن آن، تابع ب

هـا در صـنايع    رو، با توجه به نتايج اين پژوهش، براي افزايش بقاي شركت كار رفته است؛ ازاين به
  شود:  تبديلي استان مازندران پيشنهادهاي زير ارائه مي

يس شركت و در نتيجه افـزايش شـانس بقـاي    تر براي تأس درنظر گرفتن اندازه اوليه بزرگ .1
  شركت. 

هاي حمايتي و تشويقي مالي براي تأسيس شركت با توجـه بـه نقـش بـارز      تدوين سياست .2
 ها.  سرمايه اوليه در بقاي شركت

هاي تجاري با نيازها و شرايط واحدهاي صنعتي و بـا   تعيين ضوابط و حجم اعتبارات بانك .3
 صنعت مربوطه. درنظر گرفتن ميانگين سرمايه در 

هـاي اخيـر وارد صـنايع     هاي جديد در صنعتي مانند انتشار و چاپ كه در سال ايجاد شركت .4
كـه ايـن صـنعت داراي انـدازه      اند و زمينه رشد و بهبود را دارند. با توجه به اين استان شده

 قبولي نسبت به ساير صنايع براي بقا است. قابل
شويقي براي ايجاد شركت در صنايعي ماننـد كـاني   رساني و درنظر گرفتن امتيازات ت اطالع .5

 غيرفلزي، مبلمان و چوب كه شانس بقا در آنها بيشتر است.
هـاي صـنعتي    هاي تشويقي در سطح اقتصاد كالن براي استفاده از پسـماند  تدوين سياست .6

  به ساير صنايع تبديلي روبرو است. ويژه در صنايع غذايي كه با نرخ بقاي كمتري نسبت به
هـا در اسـتان مازنـدران     هاي سطح صنعت بر بقـاي شـركت   ش حاضر به بررسي ويژگيپژوه

ها و  ي عملكرد پس از تأسيس شركت هاي اندكي درباره پرداخته است. از آنجا كه تاكنون پژوهش
بر انجام پـژوهش بـراي    ويژه استان مازندران انجام شده است، افزون پويايي صنعتي در ايران و به

تواند راهگشاي مطالعات بعدي براي تحليل عوامل تأثيرگذار  ان، اين پژوهش ميصنايع ديگر است
ها توليدي موجـود در صـنايع مختلـف و     صنعت، شركت و متغيرهاي سطح كالن بر بقاي شركت

 هاي ديگر باشد. هاي صنايع در سطح كشور و استان حتي زيرگروه
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