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 ،انـد   دهقـرار دا   یمورد بررس ایران   یدیع تول ی صنا یبرخرا در   های جدیدالورود     بنگاه وره حیات  د یا  گرچه مطالعات پراکنده  

ن یـ ااسـاس،     بر ایـن  . رسی قرار گرفته است    مورد بر  ها  بنگاهاین  ات  یدوره ح  بر   مؤثرعوامل  اندکی   اتمطالع در اما
 .های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طراحی شده است  بر دوره حیات بنگاهمؤثربا هدف معرفی و شناسایی عوامل مطالعه 

 انـد   قرارگرفتـه  ی انـسان  یرویـ  بنگاه، صنعت، مخـارج و ن      یها  یژگیوگانه  4 یها  گروهدر  که  ر  ی متغ 14 ،در مجموع 
 .اسـت ده  کـاکس اسـتفاده شـ   مدل مخاطره نـسبی  از آنها تأثیرلی این پژوهش را تشکیل داده و برای تبیین         متغیرهای اص 

 یهـا   بنگـاه  اتیه ح ر بر دو  مؤثرز نشان داده است که عوامل       ین مطالعه ن  یج ا ین حوزه نتا  ین ا یشیات پ همسو با مطالع  
 ،حداقل اندازه کـارا   ، نرخ تمرکز،    ییکارا،  یسودآور ورود،    بنگاه در زمان   اندازه مثبت   تأثیرران تحت   ی ا یدیع تول یصنا

 کـه  یحـال  در ،اسـت  کـار    یرویمهارت ن الت و   یمخارج آموزش، تحص  غات،  ی، مخارج تبل  یگذار  هینرخ رشد صنعت، سرما   
 . قرار داده اسـت    تأثیر را تحت    دالورودی جد یها   بنگاه اتیدوره ح  داری  معناو   معکوس   صورت  بهد  ونرخ ور ر  یمتغتنها  
 یتی حمـا  یهـا   استین س یترگذارتأثیر یرپولی غ یها  تیحمان پژوهش   ی ا یها افتهی و بر اساس     سیاستگذاری ثیاز ح 

  .هستندران یدر ا یدیع تولی صنایها از بنگاه
  

  . JEL: L1, L25, L26 یبند طبقه
  .ران، مدل مخاطره نسبی کاکسی ایدیع تولیهای جدیدالورود، صنا دوره حیات، بنگاه :یدی کلهای هواژ

                                                            
21/3/1393:           تاریخ پذیرش15/12/1392: تاریخ دریافت*   

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 24

https://qjerp.ir/article-1-815-fa.html


32  70ه رهای اقتصادی   شما ها و سیاست وهشنامه پژفصل 

  مقدمه. 1
هـا    از بخشیکز سطح توسعه هر ی، صنعت و خدمات در هر اقتصاد و نیگانه کشاورز3 یها  ب بخش یترک
 یگانه از ابعاد گونـاگون      3 یها  ک از بخش  ی  هر ین رو بررس  ی از ا  ،شود  ی م ی تلق ی از سطح توسعه مل    یتبلور

 یارهـا یز از مع ی ن ی هر بخش اقتصاد   ی بررس یبرا. ر کشد یز به تصو  ی را ن  ی مل یافتگی  از توسعه  یتواند بخش   یم
 و توسـعه    ییایـ  از پو  ید به هر اقتصاد نمود    ی جد یها  ان ورود بنگاه  ین م ی و در ا   شده است  استفاده   یگوناگون

 1اتیـ  بلکـه دوره ح ،د تصور نمـود ی جدیها  را ورود بنگاهییایتوان تنها عامل پو ین وجود، نم یبا ا . شود  ی م یآن تلق 
ار یـ  مع عنـوان   بـه هـا     ات بنگـاه  یـ ن رو دوره ح   یـ  از ا  ،بـسزایی دارد  ت  یـ ز اهم ی ورود ن   پس از  یهر بنگاه اقتصاد  

ات یـ و دوره ح  گرچـه بـه موضـوع ورود         .شـود   ی مـ  ی تلقـ  یگـاه هـر بخـش اقتـصاد       ی در سنجش جا   یاساس
تـوان    یران مـ  یـ  در ا  یا   اما در کمتر مطالعـه     ،شده است  به تناوب توجه     ید در مطالعات خارج   ی جد یها  بنگاه
کـه از آن    مصداق دارد    ن موضوع در بخش صنعت    یا. نمودد را مشاهده    ی جد یها  ات بنگاه یه ح  دور یبررس
پـور    ضین اساس، همسو با مطالعه ف     یبر ا .  شده است  یز تلق ی کشور ن  یشتاز در توسعه اقتصاد   ی بخش پ  عنوان  به

 یا  ا در حـوزه   دالورود ر یـ  جد یهـا   ات بنگـاه  یـ  تا دوره ح   کوشد  میز  ین مطالعه ن  یا) 1392(خدازاده    یو حاج 
  .  قرار دهدبررسیمورد ) ساخت -صنعت(ران و بخش صنعت ی ایدیع تولی مجموعه صنایعنیگسترده 
مقدمه، بخش دوم به بررسی دوره حیات و  پس از. ل شده استی بخش تشک6ن مطالعه از ین راستا، مباحث ایدر ا

ـات          ـام عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مبانی نظری و مطالع بخـش سـوم   . یـن حـوزه اختـصاص یافتـه اسـت      در اشـده  انج
ـارم     . نماید  های در دسترس معرفی می      متغیرهای مؤثر بر دوره حیات را با توجه به مطالعات موجود و داده             در بخـش چه

 مدل مخاطره نسبی کاکس را برای بررسی عوامل     پنجمشده و بخش      مورد استفاده پرداخته   یها  داده یژگی و یبه بررس 
 بخش پایانی به نتایج تخمین پرداخته و با توجه          ،در نهایت . های جدیدالورود ارائه نموده است       بنگاه مؤثر بر دوره حیات   
  .ران ارائه شده استی ایدیع تولی صنای برایاستی سیها هیگیری و توص  نتیجهشده ارائهبه مجموعه مطالب 

  

  ی و مطالعات تجربی نظریمبان:  بر آنمؤثرها و عوامل  ات بنگاهیدوره ح. 2
هـای جدیـدالورود و    دوره حیـات بنگـاه  " عنـوان   تحـت در مطالعه خود     )1392(خدازاده   ی و حاج  پور  ضیف

 های دوم، سوم و چهارم توسـعه        شواهدی از صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طی برنامه         "رانیعوامل مؤثر بر آن در ا     
 ییبر صنعت مواد غذا   مؤثر  وامل  عدالورود  ی جد یها  بنگاه در حوزه    شده  انجام از مطالعات    ی بخش عنوان  به

 )1987(وانس یـ  که در مطالعه ا  نددادن نشان   یشیدر بخش مطالعات پ    آنها. نمودندل ارائه   یتفض به را   یدنیو آشام 
 ،دهـد   ی را نشان م   داری  معنا بنگاه رابطه    یسن بنگاه با احتمال بقا     و    اندازه بنگاه در زمان ورود     یژگی و دو
ز بر اساس یکا نیدر آمر. افته استیش یش اندازه و سن بنگاه افزایبنگاه با افزا ی که احتمال بقا   یا  گونه  به

                                                            
1. Life Duration 
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ات بنگـاه مـورد    یـ  بـر دوره ح    مـؤثر  عوامـل    نیتر  مهمسن و اندازه بنگاه     ) 1989(ون و همکاران    یمطالعه د 
ا  بـزرگ بـ  یها  کوچک نسبت به بنگاه   یها   که بنگاه  داده است نشان  ن مطالعه   یج ا ینتاتوجه قرار گرفته و     

بـا در نظـر گـرفتن       ) 1994 ( و محمـود   چیـ ر مطالعـه آود   ،ن وجـود  یـ بـا ا  . انـد    مواجه ی کمتر یاحتمال بقا 
ت، یـ  مالک یرهـا یل نموده و عالوه بر اندازه بنگاه در زمـان ورود متغ           یها را تحل     بنگاه یشتر بقا ی ب یرهایمتغ
   . قرار داده استیسز مورد برری نیر صنعت و نوآو3یبر هی، شدت سرما2، نرخ رشد صنعت1ه سودیحاش

 یژگـ ی را در دو دسـته و هـا  بنگـاه ات  یـ  بر دوره ح   مؤثرعوامل  ) 1995(تر متا و پرتغال      کامل یا  در مطالعه 
 انـدازه بنگـاه در      دار  معنـا  مثبـت و     تـأثیر  دهنده  نشانمطالعه  ن  یاج  ینتا و    نموده ی صنعت بررس  یژگیبنگاه و و  

  .  پرتغال استیدیع تولی صنایها بنگاهات یه حر بر دو5هنی و اندازه به4، نرخ تمرکزیزمان ورود، سودآور
ـام  کشور هلند    یبرا )1997(گر که آودریچ، هولینگ و سوریک       ی د یا  مطالعهدر   ـای    از ویژگـی   دادنـد   انج ـاه  ه ـا  بنگ  تنه
ـای   ویژگـی  سایر و داشته ها  بنگاه بقای با داری  معنا و منفی رابطه 6بدهی ساختار ـه  مـورد  ه ـاه  انـدازه  (مطالع ـان  در بنگ  و ورود زم
ـود،  حاشیه بدهی، ساختار متغیرهای صنعت های  ویژگی بخش در. است داده نشان ها  بنگاه بقای با مثبت رابطه) سرمایه شدت  س
ـه  در) 1998 (توننیل و که ننونن  ی در حال  ،دارند ها  بنگاه بقای با داری  معنا و مثبت رابطهنه  یبه اندازه و صنعت رشد نرخ خـود   مطالع
ـرار        یاقتـصاد  یها  ات بنگاه یرا بر دوره ح    شاغالن مهارت و التیتحص حسط تأثیر ـنجش ق ـزا    .دادنـد مـورد س ـا اف  سـطح  شی ب
ـه آن        یل و  است که ننونن   یا  جهینت نیافته و ا  یش  یز افزا ی ن ها  بنگاهات  یدوره ح  شاغالن مهارت و التیتحص ـود ب تونن در مطالعه خ
ـاه   ،اسی از مق  ی ناش یها  صرفهری صنعت، رشد صنعت،      بین سودآو  داری  معنارابطه مثبت و    . افتندی  دست ـای بنگ  تمرکز باال و بق

  . ستا  دادهنشان  کشور سوئد ی خود برامطالعهدر ) 2007(سترون ی که نوجود دارد یجینتا
ـای  تحلیـل   و  تجزیه برای) 2010 (روگرس و هلمز ـاه  بق ـای   بنگ ـنا  جدیـدالورود  ه ـا  کـشور  یدیـ ع تول یص از  بریتانی

