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Abstract: 
New and advanced technologies play a crucial role in national competitive advantage. 

Among these advanced technologies, is nanotechnology which many countries and investors 

pay attention. According to this, the role of active companies in this field is of great 

significance and access to competitive advantage in macro level can be achieved through 

continuing activities of this companies. The purpose of this study, however, is to offer a model 

of effective variables on success or failure of nanotechnology start-up companies in Iran. The 

study population involves: managers, owners and experts in the field of nanotechnology. Due 

to limited statistical population, global census from the population was performed; also both 

companies with background above 3 years and companies who came out of this industry were 

taken into account. The effective variables on success or failure of nanotechnology start-up 

companies in Iran were identified reviewing the literature, then analyzed the data using two-

way ANOVA test in MINITAB®. Results show the effect of variables: characteristics of 

entrepreneurial founders, level of education, industry and management experience, having a 

business plan, the amount of funding, access to bank loans, access toother supports, access to 

network and laboratory facilities (outside and inside of the country), access to government 

market, access to supply network, access to distribution network, level of innovation, type of 

ownership, technical knowledge, connection with academic professors, close relation with 

financial institutions, individuals, companies and institutions outside the country are 

confirmed. 
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  هاي نوپاي فناوري نانو در ایرانامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکتبررسی عو
  ) 22/09/1393: تاریخ پذیرش 10/03/93: تاریخ دریافت(  

  
  * 4سمیرا علی اکبري،  3علی ربیعی،  2منصور مؤمنی، 1سید سپهر قاضی نوري

  

  چکیده
از جمله ي این فناوري هاي پیشرفته؛ فناوري نـانو  . فناوري هاي نوین و پیشرفته نقش اساسی در مزیت رقابتی کشورها ایفا می کنند

در این راستا نقش شرکت هاي فعال در حوزه فناوري نانو . شان قرار گرفته استکشورها و سرمایه گذاراناست که مورد توجه بسیاري از 
هـدف از ایـن   . چشمگیر بوده و دست یابی به مزیت رقابتی در سطح کالن، از گذر تداوم فعالیت هاي این شرکت ها تحقق مـی یابـد  

: جامعه آماري این پژوهش شامل. می باشد نوپاي فناوري نانو در ایرانپژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست شرکت هاي 
به دلیل محدود بودن جامعه آماري، تمام شماري از . مدیران، مالکان و کارشناسان صاحب نظر در شرکت هاي حوزه فناوري نانو می باشد

اي که از این صنعت خارج شده اند، بررسی  سال فعالیت و شرکت هاي شکست خورده 3جامعه صورت گرفته است و شرکت هاي باالي 
بعد از بررسی در ادبیات موضوع، متغیرهاي اثرگذار بر موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران شناسایی شدند . شدند

هـاي کـارآفرینی   ویژگی تحلیل شدند؛ که اثرات متغیرهاي Minitabو با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوعامله، توسط نرم افزار 
وام بـانکی، سـایر    مؤسسان، سطح تحصیالت، تجربه صنعتی و مدیریتی، داشتن طرح کسب و کار، میـزان آورده مـالی، دسترسـی بـه     

، بازار دولتی، شبکه تأمین و توزیع، میزان نوآوري، نوع مالکیت و )داخل کشور(و ) خارج از کشور(ها، شبکه تجهیزات و آزمایشگاهحمایت
  .انش فنی، ارتباط با اساتید دانشگاه، نهادهاي مالی، شرکت ها و مؤسسات و افراد خارج از کشور تأیید شدندد
   

  :واژگان کلیدي
   فناوري نانو، موفقیت یا شکست، شرکت هاي نوپاي فناوري نانو 
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   مقدمه  -  1

 متخصصان رشتهآینده دانسته و بر این باورند که بسیاري از صاحبنظران و محققان، فناوري نانو را مساوي 
. ]2[هاي آینده فرصتی براي رشد نخواهند داشتهاي مختلف بدون گرایش به مباحث فناوري نانو در دهه

گردانندگان اصلی این فناوري هاي پیشرفته، شرکت هاي کوچک و متوسطی هستند که پیشگام این عرصه 
با وجود این  .هاي بیشتري مواجه هستندکوچک و متوسط با چالشن شرکت هاي ای .در صنعت خود هستند

% 95مساعد است، اما بیش از  هاي فناور پیشرفتهورهاي توسعه یافته براي رشد شرکتکه محیط کش
بدیهی است در کشورهاي در حال توسعه که محیط مساعد را  .ها قبل از پنج سالگی از بین می روندشرکت

ها ایجاد مشکالت محیطی، چالش هاي متعددي را براي شرکت. تر استها بحرانیشرکتنیز ندارند، وضعیت 
: کند و در عمل شرکت نمی تواند فرآیندهاي ضروري مانندکرده و توان شرکت را بیش از پیش محدود می

 شرکتبا توجه به اهمیت نقش  .]3[تحقیق و توسعه، نوآوري و تجاري سازي را به صورت پایدار دنبال نماید
هاي حوزه فناوري پیشرفته از جمله نانو، در سودآوري و رشد کشورها و کسب مزیت رقابتی در اقتصاد 

این مطالعات . مطالعات گوناگونی درباره عوامل موفقیت و شکست این شرکت ها صورت گرفته است جهانی،
حرفه اي، شرکاي تجاري، بازار و  سرمایه گذاري، برنامه ریزي، اندازه، استراتژي، مشاوران: به متغیرهایی مثل

خدمت، زمان /بازاریابی، کارگزینی، سن شرکت، آموزش، تجربه قبلی، تجربه مدیریتی، زمانبندي محصول
بندي اقتصادي، والدین، نگهداري اسناد و کنترل مالی، تولیدي و حقوقی، مشارکت سیاسی، حمایت از خانواده 

پیوستگی با دانشگاه، محیط خوشه اي، مالکیت /خت، ارتباطقیمت رقابتی، کارس/ و دوستان، محصول خوب
-هاي تازه تأسیس فناوري نانو در ایران به عنوان  یکی از شرکتدر این راستا، شرکت .اندمعنوي اشاره نموده

شکست کسب و کارهایشان را شناسایی نموده و /هاي داراي فناوري پیشرفته، باید عوامل کلیدي موفقیت
سب و کارهایشان شده و با تدابیر و برنامه ریزي دقیق جهت بقا در محیط پویاي امروزي و مانع از شکست ک

با در نظر گرفتن این موضوع که . هایی اساسی را بردارندگام کسب مزیت رقابتی در عرصه ي بین الملل
به عوامل موفقیت و شکست کسب وکارها و شرکت ها در کشورهاي مختلف متفاوت است، در این پژوهش 

  :دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که
  چه عواملی موجب موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران شده است؟ 

 
 پیشینه پژوهش - 2

  ویژگی شرکت هاي تازه تأسیس فناوري نانو - 1- 2
هاي  شرکت. شرکت هاي نوآور منبع اصلی پیشرفت در عرصه ي فناوري هستند و قابلیت رشد سریع دارند

شکلی کالسیک از سازمان هاي نوآور هستند که منبع نوآوري در ) NTBFS( 1تازه تأسیس فناوري محور
هاي یادشده در نقاط مختلف کشورها متفاوت است، ولی علیرغم اینکه شرکت. محصوالت به شمار می روند

                                                        
 - 1 New technology- based firms(ntbfs) 



 53    هاي نوپاي فناوري نانو در ایرانعوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکت
 

اي از تأسیس مجموعهشرکت هاي تازه . رنداین شرکت ها در بیشتر کشورها از اهمیت بسیاري برخوردا
فناوري نانو به عنوان  .]5[هاي موفق از میان آن ها پدیدار می شوندها را به وجود می آورند که شرکتشرکت

