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 چکیده
های جدید، افزایش رقابت در باازار و سساترش    وارد، از طریق ارائه کاال، خدمات و تکنولوژی های تازه شرکت

شارکتاا در دساتیابی باه اهادا      صنعت، عامل اصلی پویایی اقتصاد هستند. از آنجاایی کاه رشاد و طاول عمار      
سازایی دارد، لاذا ایاک نکتاه کاه بعاد از ورود        مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت باه  های بلند سیاست
هاای   ساذار بار بیاای شارکت     سذرد دارای اهمیت است. بناابرایک بررسای عوامال تا  یر     می ها بر آناا چه  شرکت
 باشد. ان توجه سردیده، موضوع اساسی ایک پژوهش میوارد که تاکنون  در ایران کمتر بد تازه

باشاد کاه در ایاک پاژوهش،      صنعت مای  ها، اندازه شرکت و نرخ رشد  از جمله عوامل ت  یرسذار بر بیای شرکت
-1741 هاای  الکترونیک اساتان مازنادران طای ساال     و وارد صنایع برق های تازه ت  یر ایک دو متغیر بر بیای شرکت

منظاور   و باه  Coxپارامتریک رسرسایون   ها از مدل نیمه است. جات آزمون فرضیه سرفته مورد بررسی قرار 1731 
اسات.   شاده  ها از مدل ناپارامتریک برآوردکننده حد محصول و جادول عمار اساتفاده     تحلیل بیشتر داده تجزیه و
هااا و اطاعااات از طریااق پایداااه داده سااازمان صاانعت، معاادن و تجااارت اسااتان مازناادران      آوری داده جمااع
winTDAافزاری  وسیله برنامه نرم ها نیز به است. پردازش داده سرفته صورت

اسات. در نتیجاه ایاک     انجاام شاده   1
داری بایک متغیار    سرفت. اماا رابطاه معنای    پژوهش، رابطه مثبت بیک متغیر اندازه شرکت و نرخ بیا مورد تایید قرار
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 مقدمه
و  وارد تازههای  از ت سیس شرکتکه  اا  های صنعتی ولِ جمعیت بنداههای اخیر، نرخ تغییر و تح در سال

اا مورد توجه محییان قرار سرفته است. امید به حل معضل   شود های موجود ایجاد می مرگ شرکت

توان از جمله دالیل توجه محییان  ا میبیکاری، افزایش رقابت، کارایی، نوآوری و بابود تکنولوژی ر

ای هستند که  وسیله وارد تازههای  شرکتچراکه  (.1741)عرب نجف آبادی،  به ایک موضوع دانست

اقتصادهای تولیدی را در فرآیند تخصصی نمودن تولید به سمت محصوالتی که دارای قدرت رقابتی 

دهند. همچنیک آناا وزنه تعادلی مامی در میابل رکود و سیوط  بیشتری هستند، سوق می

 (2111، 1باشند.)هولمز و دیدران می

، موجبات اشتغال تعداد زیادی از نیروی انسانی را در پی وارد تازهشروع فعالیت هر شرکت اسرچه 

بیکاری نیست. بلکه  زایی و الزاماً سامی در راستای حل معضل دارد، اما تناا ایجاد بنداه، بیاندر اشتغال

شود.  ها محسوب می ها، عامل اساسی در ایجاد اشتغال ا رسذار توسط آن ی حیات قابل قبول بنداه دوره

توان  . ایک عوامل را میسذارد ت  یر میها در بازار  بیای شرکتحیات و  بر عوامل متعددیدر ایک بیک 

عت، حداقل مییاس کارای صنعت، درجه ای صن به چاار سروه متغیرهای مربوط به صنعت )سود حاشیه

رقابت صنعت، نوع صنعت، میزان ورود به صنعت، نرخ رشد صنعت، نوآوری، شدت سرمایه(، 

وری بنداه  ی اولیه، نوع مالکیت، باره شرکت، سک شرکت، سرمایه  متغیرهای مربوط به شرکت)اندازه

جنسیت، ماارت، با مزد و حیوق  و سودآوری(، متغیرهای مربوط به شاغلیک صنعت )میزان تحصیات،

نیل، ارتباطات،  و تبلیغات، حمل ی بودن شاغلیک(، متغیرهای مربوط به مخارج شرکت )هزینه

های  با توجه به اینکه ورود بنداه(. 1741)عرب نجف آبادی، بندی کرد  دسته  توسعه( و تحییق

نجش عملکرد، همواره با ایک های اقتصادی به عنوان معیاری اصلی برای س جدیدالورود به فعالیت

ای  سؤال رو به رو بوده است که اندازه مطلوب برای یک بنداه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه

و نیز با توجه به ت  یرسذاری رشد یک صنعت بر عملکرد تک  (1741پور و رادمنش، )فیض است؟