ـاه  درصد 14 حدود دادند نشان  و ندنمود بنگاه استفاده    ید ثبت اختراع و عالمت تجار      تعدا یرهایمتغ ـای  بنگ ـا  ه  ثبـت  ب
  .است بوده گذارتأثیر بنگاه بقای بر درصد 5/15 حدود بنگاه تجاری عالمت نیز و  داشته بیشتری بقای بیشتر اختراع

 ، مثـال  عنـوان   بـه  .شـده اسـت   ن حـوزه انجـام      یـ ز در ا  یـ  ن یگـر ی مطالعـات د   ،عالوه بر مطالعات مـذکور    
 در  وانجـام گرفـت  ) 2004(لجو ی توسط پرز و کاست"یدی تولیها  ات بنگاه یدوره ح " عنوان   تحت یا  مطالعه

 بـر   مـؤثر عوامـل    یبررس به   )1990-2000(  دوره یا ط ی اسپان یدیع تول یبنگاه صنا  2028 یریگین مطالعه با پ   یا
 هـا  بنگـاه ات یـ  بر دوره ح مؤثرن عوامل   یی تب یبرا لجویکاست پرز و    تأکید.  شده است   پرداخته آنها اتیدوره ح 

                                                            
1. Price Marginal Cost 
2. Industry Growth Rate 
3. Capital Intensity 
4. Concentration Rate 
5. Minimum Efficient Scale 
6. Structure Debt 
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34  70ه رهای اقتصادی   شما ها و سیاست وهشنامه پژفصل 

  نـشان دادن یا بـرا ه آن. استی و سودآوریور  اندازه بنگاه در زمان ورود، بهره      مانند بنگاه   یها  یژگیو بر   تنها
 جـه ین نتیـ  و به اند استفاده نمود1 کاکسیات از مدل مخاطره نسبی مورد اشاره بر دوره حیحی توضیرهایمتغ

   . داردداری معنا رابطه مثبت و یور  و بهرهی که احتمال بقا با اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآورتنددست یاف
 "ک در انگلستان  چ کو یها  بنگاه یبقا"  عنوان تحت یا   در مطالعه  )2007 (یس، مول و استور   یداکیسار

بخـش صـنایع تولیـدی    شـده در     بنگـاه وارد   650ش از   ی بنگاه و احتمـال خـروج آن بـرای بـ           یبه بررسی بقا  
رفتـه در ایـن مطالعـه نـرخ         کـار    بـه متغیرهـای توضـیحی     . دنـ پرداز   می )2001-2004(های    انگلستان طی سال  
س و همکـاران بـرای تخمـین        یداکیسـار . انـد    بـوده  یکـار ی کار و نـرخ ب     یروین تی، جنس یتمرکز، سودآور 

. انـد    استفاده نمـوده   2ع لگ نرمال  یتوز کاکس و    یات بنگاه از دو روش مخاطره نسب      ی بر دوره ح   مذکورمتغیرهای  
 همچنین نـشان    ،ندبرد   یات پ ی بر دوره ح   یکاری و نرخ ب   ی نرخ تمرکز، سودآور   دار  معنا به رابطه مثبت و      آنها

  . اند مواجههای بزرگ با احتمال بقای کمتری  های کوچک نسبت به بنگاه دادند بنگاه
ـام  "پرتغالمناطق   در ها  بنگاه یبقا" عنوان تحت یا  مطالعه) 2010 (سارمنتو و نونس ـه  نیـ ا هـدف . دادنـد  انج  یبررسـ  مطالع
. باشد یم ها بنگاه یبقا بر گذارتأثیر یا منطقه مهم عوامل زین و منطقه یساختار یها یژگیو از استفاده با ورود از پس ها بنگاه عملکرد

 وساز،  ساخت ،یکشاورز گروه 4 دررا  ) بنگاه هزار 450 از شیب (کار یروین نفر کی از شیب با یها  بنگاه تمام مطالعه نیا یبرا هاآن
ـات   بر مؤثر یا  منطقه عوامل یبررس یبرا آنها. دادند قرار بررسی مورد )1985 –2007( یها  سال یط خدمات و دیتول -ساخت حی
ـتغال  تعداد تمیلگار (یفعل زهاندا ،)ورود زمان در اشتغال تعداد تمیلگار (ورود اندازه یحیتوض ریمتغ 7 از پرتغال کشور یها   بنگاه  اش
 ،)یرقم دو یکدها در ها  بنگاه کل به سال هر در دیجد یها  بنگاه ورود نسبت تمیلگار (صنعت به ورود نرخ ،)یفعل زمان در بنگاه
ـروج   و به ورود مجموع،  )سال دو یط صنعت در اشتغال راتییتغ (صنعت رشد ،)شمنیهر -ندالیهرف شاخص (تمرکز نرخ  از خ

 برآورد یبرا. اند نموده استفاده) بقا بر منطقه اتتأثیر یبررس یبرا یدام ریمتغ از استفاده (یا منطقه ریمتغ و ) لگاریتمصورت به (صنعت
ـه ین یاقتصادسنج روش از پرتغال کشور مناطق در ها بنگاه یبقا بر مذکور یرهایمتغ یاحتمال اتتأثیر ـاطره  مـدل  کیـ پارامتر م  مخ
ـا . استفاده شده است  ) آلن -نلسون و ریما -کاپالن (کیناپارامتر یاقتصادسنج روش از بقا توابع طالعهم یبرا زین و کاکس ینسب  جینت

ـا  بنگاه یبقا بر ورود زمان در بنگاه اندازه و صنعت از خروج و ورود مجموع لگاریتم کننده  نییتع تیاهم از یحاک مطالعهاین    در ه
 ترتیب  به بنگاه یفعل اندازه و صنعت تمرکز نرخ صنعت، رشد صنعت، به ورود نرخراه  هم این متغیرها به  . است پرتغال کشور مناطق
  . اند بوده کشور نیا مناطق یها بنگاه یبقا بر گذارتأثیر یرهایمتغ

 کـار بـر     یرویـ  ن یهـا   یژگـ ی و تأثیر ی که تنها به بررس    است) 2010(ن  ین حوزه هالد  ین مطالعه ا  یدتریجد
الت، ی تحـص تـأثیر افتـه و  ی اختصاص )1997 -2008( یها  سالیوئد طات در بخش صنعت کشور س    یدوره ح 

 یرهای متغ تأثیر نشان دادن    ی برا وی.  قرار داده است   یابیات را مورد ارز   یت بر دوره ح   ی کار و جنس   یرویسن ن 
                                                            
1. The Proportional Hazards Model  
2. Log-Normal Distribution 
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  کار یرویش سن ن  ی کاکس استفاده نموده و نشان داده است با افزا         یات از مدل مخاطره نسب    ی بر دوره ح   یحیتوض
ز یـ ات بنگـاه را ن یـ کـار دوره ح  یرویالت نیش سطح تحص  یکه افزا  یحال  در ،ابدی یمات بنگاه کاهش    یه ح دور
ض یرسـد کـه تبعـ       یجـه مـ   ین نت یـ ت بـه ا   یر جنـس  یـ  متغ خصوصدر  ن در مطالعه خود     یهالد. ش داده است  یافزا
 ی و حقوق پرداختض مزدیط تبعیرا در شرای ز،شود یات میش دوره حی کار باعث افزایروی در بازار ن یتیجنس

نصورت با کاهش دستمزد زنان نـسبت بـه مـردان           ی نسبت به مردان کمتر بوده و در ا        یط مساو یبه زنان در شرا   
  .ات بنگاه شودیش دوره حی باعث افزاتواند یمن موضوع خود یا  کهابدی یمش یسود بنگاه افزا

ات یـ  بر دوره ح   مؤثر عوامل   یبررس ی اقتصاد یها  ات بنگاه ی در حوزه دوره ح    شده  انجام مطالعات   ی نسب ی گستردگ تمامبا  
ـه        توسعه حال در ی کشورها اغلبدر  از  ی مورد ن  یها  داده به   یدسترسعدم   دلیل  به ـر مـورد توج ـرار   کمت ـه اسـت   ق ـا ا  . گرفت ن یـ ب

ـا   سالتنها در    زی ن کشورهان  یاات در   ین عوامل مؤثر بر دوره ح     یی و تب  یوجود، بررس  ـه ر مـورد    یـ  اخ یه ـه    مطالع ـرار گرفت  .اسـت  ق
ـا هـدف    ) 2006(فرو  ی توسـط شـ    یوپیـ  در کـشور ات     است که  یا  مطالعهموضوع   یدیع تول یورود، بقا و رشد صنا     مثال   عنوان  به ب

ـه یـ در ا.  اسـت  گرفته  انجام )1996 –2002( یها  سال یکشور ط ن  یاصنایع تولیدی   های    بررسی دوره حیات بنگاه     ی بـرا ن مطالع
ـا  متغیر . نفر نیروی کار شاغل استفاده شده است       10با بیش از    های تولیدی      بنگاه  از ها بنگاهات  ی بر دوره ح   مؤثر عوامل   یبررس  یه

ـان ورود    ن مطالعه   یمورد استفاده ا   ـره  ،اندازه بنگاه در زم ـرما ، شـدت  یور به ـر  هیس ـنعت،    یب ـاه، رشـد ص ـرما  بنگ و  یگـذار  هیس
ـین    بـ ز  یـ نفرو  یشن حوزه   یمانند عمده مطالعات ا   . باشند  یمغات  ی تبل یها  نهیهز ـأثیر رای تخم ـای مـذکور بـ      ت ـات     متغیره ر دوره حی

ل و متغیرهای موجـود نـشان    با استفاده از این مد     یو. موده است  از مدل مخاطره نسبی کاکس استفاده ن       یدیع تول یهای صنا   بنگاه
  .در ارتباط استغات یو تبلنرخ رشد صنعت  بنگاه، یبر هیسرما شدت ،یور بهره معکوس با اندازه بنگاه، طور بهکه شکست بنگاه داد 

 ی کـشور عنـوان  بهه یکشور ترک در شده انجامگر از مطالعات  ید یا  نمونه) 2006(لسون  یمطالعه گونپ و ج   
مـورد   )1993 –1999( یهـا   سـال  ی طـ  ن مطالعـه  ی در ا  ها  بنگاهات  ی بر دوره ح   مؤثرعوامل  . در حال توسعه است   

غـات  ینه، نرخ رشـد صـنعت و مخـارج تبل         ید، اندازه به   نرخ ورو  که یطور   بهاست،   گرفته    قرار یابی و ارز  یبررس
ات از مـدل    یـ  مـوردنظر بـر دوره ح      یرهـا یمتغ تـأثیر  نشان دادن    ی برا آنها . بوده است  آنها تأکید مورد   یرهایمتغ