سرعت رشد باال، حجم کم و ارزش افزوده باال، فاصله  :هایی همچونهاي نوین شامل ویژگییکی از فناوري
اي بودن، دانش محور بودن و نیاز به تیمی به علت بین رشتههاي فعالیت کم تحقیقات تا بازار، ضرورت انجام

 هاي انعطاف پذیر و پویا جهت رشد، قوانین و مقرراتو همچنین لزوم استفاده از سیستم نیروهاي متخصص
فناوري  شرکت هاي کوچک .،استآمیز خاص، مراکز تجاري سازي و بازاریابی و سرمایه گذاري هاي مخاطره

ها پیوند ارتباطی مهمی بین این شرکت .یک محیط پویا و غیرقطعی روحیه کارآفرینی دارندنانو براي عمل در 
رآفرینی، بیشتر قادر به هاي کاچنین شرکت. علم و حوزه فناوري و فناوري نانو و حوزه بازار را شکل می دهند

ي بزرگ با مشکالت هاي برافکند و تعریف مجدد بازار هستند در حالی که شرکت هاهاي فناوريکسب مزیت
هاي برافکند؛ بلعیدن بازارهاي خودشان در کوتاه مدت و اینرسی سازمانی رو به رو  جدي در معرفی فناوري

  .]18[هستند
  
  هاي فناوري نانو در جهانامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکتعو - 2- 2

  ها موفق به ادامه نمایند اما همه آنهر ساله در دنیا شروع به کار می کارهاي زیادي کسب و
هایی را تأسیس از نیمی از کارآفرینانی که شرکت تخمین زده شده است که کمتر. شوندفعالیت هایشان نمی

به عنوان نمونه هر ساله در  .]4[سال یا بیشتر در همان حالت شروع کارشان باقی می مانند 5می کنند عمالً 
. شروع به کار می نمایند و حدود همان تعداد نیز بسته می شوندایالت متحده بالغ بر نیم میلیون شرکت نوپا 

، اما دوسوم شرکت هاي نوپا حداقل دو ]9[هایی که بسته می شوند شکست خورده نیستنداگر چه همه شرکت
این موضوع که چه عواملی موجب . ]14[سال باقی مانده، و نیمی از آن ها فقط چهار سال باقی می مانند

املی موجب شکست کسب و کارها و شرکت هاي کوچک می شوند مورد توجه بسیاري از موفقیت و چه عو
بعد از بررسی هاي بسیار، محققان به این نتیجه رسیدند عوامل موفقیت یا شکست . محققان قرار گرفته است

 .در کشورهاي مختلف متفاوت است
فناوري پیشرفته، بیشتر به ظرفیت  شرکت ها، به خصوص شرکت هاي با موفقیت: نمودبیان ) 2010( 1ماکاال

در این بین نقش حمایتی که توسط پارك هاي علم . نوآوري و کیفیت و پوشش روابط شبکه اي بستگی دارد
عنوان می )2006( 2کاف، کالینکز و لیمن. ]15[و سایر بازیگران منطقه اي ایفا می شود، قابل توجه است

کیفیت، نوآوري هاي بالقوه، : وفناوري نانو به مواردي همچوننمایند، موفقیت شرکت هاي نوپاي میکرو 
اما جداي گرایش هاي شخصی هر شرکت و روندهاي بازار جهانی . وتوانایی کاربردي این عوامل بستگی دارد

 هايآن، به طور کلی شرایط ساختاري، اقتصادي و سیاسی وجود دارند، که بر ایجاد و بقاي سرمایه گذاري
برحسب سن، کارکنان و حجم ( همچنین آن ها بیان نمودند بین رشد شرکت ها. گذارند جدید تأثیر می

حرفه اي مؤسسان، وضعیت مالی اولیه، انگیزش مؤسسان و موقعیت / و پیشینه آموزشی) معامالت ساالنه
                                                        

 - ١ Mukkala 
 - ٢  Kopf, Kleinkes, Lehmann 
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رکت تحلیلی از ش"لعه اي با عنوان در مطا) 2005( ١تیموسی بیتس. ]13[تجاري آن ها ارتباطاتی وجود دارد
به این نتیجه دست  "ترسیمی از شرکت هاي موفق و ناموفق بسته شده :هاي کوچک جوان که بسته شدند

یافت که در کسب وکارهاي کوچک بسته شده متغیر متمایز کننده موفقیت از عدم موفقیت، مالکان و ویژگی 
نمود که کسب و هاي سرمایه انسانی مالکان مشخص گیري ویژگیاندازه. هاي شرکت هایشان هستند

فاقد مدارك دبیرستانی و  اند،کارهاي ناموفق بسته شده، در صنعتی که کسب و کار را در آن ایجاد نموده
به این نتیجه رسیدند که اندازه ) 1992( 2همچنین برودرل، پریسندورفر و زیگلر. ]9[تجربه خاص هستند

به طور مستقیم با احتمال بقاي شرکت،  شرکت، در دسترس بودن سرمایه و سطح آموزشی و تجربه مالکان
ا نیز به این نتایج رسید که شرکت هایی که منابع کمتر دارند احتماالً بیشتر ب) 2003( 3هد. مرتبط است

 هایی که منابع بیشتري در اختیار دارند؛ مالکان با مالکیت کسب وشکست رو به رو می شوند تا شرکت
متعدد، شرکت هایی که هزینه سربار را پایین نگه می دارند احتماالً کارهاي قبلی، شرکت هایی با مالکان 

نسبت به سایر شرکت ها کمتر با شکست رو به رو می شوند؛ همچنین احتمال شکست با تجربه کاري 
براي مثال کسب وکارهایی که مالکان . مالکان قبل از راه اندازي کسب و کار، و آموزش ارتباط دارد/ مدیران
  .]11[سال تجربه دانشگاهی، احتمال کمتري براي شکست داشتند 4ال تجربه کاري و بیش از س 10آن ها 

  
 در این جا مروري بر مطالعات صورت گرفته در رابطه با عوامل موفقیت و شکست در کشورهاي مختلف می

  .نماییم
بینی موفقیت در برابر مقایسه سه کشور از مدل پیش "در مطالعه اي با عنوان ) 2010( 4لوسیر و حلبی -1

مدل لوسیر براي . به بررسی عوامل موفقیت و شکست کسب و کارها پرداختند "شکست کسب و کارها
 .تعیین این که کدام متغیرها بیشتر و یا کمتر براي موفقیت و شکست مهم هستند، طراحی شده است

به صنعتی، تجربه ل مالی، تجرسرمایه، نگهداري اسناد و کنتر: متغیرهاي پیشنهادي لوسیر عبارتند از
محصول، زمانبندي /اي، آموزش، کارگزینی، زمانبندي خدمتریزي، مشاوران حرفهمدیریتی، برنامه

وي با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک مدل . اقتصادي، سن، شرکاي تجاري، والدین، اقلیت و بازاریابی
. ینی، مشاوران حرفه اي، آموزش و برنامه ریزي استکارگز: کاهش یافته را ارایه نمود که شامل متغیرهاي

وي بیان نمود که مدل متغیرهاي کاهش یافته می تواند موفقیت و شکست کسب و کارها را در شیلی 
  .]14[پیش بینی نماید

 
بررسی عوامل موفقیت شرکت "در مطالعه اي با عنوان ) 1387(مهدوي و فتح اله بیاتی و راستی برزکی -2

بازاریابی و فروش، مسایل مالی، : گروه طبقه بندي نمودند؛ که شامل 7این عوامل را به  "حورهاي دانش م
 مرکز شرکت مستقر در 7این مطالعه در . ]6[تولید، توزیع، تحقیق و توسعه، حقوقی و نیروي انسانی است