، در ایک پژوهش تاش شده است به بررسی ت  یر (1483، 2)بازل و سالی های عضو آن تک شرکت

صنایع برق و الکترونیک   وارد های تازه متغیرهای اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بیای شرکت

پرداخته شود. در راستای دستیابی به ایک هد ، در ادامه،  1731-1741های  استان مازندران طی سال
 

1 - Holmes and et al 

2 - Buzell and Gale   
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های تحییق مطرح شده و  نظری تحییق، سواالت و فرضیه بیان مس له آورده شده است. سپس در مبانی

سیری ارائه  های پژوهش و نتیجه در ادامه متدولوژی تحییق شرح داده شده است. در پایان نیز یافته

 سردیده است.

 

 بیان مسأله
های اقتصادی  از آنجایی که کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مام در فعالیت

شوند و از طریق خاقیت و  ه اصلی جات توسعه اقتصادی محسوب میباشند، نیرو محرک می

وری  های جدید، فرصت مناسب را جات اشتغالزایی، سرمایه سذاری و  بابود باره کارسیری ایده به

شوند،  هایی که وارد صنعت می . در واقع شرکت(2112، 1)کریستی و اسجوکویست کنند فراهم می

های جدید به صنعت معرفی کنند که موجب نوآوری  فناوریی توانند به همراه خود یک سر می

منجر به تخصیص مجدد وارد  تازههای  شود. همچنیک ورود شرکت بکار رفته در صنعت می فناوری

های با کارایی کمتر را به دلیل  شود و شرکت های با کارایی و تکنولوژی باالتر می منابع در شرکت

)باشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد،  کند مجبور به خروج از صنعت میها،  عدم توانایی در رقابت با آن

، به تناایی کافی نیست،  ی است ایک است که ایجاد شرکتای که توجه به آن ضرور . اما نکته(1788

 شود نیز مام است. ها می ها و شناخت عواملی که باعث توقف آن بلکه حفظ آن

خود نیش های ساختاری  ت که به دلیل ویژسیهای مام در کشور، بخش صنعت اس یکی از بخش

(. در ایک بیک، صنایع برق و 1788کند )ادواری،  مامی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می

الکترونیک، عاوه بر اهمیت اقتصادی آن، اهمیت استراتژیک بسیار مامی نیز دارد. چرا که امروزه 

باشد. دولت  به ایک صنعت و تکنولوژی میزندسی اجتماعی و روابط بیک الملل به شدت وابسته 

یی هستند که ها و ... نام باداشت الکترونیکی الکترونیکی، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی،

ها سذشت و تیریبا در همه شئون زندسی بشر وارد توان به سادسی از کنار آندر دنیای امروزی نمی

های آن نظیر ارتباطات و مخابرات، نیک و زیرسروهشده است و توسعه صنعت و تکنولوژی الکترو

)اکبری،  ، کنترل و اتوماسیون در صدر صنایع بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار سرفته استکامپیوتر

 

1 - Christie and SjoquIist 
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شود برای  لذا مطالعه و بررسی صنایع برق و الکترونیک که یک صنعت سبز محسوب می (.1733

 توجای خواهد داشت.  بز است اهمیت قابلاستان مازندران که دارای محیطی پاک و سرس

ها و طول عمر آناا درآمریکا و اروپا توجه زیادی  در مورد عوامل مؤ ر بر تولد و مرگ شرکت

وارد، در ایران مطالعات اندکی  های تازه شده است ولی در ایک زمینه، به خصوص بیای شرکت

یک بنداه اقتصادی را تحت ت  یر قرار ی حیات  صورت سرفته است. از میان مجموعه عواملی که دوره

تریک عامل ت  یرسذار تلیی  های مختص شرکت و مام ی آن به عنوان یکی از ویژسی دهد، اندازه می

. همچنیک صنایع دارای نرخ رشد باال نیز (1741دوزباشی،  پور، سعیدا اردکانی و پوش )فیض شود می

کند. لذا با توجه به نیش  ها، فرصت مناسبی را جات ورود و فعالیت در صنعت فراهم میبرای شرکت

و نیز به عنوان  (،1741آیادی،  نجف )عرب دهی صنعت در تکامل و شکل وارد تازههای  کلیدی شرکت

هد  کلی ایک  (،2111، 1)کاپر و ریچموند یکی از عوامل اصلی پویایی صنعتی و منبع نوآوری

وارد صنایع  های تازه ررسی ت  یر دو متغیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بیای شرکتپژوهش، ب

 باشد. برق و الکترونیک استان مازندران می

 

 نظری تحقیق ادبیات
ی شرکت  های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایاندر جنبه اندازه

تواند نمایاندر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که  همچنیک میتواند نمایاندر اهرم شرکت باشد.  می

ی بزرستر  سام بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد، لذا داشتک منابع مالی کافی و اندازه

ی شرکت  های رقابتی ایجاد نماید. اندازه تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت می

ی شرکت  ی اندازه های حسابداری باشد و توسعه دهنده توانایی مدیریت و کیفیت طرح د نشانتوان می

تواند نمایاندر کارایی اطاعاتی نیز  باشد. و  ی شرکت همچنیک می نشاندر مدیریت قوی است. اندازه

)شورورزی و پالوان،  تواند نمایاندر میزان ریسک کلی شرکت باشد در ناایت اندازه شرکت می

1784.) 