نـه صـنعت، نـرخ رشـد صـنعت و           ی از آن است که اندازه به      یمطالعه حاک ن  یاج  ینتا. اند  نموده استفاده   1ایپانل پو 
ر نـرخ   یـ کـه تنهـا متغ     یحـال  در ،ه داشـته اسـت    ی کشور ترک  یها  بنگاهات  ی مثبت بر دوره ح    تأثیر غاتیمخارج تبل 

 )2010(  ل و همکـاران یـ مرگین مطالعه، دی عالوه بر ا. قرار داده استتأثیر تحت ی منف صورت  بهات را   یورود دوره ح  
 یهـا  سـال  یطـ  هیـ  کشور ترکیرابرا  "ها ات بنگاهیدوره حکننده  نییعوامل تع" تحت عنوان    یگریمطالعه د ز  ین
 صـنعت و    یهـا   یژگـ ی بنگاه، و  یها  یژگیوگروه   3 در   را مورد استفاده    یرهای متغ  و نددادانجام   )2003 –2009(
 عنــوان بــه و ســن بنگــاه انــدازه بنگــاه در زمــان ورود کــه یحــال در ،انــد  نمــوده میتقــس 2یطــی محیهــا یژگــیو

                                                            
1. Dynamic Panel 
2. Environmental Characteristics 
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 یهـا  یژگـ یو و نـرخ رشـد صـنعت   نـه صـنعت   ی انـدازه به .سـت سندگان بوده ای بنگاه مورد توجه نویها  یژگیو
ر مـورد   یـ  بنگـاه تنهـا متغ     یریـ قرارگمکـان    اسـت کـه      یحـال  ن در یـ ا ،دادندل  ین مطالعه را تشک   یارا در   صنعت  
نـشان دادنـد کـه       1کیون لوجـست  ی روش رگرسـ   یریکـارگ   بـه  بـا    آنهـا  . اسـت  یطـ ی مح یهـا   یژگـ یواز   یبررس
  . دادند قرار تأثیر را تحت ها بنگاهات ی دوره حداری معنا  مثبت ویا رابطه با  فوق یرهایمتغ

 مطالعـه  بـه  تـوان   یمـ ک کشور در حال توسـعه       ی یبرا حوزه نیا در شده  انجام مطالعات نیدتریجد از یکی در
 "بقـا  بـر  مـؤثر  عوامـل  یبررسـ : گرجـستان  در دیـ جد یها  بنگاه یبقا" عنوان تحت) 2012 (تیاسجوکو و یستیکر

 60000 از شیبـ  پـژوهش  نیـ ا یبـرا  هاآن. باشد  یم ها  بنگاه یبقا بر مؤثر عوامل یبررس مطالعه نیا فهد. نمود اشاره
 در بنگـاه  انـدازه . دهنـد   یمـ  قـرار  مطالعه مورد )2004 –2011( ساله 4 دوره یط را گرجستان کشور در موجود بنگاه
 دیـ تول صـنعت، رشـد    بـه  ورود نرخ صنعت، درش بنگاه، نرخ  اشتغال راتییتغ ،یفعل زمان در بنگاه ورود، اندازه  زمان

 یاحتمـال  آثـار  یبررسـ  یبـرا  مطالعـه  نیـ ا. رنـد یگ یبرمـ  در را مطالعـه  نیـ ا یرهایمتغ یکاریب نرخ و یداخل ناخالص
 بهـره  کـاکس  ینـسب  مخـاطره  مـدل  کیـ پارامتر مـه ین یاقتصادسنج روش از اتیح دوره بر فوق یحیتوض یرهایمتغ

 کـشور  در هـا   بنگـاه  یبقـا  کننـده   نیـی تع عامـل  نیتر  مهم بنگاه اندازه که است آن زا یحاک مطالعه جینتا.  است جسته
. اسـت  کـشور  نیـ ا در هـا   بنگاه یبقا بر ورود زمان در بنگاه اندازه از مؤثرتر یحت بنگاه یفعل اندازهبوده و    گرجستان

 نیهمچنـ  ،انـد   بـرده  یپـ  رجـستان گ کشور در یها  بنگاه اتیح دوره بر اشتغال رشد مثبت تأثیر به خود مطالعه در هاآن
 هـا   بنگـاه  یبقـا  شیافزا موجب) اشتغال شیافزا و یداخل ناخالص دیتول رشد (یاقتصاد رونق که دنده  یم نشان جینتا
  . شود یم کشور نیا مناطق در ها بنگاه یبقا کاهش موجب) شتریب ورود نرخ (رقابت که یحال در ،شود یم

هـای    توان عوامل مـؤثر بـر دوره حیـات بنگـاه             می مذکورمطالعات   به   توجه با  و نیشیهمانند مطالعات پ  
 2ی انـسان  یرویهای ن   های مخارج، ویژگی    های صنعت، ویژگی    های بنگاه، ویژگی     دسته ویژگی  5جدیدالورود را در    

 آودریچ و   ،ایوانس، دیون و همکاران   (سن بنگاه   . بندی نمود   تقسیم) 1(های محیطی مطابق جدول       و ویژگی 
 ، انـدازه بنگـاه    )پرتغـال  دیون و همکاران، آودریچ و محمـود و متـا و          (، مالکیت   )ل و همکاران  یمرگی و د  محمود

پـرز  ،   سگورا و سـالجون    ،ایوانس، دیون و همکاران، آودریچ و محمود، متا و پرتغال، آودریچ و همکاران            (
پـرز و    (ی سـودآور  و) فرویلجو و شـ   یپرز و کاست   (یور  بهره،  )ل و همکاران  یمرگیفرو و د  یشلجو،  یو کاست 
هـای بنگـاه در ایـن مطالعـات معرفـی             تـرین ویژگـی      مهـم  عنـوان   بـه ) س و همکـاران   یداکیسارلجو و   یکاست

آودریـچ و محمـود،     (، رشـد صـنعت      )س و همکاران  یداکی و سار   نیسترون ،متا و پرتغال  (تمرکز  . اند  گردیده
آودریـچ و  (، نرخ ورود )لسونی و ج و گونپ نیسترونودریچ و همکاران، سگورا و سالجون،  متا و پرتغال، آ   

ودریـچ و محمـود، آودریـچ و        آ( و شـدت سـرمایه       )ل و همکـاران   یـ مرگی و د  سالجونهمکاران و سگورا،    
                                                            
1. Logistic Regression 
2. Personel or Human Characteristics 
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کـه متغیرهـای      در حـالی   ،های مهم صنعتی را تـشکیل دادنـد         ویژگی) لجوی پرز و کاست    و رونت نیس همکاران،
از ) لـسون یفرو و گونـپ و ج ی، ش سالجونسگورا،آودریچ و همکاران و (وسعه مخارج تبلیغات و تحقیق و ت 

هـای   بـه ویژگـی  ل و همکـاران  یـ مرگیو دهای مخارج بوده و در این مطالعـات آودریـچ و محمـود            ویژگی
رزا و   (ی انـسان  یرویـ ت ن یجنـس . انـد   پرداختـه )  و مکان بنگـاه     دستمزد ،بیکاری، نرخ بهره واقعی   (ز  یمحیطی ن 

 )نی و هالـد   تـونن یننونن و ل  ( کار   یرویو سن ن   مهارت   ،التیح تحص ، سط )س و همکاران  یداکی و سار  لتونیهم
  بـر اسـاس    شـده   مشاهده انتظاری و    تأثیر) 1(جدول  . ن حوزه است  ی در مطالعات ا   ی انسان یروی ن یها  ی ویژگ یز برخ ین

  . دهد ها را نشان می مطالعات موجود متغیرهای مؤثر بر دوره حیات بنگاه
  

    متعدد بر دوره حیات بنگاهیرهای متغشده مشاهده تأثیر انتظاری و تأثیر .1جدول 
 آنتأثیرر و یمتغ
 ها یویژگ

 متغیرهای مورد استفاده
   انتظاری بر اساستأثیر

 مبانی نظری
  شده مشاهده تأثیر

 بر اساس مطالعات موجود
 + +  بنگاه در زمان وروداندازه

 + + سن
های  ویژگی
 + + شدت سرمایه بنگاه  بنگاه

-،+ ؟ نرخ ورود  
 + + رشد صنعت

 + + اندازه بهینه صنعت
 + + تمرکز

 های ویژگی
 صنعت

-،+ ؟ حاشیه سود  
 - - هزینه تحقیق و توسعه

 + + نوآوری
های  ویژگی

 + + عالمت تجاری مخارج
 - -  سهم زنان از کارکنان

 های ویژگی + +   کارکنانیسطوح آموزش
 + +  ن کارکنایسطوح مهارت  ی انسانیروین

 - ؟  نرخ بیکاری
 + ؟  نرخ بهره واقعی

های  ویژگی
 + +  دستمزد  محیطی

های مورد  مدل
  درستنمایی، حداقل مربعات وزنی، مخاطره کاکس، مخاطره نسبی کاکس، پروبیت، لوجیت و پانل دیتااغلبحد  استفاده

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

ـر مـوردنظر همـسو           مشاهده تأثیر انتظاری با    تأثیرگرفته    صورت مطالعات   اغلبشود در      که مشاهده می   همانگونه شـده متغی
ـات مـی        تأثیربندی مشاهده نمود که با تحلیل          جمع عنوان  بهتوان     از این رو می    ،است ـر دوره حی ـوان عوامـل     متغیرهای مذکور ب ت
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ـاه         خوبی توانایی شناخت عوام    های موجود به    عبارتی، تئوری  به. مؤثر بر این دوره را تخمین زد       ـات بنگ ـر دوره حی ـای    ل مـؤثر ب ه
ـال  5های جدیدالورود از  های مورد بررسی برای تحلیل حیات بنگاه  است که دورهذکرالزم به . باشند جدیدالورود را دارا می   س

ـا  )  ایوانس، آودریچ و محمود، متا و پرتغال، سگورا و سالجون و هلمز و رگـورس             اتدر مطالع ( ـال  18ت ـارمنتو  و نـونس ( س ) س
ـر         های متفاوتی برای بررسی دوره حیات بنگاه         همچنین در این مطالعات مدل     ،ر بوده است  متغی های جدیدالورود و عوامل مؤثر ب

ـاران،                  مطالعات انجام  غلبااین مطالعه نیز همسو با      . اند  آن مدنظر قرار گرفته    ـال، آوردیـچ و همک ـا و پرتغ ـه مت شده از جمله مطالع
ـاه               طره نسبی کاکس سود می    شیفرو، پرز و کاسیجو از مدل مخا       ـات بنگ ـر دوره حی ـؤثر ب ـر آن عوامـل م ـای   جوید و عـالوه ب ه