                                                        
١  Timothy Bates 
٢  Bruderl, Preisendorfer, and Ziegler 
٣  Headd 
٤  Lussier&Halabi 
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ل از دید اولویت بندي این عوام. رشد واحدهاي فناوري شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان صورت گرفت
  :مدیران شرکت هاي مورد مطالعه به قرار زیر است

  .حقوقی .5 مالی. 4توزیع -تحقیق و توسعه. 3تولید . 2 نیروي انسانی -بازاریابی و فروش. 1
  

تحلیل عاملی از انگیزش، : کارآفرینان در ترکیه "در مطالعه اي با عنوان) 2009( 1 بنزینگ و چو و کارا -3
  :به متغیرهاي موفقیت ذیل اشاره نمودند "عوامل موفقیت، مشکالت

. 4آموزش مناسب . 3هاي دولتی رضایت بخش حمایت. 2هاي عمومی مدیریت خوب مهارت. 1 
           عوامل بازاریابی. 7از خانواده و دوستان  حمایت. 6تجربه کاري قبلی . 5دسترسی به سرمایه 

   موقعیت در جامعه. 11کار سخت . 10خدمات مشتریان خوب . 9قیمت رقابتی  /محصول خوب . 8
مشهور بودن به . 15مشارکت سیاسی . 14مهارت هاي اجتماعی . 13توانایی مدیریت پرسنل . 12

  .]10[صداقت
  

تجزیه وتحلیل عوامل موفقیت شرکت "کتابی با عنوان  13در فصل ) 2009( 2شاه، ویلکینسون و یلپ -4
بیان نمودند که ایجاد یک شرکت نوپا نیازمند  "ها و فناوري نانو در انگلستاننوپا در زمینه میکرو سیستم

ئول فرآیند پیچیده و طوالنی براي انتقال ایده به شرکت هاي پایدار است و باید ترکیبی از عوامل را که مس
هاي از مشاهده ویژگی -عوامل موفقیت اشاره شده در ذیل . موفقیت شرکت نوپا هستند، در نظر گرفت

  :از دیدگاه آن ها می باشد -رشد باال و رشد پایین هاي نوپاشرکت
مدیریت شرکت نوپا همانند یک استراتژي براي رشد در انجام برنامه ریزي : مدیریت شرکت نوپا. 1

  .ایجاد مدل تجاري خیلی مهم استاستراتژیک و 
هاي نوپا پیوند با عامل دیگر در کمک به پیشرفت شرکت: با یک دانشگاه) پیوستگی( ارتباط. 2

  .مؤسسات دانشگاهی می باشد
  .اکثر شرکت هاي نوپاي رشد باال و رشد پایین سودآور نیستند: بودجه کافی. 3
که رشد شرکت را تسهیل نموده و تالش  "کامل بازار"براي شرکت هاي نوپا داشتن : بازار هدف. 4

  .هاي مورد نیاز براي فروش اولیه را آسان نماید، مهم است
شواهد تجربی قابل توجهی در دست است که در واقع فعالیت هاي نوآورانه :  3محیط خوشه اي. 5

  .گرایش به مناطق جغرافیایی خاص دارند
  الکیت معنوي قوي در زمان آغاز شرکت با از عوامل کلیدي موفقیت م: مالکیت معنوي. 6

  .برنامه ریزي براي توسعه این دارایی در طول زمان می باشد
  .]17[عموماً شراکت با یک شرکت بزرگتر براي شرکت نوپا سودمند است: شرکاي تجاري. 7

                                                        
١  Benzing, Chu, and Kara 
٢  Shah &Wilkinson & Yallup 
٣  Cluste 
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،  مطالعات زیادي "ورشکستگی شرکت هاي کوچک"در مطالعه اي با عنوان ) 2006(  1کارتر و ون آکن -5

، مروري 1جدول .هاي کوچک و موضوع مرتبط با آن، یعنی بقاء را بررسی نمودنددرباره ورشکستگی شرکت
  .هاي شرکت هاي شکست خورده حاصل از این مطالعات استاجمالی در ارتباط با ویژگی

  
  ]11[اجمالی در ارتباط با ویژگی هاي شرکت هاي شکست خوردهمروري  -1جدول

  
کارتر و ون آکن در ادامه بیان می نمایند به طـور کلـی مطالعـات قبلـی نشـان دادنـد کـه دالیـل شکسـت          

ویژگـی  . 3دسترسـی بـه سـرمایه    . 2ویژگـی هـاي شـرکت    . 1: به چهـار طبقـه سـازمان دهـی مـی شـوند      
  .بازارهاي خارجی. 4مدیر، مالکان هاي 

شکسـت در شـرکت هـاي جـوان و      اگر چه شواهد قطعی در دسـت نیسـت، مـی تـوان گفـت کـه احتمـال       
 بـه عـالوه ممکـن اسـت آن هـا در صـنعتی      . که دسترسی محدود بـه سـرمایه دارنـد بیشـتر اسـت      کوچکی

باشــند کــه مالکــان آن آمــوزش و تجربــه کمتــري داشــته و بــا بازارهــاي محــدود و رو بــه افــولی مواجــه  
   .آمده است 2در جدول متغیرهاي پیشنهادي آن ها . باشند

  

                                                        
١  Carter and Van Auken 

  سال  نویسنده  معیارهاي شناسایی شده  
  Cooper, Dunkelbergand Woo  1998  آموزش، اندازه، نوع شرکت، کارکنان 1
  Bates and Nucci  1989  اندازه، سن شرکت 2
  Smallbone  1990  استخدام بنیانگذاران، سن، اندازه شرکت 3
  Kalleberg and Leicht  1991  شرکت و نوآوريسن  4
  Bruderl, Preisendorferand Ziegler  1992  تجربه، سن شرکت، نوع شرکت، نوآوري/آموزش 5
  Hall  1992  مدیریت عملیاتی 6
  Gaskill, Van Auken, and Manning  1993  برنامه ریزي، سرمایه کاري/مدیریتی 7
  Stearns et al.  1995  موقعیت استراتژیک 8
  Lussier 1995  برنامه ریزي، مشاوران حرفه اي، آموزش، کارگزینی 9
  Carter et al.  1997  استراتژي/ موقعیت/ صنعت 10
  Evertt and Watson  1998  نرخ بهره 11
  Sullivan, Warren, and Westbrook  1999  تأمین مالی شرایط کسب و کار 12
کننده، پرسنل،  شرایط بازار، استراتژي، روابط تأمین 13

  چشم انداز
Zacharakis, Meyer, and DeCastro  1999  

  Boden and Nucci  2000  آموزش، تجربه کاري 14
  Perry  2000  برنامه ریزي 15
  Perry  2001  استراتژي برنامه ریزي 16
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  ]11[یرهاي پیشنهادي شکست،توسط کارتر و ون آکنمتغ: 2جدول 

  متغیرها  عنوان  گروه

فقدان پول، جریان نقدي ضعیف، فروش ناکافی، هزینه باالي اخذ وام، سوابق مالی ضعیف،   موضوعات مالی  1
  هزینه باالي عملیاتی، مالیات هاي باال

دانش قیمت گذاري، مشکالت با تأمین کنندگان  مسائل پرسنلی، استراتژي ترفیع نامؤثر، فقدان  موضوعات عملیاتی  2
  و مشکالت موجودي

فقدان یک بازار هدف خاص، فقدان یک طرح کسب و کار بلند مدت، رشد سریع، فقدان مهارت   موضوعات استراتژیک  3
  هاي مدیریتی، شرایط رقابتی دشوار و اقتصاد ضعیف