ای است؟ همواره ایک سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنداه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه

های متعددی ارائه  سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار سرفته و برای آن پاسخ

 

1  - Klapper and Richmond 
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وارد در  های تازه ( تحلیلی بر عوامل بیای شرکت2112)  سردیده است. کریستی و اسجوکویست

سرجستان انجام دادند. نتایج ایک تحییق نشان داد اندازه شرکت بر بیا مو ر است و به عنوان یکی از 

باشد. سک و اندازه شرکت بیشتریک  های سازسار برای احتمال بیای یک شرکت می تریک مشخصه مام

بیشتری برای زنده  تر احتمال های بزرستر و قدیمی سازساری را در تعییک بیای شرکت دارند. شرکت

تر خود دارند به عاوه اندازه جاری تا یر سذارتر از اندازه  تر و کوچک ماندن نسبت به مشابه جوان

 .باشد اولیه می

های ساحل  شرکت 4491( در پژوهشی به بررسی عوامل مو ر بر بیا در 2111کاپر و ریچموند )

که از عوامل پیش برنده بیا، اندازه اولیه شرکت عاج پرداختند. در ایک میاله به ایک موضوع اشاره شد 

های کوچک نسبت به  شرکتاحتمال خروج و  بیشتر استهای بزرستر  است، احتمال بیاء شرکت

 بسیار باالتر است. ،های بزرگ شرکت

شرکت بریتانیایی  بت شده طی  132111( تجزیه و تحلیلی بر  بیای 2111) 1هلمرز و راجرز

انجام دادند. اندازه شرکت از جمله متغیرهای ایک تجزیه و تحلیل بود که نتایج  2114تا  2111های  سال

 .نشان داد ارتباط مثبتی با بیا دارد

با  وارد تازههای  عنوان تجزیه و تحلیل بیای شرکت»ای تحت  ( در مطالعه2111) 2هولمز وهمکاران

منطیه شمال شرق  های تازه تاسیس به تجزیه و تحلیل دقیق بیای شرکت« استفاده از تابع هازارد

های ایک تحییق با استفاده از تابع هازارد صورت سرفته  اندلستان پرداختند که تجزیه و تحییق داده

و بیای شرکت  دست آمده نشان داده است که رابطه مثبتی بیک اندازه است. در ایک تحییق نتایج به

 .وجود دارد

های  تا یر تغییرات نرخ ارز واقعی در شرکت»ای تحت عنوان  ( در میاله2118) 7بدز و همکاران

 است.نشان دادند که بیا با اندازه شرکت دارای رابطه مثبت « بخش خدمات

ر های تولیدی هلند را با در نظ ( در پژوهش خود  احتمال بیای شرکت2113) 9سفیز و مارسیلی

های شرکت از قبیل سک و اندازه مورد بررسی قرار دادندکه نتایج ایک مطالعه نشان داد  سرفتک ویژسی

 .های کوچک و جوان بیشتر در معرض خطر خروج هستند شرکت
 

1 - Helmers and Rogers  

2 - Holmes et al. 

3 - Baggs et al. 

4 - Cefis and Marsili 
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های صنعتی  ( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤ ر بر خروج بنداه1741محسک عرب نجف آبادی )

ه متغیرهایی بود که در ایک پژوهش مورد استفاده قرار سرفته شده پرداخته است. اندازه بنداه از جمل

است. نتایج ایک تحییق نشان داده است که اندازه بیشتریک ت  یر را بر پیش بینی خروج بنداه دارد و 

 .یابد هرچه اندازه بزرستر باشد احتمال خروج بنداه کاهش می

دهد صنایعی که دارای نرخ رشد باالیی یدر مورد متغیر نرخ رشد صنعت، نتایج مطالعات نشان م

های مناسبی را  های بالیوه، فرصت های موجود در آن صنعت و همچنیک برای بنداه باشند برای بنداه می

نمایند. در حیییت رشد صنعت، فضا را برای فعالیت و  جات ورود و فعالیت در صنعت فراهم می

. اسجوکویست و کریستی (2112، کریستی اسجوکویست و)کند های جدید فراهم می ورود بنداه

ی شرکت جدید موجب افزایش بیای  پژوهش خود به ایک نتیجه رسیدند که رشد و توسعه ر( د2112)