  . دهد های متفاوت را تا حد ممکن مورد بررسی قرار می جدیدالورود در سال
  

   آنهامتغیرهای مورد بررسی و نحوه محاسبه . 3
ـا نـه  یگرفتـه در زم   مطالعات صـورت  اغلب ـاه یـ  بـر دوره ح مـؤثر  عوامـل  ییشناس ـا   ات بنگ ـته  5ن عوامـل را در  یـ اه  دس

ـا  یژگی، و  صنعت یها یژگی، و  بنگاه یها یژگیو ـارج  یه ـا  یژگـ یو،   مخ ـا  یژگـ یو و  ی انـسان  یرویـ  ن یه  یطـ ی محیه
ـته عوامـل د         گانه  5 عوامل   توان یمگر  ی د یبا نگاه  که ی در حال  ،نمودند یبند  میتقس  یرونـ ی و ب  ینـ رو مذکور را به دو دس
ـاه و درونـ     ی و بـه دو مفهـوم درونـ        یدر گروه عوامل درونـ    ل   دسته او  4 که یحال در ،م نمود یتقس ـا    ی بنگ ـنعت ج  ی ص
ـاه   .شـود  یمـ  شناخته یرونی عوامل بعنوان به یطیعوامل مح که   رندیگ یم ـا نگ ن بخـش  یـ  نخـست ا یبنـد  میتقـس  بـه  یب
ـات       ی ا یدیع تول ی صنا دالورودیجد یها  بنگاهات  ی بر دوره ح   مؤثر تا عوامل    کوشد یم ز یـ ن و ن  یشیـ پران را بر اساس مطالع

  .دیه نماران ارائی ایدیع تولیاز در صنای ن موردیها داده به یابیامکان دست
  

   بنگاهیها یژگیو .3-1
تلقـی   یری متغنیتر یاصل عنوان به توان می اندازه بنگاه در زمان ورود را        :)SE(اندازه بنگاه در زمان ورود      

 از  یعیف وسـ  یـ ل که ط  ی دل به این قرار گرفته است     در تمام مطالعات موجود مورد استفاده        باًیتقرکه  نمود  
 با  ،اند  گرفته قرار بزرگ   یها  بنگاهسه با   ی کوچک و متوسط در مقا     یها  بنگاهموافقان و مخالفان    گروه   محققان در 

سه بـا   یـ  در مقا  کوچـک  یهـا   بنگـاه ات موجود نشان داده شده اسـت کـه          ی در تمام ادب   باًیتقرن وجود و    یا
 بـا  بنگـاه  چـه  داشـت هـر    انتظـار توان یمن رو یاز ا ،برخوردارند یات کمتریه ح  بزرگ از دور   یها  بنگاه
انـدازه  ن  یشیـ ز همسو با مطالعـات پ     یناین مطالعه    . داشته باشد  یشتریات ب یشود دوره ح   وارد بزرگ اندازه

  : محاسبه نموده است زیر صورت بهبنگاه در زمان ورود 
  

 (تعداد شاغلین بنگاه در زمان ورود)  اندازه بنگاه در زمان ورود=
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ـار و    ی که در نت    قلمداد نمود  یار عملکرد ی مع عنوان  بهتوان   یم بنگاه را    یسودآور: )PCM( بنگاه   یسودآور جه رفت
ـاه ب ورود   یـ  ترغ ینـه را بـرا    ی زم تواند یم ی سودآور .شود یمجاد  یش از آن ساختار بنگاه ا     یپ ـا   بنگ ا رشـد   یـ د  یـ  جد یه

ات ی دوره حیش سودآوری است با افزاآن بر انتظارن رو ی از ا،دی فراهم نماآنهاات یر در دوره حییغ موجود و تیها بنگاه
ـا توجـه بـه محـدودیت          ،داردوجود  آوری بنگاه     های متعددی برای تعیین سود      گرچه روش . ابدیش  یز افزا یبنگاه ن  ـا ب    ام
افزوده و مزد  العه از حاصل تقسیم اختالف ارزشمطن یدر ااین حوزه  های موجود و همسو با مطالعات متعددی در  داده

 .شده استوری استفاده آ تقریبی برای سودعنوان بهو حقوق پرداختی بر ارزش ستاده 
  

  
  

 

ز یـ  ن ییدالورود کـارا  ی جد یها  بنگاهات  ینه دوره ح  یبر اساس مطالعات موجود در زم      :)EFF( ییکارا
 مختلف  یارهای تا با مع   تالش نمودند  یو مطالعات متعدد  ن دوره بوده    ی بر ا  گذارتأثیر ی اساس یرهایاز متغ 

 هـا   داده یل پوشـش  یـ ارهـا روش تحل   ین مع ی از پرکـاربردتر   یکـ ین راستا   ی در ا  ، بپردازند ییبه برآورد کارا  
)DEA(  دیتول عوامل یساز  حداقل فرض دو با ها  داده یپوشش لیتحل روش با ییکارامحاسبه  . بوده است 
 اسیـ مق بـه  نـسبت  ریـ متغ بـازده  و )CRS( اسیـ مق به نسبت ثابت بازده یمبنا رب و دیتول یساز اغلب حد و
)VRS( است شده  استفاده دیتول عوامل یساز حداقل فرض از مطالعه نیا دربوده و  لیتحل قابل .  

ـاه  بـه دو گـروه      توان یمد  یک تول ی را از نگاه تکن    ی اقتصاد یها  بنگاه :)CAPIN( بنگاه   یبر هیشدت سرما  ـا  بنگ  یه
 است که مـورد توجـه       ی همواره موضوع  یه هر بنگاه اقتصاد   ی برآورد سرما  ،ن وجود یبا ا . م نمود یبر تقس  هیربر و سرما  کا

ـا .  ارائـه شـده اسـت      ین بـرآورد  ی چنـ  یز بـرا  ی ن ی متعدد یها  روشن رو   ی از ا  است، قرارگرفتهن حوزه   یمحققان ا  ج ینت
ن مطالعـه نـسبت     یـ  در ا  .ات است ی بر دوره ح   یبر  هیسرمادت   مثبت ش  تأثیر دهنده  نشاننه  ین زم یز در ا  یمطالعات موجود ن  

ـا      کـه   طـوری    بـه  ، بنگاه بوده  یبر هی شدت سرما  ی برا ی کار شاخص  یرویه به ن  ی سرما یموجود ـپس    همـسو ب  مطالعـه کم
ـتهال    ن معادلـه    یدر ا . استشده  ن زده   یر تخم ی با استفاده از روش ز     ها  بنگاهه  یسرما یموجود) 2006(  ک،   نـرخ اس

  . در هر سال استیگذار هیسرما  ه ویه اولی سرمایموجود
  

                                                                                                                  )1(  
 

   صنعتیها یژگیو .3-2
 تمرکـز   ساختار بازار از مفهـوم     قضاوت   ی برا یالعات تجرب در مط  :)HHI(شمن  ریه- ندالیشاخص هرف 

 نخست توجه بـه     .ت است ی بردن به نوع بازار توجه به دو نکته حائز اهم          ی پ یبرا. شود یماستفاده  بازار  
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ـاه چه تعداد  است که هربر آنانتظار  . ها  بنگاهن  یع بازار ب  ی فعال در بازار و دوم توجه به نحوه توز         یها  بنگاهتعداد   ـا  بنگ  ه
 ،کتر باشـد  یتار بازار به انحصار نزد     باشد ساخ  ها  بنگاه از   یار تعداد محدود  ی از بازار در اخت    یعیکمتر و هرچه بخش وس    

این موضوع در مطالعات متعـددی از جملـه مطالعـه    . ابدیش یز افزایات بنگاه نیش نرخ تمرکز دوره حیبا افزا جه  یدر نت 
ـبه نـرخ تمرکـز       ی مختلف برا  یها  شاخصان  ی از م  .هده شده است  مشا) 2007(و نیسترون   ) 1995(متا و پرتغال      محاس

ـای، شـاخص آنتروپـی و            - بنگاه، شاخص هرفیندال   نسبت تمرکز   ( ن مطالعـه از    یـ ا...) هریشمن، شـاخص هانـا و ک
 کـه   وریط  بهر قابل محاسبه است،     یله رابطه ز  یوس شاخص مذکور به  .  است نمودهرشمن استفاده   یه -ندالیشاخص هرف 

ـته  قـرار  10000 تـا  صـفر  ن شاخص در دامنهی ا. هر بنگاه است ی سهم بازار  ها و      تعداد بنگاه  ه  ن رابط یدر ا    وداش
  . استی به ساختار انحصاربازار یکیشتر و نزدی ب تمرکزدهنده نشان شتری بمقدار

  

                                                                                                 )2(  
 

 تـوان  یمـ ات بنگـاه را     یـ  دوره ح  :)CW(لـسون   یو -کومانورنه صنعت با استفاده از شاخص       یاندازه به 
. کنـد  یمـ ت یکه بنگاه در آن فعالقلمداد نمود  ینه صنعتیسه با اندازه به   یز اندازه بنگاه در مقا    ی از تما  یتابع

ن رو انتظار بر آن اسـت  ی از ا، خواهد بوددشوارتر باشد ورود به صنعت تربزرگهینه صنعت هرچه اندازه ب 
 یز بـرا یـ ن مطالعه نیا. ش دهدیافزاات آن را ی صنعت دوره ح   نهیبنگاه به اندازه به   نه  ی اندازه به  یکیکه نزد 

  : ست انمودهاستفاده ق یطراین و از لسون یو -نه صنعت از روش کومانوریمحاسبه اندازه به
  

                                   )3(  

 

ـان  در   تواند  یم یطیط مح ی و شرا  ی اقتصاد یها  استیس :)INDG(نرخ رشد صنعت     بـر رشـد     متفـاوت    هـای   زم
ـا   گروهک از   ی مذکور در هر     یها  بنگاهن رو   ی از ا  ،باشد گذارتأثیرگر  ی د یع و کاهش گروه   ی صنا یبرخ  مـذکور   یه
ات بهتر فراهم نمـوده و کـاهش آن   ی دوره حینه را برا یع زم یرشد صنا . نمایند را تجربه    یات متفاوت یوره ح  د توانند  یم
ـاه در آن    یط رشد صنعتی شراتأثیرات بنگاه تحت ی دوره ح ،ن اساس یبر ا . دهد  یمن دوره را کاهش     یا  اسـت کـه بنگ

ن یـ  در ا .ابـد یش  یز افزا یات بنگاه ن  یصنعت دوره ح  ش نرخ رشد    ی انتظار داشت با افزا    توان  یمن رو   ی از ا  ،مودهت ن یفعال
  : ر محاسبه شده استیمطالعه رشد صنعت از رابطه ز

  