  کالت شخصیحوادث، مش/ مقررات فدرال، کالهبرداري   سایر موضوعات  4

دسترسی به وام کسب و کار، در دسترس سرمایه حقوق صاحبان سهام، دسترسی به وام هاي   دسترس بودن سرمایه  5
  شخصی، و ضمانت هاي شخصی براي وام هاي کسب و کار

 

چه کسی آن را انجام داده است، مستندات کارآفرینان "در مطالعه اي با عنوان ) 2004( 1راگاف، لی و سو -6
این عوامل را به دو دسته درونی و  "و متخصصان از عوامل موجب یا مانع موفقیت کسب وکارهاي کوچک

انش، اخالق کاري، د: قبیل از ( ویژگی هاي کارآفرینان: عوامل درونی شامل. بیرونی طبقه بندي نمودند
 مالی: ، مهارت هاي مدیریتی، فعالیت هاي بازاریابی و ویژگی هاي محصول و عوامل بیرونی شامل)فداکاري

می  )دسترسی به منابع مالی جذاب، شرایط اقتصادي، رقبا، مقررات دولتی، فناوري و عوامل محیطی: از قبیل (
  .]16[باشند

  موفقیت یا شکست شرکت ها درباره عوامل قبلی مطالعات جمع بندي نتایج: 3جدول 

 ردیف متغیرها توضیحات منابع

] 14،10،17،11،13،[16 
اکثر شرکت هاي ( میزان سرمایه اولیه مورد نظر می باشد 

  1  سرمایه  ).نوپاي رشد باال و رشد پایین سودآور نیستند

 2  برنامه ریزي داشتن برنامه ریزي خاص کسب و کار 11]،14 [

 3  اندازه نظر استتعداد پرسنل مورد   [11]
واکنشی، عادت، فرصت طلبانه، نقطه (داشتن و نوع استراتژي  8،11]،1 [

 )بحرانی و برنامه ریزي کامل
  استراتژي

  4 

کسب و کارهایی که از مشاوران حرفه اي استفاده می نمایند  11]،14 [
 5  مشاوران حرفه اي با موفقیت بیشتري مواجه می شوند

کارهایی که با بیش از یک نفر راه اندازي می شوند با کسب و   ] 14،[17
 6 شرکاي تجاري موفقیت بیشتري مواجه می شوند

] 14،10،17،16 ،6، [11  
صاحبان کسب و کارهایی با مهارت هاي بازاریابی با موفقیت 

توانایی مصرف و فروش محصوالت . بیشتري مواجه هستند
 مناسب به مشتري مناسب و در زمان مناسب

 7  بازار و بازاریابی

 8  کارگزینی داشتن سیستم جذب و نگهداري پرسنل با کیفیت  11]،14،6[

                                                        
١  Rogoff& Lee &Suh 
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]13،10،17،11،13،16،[11 - 
  سن شرکت

  9 

    آموزش  میزان تحصیالت رسمی مورد نظر است 11]،10،14،18،13،9 [
10 

] 14،10،18،9،16،[11 
 تجربه به عنوان مالک کسب و کار، تجربیات قبلی در همان

کسب و کار، به منظور اطمینان از اینکه کارآفرین قبال با 
 کسب و کار آشنا شده

  11  تجربه قبلی

کسب وکارهایی که با تجربه قبلی مدیریتی اداره می شوند با   ] 14،10،16،11 [
 12  تجربه مدیریتی موفقیت بیشتري مواجه می گردند

]14[ 
را محصوالت در مرحله رشد /کسب و کارهایی که خدمت

انتخاب می کنند نسبت به خیلی قدیمی یا خیلی جدید ها با 
  .موفقیت بیشتري مواجه می شوند

زمانبندي 
  13  خدمت/محصول

]14[ 
کسب و کارهایی که در دوران رکود شروع می شوند به 
احتمال بیشتري با شکست مواجه می شوند نسبت به شرکت 

  .نمایندهایی که در دوران رونق شروع به فعالیت می 
  14  زمان بندي اقتصادي

]14[ 
صاحبان کسب وکاري که والدینشان مالک کسب و کار نبوده 
اند نسبت به مالکانی که والدینشان مالک کسب و کار بوده اند 

  .به احتمال بیشتري با شکست مواجه می شوند
  15  والدین

]14[ 
نگهداري اسناد دقیق و به روز و استفاده از کنترل هاي مالی 

  کافی
نگهداري اسناد و 

  16  کنترل مالی

[6] 
توانایی استمرار در نوآوري و تولید محصوالت و خدمات جدید 
و انجام واکنش هاي الزم نسبت به تحرکات رقبا و تغییر 

  .نیازهاي بازار
  17  تحقیق و توسعه

توانایی تولید محصول یا خدمات با کیفیت باال و ثبات رویه و  [6]
  18  تولیدي  .این زمینهاستمرار الزم در 

توانایی انطباق و هماهنگی مناسبات اداره شرکت با مقررات،  [6]
  19  حقوقی  .الزامانات و قوانین حقوقی در تمام سطوح

توانایی عرضه به موقع محصول یا خدمات به بازار با توجه به  [6]
  20  توزیع  .صالح شرکت ها

  21  مشارکت سیاسی  - [10]

خانواده و حمایت از   - [10]
  22  دوستان

/ محصول خوب  - [10]
  23  قیمت رقابتی

  24  کار سخت  - [10]
[17]  

 

یکی از عوامل کمک به پیشرفت شرکت هاي نوپا پیوند با 
  مؤسسات دانشگاهی می باشد

پیوستگی با /ارتباط
  25  دانشگاه

  26  محیط خوشه اي  فعالیت هاي نوآورانه گرایش به مناطق جغرافیایی خاص دارند [17]

[17] 
از عوامل کلیدي موفقیت مالکیت معنوي قوي در زمان آغاز 
شرکت با برنامه ریزي براي توسعه این دارایی در طول زمان 

  می باشد
  23  مالکیت معنوي
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  24  شرایط اقتصادي  -  [16]
  25  رقبا  -  [16]
  26  مقررات دولتی  -  [16]
  27  عوامل محیطی  -  [16]
  28  فناوري  -  [16]

  
  مروري بر وضعیت شرکت هاي تازه تأسیس فناوري نانو در ایران -3- 2

توانند موجب اي براي ایجاد مزیت رقابتی دارند و در نتیجه میهاي بالقوههاي پیشرفته پتانسیلفناوري
هاي کوچک و هاي بیشتري نسبت به شرکتهاي با فناوري پیشرفته با چالششرکت. سودآوري و رشد شوند

 گذاري سنگین تر در فعالیت هاي تحقیق و توسعه، استخدام درصد باالتري ازهستند؛ سرمایه یا متوسط مواجه
مهندسان و دانشمندان، نوآوري در ارایه محصوالت پیشرفته تکنولوژیکی، طرح ها و ترکیب هاي پیچیده، 

هاي خاص این در کنار ویژگی .]12[نرخ باالي تغییر، چرخه توسعه محصول کوتاه و زندگی کوتاه و بی ثبات
هاي پیشرفته مشکالت بیشتري در کشورهاي در حال توسعه از هاي فعال در زمینه فناوريها شرکتشرکت

هاي فناوري ناکافی از هاي حمایتی و قانون هاي غیر ایستا، حمایتجمله زیرساختارهاي ضعیف، سیاست
هنوز کسب و کارهاي داراي فناوري . لی مناسب دارندها و مراکز تحقیقاتی و پیداکردن منابع مادانشگاه