( نیز نشان دادند اسر صنعت رشد فروش باالتری تجربه 2118)شود. بدز و همکاران  آن شرکت می

( در تجزیه و تحلیل خود دریافتند 2111) ماند. هلمرز و راجرز کند شرکت به احتمال بیشتری زنده می

( 1741کنند. محسک عرب نجف آبادی ) ها در صنایع با رشد باالتر، بیای بیشتری را تجربه می شرکت

 دست آورد. ه نیز بیک رشد صنعت و بیا رابطه مثبتی ب

 ( آورده شده است:1نتایج تحیییات انجام شده به طور خاصه در جدول )

 انجام شده پیشیک( تحیییات 1جدول)
 نتایج روش تجزیه و تحلیل نویسنده متغیر

زه
دا

ان
 

کریستی و اسجوکویست 

(2112) 

مدل برآورد کننده حد محصول و مدل 

  1نیمه پارامتریک رسرسیون کوکس

همدی دریافتند رابطه مثبتی 

 بیک بیا و اندازه وجود دارد.

 

 محصولمدل برآورد کننده حد  (  2111کاپر و ریچموند )

 (2111هلمرز و راجرز )
مدل برآورد کننده حد محصول و مدل 

  2پروبیت

 تابع هازارد (2111هولمز و همکاران )

  9و رسرسیون اُ اِل اس 7مدل توبیت (2118بدز و همکاران )

رویکرد ناپارامتری بر اساس ماتریس  (2113سفیزو مارسیلی )

 

1 - Cox 

2 - Probit 

3 - Tobit 

4 - OLS 
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  1احتمالی انتیالی

 مدل پروبیت (1741آبادی )عرب نجف 

ت
نع

ص
د 

رش
خ 

نر
 

اسجوکویست و 

 (2112کریستی)

مدل برآورد کننده حد محصول و مدل 

 نیمه پارامتریک رسرسیون کوکس

رشد سریع و توسعه یک 

شرکت جدید شانس بیای 

 دهد. آن را افزایش می

 مدل توبیت و رسرسیون اُ اِل اس (2118بدز و همکاران)
افزایش فروش باال بیا را 

 دهد.می

 (2111)هلمرز و راجرز 
مدل برآورد کننده حد محصول و مدل 

 پروبیت

یع با رشد باالتر، بیا در صنا

 یابد.افزایش می

محسک عرب نجف آبادی 

(1741) 
 مدل پروبیت

بیک رشد صنعت و بیا 

 ی مثبتی وجود دارد. رابطه

 

ها در صنایع برق و  تا یرسذار بر بیای شرکتهمانطور که ذکر شد به دلیل عدم بررسی عوامل 

 های زیر هستیم: الکترونیک استان مازندران، در ایک پژوهش در پی پاسخ دادن به سوال

وارد صنایع برق و الکترونیک استان  های تازه آیا بیک اندازه شرکت و بیای شرکت .1

 داری وجود دارد؟ ارتباط معنی

وارد صنایع برق و الکترونیک ارتباط  ی تازهها آیا بیک نرخ رشد صنعت و بیای شرکت .2

 داری وجود دارد؟  معنی

 

 شوند: های تحییق به صورت زیر بیان می سویی به ایک سواالت فرضیه در راستای پاسخ

 

وارد صانایع بارق و الکترونیاک رابطاه      هاای تاازه   بیاای شارکت   و ی شرکت  اندازه فرضیه اول:

 د.نداری دار معنی

وارد صانایع بارق و الکترونیاک رابطاه      هاای تاازه   بیاای شارکت   و صنعت  : نرخ رشدفرضیه دوم

 د.نداری دار معنی

 

 

1 - Transition Probability Matrices 
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 متدولوژی تحقیق

هاای آمااری مختلاف در تحلیال متغیرهاای تصاادفی        ای از روش تحلیل بیا از نظر علم آمار، مجموعاه 

هاای کااربردی فراوانای دارد و بارای      نامنفی مربوط به طول عمر افراد و اشیاء است. تحلیل بیاا، زمیناه  

یاا باه طاور    « امدمدت زمان بیک دو پیش»ی  سیرد که در بردارنده هایی مورد استفاده قرار می تحلیل داده

تر، زمان عبور از حالتی )وضعیت( به حالت )وضعیت( دیدر باشد. برای تعییک زماان بیاا دو نیطاه     کلی

دهد  مییعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازیک مانند تولد )ت سیس( رخ « زمان مبداء»باید تعییک شود. 