                            )4(  
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د یـ  جد یهـا   بنگـاه  شدت ورود    تأثیر تحت   تواند  یم موجود   یها  بنگاهات  یدوره ح  :)ER( نرخ ورود 
 و قرارگرفتـه د ی جدیها بنگاه نرخ ورود تأثیرت تحت ای دوره حعبارتی به ،ردی گقرار ی بعدیها دورهدر  

 محاسبه نـرخ    یبرا .یابد موجود کاهش    یها  بنگاهات  یش نرخ ورود دوره ح    یانتظار بر آن است که با افزا      
 تعـداد   نخـست در نگـاه    .  قـرار داد   یریـ گ  دگاه مـورد انـدازه    یـ  د 3ن نرخ را برحـسب      یتوان ا   یز م یورود ن 
 موجود در آن کـد    یها   در سال ورود به کل بنگاه      ی رقم 4 یک از کدها  ی دالورود در هر  ی جد یها  بنگاه
دالورود در کـد    یـ  جد یهـا   که در نگـاه دوم بنگـاه       ی در حال  ،شود  یده و نرخ ورود محاسبه م     یم گرد یتقس

 .ن کـد تعلـق دارد     یـ که آن صنعت به ا    شود    محاسبه می  ی موجود در کد دو رقم     یها  مذکور به کل بنگاه   
 موجـود صـنعت در آن       یهـا    مذکور نسبت به کل بنگاه     ی رقم 4دالورود کد   ی جد یها  در نگاه سوم بنگاه   

  .ن مطالعه نرخ ورود به روش نخست محاسبه شده استیدر ا. ده خواهد شدیسال سنج
 

    مخارجیها یژگیو .3-3
ـاه اسـت، امـا        یـ  بر دوره ح   گذارتأثیر یریمتغه  ی سرما یموجودگرچه  : )INV( یگذار هیسرما  یگـذار  هیسـرما ات بنگ
 عـالوه بـر     ،ن اسـاس  یـ بـر ا   .ق دهـد  ی تطب ر زمان یط متغ ی را با شرا   ی اقتصاد  همواره بنگاه  تواند یم یانیر جر ی متغ عنوان  به

ـاه  یـ ز بـر دوره ح ی ن یگذار  هیسرماحجم  ) تر به آن اشاره شد    شیکه پ  (یبر  هیسرماشدت    ن رویـ  از ا، اسـت گـذار تأثیرات بنگ
  .  متفاوت انتظار داشتیگذار هیسرما مشابه اما یبر هیسرما با یها بنگاه ی برایات متفاوتی دوره حتوان یم

ا کـسب  یـ  فـروش   یا صنعت بـرا   ی تالش بنگاه    عنوان  به توان یمغات را   یتبل :)ADV(غات  یمخارج تبل 
 یغـات کـسب سـود اقتـصاد       ی از انجـام تبل    یهـدف بنگـاه اقتـصاد      نیتـر   مهـم . شتر دانست ی ب یسهم بازار 

 ی نـسبت بـه کـاال      کننـدگان   مصرف که   شود یم باعث   کننده  مصرفحات  یر ترج ییغات با تغ  یتبل. باشد یم
کـه باعـث   نخـست آن . م بـر کـارکرد بـازار دارد   غات دو اثـر مهـ  یتبل.  داشته باشند یشتریل ب ی تما شده  غیتبل

رات ییـ مقدار تقاضا بـر اثـر تغ      رات  ییجه تغ ی در نت  ، محصوالت بنگاه شده   ی تقاضا برا  یمتیکاهش کشش ق  
 یت آن در اذهان عموم    ی و تثب  یا عالمت تجار  ی یجاد نام تجار  یغات با ا  ی تبل  اینکه دوم. شدکمتر با مت  یق

 عنـوان  بـه غـات  ین رو از تبلیـ  از ا،دهـد  یمـ ش یه شده افزاا خدمت ارائیان را به کاال     ی مشتر ی وفادار عمالً
نـه  یبـازار زم غـات و گـسترش   یش تبلی و انتظـار بـر آن اسـت کـه افـزا     گردد یماد ی توسعه بنگاه   یاستراتژ

 هـا  بنگـاه ات یغات و دوره حین حجم تبل  ی ب توان یم عبارتی   به ،آوردفراهم  را   ها  بنگاهات  یش دوره ح  یافزا
ن یـ غـات ا  ی محاسـبه مخـارج تبل     ی مختلـف بـرا    یارهـا ین مع یاز ب .  را انتظار داشت   داری  معنارابطه مثبت و    

  . استبرده کار بهمتغیر فوق برای محاسبه را ها  سهم مخارج تبلیغات از ارزش دادهمطالعه 
 است کـه    یی نوع کاال  تأثیر تحت   ی اقتصاد یها  بنگاهات  یدوره ح  :)R&D( ق و توسعه  ی تحق مخارج
ن اسـاس  یـ  بـر ا ، در بـازار اسـت    ارائـه  ی بـرا  یا  دوره ی و هر کاال در اقتـصاد دارا       دینما  یمه  آن بنگاه ارائ  
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 ،ن وجـود یبا ا.  مترادف دانستدینما  یمد  یر آن بنگاه تول    که د  ییات کاال یه ح رات بنگاه را با دو    ی دوره ح  توان  یم
ز را  یـ ات آن ن  یـ  توسط بنگـاه دوره ح     یدی تول ی کاالها یروزرسان  به با   تواند  یمق و توسعه    ی تحق یها  نهیهز

 یتـأثیر ات یـ ق و توسعه بـر دوره ح ی تحقیها نهیهزن رو انتظار بر آن است که ی از ا، قرار دهدتأثیرتحت  
 . استنموده استفاده ها دادهق و توسعه از ارزش ینه تحقین مطالعه از سهم هزیا. مثبت داشته باشد

 بـوده و در  گـذار تأثیرات بنگـاه  یـ  بـر دوره ح   تواند  یم آموزش به طرق مختلف      :)EDUEXP( آموزش   مخارج
 امـر ن  یـ و ا اسـت   وده  نمـ فراهم  نه از منابع    ی استفاده به  ینه را برا  ی زم ی انسان یروی ن یور  بهرهش  یان آموزش با افزا   ین م یا

 از  ، بـود   خواهد گذارتأثیرات بنگاه   یبر دوره ح  له بعد    در مرح  یش سودآور یافزا. دهد  یمش  ی بنگاه را افزا   یسودآور
ن اسـاس مطالعـات     یـ  بـر ا   .ابدیش  یز افزا یها ن   ات بنگاه یش مخارج آموزش دوره ح    ی است تا با افزا    آن برن رو انتظار    یا

سـهم  ن مطالعـه  یـ در ا. اند  مدنظر قرار داده  را   ی اقتصاد یها  بنگاهات  ی بر دوره ح    مخارج آموزش  تأثیر یبررس یمتعدد
  .شده استاستفاده ات ی آموزش بر دوره حتأثیر ی بررسیها برا آموزش از ارزش داده

  

   ی انسانیروی نیها یژگیو .3-4
 هـر   ی انـسان  یرویـ ب ن یـ کل تر یات بنگاه را با تحل    ی آموزش بر دوره ح    تأثیر یبررس: )HEDU( کار   یرویالت ن یتحص

 ینـه را بـرا    ی مخـارج آمـوزش زم     کـه   یحـال  در ،ل است یز قابل تحل  ی ن ی انسان یروی متفاوت  ن   یبنگاه با سطوح آموزش   
 یرویـ  تناسـب ن   ی انـسان  یروی سطوح آموزش ن   .دینما  یم متفاوت فراهم    یاز بنگاه در مقاطع زمان    ی مورد ن  یها  آموزش

ـب  ی انتظار داشت در صورت وجـود چنـ        توان  یمن رو   ی از ا  ،کند  یم یابی را با موضوع بنگاه ارز     یانسان ب یـ  ترک ین تناس
 یز بـرا  یـ ن مطالعـه ن   یـ  ا .دیـ ات بنگـاه فـراهم نما     ی دوره ح  شی افزا ینه را برا  ی باالتر زم  ی با سطوح آموزش   ی انسان یروین

  .استن استفاده نموده ی از کل شاغلیالت عالی با تحصی انسانیروی از سهم نیکردین روی چنیابیارز
ن سـطوح آمـوزش و سـطوح        یگرچه در نگاه نخست ممکن اسـت بـ         :)SKILL( کار   یرویمهارت ن 

مهـارت در   . زنـد یمتماگر  یکـد ی از   کـامالً ن دو   یـ تـر ا   قیـ  دق ی اما با نگـاه    ، احساس نگردد  ی تفاوت یمهارت
با سـطوح  که ممکن است گردد یمح از ابزار و منابع اطالق ی استفاده صح  یها  ییتوانا به   ی صنعت یها  بنگاه

 بـاال امـا بـا سـطوح         یهـا   مهـارت  را بـا     ی افـراد  تـوان   یمن رو   ی از ا  ، نداشته باشد  ی ارتباط چندان  یآموزش
ن دوره متفـاوت    یـ  آموزش بـر ا    تأثیرات از   ی مهارت بر دوره ح    تأثیر نتیجه در ،ن تصور نمود  یی پا یآموزش
 است  یاریر از کل شاغالن مع    کارگران ماه  سهم   .کار گرفته شده است     مجزا در مدل به    صورت  بهبوده و   
  .کار برده است ات بهی حدوره مهارت بر تأثیر ی بررسین مطالعه برایکه ا

هـا تـا      ات بنگاه یت بر دوره ح   ی جنس تأثیرگرچه ممکن است در نگاه نخست        :)GEN(ت کارکنان   یجنس
 یکـ یات  یها که دوره ح     هگا بر عملکرد بن   یتواند عامل اساس    یر م ین متغ ی اما ا  نماید، ناملموس جلوه    یا  اندازه
ات بنگـاه و بـر اسـاس مطالعـات     یت بر دوره حی جنستأثیر ی بررس،ن وجودیبا ا .باشد قلمداد گردد   ی م از آن 
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بـر حـسب سـهم    زان ین میط رقابت کامل این مزد در شرایی به نحوه تعیبا نگاه. دوگانه است  یتأثیرموجود  
 ،ن اساس یا بر.  خواهد بود  زان برابر   ین م ی ا شود و   ین م یی تع یید نها یدر ارزش تول   کار   یروین

 و  یزات آموزشـ  ی که برخاسته از تمـا     یتیزات جنس ی تما دلیل  به کار   یروی ن یید نها ی که ارزش تول   یطیدر شرا 
 کـار بـر عملکـرد بنگـاه     یرویـ ت نی جنـس تـأثیر توان به عـدم   ی میصورت در تنها بوده است متفاوت    یا  حرفه