در ادامه راه به سمت رشد و . پیشرفته در ایران جوان هستند و راه طوالنی براي رسیدن به مرحله بلوغ دارند
و نمایندگی هاي آن در راستاي توسعه فناوري و صنعت  سودآوري، این کسب و کارها نیازمند پشتیبانی دولت

هاي می باشد، که در این زمینه، شرکت هاي پیشرفته فناوري نانویکی از انواع فناوري. ]8[در کشور هستند
شرکت در همان ابتدا تأسیس گردید، ولی  15الی  10تعداد .شروع به فعالیت نمودند 1385ایرانی از سال 

حوزه، در در بدو تأسیس شرکت هاي فعال در این . یکباره رشد چنین شرکت هایی با نزول مواجه گردید
. بود) تولید محصوالت آنتی باکتریال(زمینه نانو مواد فعالیت می نمودند و تمرکز اصلی آن ها بر نانو سیلورها 

هاي هاي آنتی باکتریال، تولید پارچهزمینه می توان به جوراب ها، رنگ از جمله محصوالت تولید شده در این
برخی موفق به تجاري سازي محصوالت خود شدند و  از میان این شرکت ها. ضد لک و ضد آب اشاره نمود

به موازات حضور شرکت ها در زمینه نانو مواد، فعالیت هاي . توانستند محصوالت خود را به بازار عرضه نمایند
از جمله محصوالت تولید شده در این زمینه می توان . زیادي نیز در حوزه تجهیزات و دستگاه ها آغاز گردید

  1اسپرینگ -هم زمان با این جریان نیز تعدادي شرکت در زمینه نانو الکترو. اشاره نمود) STM( به نانوسکوپ
شروع به کار نمودند که از این بین بعضی از آن ها موفق به صنعتی شدن شدند و تعدادي نیز به دلیل عدم 

سال اخیر  3فناوري نانو در ایران پس از رشد و معرفی در بازار و طی . سودآوري از این حوزه خارج شدند
هاي فعال در زمینه شرکت .هاي تولیدي و صنعتی را به خود جلب نمایدتوانست توجه بسیاري از بخش

خودرو، ساختمان، تجهیزات، کشاورزي و بسته بندي، سالمت و بهداشت،  :فناوري نانو در ایران در زمینه هاي

                                                        
١  Nano electro-spinning 
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فعالیت می نمایند و محصوالتی را به  نفت و صنایع وابسته، نانو مواد، نساجی، بازرگانی، آب و محیط زیست

  .بازار عرضه نموده اند
  
  بر موفقیت یا شکست شرکت هاي فناوري نانو در ایران عوامل مؤثر -4- 2

با توجه به ویژگی هاي خاص شرکت هاي فناوري نانو در ایران، عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکت 
متغیرهاي ویژگی هاي  .قابل مشاهده است 4هاي فناوري نانو در ایران استخراج گردید؛ که در جدول 

تحصیالت، تجربه صنعتی و تجربه مدیریتی، میزان آورده مالی، دسترسی به وام کارآفرینی مؤسسان، سطح 
توزیع؛ با  بانکی، دسترسی به سایر حمایت ها، میزان نوآوري، ارتباط با اساتید دانشگاه و دسترسی به شبکه

شرکت ها و داشتن طرح کسب و کار، ارتباط با نهادهاي مالی، ارتباط با  متغیرهاي توجه به ادبیات پژوهش و
شبکه  ، دسترسی به)خارج از کشور( شبکه تجهیزات و آزمایشگاه مؤسسات و افراد خارج از کشور، دسترسی به

شبکه  بازار دولتی، دسترسی به ، نوع مالکیت و دانش فنی، دسترسی به)داخل کشور(تجهیزات و آزمایشگاه 
  .ي نانو در ایران استخراج شدندبا استفاده از نظرات اساتید و خبرگان آشنا با شرکت ها تأمین

  
  عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست شرکت هاي فناوري نانو ایران: 4جدول 

 عوامل داخلی شرکت روابط خارج از شرکت
 دسترسی به بازار دولتی .1
 ارتباط با اساتید دانشگاه .2
 ارتباط با نهاد هاي مالی .3
ارتباط با شرکت ها و مؤسسات و  .4

 افراد خارج از کشور
 دسترسی به شبکه تأمین .5
  دسترسی به شبکه توزیع .6
 

 عوامل فردي عوامل مالی عوامل فناورانه
سازي،  کپی ( نوآوري میزان .1

لیسانس، مهندسی معکوس، 
 )کامالًجدید

دسترسی به شبکه تجهیزات  .2
 )خارج از کشور(و آزمایشگاه

دسترسی به شبکه تجهیزات  .3
 )کشور داخل(و آزمایشگاه

 فنینوع مالکیت و دانش  .4
ثبت پتنت داخلی، پتنت (

خارجی، لیسانس، هیچ 
 ...)کدام و 

 داشتن طرح کسب و کار .1
 میزان آورده مالی .2
 دسترسی به وام بانکی .3
دسترسی به سایر حمایت  .4

: از قبیل( ها
 امکانات و مکان،تجهیزات

 ...)نیاز و تأسیسات و مورد

ویژگی هاي  .1
کارآفرینی 

 مؤسسان
 سطح تحصیالت .2
 تجربه صنعتی .3
 یریتیتجربه مد .4

  
  :در زیر توضیح برخی از متغیرهاي مدل آورده شده است

ریسک پذیري، نوآور بودن، : هایی از قبیلمیزان دارابودن ویژگی :ویژگی هاي کارآفرینی مؤسسان متغیرهاي
  .است.... هدف گرابودن و  انگیزه شخصی، خالقیت، اهل عمل بودن،

  .ها استمؤسسان در زمان تأسیس شرکتمیزان تحصیالت آکادمیک : متغیر سطح تحصیالت
ي حضور در صنایع با فناوري باال در میزان سابقه کار مرتبط مؤسسان شرکت ها در زمینه :متغیرتجربه صنعتی

  .زمان تأسیس شرکت است
  .ي مدیریت مؤسسان در زمان تأسیس شرکت ها استمیزان سابقه :متغیر تجربه مدیریتی
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داشتن طرح  کسب و کار جامع بلند مدت؛ میان مدت؛ طرح خاص مدون و یا : متغیر داشتن طرح کسب و کار
  .طرح ضمنی و مدون نشده مدنظر است

هاي نوپا در چند سال اول هاست؛ زیرا اکثر شرکتي شرکتمیزان سرمایه اولیه :متغیر میزان آورده مالی
  .کاري سودآور نیستند

  .که شرکت ها در زمان تأسیس استفاده نموده اندمیزان وام هایی است : متغیردسترسی به وام بانکی
مکان، تجهیزات و امکانات مورد : میزان دسترسی به حمایت هایی از قبیل :متغیر دسترسی به سایر حمایت ها

  .است.... نیاز و تأسیسات و 
 شگاهمتغیرهاي ارتباط با شرکت ها و مؤسسات و افراد خارج از کشور و دسترسی به شبکه تجهیزات و آزمای

میزان ارتباط با شرکت ها و مؤسسات و افراد خارج از کشوراست، زیرا این علم ابتدا در سایر ): خارج از کشور(
کشورها شکل گرفت و دسترسی به شبکه تجهیزات و آزمایشگاهی آن ها به دلیل پیشرفته تر بودن مفید 

  .خواهد بود
میزان ارتباط شرکت ها با شبکه آزمایشگاهی ): رداخل کشو(متغیر دسترسی به شبکه تجهیزات و آزمایشگاه 

  .ستاد نانو است
فروش محصوالت است، زیرا طبق میزان دسترسی به بازارهاي دولتی جهت  :متغیر دسترسی به بازار دولتی