دهااد  ماارگ )خااروج( رخ مااییعناای زمااانی کااه در آن پیشااامد ناااایی ماننااد « زمااان شکساات» و نیااز 

هاای   طور کلی ساه روش تحلیال آمااری در مطالعاات بیاا وجاود دارد: روش       (. به1789زاده،  )ابراهیم

هاای سانساور شاده     (. با توجه به آنکه وجاود داده 1741پارامتری )روشنی،  پارامتری، ناپارامتری و نیمه

های پارامتری را با مشکل مواجه  از روش هایی که در پایان دوره مطالعه پابرجا هستند( استفاده )شرکت

پاارامتری اساتفاده    های ناپارامتری و نیماه  در ایک پژوهش از روش ،(1781پور دیزجی،  سازد )کاظم می

استفاده شده است. برای ایک منظور  اپارامتریهای توصیفی ن ها از روش توصیف داده جات. شده است

شود. روش جدول عمار   مایر( استفاده می -ل)کاپاناز دو روش جدول عمر و برآوردکننده حدمحصو

های  باشد و زمان وقوع رویدادها را به صورت بازه بندی طول عمرها در فواصل زمانی می نیازمند سروه

وارد  هااای تااازه  کنااد. از آنجااایی کااه ایااک تحییااق بااه بررساای بیااای شاارکت      زمااانی تیساایم ماای 

ماه مورد نیاز است. روش حد محصاول بار مبناای     92 بندی اپیزودها در فواصل زمانی پردازد،سروه می

در هر نیطه از زمان است که حداقل یک رویداد پیش آماده باشاد. باه ایاک      1محاسبه مجموعه ریسک

سیرد. در ایک تحییق هار دو   ترتیب اطاعات موجود در اپیزودها به صورت کارا مورد استفاده قرار می

و  بلوسافیلد ) اناد  ایج حاصل از هر دو روش با هام میایساه شاده   اند و نت روش مورد استفاده قرار سرفته

  .(2112، 2روهور

و اطاعاات   ها داده. استفاده شده است ها فرضیهنیز  به منظور آزمون کوکس  از مدل نیمه پارامتری

های موجود در صانایع   شده است و شرکت آوری جمع، معدن و تجارت از پایداه داده وزارت صنعت

اناد ماورد بررسای قارار      ایجااد شاده   1731-1741هاای   الکترونیک استان مازندران که طای ساال   و برق

هایی که در طول مدت مطالعه در صنایع بارق و الکترونیاک از اداره صانایع و     شرکتتعداد اند.  سرفته
 

 هنوز رویدادی برایشان اتفاق نیفتاده است. tای که در زمان جموعهگروه یا م 1

2  - Blossfeld and Rohwer 



 14 های تازه وارد  صنایع ...بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت

 

 

که تا پایان دوره مطالعاه )اسافند   شرکت بوده است  173اند،  برداری اخذ کرده معادن استان پروانه باره

اند که  شرکت همچنان فعال بوده 113شرکت به دالیل سوناسون ابطال شده و تعداد  71( پروانه 1741

 ( نشان داده شده است.2در جدول )
 

 

 1731-1741های  برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های باره پروانه (2جدول )

برداری  های باره کل پروانه

 صادره

های  ابطال پروانه

 برداری باره

های فعال در  شرکت

 1741اسفند 

173 71 113 

 1741دی ماه  -م خذ: پایداه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

های  برای نمونه TDAافزار باشد و به دلیل آن که نرم  میشرکت  173واقع جامعه آماری شامل  در

 TDA انااد. هااا مااورد مطالعاه قاارار سرفتااه  تمااامی شارکت  کناد، لااذا  باا حجاام بیشااتر، باتار عماال ماای  

(Transition Data Analysis) 1یک برنامه آماری است که توسط سوتز روهوِر و اولریش پوتر 

 پاذیر  هاای انتیاالی را امکاان    ها در تجزیه و تحلیل داده توسعه داده شد و دسترسی به برخی از پیشرفت

  .(2112)روهور و پوتر،  سازد می

 

 متغیرهای توضیحی 

 اند عبارتند از: متغیرهایی که در ایک تحییق به عنوان متغیر مستیل در نظر سرفته شده

 شود.  د کارکنان سنجیده میاندازه شرکت: اندازه شرکت توسط تعدا -1

نرخ رشد صنعت: نرخ رشد صنعت: به معنای میااندیک نارخ رشاد ساالیانه صانعت        -2

 باشد که در ایک تحییق براساس میزان رشد استخدام اندازه سیری شده است.  می

 

های فعالیت شارکت باوده و باه صاورت      باشد که بر مبنای سال نرخ بیا نیز به عنوان متغیر وابسته می

 شود. های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می فاصله بیک سال

 

 

1 Gotz Rohwer & Ulrich Potter 



 49 تابستان، 73دهم، شماره مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیز          04

 

 های پژوهش یافته
 روش جدول عمر

روش جدول عمر محاسبه برآوردهای ناپارامتریک تابع بیاا را بارای طاول عمرهاای داده شاده در      

طاول  ( ساروه بنادی   1مانع وجود دارد:  2سازد. برای ایک روش  امکان پذیر می اپیزودهاای از  مجموعه

( کاربرد ایک روش تناا در مواردی محسوس خواهد باود کاه   2عمرها در فواصل  ابت ضروری است. 