 کـه دسـتمزد     یطی امـا در شـرا     ،ز متفاوت باشـد   یت ن ی بر حسب جنس   یح دستمزد پرداخت  دوار بود که سطو   یام
ن ی ب ی مساو صورت  به بلکه بر اساس قانون حداقل دستمزد و         یید نها ی کار نه بر اساس سهم آن در تول        یروین

 سـهم  شیوده و بـا افـزا  ز متفـاوت بـ  یـ ث نین حی داشت عملکرد بنگاه از ا انتظارد  یشود با   ین م ییزن و مرد تع   
ش سـهم   یتـوان انتظـار داشـت بـا افـزا           یگر م ی د یبا نگاه . ابدیات بنگاه کاهش    ی کار دوره ح   یرویزنان در ن  

ز در  یـ ن ن یـ خالف نگـاه نخـست ا     بـر . ابـد یش  یات آن افـزا   یـ  دوره ح  ی کار زنان در هر بنگاه اقتـصاد       یروین
بـه مـردان کمتـر بـوده و          نسبت   یط مساو ی به زنان در شرا    ی است که مزد حقوق پرداخت     ریپذ  امکان یصورت

نصورت با کاهش دسـتمزد زنـان نـسبت بـه مـردان             یدر ا . سر گردد ی در بازار کار م    یتیض جنس ی تبع عبارتی  به
 بـه   )2010(ن  یهالـد در مطالعـه    . ش دهـد  یات را افـزا   یـ  دوره ح  توانـد   یمـ ن موضـوع    یافته و ا  یش  یسود بنگاه افزا  

 یتـأثیر  یدیـ ع تول ی صـنا  یهـا    بنگـاه  ی انـسان  یرویـ  ن یتیز جنس ی تما ،ن اساس یبر ا . اشاره شده است  موضوعی  
ن مطالعـه  یـ  در ا. اسـت ریپـذ  امکان ین رابطه آن تنها با مطالعات عمل    یی و تع  دارد آنهابر عملکرد    یپارادوکس

   .ار نسبت سهم مردان از کل شاغالن استفاده شده استیات از معیت بر دوره حیجنس ی بررسیبرا
  

   آنها یژگیها و و داده. 4
ـاه  یـ  بـر دوره ح    مذکور گانه4 یها یژگی و یسر بر یبرا ـا  ات بنگ ـنا  یـ  جد یه ـا   دادهران از   یـ  ا یدیـ ع تول یدالورود ص  یه

ن مجموعـه   یـ ا.  شده مرکز آمار استفاده شده اسـت       یآور  جمعران  ی ا یدیع تول ی صنا 1375دالورود سال   ی جد یها  بنگاه
 یسر بوده مورد بررسی مها بنگاه یریگیپه امکان  ک1384 تا سال آنهاات ی که دوره حاستدالورود ی بنگاه جد607شامل 

ـا   بنگاهب  ی امکان تعق  یعنی یژگین و ی با چن  ییها  داده به   ی است که دسترس   یادآوریالزم به   . قرار گرفته است    در دوره   ه
ـار ا     ی که با همراه    است رادشو اریبس یکار) ی سال مورد بررس   10 یط (ی طوالن نسبتاً  یا  پروسـه  یران و طـ   یـ  مرکـز آم
ف نمـود و    یـ توان به طرق مختلـف تعر       یک بنگاه را م   یات  ی دوره ح   است یادآوریالزم به   .  مقدور شده است   ینطوال
. دهـد  یمـ ب از خود نشان یر مورد تعقیک بنگاه در طول مس  ی است که    ی متفاوت یها  نگاه از   گرفته  نشأتف متعدد   یتعار
ـته باشـد را         خروج و ورود   ی دوره مورد بررس   ی ط یکه بنگاه نی ا ، مثال عنوان  به چگونـه در دوره  بایـست    مـی  مجدد داش
ز در یـ ا خروج موقت را نیات کم نمود ی خروج را از دوره حیها د سالیا بایآ. ن مقوله استیات آن منظور نمود از ا  یح

ده اما  یت در بخش صنعت خارج نگرد     ی بنگاه ممکن است در طول زمان از فعال        این،ات منظور کرد؟ عالوه بر      یدوره ح 
. گر منتقل شده باشـد  ی د ی به کد صنعت   یک کد صنعت  ی از   عبارتی  بهت داده باشد و     یر وضع ییگر تغ یت د ی به فعال  یتیلاز فعا 
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44  70ه رهای اقتصادی   شما ها و سیاست وهشنامه پژفصل 

ت یان دوره فعالی پا اینکها  یت در نظر گرفت     یان خروج از فعال   ی پا بایست  میات را   ی که دوره ح   پرسشن  ینصورت ا یدر ا 
ـا  پاسـخ ه  کـ  استیگری دیرا خروج از صنعت منظور نمود سؤال اساس     ـاوت بـه آن باعـث    یه ـا  دوره متف ات یـ  حیه

  :ر باشندیط زی شرایاند که دارا شده  واردییل نهایها در تحل تنها آن دسته از بنگاهن وجود یبا ا. متفاوت خواهد شد
 )گریصنعت دک صنعت به یاز عدم انتقال (ت نداده باشد یر فعالیی تغیبنگاه در طول دوره بررس -

  .ر نداشته باشدیی تغخود رات یمجدد نوع فعالو ورود خروج و با  یه مورد بررسبنگاه در طول دور -
 کـه   همانگونـه  .ده شـده اسـت    یر کـش  ی بـه تـصو    )2( در جدول    مذکور یها  داده از   مذکورگانه   15 یرهای متغ یژگیو

ـا دامنـه ا  ،ر بـوده  نف68 متوسط طور به در زمان ورود و بر حسب اشتغال      ی مورد بررس  یها  بنگاه اندازه   شود یممشاهده   ن یـ  ام
ـا یـ  نیبـر  هی و سـرما یور بهـره ، یث سـودآور یدالورود از ح  ی جد یها  بنگاه. ر بوده است  ی متغ 1688 نفر تا    10اندازه از    ز یز تم
ـنعت ن   یها یژگیو در گروه    ،اینعالوه بر   . دنده یمگر نشان   یکدی با   یا عمده ـا ز  یـ  ص ـنا  یبـ  یا  عمـده زات  یتم  کـه   یعین ص
ـال  عنوان  به . قابل مشاهده است   اند  شدهوارد  ع  ی در آن صنا   ها  بنگاه ـاه  ، مث ـا   بنگ ـنا   دالورودیـ  جد یه ـاختار بـس      عی در ص ـا س ار ی ب

 یز بـرا ی مخارج ن یها یژگیو دار  معنازات  یتما.  قرار گرفته است   یعیار وس یده و رشد صنعت در دامنه بس      یمتفاوت وارد گرد  
ـال  عنوان  به . مشهود است  کامالً )2( جدول   3دالورود در بخش    ی جد یها  بنگاه ـال  در ، مث ـارج تبل     کـه  یح ـات  ی متوسـط مخ غ

 ین موضـوع بـرا    یا. افته است یش  یز افزا یال ن یون ر یلی م 16100 ها  بنگاه ی برخ یزان برا ین م یال بوده است ا   یون ر یلی م 43000
ت الیث تحـص  یـ  از ح  داری  معنازات  ی تما ی انسان یها یژگیون در گروه    ی همچن ،ز مصداق دارد  یق و آموزش ن   یمخارج تحق 

 یرویـ  درصـد از ن    3 تنها حـدود     که دهد  مین بخش نشان    یج ا ی نتا ،در مجموع . ت قابل مشاهده است   ی، مهارت و جنس   یعال
درصد از   90 که یحال در دارند، مهارت   آنها درصد   45 بوده و    یالت عال ی تحص ی دارا 1375دالورود  ی جد یها  بنگاه یانسان

ـاس و     یـ بـر ا  .  است  درصد 10 و سهم زنان تنها      اند  ادهدل  یدالورود را مردان تشک   ی جد یها  بنگاهشاغالن    کـه   همانگونـه ن اس
 یدیـ ع تول یدالورود صنا ی جد یها  بنگاهگانه در   15ر  یث ساختار متغ  ی از ح  یا  عمدهزات  ی تما  داده شده است   نشان )2(جدول  

  .ز باشدیز متمای نها بنگاهات ی مذکور بر دوره حیرهای متغتأثیررود  ین رو انتظار می ادست، ازران قابل مشاهده یا
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  های توصیفی متغیرها آماره. 2 جدول

 ضریب تغییرات انحراف معیار اغلبحد حداقل میانگین  عالمت اختصاری  متغیرها  ها یژگیو

 SE 68 10 1688 157/40 2/31 ورود اندازه
 PCM 20/35 0 29/17 1/85 0/09 سودآوری

 EFF 0/35 -0/20  7/30 0/27 0/78 وری بهره
 ی بنگاهها یژگیو

 CAPI 1/471 -7/66 242 5/59 3/80 *بری بنگاه سرمایه شدت
 HHI 700 0 10000 0/09 1/38 هیرشمن-شاخص هرفیندال
 CW 217000 10 27000000 1490000 6/87 *اندازه بهینه
 INDG 0/26 -0/83 9/98 0/34 1/31 رشد صنعت

 ی صنعتها یژگیو

 ER 0/03 0/00 0/67 0/04 1/68 نرخ ورود
 INV 1720 -26400 2270000 41200 23/95 *گذاری سرمایه

 ADV 43/6 0 16100 391 8/97 *مخارج تبلیغات
 R&D 8/04 0 1990 73 9/08 *مخارج تحقیق و توسعه

 ی مخارجها یژگیو

 EDUEXP 29/2 0 10900 370 12/67 *مخارج آموزش
 HEDU 0/03 0 1 0/08 2/91  عالیالتیتحص

 ی نیروی انسانیها یژگیو SKILL 0/45 0 1 0/29 0/64 مهارت
 GEN 0/90 0 1 0/17 0/19 جنسیت

  . نتایج تحقیق: مأخذ
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   مدل مخاطره نسبی کاکس. 5
های مورد نیاز بـرای اسـتفاده          قابلیت دسترسی به داده    دلیل  به  از مدل مخاطره نسبی کاکس     استفادهگرچه  

 مورد  یها  ی با ویژگ  ییها   به داده  ی مرسوم بوده است، اما دسترس     یرباز در مباحث پزشک   ی از د  از این مدل  
سر یـ ر میـ  اخیهـا  تنهـا در سـال   زیـ  نافتـه ی توسـعه  ی از کـشورها   یاری در بـس   ین مدل در اقتصاد حتـ     یاز ا ین

 یهـا   دهیـ ن پد یی تب ی برا ین مدل ین حوزه در اقتصاد از چن     ین مطالعات ا  یدتری جد ین رو حت  ی از ا  ،دهیگرد
ن ی محققـ  یهـا   بر اساس دانسته  . ندینما  یاستفاده م  شود  ی محسوب م  آنها از   یکیات  ی ح  که دوره  یاقتصاد