ر است و در همین راستا ي جامع علمی کشور فناوري نانو یکی از اولویت هاي علم و فناوري در کشونقشه
  .توسعه ي فناوري نانو در کشور شکل گرفتي ستاد ویژه

میزان ارتباطات مشاوره اي و تحقیقاتی شرکت ها با اساتید دانشگاه است،  :متغیر ارتباط با اساتید دانشگاهی
وسعه ي این زیرا نانو در ایران در بستر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی آن ها شکل گرفت و به کارگیري و ت

  .باشدي شرکت ها و مراکز تحقیقاتی میي دو سویهفناوري نیازمند رابطه
گذاري، نهادهاي سرمایه هاي سرمایههاي نانو با شرکتمیزان ارتباط شرکت: متغیر ارتباط با نهادهاي مالی

  .است.... گذاري خطرپذیر و 
ه تولید ي مواداولیمیزان دسترسی شرکت ها به شبکه هاي موجود جهت تهیه :شبکه تأمین متغیر دسترسی به
  .محصوالت است

الت به ي محصوهاي بازاریابی جهت ارایهها به کانالیزان دسترسی شرکتم :متغیر دسترسی به شبکه توزیع
  .بازار می باشد

  نوع شرکت ها 4میانگین پاسخ ها براي متغیرهاي هر بعد در : 5جدول 

  متغیرهاي هر بعد  ابعاد مدل
  انواع شرکت ها

شرکت 
  1نوع 

شرکت 
  2نوع 

شرکت 
  3نوع 

شرکت 
  4نوع 

  بعد عوامل فردي
  3,4  4,4  4,75  4,22  ویژگی هاي کارآفرینی

  3  4,2  4,62  3,88  سطح تحصیالت
  1,4  3,4  4,12  4  تجربه صنعتی



 1393 تابستان، 24بهبود مدیریت، شماره      62

 
  0,8  3,7  4,125  3,55  تجربه مدیریتی

  بعد مالی

  2,2  3,8  4  4,11  داشتن طرح کسب و کار
  1,8  3,7  3,875  3,88  میزان آورده مالی

  1,4  1,5  1,75  2,11  دسترسی به وام بانکی
  2,6  3,4  3,875  3,88  دسترسی به سایر حمایت ها

  بعد فناورانه

  3,4  4,4  4,75  4,66  میزان نوآوري
خارج از (دسترسی به شبکه تجهیزات و آزمایشگاه

  1,8  2  3,375  3,44  )کشور

داخل (دسترسی به شبکه تجهیزات و آزمایشگاه
  2,2  2,5  3,375  3  )کشور

  3,4  3,8  4,5  4,11  نوع مالکیت و دانش فنی

  بعد روابط خارج از  شرکت

  1,8  2,5  2  2,55  دسترسی به بازار دولتی
  1,4  3,8  4,125  4,11  ارتباط با اساتید دانشگاه
  1,4  1,5  1,375  1,88  ارتباط با نهاد هاي مالی

ارتباط با شرکت ها و مؤسسات و افراد خارج از 
  2,2  3,2  3,5  3,33  کشور

  2,4  4,3  4,25  4  دسترسی به شبکه تأمین
  2,2  3,4  4  3,88  دسترسی به شبکه توزیع

  
  روش تحقیق  - 3

پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردي می باشد؛ زیرا هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت 
متصور از آن براي جلوگیري از کاربرد شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران می باشد، و یا شکست 

از بعد ماهیت و روش، این . شکست این شرکت ها و تداوم فعالیت هایشان در محیط رقابتی کنونی است
بررسی نموده و با بررسی شرایط  پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد، زیرا چگونگی موضوع مورد پژوهش را

ابزار . ي این پژوهش را مورد بررسی قرار داده استموجود و توصیف منظم ویژگی هاي مرتبط با آن متغیرها
مصاحبه و پرسشنامه با (و کیفی) با توجه به مستندات(جمع آوري اطالعات در این پژوهش، اطالعات کمی

ابتدا بر اساس متغیرهاي شناسایی شده بر موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي . می باشد) طیف لیکرت
و ) ویژگی هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان(دو بخش سؤاالت عمومی فناوري نانو، پرسشنامه اي شامل 

براي شناسایی متغیرهاي اثرگذار بر موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در (سؤاالت تخصصی 
 -سؤال براي بررسی متغیرهاي هر بعد پژوهش 18از این تعداد . سؤال است 23ایران می باشد، که شامل 

. طراحی شده است -متغیر وابسته -سؤال براي تعیین موفقیت یا شکست شرکت ها  5و  -لمتغیرهاي مستق
بر اساس متغیرهاي پژوهش  )گزینه اي لیکرت طراحی شده است 5بر این اساس، سؤاالت مورد نظر با طیف 

با  به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان و متخصصان آشنا. طراحی و تهیه شد
همچنین براي تعیین . شرکت هاي فناوري نانو استفاده شد و نظرات آن ها در پرسشنامه نهایی اعمال گردید

اعتبار کل این پرسشنامه توسط آزمون آلفاي . اعتبار پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است
جامعه آماري این پژوهش  .است محاسبه گردید، که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه 0,723کرونباخ 

به دلیل . مدیران، مالکان و کارشناسان صاحب نظر در شرکت هاي حوزه فناوري نانو در ایران می باشد: شامل
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سال فعالیت در  3محدود بودن جامعه آماري، تمام شماري از جامعه صورت گرفته است و شرکت هاي باالي 
تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس دو عامله براي تأیید براي . حوزه نانو مورد بررسی قرار گرفتند
در این پژوهش محاسبات مربوط به تحلیل واریانس دوعامله، . استفاده شد یا عدم تأیید هر یک از فرضیه ها

تحلیل واریانس دو عامله به بررسی اثر دو عامل در ایجاد تغییرات .انجام شد Minitabبه کمک نرم افزار 
را تیمار ها و بلوك ها بنامیم و تیمارها را ) عامل(در تحلیل واریانس دو عامله می توانیم دو متغیر . پردازد می

 - 4و  3و  2و  1در این پژوهش بلوك ها شرکت هاي نوع . ]1[در سطر و بلوك ها را در ستون نشان دهیم
 4شرکت موفق و  27که از این تعدادشرکت مورد بررسی قرار گرفتند،  31الزم به ذکر است در این پژوهش 
دسته بندي این شرکت هاي با توجه به میانگین . نوع، دسته بندي شدند 4شرکت شکست خورده بوده که به 

براي متغیر ) 23و  22و  21و  20و  19سؤاالت (سؤال طراحی شده در پرسشنامه  5پاسخ هاي داده شده به 
نوع  1نوع آن مربوط به شرکت هاي موفق و  3کت ها، نوع شر 4از . موفقیت یا شکست صورت پذیرفت

، شرکت هاي موفق با میانگین پاسخ هاي 1شرکت هاي نوع . مربوط به شرکت هاي شکست خورده است
  3، شرکت هاي نوع 4,1تا  3,67شرکت هاي موفق با میانگین پاسخ هاي  2، شرکت هاي نوع 5تا  4,2

نیز  4شرکت هاي نوع . سؤال ذکر شده هستند 5براي  3,66ا ت 3شرکت هاي موفق با میانگین پاسخ هاي 
و تیمار ها متغیرهاي شناسایی شده در هر فرضیه می  -نشان دهنده شرکت هاي شکست خورده می باشند 

مدل آماري . بلوك داریم bتیمار که قرار است با هم مقایسه شوند و  aفرض کنید به طور کلی  .باشند
  :وان به صورت ذیل نوشتواریانس دوعامله را می ت