 (.2112تعداد اپیزودهای نسبتاً زیادی وجود داشته باشد )باسفیلد و روهوِر،

از آنجاایی کاه ایاک تحییاق باه       باشاد  نمودار تابع بیا با استفاده از روش جدول عمر می(، 1نمودار )

مااه ماورد نیااز     92واصل زمانی بندی اپیزودها در ف پردازد، سروه وارد می های تازه ی شرکتبررسی بیا

هاایی کاه از زماان     شارکت  1(GEMبان جااانی کاارآفرینی)   سازمان دیدهاست، چراکه طبق تعریف  

سویند )مدهوشی و  میوارد  ماه بیشتر ندذشته باشد را شرکت جدید یا تازه 92ها در صنعت  حضور آن

ساال و  7ماهه) 92وارد را در فواصل زمانی  های تازه میادیر بیای سروه( نیز 1نمودار ) . (1784، نصیری

 دهد.  نیم( نشان می

ی عمر هایی که از طول دوره افزار، شرکت ماهه است و نرم 92در روش جدول عمر، هر برش 

که  مطالعه ایک تحییقی  دوره دهد. برای مثال در ماه سذشته باشد را مورد بررسی قرار می 92ها  آن

( را مورد 92تا  1ی اول وارد شدند )ماه  ماهه 92هایی را که در  افزار شرکت ماه است در ابتدا نرم 732

ی دوم وارد صنعت شدند و به همیک ترتیب  ماهه 92هایی که در  دهد و سپس شرکت بررسی قرار می

های موجود مشخص  وارد از میان شرکت ههای تاز یابد و به ایک صورت شرکت تا آخر ادامه می

 .شوند می

 

 

1 Global Entrerpreneurship Monitor 
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  ( تابع بیای جدول عمر1نمودار)

 که توسط محیق پردازش شده است. TDAم خذ: خروجی حاصل از نرم افزار 

 

هاای   محور افیی در نمودار باال، زمان دوره مطالعه )بر حسب ماه( و محور عمودی درصاد شارکت  

ساروه )پلاه(    4دهد کاه از ایاک تعاداد،     سروه )پله( را نشان می3دهد. نمودار فوق،  بیا یافته را نشان می

 92فواصال   براسااس  219باشند، بدیک ترتیب تحلیل جدول عمر تا مااه   ماهه می 92ابتدایی در فواصل 

ماهاه را   24ها در دسته ششم )آخر( قرار سرفتناد کاه یاک فاصاله تیریبااً       باشد و باقی شرکت ماهه می

هایی که در هر نیطه از زمان پابرجا هساتند را نشاان داده اسات. باه      شود. نمودار فوق شرکت شامل می

ساال(   11ماه )121و پس از  اند واردها باقی مانده درصد تازه 48ماه اول،  92طور مثال، پس از سذشت 

 اند.  درصد بیا یافته 83تیریباً 

 

 (مایر -کاپالن)محصول  حد برآوردکننده روش
های سانسور شده( داشته  ها در پایان دوره مطالعه هنوز زنده باشند )یعنی داده اسر برخی از شرکت

با روش جدول عمر دارد  کنیم. مزیتی که ایک روش در میایسه باشیم از روش کاپان مایر استفاده می

بندی شوند به همیک دلیل ایک روش در  ایک است که الزم نیست طول عمرها در فواصل زمانی سروه

های کوچک که زمان  ها باشد، مناسب است و برای نمونه مطالعاتی که روی تعداد کمی از شرکت

ایک روش تعداد محاسبات شود بسیار مفید است. همچنیک  سیری می وقوع حوادث به دقت  بت و اندازه

  .(1741)احراری خلف،  کمتری نسبت به جدول عمر دارد
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باشد. ایک نمودار  می  TDAافزار  ( نیز خروجی حاصل از روش کاپان مایر در نرم2نمودار )

ماه  31دهند. بر اساس نمودار زیر بعد از  هایی که در هر نیطه از زمان پابرجا هستند را نشان می شرکت

درصد آناا از صنعت خارج  11ها هنوز پابرجا هستند و  درصد از شرکت 41ال( حدود س 4)یا 

 ماه باقی مانده اند. 291های فعال بعد از  درصد شرکت 34اند. در حالی که حدود  شده

 
  ( تابع بقای حد محصول2نمودار )

 که توسط محیق پردازش شده است. TDAم خذ: خروجی حاصل از نرم افزار 

 