 بـه   ی عـدم دسترسـ    دلیـل   به و عمدتاً    ین مسائل اقتصاد  یین مدل در تب   یز استفاده از ا   یران ن ین مطالعه در ا   یا
  .ستین مدل چندان مرسوم نیاز ای مورد نی با ویژگیا داده

ـا   یها به پیگیری ویژگـ       عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه      تأثیرتخمین  منظور تحلیل و     که به  از آنجایی  ـاه در    یه  بنگ
ـارف بـرای         است مدل  ریناپذ  اجتناب امر   یطول زمان نیاز بوده و با گذشت زمان موضوع سانسورشدگ          ـاری متع های آم

ـات        که برای آزمون عوا    به این معنا   ،تخمین عوامل مؤثر بر دوره حیات چندان مناسب نخواهد بود          مل مؤثر بـر دوره حی
ـا توجـه بـه اینکـه    . ها از مطالعه خارج شوند  از این بنگاهبرخینوعی  ها در طول دوره مورد بررسی ممکن است به      بنگاه  ب

 تنها مورد خیر رخ خواهد داد یا اصالًدهد یا  ها چه زمانی رخ می نظر برای این دسته از بنگاهمشخص نیست پیشامد مورد
. شـود   مـی اطالق به این موارد سانسورشدگی  کهکه حادثه تا پایان مطالعه هنوز اتفاق نیفتاده است این است   درک   قابل

اگر از دست دادن اطالعات بنگاه نوعی پس از ورود بنگاه به مطالعه اتفاق افتد سانسورشدگی را سانسورشدگی راست 
آن سانسورشدگی چـپ و در نهایـت اگـر از            از شروع مطالعه باشد به       پیشو اگر از دست دادن اطالعات بنگاه نوعی         

 نمودار(شود    ای گفته می    دست دادن اطالعات بنگاه نوعی در بین دو دوره ابتدایی و انتهایی باشد سانسورشدگی فاصله              
 اغلبر حـد یـ نظ(های متعارف  با مدل ات و عوامل مؤثر بر آن     یدوره ح شود تخمین     ها باعث می    سانسورشدگی داده ). 1

 تورش  یدارا) تایت و پانل د   یت، لوج ی کاکس، پروب  ی، مخاطره کاکس، مخاطره نسب    یقل مربعات وزن  ، حدا ییدرستنما
 . نمودهایی اتکا  توان بر نتایج چنین تخمین ینمیجه تندر  ،بوده

  

  
  ها  انواع سانسورشدگی داده.1 نمودار
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 تحلیـل بقـا مـدل     درکیـ ناپارامتر  هـای نیمـه   تـرین انـواع مـدل    یکی از مهم رفع مشکالت فوق     یبرا
 صـورت  بـه شـود تـابع مخـاطره     باشـد کـه در آن فـرض مـی       مـی  1972شده توسط کـاکس در سـال         ارائه

 تابعی از زمان و متغیرهای توضـیحی اسـت و بـه آن مـدل مخـاطره نـسبی کـاکس گفتـه                        کیپارامتر مهین
ربعـات وزنـی،     درسـتنمایی، حـداقل م     اغلبهـای متفـاوتی نظیـر حـد         ن اساس و با وجود مدل     ی بر ا  .شود  می

ات و عوامـل مـؤثر   ین دوره حیی تب یمخاطره کاکس، مخاطره نسبی کاکس، پروبیت، لوجیت و پانل دیتا برا          
یـک مخـاطره نـسبی      پارامتر یمـه نن مطالعـه از مـدل       یـ شده در این زمینه ا       مطالعات انجام  اغلببر آن همسو با     

 .یدالورود سود جسته استهای جد  عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاهتأثیرکاکس برای تخمین 

  از صفر و یک برای تعیین وقوع یا عدم وقوعصرفاًهای لوجیت و پروبیت که  مدل کاکس نسبت به مدل
هـای مـذکور زمـان وقـوع      کنند برتری دارند، عالوه بر آن برخالف مدل کاکس مدل     پیشامد استفاده می  

 کیـ  اثـر حتمال اینکه آزمودنی موردنظر بر  از ااست عبارت تابع مخاطره .دهند حادثه را مدنظر قرار نمی 
از بـین بـرود، مـشروط بـر         ) یا نرخ گریز آنی یـک فعالیـت       (رویداد یا حادثه در یک فاصله زمانی کوتاه         

  .اینکه تا ابتدای آن فاصله زمانی دارای حیات بوده باشد
  

                                                     )5(  
 

تـابع بقـا یـا دوره حیـات          : و   تابع چگالی احتمـال    : دوره حیات بنگاه،     : ،در فرمول مذکور  
نـشان  ) منفـی ( دوره حیات مثبـت      که  طوری   به ، نرخ مخاطره با دوره حیات در ارتباط نزدیک بوده         .است
ــ ــزایش      یم ــرخ مخــاطره اف ــان ن ــا گذشــت زم ــه ب ــد ک ــاهش(ده ــی) ک ــه  م ــا ب ــد ی ــارت ریاضــی   یاب عب

ای   هـای دوره    نمایی مخاطره نسبی کاکس یکی از اشکال مناسـب مـدل           مدل). (
نظر بوده و شـکل   متغیرهایی معین بر یک دوره موردبرای استفاده در تعیین میزان و چگونگی اثر متغیر یا  

  :باشد  زیر میصورت بهکلی آن 
  

)6                (                                                                             
  

 بـردار پارامترهـا   :β بـردار متغیرهـای توضـیحی و    X: تابع مخـاطره پایـه،       : فوق،در معادله   
های این حوزه بوده کـه دسـتور کـار مناسـبی بـرای                 برنامه ترین  یکی از متداول   STATAبرنامه  . است
مـدل نـسبی کـاکس اغلـب بـر          . ها در آن طراحی شده اسـت        ن عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه      تخمی

  :شود حسب فرمول مخاطره نشان داده می
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)7(                                                                                          
  

ـاطره پایـه گفتـه     ابتدا . باشد  می حاصلضرب دو کمیتtبنا بر مدل کاکس مخاطره در زمان       که به آن مخ
ویژگی مهم این مدل که بر . اند  سپس تابعی نمایی از متغیرهای توضیحی که از زمان مستقل در نظر گرفته شده،شود می

ـان بـوده                 اساس فرض مخاطره نسبی      ـابعی از زم ـاطره پایـه ت ـا    ، طراحی شده این است کـه مخ ـا ش ـای    ام مل متغیره
ـال     .  اما از زمان مـستقل اسـت       ، در مقابل قسمت نمایی مدل شامل متغیرهای توضیحی بوده         .توضیحی نیست  ـا ایـن ح  ،ب

ـالتی دیگـر فـرض     . باشد  میریپذ امکاننظرگرفتن متغیرهای توضیحی وابسته به زمان نیز در صورت نیاز       در ـین ح در چن
PH 1.شود کاکس گسترش یافته گفته می برای مدل کاکس برقرار نبوده و به آن مدل  

  

  ج آنین مدل و نتایتخم. 6
 15ن مطالعـه از     یـ در ا   ات بنگـاه  یـ  بـر دوره ح    مؤثر عوامل   ی بررس یبرا شد یادآوریز  ی ن از این ش  ی که پ  همانگونه

 انـسانی   یرویـ هـای ن    و ویژگـی  های مخارج     های صنعت، ویژگی    های بنگاه، ویژگی     گروه ویژگی  4متغیر که در    
بری   وری و شدت سرمایه     بهرهسودآوری،  ،   در زمان ورود   اندازه بنگاه . اند انتخاب شده است     بندی گردیده  تقسیم
ت، رشـد  که متغیرهای نرخ تمرکز، اندازه بهینه صنع یحال در ،دهند  ن مطالعه تشکیل می   یهای بنگاه را در ا      ویژگی

 شده انجامگذاری، مخارج  تغیرهای سرمایهم. گیرند های صنعتی را در بر می    ویژگیصنعت و نرخ ورود به صنعت       
. دهند  های مخارج را تشکیل می      ویژگیآموزش  مخارج  تحقیق و توسعه و      ی برا شده  انجاممخارج    تبلیغات، یبرا

الزم بـه   . های نیـروی انـسانی بنگـاه اسـت           نمودی از ویژگی   تحصیالت، مهارت و جنسیت    متغیر   3 ،اینعالوه بر   
 کمـپس اسـتفاده شـده       یشنهادیـ روش پ  بنگـاه از     یه بـرا  ین شدت سرما  یتخم ی برا ن مطالعه ی است در ا   یادآوری

ه چندان  ی سرما ی آمده از موجود   دست  بهج  یه بنگاه با روش مذکور نتا     ین سرما یرغم تخم ین وجود و عل   یبا ا . است
  قـرار نگرفتـه     مورد اسـتفاده   یین نها ین رو در تخم   ی از ا  ،نداردران تطابقت   ی ا یدیع تول ی موجود صنا  یها  تیبا واقع 
متغیرهای توضـیحی    از آنجا که انتخاب      . مورد استفاده قرار گرفته است     یین نها یر در تخم  ی متغ 14در نتیجه    ،است
ـیش    ،دهـد   را افـزایش مـی     احتمال همبستگی بین متغیرهـای مـستقل         زیاد ـین     بنـابراین پ  بایـست   مـی مـدل    از تخم

دهـد همبـستگی موجـود بـین      در ضـمیمه نـشان مـی    که جدول موجود    همانگونه. ودهمبستگی متغیرها بررسی ش   
   .ایجاد نخواهند کردباشند مشکل خاصی برای برآورد مدل   کمتر می6/0دلیل اینکه از  متغیرهای مستقل به

                                                            
   .نماید  ارائه میSTATAجمله مدل مخاطره نسبی کاکس را در از های بقا  نحوه انجام مدلیل منابع ارزشمند ذ. 1

STATA Survival Analysis and Epidemiological Tables, Reference Manual Baum, 
Christopher (2009), Handbook of Statistics (2004).  
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ـایی               4های     ویژگی داری  معناج تخمین مدل و بررسی      ینتا ـاه در مـدل نه ـات بنگ ـر دوره حی ـه گانه مورد مطالعه ب  صـورت  ب
ـا  صـورت   به متغیر   12گانه مورد بررسی    14شود از بین متغیرهای        که مشاهده می   همانگونه. ده است ارائه گردی ) 3(جدول    دار  معن

ـالی   در ،انـد    قرار داده  تأثیرهای صنایع تولیدی ایران تحت        ها را در مجموعه بنگاه      دوره حیات بنگاه   ـان           ح ـاه در زم ـه انـدازه بنگ ک
ـه،    و ها داشته  بر دوره حیات بنگاه   داری  معنا تأثیربنگاه  های     ویژگی عنوان  بهوری    ورود، سودآوری و بهره    نرخ تمرکز، انـدازه بهین