  
Yij = 휇 + Ti+ Bj + Eiji=٢ ,١, …, a          

  
  مدل آماري واریانس دوعامله :3-1

                j=٢ ,١, …, b   
 

ي خطاي تصادفی جمله Eijامین بلوك و  j اثر Bj امین تیمار،iاثر Tiاثر میانگین کل، μدر این مدل
بدین ترتیب فرضیه . می باشد δ2با میانگین صفر و واریانس همیشگی است که داراي توزیع نرمال مستقل

  : نظر بر حسب اثرهاي تیمار عبارت است از هاي مورد
H0: τ 1=τ2=… τ a = 0 

H1: τ i≠ 0, i براییک حداقل  
  
  نتایج و تحلیل - 4

با توجه به توضیحات داده شده براي تحلیل واریانس دو عامله، در این راستا از آزمون فرض آماري ذیل براي 
فرض صفر به بیان این می پردازد که . بررسی تأثیر یا عدم تأثیر هر یک از فرضیه ها استفاده می شود

با رد شدن . زیع داده ها ایجاد کندمتغیرهاي مورد نظر نتوانسته است تفاوت معناداري در میانگین و مکان تو
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می توان این طور نتیجه گرفت که متغیر موردنظر مؤثر بوده و ) پذیرفته شدن فرض مقابل( فرض صفر

  .توانسته تفاوت معناداري در میانگین حداقل یک جامعه نسبت به باقی جوامع ایجاد نماید
H0: τ 1=τ2=… τ a = 0  تأثیر هستندمتغیرهاي هر یک از فرضیه ها فاقد 

H1: τ i≠   براییک حداقل  iتأثیرها متفاوت است   0
  فرضیه اول -1- 4

بعد عوامل فردي در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران ": فرضیه اول عبارتست از
  . "تأثیر دارد

 p-valueمقدار : با توجه به نتایج خروجی جدول آنالیز واریانس دو عامله براي این فرضیه  می توان گفت
αمی باشد، که در مقایسه با  0,025نوع شرکت ها  4و  0,001براي بعد عوامل فردي  = نشان دهنده  0.05

متغیرهاي "یعنیH0فرض نوع شرکت ها مهم هستند؛ در نتیجه 4این است که متغیرهاي بعد عوامل فردي و 
حداقل براییکی از متغیرهاي بعد عوامل "یعنی  H1رد می شود و فرض  "بعد عوامل فردي فاقد تأثیر هستند

بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیرهاي بعد عوامل فردي . پذیرفته می شود "فردي تأثیرها متفاوت است
ل یک متغیر نسبت به سایر متغیرها وجود دارد و فرضیه مؤثر می باشند و تفاوت معناداري در میانگین حداق

تأیید می  "بعد عوامل فردي در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر دارد"اول
 .شود

  فرضیه دوم -2- 4
بعد مالی در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر ": فرضیه دوم عبارتست از

  . "دارد
-pمقدار : با توجه به نتایج خروجی جدول آنالیز واریانس دوعامله براي این فرضیه  می توان گفت

value د، که در مقایسه با می باش 0,001نوع شرکت ها  4و  0,000براي متغیرهاي بعد عوامل مالی
α = نوع شرکت ها مهم هستند؛ در نتیجه  4نشان دهنده این است که متغیرهاي بعد مالی و  0.05

حداقل براییکی از "یعنیH1رد می شود و فرض "متغیرهاي بعد مالی فاقد تأثیر هستند"یعنی H0فرض
ان نتیجه گرفت که متغیرهاي بعد بنابراین می تو. پذیرفته می شود "متغیرهاي بعد مالی تأثیرها متفاوت است

مالی مؤثر می باشند و تفاوت معناداري در میانگین حداقل یک متغیر نسبت به سایر متغیرها وجود دارد و 
تأیید می  "بعد مالی در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر دارد"فرضیه دوم 

  .شود
  فرضیه سوم  -3- 4

بعد فناورانه در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر ": ست ازفرضیه سوم عبارت
  . "دارد
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 p-valueمقدار : با توجه به نتایج خروجی جدول آنالیز واریانس دوعامله براي این فرضیه می توان گفت
αسه با می باشد، که در مقای 0,000نوع شرکت ها  4و  0,000براي متغیرهاي بعد فناورانه  = نشان  0.05

یعنی H0نوع شرکت ها مهم هستند؛ در نتیجه فرض 4دهنده این است که متغیرهاي بعد فناورانه و 
حداقل براییکی از متغیرهاي بعد "یعنی H1رد می شود و فرض "متغیرهاي بعد فناورانه فاقد تأثیر هستند"

توان نتیجه گرفت که متغیرهاي بعد فناورانه بنابراین می . پذیرفته می شود "فناورانه تأثیرها متفاوت است
مؤثر می باشند و تفاوت معناداري در میانگین حداقل یک متغیر نسبت به سایر متغیرها وجود دارد و فرضیه 

  .تأیید می شود "بعد فناورانه در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر دارد"سوم 
  فرضیه چهارم -4- 4

بعد روابط خارج از شرکت در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو ": ه چهارم عبارتست ازفرضی
  ."در ایران تأثیر دارد

 p-valueمقدار : با توجه به نتایج خروجی جدول آنالیز واریانس دوعامله براي این فرضیه  می توان گفت
می باشد، که در مقایسه با  0,002شرکت ها نوع  4و  0,000براي متغیرهاي بعد روابط خارج از شرکت 

α = نوع شرکت ها مهم هستند؛  4نشان دهنده این است که متغیرهاي بعد روابط خارج از شرکت و  0.05
 H1شود و فرضرد می "متغیرهاي بعد روابط خارج از شرکت فاقد تأثیر هستند"یعنی H0در نتیجه فرض

بنابراین . پذیرفته می شود "خارج از شرکتتأثیرها متفاوت استحداقل براییکی از متغیرهاي بعد روابط "یعنی
می توان نتیجه گرفت که متغیرهاي بعد روابط خارج از شرکت مؤثر می باشند و تفاوت معناداري در میانگین 

بعد روابط خارج از شرکت در موفقیت "حداقل یک متغیر نسبت به سایر متغیرها وجود دارد و فرضیه چهارم 
  .تأیید می شود "رکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر داردیا شکست ش

  
  بحث و نتیجه گیري. 5

بعد عوامل "فرضیه اول . در این بخش به بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، پرداخته می شود
با توجه به مقدار . تأیید شد "فردي در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر دارد

p-value براي بعد عوامل فردي، فرضH0 وامل فردي فاقد تأثیر هستندمتغیرهاي بعد ع(براي این فرضیه (
. پذیرفته می شود) حداقل براییکی از متغیرهاي بعد عوامل فردي تأثیرها متفاوت است(H1رد شده و فرض

نوع شرکت ها نشان  4متغیر بعد عوامل فردي و  4براي % 95همچنین میانگین ها به همراه فاصله اطمینان 
اي کارآفرینی مؤسسان، متغیر سطح تحصیالت، متغیر تجربه داد که در این فرضیه به ترتیب متغیر ویژگی ه

همچنین در این فرضیه نظرات شرکت هاي . صنعتی و متغیر تجربه مدیریتی داراي بیشترین تأثیر بوده اند
در سطح دیگري ) شکست خورده( 4تقریباً در یک سطح بوده، اما نظرات شرکت هاي نوع  3و  2و  1نوع 

رسد شرکت هاي موفق در زمینه بعد عوامل فردي و به تناوب آن متغیرهاي این  بوده است؛ که به نظر می
بعد مالی در موفقیت "فرضیه دوم  .بعد، نسبت به شرکت هاي شکست خورده داراي عملکرد باالتري بوده اند
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براي  p-valueبا توجه به مقدار . تأیید شد "هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر داردیا شکست شرکت