 فرضیهآزمون 

ها از مدل نیمه پارامتریک کوکس اساتفاده شاده اسات. مادل کاوکس بار        به منظور آزمون فرضیه

های بیا است. هد  از ایک مادل آن اسات کاه باه      اساس رویکرد مدلسازی برای تجزیه و تحلیل داده

طور همزمان، ا رات متغیرهای متعدد بر بیا را بررسی کند. مدل کوکس، یک روش آماری اسات کاه   

 .(2114، 1)والترز های بیا به رسمیت شناخته شده است رای تجزیه و تحلیل دادهب

 ( نشان داده شده است:7نتایج حاصل از ایک برآورد در جدول)
 Cox( برآورد حاصل از مدل رسرسیون 7جدول)

سطح 

داری  معنی
(C/Error) 

 Tآماره 

(C/Error) 

خطای 

 (Error)استاندارد

ضریب 

 (Coeff)همبستگی
 متغیرها

 اندازه شرکت .40448 404444 4..605 402443
 

1 Walters  
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400342 -404005 404840 -404442 
نرخ رشد 

 شرکت

 که توسط محیق پردازش شده است. TDAم خذ: خروجی حاصل از نرم افزار 

داری را نشاان   (، ساط  معنای  Signifضاریب همبساتدی  و ساتون )     (Coeff)در جدول فوق، ستون

افزار احتمال ایک را که پارامتر غیر  به ایک صورت است که ایک نرم TDAداری در  دهد. سط  معنی می

کنیم باید باه میاادیر بزرستار از     % را قبول می4داری  دهد. یعنی وقتی سط  معنی از صفر باشد نشان می

 . (2112و روهور،  )باسفیلدشوند ی میهای تحییق بررس% نداه  کنیم. برایک اساس فرضیه44

(  بارای متغیار انادازه،    Coeff(، ضاریب همبساتدی )  7با توجه به جادول )  آزمون فرضیه اول:

دهنده رابطه مثبت انادازه باا نارخ هازارد)شکسات( اسات، از آنجاا کاه نارخ          مثبت است که ایک نشان

ی منفای انادازه و    ی رابطاه  دهنده باشد، عامت مثبت ضریب همبستدی نشان شکست متمم نرخ بیا می

وارد در ایاک   های تازه ای شرکتباشد. ، یعنی هرچه اندازه افزایش یابد احتمال بی نرخ بیای شرکت می

% 44و زیار   1942داری محاسبه شده برای ایک متغیر  یابد. از آنجایی که ضریب معنی صنعت کاهش می

دهد با افزایش اندازه شرکت نارخ بیاا    میایک نشان  که شود نمیاست لذا وجود رابطه منفی با بیا ت یید 

 یابد. نیز افزایش می

 دهاد  مای   ستدی متغیر نرخ رشد صنعت منفی است و ایاک نشاان  ضریب همب آزمون فرضیه دوم:

ساتون   %44زیار   میادار اماا باا توجاه باه     . وجود داردبیک نرخ رشد صنعت و بیای شرکت  یرابطه مثبت

(Signifرابطه معنی ،)  لاذا  آیاد  به دسات نمای  داری میان متغیر نرخ رشد صنعت و نرخ بیای شرکت .

 شود. فرضیه دوم رد می

به منظور بررسی بیشتر، هر یک از متغیرها را به صاورت جداساناه و در غیااب     حساسیت:تحلیل 

 باشد: ایم که جداول آن به صورت زیر می متغیر دیدر وارد مدل کرده
 

 ( خروجی حاصل از رسرسیون کوکس برای اندازه شرکت9جدول )

سطح 

داری  معنی
(C/Error) 

 Tآماره 

(C/Error) 

خطای 

 (Error)استاندارد

ضریب 

 (Coeff)همبستگی
 متغیر

403234 604838 404463 404442 
اندازه 

 شرکت

  که توسط محیق پردازش شده است. TDAم خذ: خروجی حاصل از نرم افزار 
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 ( خروجی حاصل از رسرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت4جدول )

سطح 

داری  معنی
(C/Error) 

 Tآماره 

(C/Error) 

خطای 

 (Error)استاندارد

 ضریب

 (Coeff)همبستگی
 متغیر

53.3.0 -5305.0 535000 -535350 

نرخ 

رشد 

 شرکت

 که توسط محیق پردازش شده است. TDAم خذ: خروجی حاصل از نرم افزار 

 

(،  نتایج حاصل از بررسی مجدد رسرسیون کوکس در مورد متغیر 9با توجه به جدول شماره )

باشد که  ی رابطه مثبت بیک اندازه شرکت و نرخ بیا می دهنده نشاناندازه همانند نتایج قبلی تکرار شد و 

(، هلمرز و راجرز 2112ایک نتایج با نتایج به دست آمده در تحیییات اسجوکویست و کریستی )

(، سفیز و 2118(، بدز و همکاران )2111(، کاپر و ریچموند )2111(، هولمز و همکاران )2111)

ها نیز در تحیییات خود  سازسار است و آن (1741جف آبادی )( و محسک عرب ن2113مارسیلی )

 نشان دادند که اندازه شرکت بر نرخ بیا، تا یر مثبت دارد.