ـا نـشان داده    را بر دوره حیات بنگاهداری معنا تأثیرهای صنعت نیز   ویژگیعنوان بهنرخ رشد صنعت و نرخ ورود به صنعت   . انـد  ه
های مخارج بـوده      ها در گروه ویژگی      دوره حیات بنگاه   گذار بر تأثیرگذاری، تبلیغات و مخارج آموزش متغیرهای         میزان سرمایه 

ـات            و این در حالی است که تحصیالت و مهارت کارکنان متغیرهایی در گروه ویژگی              ـه دوره حی های نیروی انسانی اسـت ک
ـام توجه از نتایج آن است که عالمـت      نکته قابل .  قرار داده است   تأثیر تحت   داری  معنا صورت  بهبنگاه را    ـا تم ـه   متغیره ـأثیر یی ک  ت

ـام  ها نشان داده  بر دوره حیات بنگاه   داری  معنا ـوزه اسـت     اند همسو با انتظار و مطابق با مبانی نظری و مطالعات انج . شـده در ایـن ح
ـره                     وری،   نتایج این مطالعه نشان داده است همسو با مطالعات پیشین میان متغیرهای اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوری بنگاه، به

ـارت                 مرکز، اندازه بهینه رشد صنعت، مخارج انجام      نرخ ت  ـارج آمـوزش، تحـصیالت و مه ـاه، مخ شده برای تبلیغات توسط بنگ
ـه منفـی و      .  وجود داشته استداری معناها رابطه مثبت و  دوره حیات بنگاه  ـه رابط ـان اسـت ک تنها نرخ ورود مورد استثنا در این می

ـات          ین موضوع نشانها داشته و ا      با دوره حیات بنگاه    داری  معنا ـنعت دوره حی ـه ص ـرخ ورود ب ـزایش ن ـا اف ـه ب دهنده آن اسـت ک
  . یابد ها کاهش می بنگاه

  
  ین مدل با استفاده از مدل کاکس نسبیج حاصل از تخمی نتا.4 جدول

  احتمال  zآماره   انحراف معیار  ضرایب متغیرها
SE  -0/51317 0/10847 -4/73 0 

PCM -0/09517 0/032731 -2/91 0/004  
EFF -0/30524 0/118766 -2/57 0/01 

HHI -1/16541 0/564869 -2/06 0/039 

CW -0/0015 0/0009  -1/67 0/095 

INDG -0/4969 0/244219 -2/03 0/042 

ER 2/212518 1/227219 1/80 0/071 

INV -0/061 0/015 -4/07 0 

ADV -0/01429 0/00754 -1/90 0/058 

R&D -1/05884 1/116005 -0/95 0/343 

EDUEXP -0/06353 0/029334 -2/17 0/03 

HEDU -1/83071 0/219635 -8/34 0 

SKILL -1/59394 0/206643 -7/71 0 

GEN -0/3342 0/249462 -1/34 0/18 

  . نتایج تحقیق: مأخذ
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   یاستی سیشنهادهای و پیریگ جهینت. 7
ن پـژوهش  یدر ا اما  ، است گذارتأثیرنگاه  ک ب یات  یدوره ح  بر   یات موجود عوامل متعدد   یساس ادب گرچه بر ا  

شـده در   یبند طبقهر ی متغ15 ی بر بررستأکیدران با ی ایدیع تولی صنایها دوره حیات بنگاه بر  مؤثرعوامل  تبیین  
ات یـ  اسـاس دوره ح    نیـ بـر ا  . رفته اسـت  یجام پذ ان)  نیروی انسانی  های بنگاه، صنعت، مخارج     ویژگی( گروه 4

 مـورد   یـک  هـر  تـأثیر ز شـدت    یـ گـذار بـر آن و ن      تأثیر یرهایتوان بر اساس متغ     یا م های صنایع تولیدی ر     بنگاه
 ی چنـد یرهای و متغنیست ی تصادفیات بنگاه امریدوره ح رو     نیاز ا  ، نمود ینیب  شی قرار داد و آن را پ      یابیارز
 تـأثیر ت تحـت    شـد  ز بـه  یات ن ی بر دوره ح   مؤثرکه عوامل    یحال در ،ندگذارتأثیرن دوره   ی بر ا  دار  معنا صورت  به

 تـوان  یمـ را ل یـ مـوارد ذ  سیاسـتگذاری از منظـر  و در مجمـوع   .دینما یمت ی است که بنگاه در آن فعال     یصنعت
   :ن راستا قلمداد نمودی در ای اساسیموارد

 انـدازه بنگـاه در زمـان ورود      کـه  ز نـشان داده اسـت     یـ ن مطالعـه ن   یـ ج ا ین نتـا  یشیـ  مطالعـات پ   همسو با  -
را دوره  ن  یـ ا کـه   طـوری    بـه  ،ات بـوده  یـ  بـر دوره ح    یگـذار تأثیر ی بنگاه برا  یها  یژگیون  ی عامل ب  نیتر  مهم
ات یـ  ح  کوچـک دوره   یهـا    کـه بنگـاه    بـه ایـن معنـا      ،دهـد   یمـ  قـرار    تـأثیر تحـت    دار  معنامثبت و    صورت  به

هـای کوچـک و    ز بـر ایجـاد بنگـاه   یـ های اخیر ن های سال  که سیاست  یدر حال ،  ندینما  ی را تجربه م   کوتاهتری
هــای  هــای مــذکور بــدون درنظرگــرفتن دوره حیــات بنگــاه رو سیاســت   از ایــن،متمرکــز گردیــدهمتوســط 

 از آن محـسوب     یجـاد اشـتغال بخـش مهمـ       یتواند نتایج مورد انتظار در ابعـاد کـالن کـه ا             جدیدالورود نمی 
 . شود را تحقق بخشد یم

ک یـ  کـه    ، به این معنـا    ستات ا یبر دوره ح  گذار    تأثیر ی اساس یرهایگر متغ ید ی و سودآور  یور  بهره -
 یور بهـره ابـد کـه بتوانـد بـا     ی دسـت  یات معقـول یـ توانـد بـه دوره ح   ی مـ ی پس از ورود تنها زمان    یبنگاه حت 
ژه یو ها پس از ورود به       بنگاه یی با رها  سیاستگذاریث  یاز ح و  ن اساس   یبر ا . ش دهد ی خود را افزا   یسودآور

 یتی حمـا  یهـا   اسـت ی س . انتظار داشـت   آنها ی را برا  یندات چ یتوان دوره ح    ی با اندازه کوچک نم    ییها  بنگاه
 . ه استین راستا قابل توجی در ا1 نوزادیها  بنگاهیبرا

ـات   صنعت بوده که یژگی ونیتر مهم نرخ ورود به صنعت از       نتایج تحقیق بر اساس    - ـام همسو با مطالع ـده  انج ـوزه  یـ  در اش دوره ن ح
ـدازه      که  ی در حال، است قرار دادهتأثیرتحت   ی منف صورت  بهران را   ی ا یدی تول یها  ات بنگاه یح ـد صـنعت و ان ـرخ رش ـنعت، ن نرخ تمرکز ص
ـتگذاری ث  ین از ح  یبنابرا ،اند  داده قرار   تأثیرا تحت   رها    بنگاهات  ی دوره ح  دار  معنا مثبت و    یتأثیربا   نیشیز همسو با مطالعات پ    ی ن نه صنعت یبه  سیاس

عوامـل  .  اسـت  گذارتأثیرز  ی آن ن  یها  بنگاهات  ی قرار دهد بر دوره ح     تأثیرع را تحت    یرد صنا عملکساختار و    که بتواند    یاستی س یها  میتصم تمام
 .ن موارد استیاز جمله از ین ی پرداختیها ارانهی و یا تعرفه یها نرخ، یاتی مالیها استیس مانند یکالن اقتصاد

                                                            
1. Infant Firms 
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دوره کـه    اسـت    ییهاریمتغز   ا تبلیغات و   یگذار  هیمخارج آموزش، سرما  ن مطالعه   یج ا یبر اساس نتا   -
ن وجـود و    یا با   .اند  داده قرار   تأثیر تحت   داری  معنامثبت و    صورت  به را   رانی ا یدیع تول ی صنا یها  ات بنگاه یح

 و مخـارج  یگذار هیسرما تأثیر ش ازیات بنگاه بیبر دوره ح یمخارج آموزش تأثیرن پژوهش ی ا یها افتهی بر اساس 
ز یـ ات ن یـ  کارکنان بر دوره ح    ی و مهارت  یالتیح تحص و سط تأثیرن موضوع در مورد     یاهمچنین   ،غات است یتبل

ن یبـا چنـ  . ش داده اسـت ی افـزا داری  معنـا  مثبـت و     صـورت   بهات را   ین دو دوره ح   یش ا یمصداق داشته و افزا   
 درن  یـ بـوده و ا    یرپـول ی غ یهـا  تیـ حما تواند  یم یدیع تول ی صنا یها  بنگاه از یتیحما یها  استیس ییها  افتهی

  .وده استم نتأکید ی پولیها جنبهبر  عمدتاًر ی اخهای  سالیتی حمایها تاسی است که سیحال
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  پیوست
   مستقلیرهاین متغی بیهمبستگبررسی  .1جدول 

 SE PCM EFF HHI CW INDG ER INV ADV R&D EDUEXP HEDU SKILL GEN متغیرها

SE 1              

PCM 0/56 1             

EFF 0/15 0/2 1            

HHI 0/19 0/14 0/03 1           

CW 0/31 0/24 0/08 0/29 1          

INDG 0/02 0/04 0/02 0/21 0/04 1         

ER -0/002 0/02 -0/01 -0/14 -0/02 0/02 1        

INV 0/15 0/10 0/05 0/07 0/06 0/008 -0/003 1       

ADV 0/29 0/23 0/006 0/09 0/47 0/009 -0/01 0/06 1      

R&D 0/44 0/28 0/08 0/08 0/13 0/01 0/02 0/10 0/23 1     

EDUEXP 0/35 0/22 0/05 0/12 0/44 0/01 -0/02 0/16 0/68 0/4 1    

HEDU -0/02 -0/14 -0/06 0/10 -0/01 0/10 -0/01 0/11 -0/02 0/002 -0/01 1   

SKILL 0/18 0/16 0/04 0/08 0/05 0/01 0/06 0/05 0/08 0/12 0/08 0/04 1  

GEN 0/04 0/03 0/04 0/006 0/03 0/05 0/02 0/01 0/01 0/02 0/016 -0/01 0/11 1 
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