( نیز نتایج حاصل از بررسی مجدد رسرسیون کوکس برای متغیر نرخ رشد 4جدول شماره )

داری بیک ایک  ابطه معنیر نیز، ی بررسی مجدد دهد. در نتیجه صنعت، در غیاب متغیر اندازه را نشان می

(، هلمرز و 2112متغیر و نرخ بیا بدست نیامد. در حالیکه نتایج تحیییات اسجوکویست وکریستی)

( نشان داده است که بیک 1741( و محسک عرب نجف آبادی )2118(، بدز و همکاران)2111راجرز )

 ی مثبتی وجود دارد.  رشد صنعت و بیا رابطه
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 گیرینتیجه

هاست. ایک رقابتی شدن به  ی آن های اغلب بازارهای امروز جاان، رقابتی شدن فزاینده یژسییکی از و

ساردد. از ایاک رو    معنی نیاز به داشتک مزیت رقابتی قابل توجه است که سبب بیای شرکت در بازار می

مناد ایجااد   ها بارای بیاا نیاز   در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، شرکت

از  وارد تاازه هاای   های خود هستند. لذا توجاه و بررسای بیاای شارکت     ها و استراتژی تغییراتی در رویه

کنناد و   ها نیش مامی در تحول صانعتی ایفاا مای    شرکتچراکه ایک  باشد. برخوردار میاهمیت باالیی 

سیری رقابت، بیاء،  نوآوری و تجدیاد صانایع بسایار ت  یرساذار      ها به بازار در شکل ورود و خروج آن

هاای   اندازه شرکت و نرخ رشد صانایع بار بیاای شارکت     ت  یرخواهد بود. لذا تحییق حاضر به بررسی 

 است.  تان مازندران پرداختهوارد صنایع برق و الکترونیک اس تازه

و بیاای   انادازه شارکت  آیاا بایک    -1هد  کلی ایاک تحییاق پاساخ باه ساؤاالت زیار باوده اسات:         

آیاا   -2داری وجاود دارد؟   وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی های تازه شرکت

وارد صنایع بارق و الکترونیاک اساتان مازنادران ارتبااط       های تازه و بیای شرکت نرخ رشد صنعتبیک 

 داری وجود دارد؟  معنی

و  استفاده شده اسات  Coxرسرسیون پارامتریک نیمه مدل  ازمنظور پاسخدویی به ایک سؤاالت،  به

نشان ایک تحییق نتایج اند.  شده آوری ها از پایداه اطاعاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت  جمع داده

داری بایک نارخ رشاد     داد بیک متغیر اندازه شرکت و نرخ بیا رابطه مثبت وجاود دارد، اماا رابطاه معنای    

  دست نیامد. صنعت و بیا به

تاوان سفات    ای کاه مای   سوناه  باشد، بهها و مشکاتی همراه میهر تحیییی با یک سری محدودیت

ای در کشور  باشد. از آنجا که سابیه هیچ مطالعه ها جزء الینفک هر تحیییی می مشکات و محدودیت

وارد صنایع برق و الکترونیک وجود نداشته است، از ایک رو باا عادم    های تازه ی بیای شرکت در زمینه

 ایم.  وجود منابع داخلی مواجه بوده

هاای   آوری داده ایام در ماورد جماع    دویت دیدری که درایک تحییق با آن مواجه باوده از جمله مح

سیری متغیرهای تحییق بوده است که با مراجعه مکرر به سازمان صنعت، معدن و  مورد نیاز برای اندازه

 اند. تجارت استان سرانجام بدست آورده شده
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 تحقیقات آتی:  برایپیشنهاداتی 
هاای   ا در نظر سرفتک ت  یر ساایر متغیرهاای مرباوط باه ویژسای     انجام تحیییات دیدر ب -

هاای تاازه    شرکت، صنعت، شاغلیک صنعت، مخارج شرکت و اقتصاد کان بر بیای شرکت

 وارد در صنایع برق و الکترونیک در استان مازندران؛

 انجام ایک تحییق در قلمرو مکانی دیدر و میایسه آن با نتایج تحییق حاضر؛ -

سذاری بیشتر در صنایع برق و الکترونیک استان  های الزم جات سرمایهتدویک راهکار -

 مازندران با توجه به سبز بودن ایک صنایع و محیط پاک و سرسبز استان مازندران.
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