متغیرهاي  حداقل براییکی از(H1رد شده و فرض) متغیرهاي بعد مالی فاقد تأثیر هستند( H0بعد مالی، فرض
 4براي % 95همچنین میانگین ها به همراه فاصله اطمینان . پذیرفته می شود) بعد مالی تأثیرها متفاوت است

کار، متغیر دسترسی یر داشتن طرح کسب و نوع شرکت ها نشان داد که در این فرضیه متغ 4متغیر بعد مالی و 
ها، متغیر میزان آورده مالی داراي بیشترین تأثیر و متغیر دسترسی به وام بانکی داراي کمترین به سایر حمایت
تقریباً در یک سطح بوده، اما  3و  2و  1هاي نوع همچنین در این فرضیه نظرات شرکت. تأثیر می باشند

در یک سطح دیگري بوده است؛ که به نظر می رسد شرکت ) ست خوردهشک( 4نظرات شرکت هاي نوع 
هاي موفق در زمینه بعد عوامل مالی و به تناوب آن متغیرهاي این بعد، نسبت به شرکت هاي شکست خورده 

بعد فناورانه در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري "فرضیه سوم  .داراي عملکرد باالتري بوده اند
متغیرهاي بعد (H0براي بعد فناورانه، فرض p-valueبا توجه به مقدار . تأیید شد "ران تأثیر داردنانو در ای

حداقل براییکی از متغیرهاي بعد فناورانه تأثیرها متفاوت (H1رد می شود و فرض) فناورانه فاقد تأثیر هستند
 4متغیر بعد فناورانه و  4اي بر% 95همچنین میانگین ها به همراه فاصله اطمینان . پذیرفته می شود) است

و متغیر نوع مالکیت و دانش فنی  نوع شرکت ها نشان داد که در این فرضیه به ترتیب متغیر میزان نوآوري
داراي بیشترین تأثیر و متغیر دسترسی به شبکه تجهیزات و آزمایشگاه خارج از کشور و متغیر دسترسی به 

همچنین در این فرضیه . تیب داراي کمترین تأثیر می باشندشبکه تجهیزات و آزمایشگاه داخل کشوربه تر
در سطوح دیگري قرار  4و  3تقریباً در یک سطح بوده اما نظرات شرکت هاي  2و  1نظرات شرکت هاي نوع 

که به نظر می رسد شرکت هایی که در سطوح باالتري از موفقیت قرار دارند، در زمینه بعد فناورانه و به . دارد
فرضیه . تغیرهاي این بعد، نسبت به شرکت هاي شکست خورده داراي عملکرد باالتري بوده اندتناوب آن م

 "بعد روابط خارج از شرکت در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در ایران تأثیر دارد"چهارم 
بعد روابط خارج  متغیرهاي(H0براي بعد روابط خارج از شرکت، فرض p-valueبا توجه به مقدار . تأیید شد

حداقل براییکی از متغیرهاي بعد روابط خارج از شرکت (H1رد می شود و فرض ) از شرکت فاقد تأثیر هستند
متغیر بعد  4براي % 95همچنین میانگین ها به همراه فاصله اطمینان . پذیرفته می شود) تأثیرها متفاوت است

ر این فرضیه به ترتیب متغیر دسترسی به شبکه ها نشان داد که دنوع شرکت 4روابط خارج از شرکت و 
تأمین، متغیر دسترسی به شبکه توزیع، متغیر ارتباط با اساتید دانشگاه و متغیر ارتباط با شرکت ها، مؤسسات و 
افراد خارج از کشور داراي بیشترین تأثیر و متغیر دسترسی به بازار دولتی و متغیر ارتباط با نهاد هاي مالی به 

تقریباً در  3و  2و  1همچنین در این فرضیه نظرات شرکت هاي نوع . راي کمترین تأثیر می باشندترتیب دا
که به نظر می . در سطح دیگري بوده است) شکست خورده( 4یک سطح بوده، اما نظرات شرکت هاي نوع 

نسبت به رسد شرکت هاي موفق در زمینه بعد روابط خارج از شرکت و به تناوب آن متغیرهاي این بعد، 
  . شرکت هاي شکست خورده داراي عملکرد باالتري بوده اند

در متغیرهاي ظرفیت نوآوري و پوشش روابط ) 2010(ماکاال: نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش هاي
حرفه اي / در متغیرهاي نواوري هاي بالقوه، پیشینه آموزشی) 2006(شبکه اي؛ کاف، کالینکز و لیمن 
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در متغیرهاي ) 2005(ی اولیه، انگیزش مؤسسان و موقعیت تجاري؛ تیموسی بیتس مؤسسان، وضعیت مال
مالکان و ویژگی هاي شرکت هایشان، مدارك دبیرستانی و تجربه خاص؛ برودرل، پریسندورفر و 

 در) 2003(در متغیرهاي در دسترس بودن سرمایه، سطح آموزشی و تجربه مالکان؛ هد ) 1992(زیگلر
مالکان قبل از راه اندازي کسب و کار و آموزش؛ لوسیر و / بع مالی، تجربه کاري مدیرانمتغیرهاي داشتن منا

در متغیرهاي سرمایه، تجربه صنعتی، تجربه مدیریتی، مشاوران حرفه اي، آموزش و بازاریابی؛ ) 2010(حلبی 
ید و توزیع؛ بنزینگ و در متغیرهاي بازاریابی، مسایل مالی، تول) 1387(مهدوي و فتح اله بیاتی و راستی برزکی

در متغیرهاي مهارت هاي عمومی مدیریت خوب ، حمایت هاي دولتی رضایت بخش، ) 2009(چو و کارا 
آموزش مناسب، دسترسی به سرمایه، تجربه کاري قبلی، عوامل بازاریابی، توانایی مدیریت پرسنل، شاه، 

با یک دانشگاه، بودجه کافی، ) پیوستگی(در متغیرهاي مدیریت شرکت نوپا، ارتباط) 2009(ویلکینسون و یلپ
در متغیرهاي دسترسی به سرمایه، ویژگی هاي مدیر، ) 2006(بازار هدف، مالکیت معنوي؛ کارتر و ون آکن

؛ راگاف، لی و )موضوعات مالی،موضوعات استراتژیک، دسترس بودن سرمایه( مالکان، آموزش و تجربه
دسترسی به : از قبیل(هاي بازاریابی، مالیاي مدیریتی، فعالیتهکارآفرینان، مهارت در متغیرهاي) 2004(سو

هاي صورت ه که این پژوهش را از سایر پژوهشآن چ. همخوانی دارد) منابع مالی جذاب، شرایط اقتصادي
عواملی در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي فناوري نانو در  گرفته متمایز می سازد، توجه به مجموعه

اکثر . در شرکت هاي نوپاي فناوري نانو قرار نگرفته است که تاکنون مورد بررسی جامعباشد، ایران می
پژوهش هاي صورت گرفته درباره عوامل موفقیت یا شکست شرکت ها در جهان معطوف به عوامل مالی می 
باشد، در صورتی که در موفقیت یا شکست شرکت ها عوامل بسیاري دخیل هستند که نباید نادیده گرفته 

نادیده گرفتن این عوامل و توجه صرف به جنبه مالی، گاهی عواقب جبران ناپذیري را براي شرکت ها . شوند
داشتن طرح کسب و کار، میزان آورده (در این پژوهش ضمن در نظر گرفتن عوامل مالی. ایجاد می نماید

اي کارآفرینی مؤسسان، ویژگی ه(، عوامل فردي)مالی، دسترسی به وام بانکی، دسترسی به سایر حمایت ها
میزان نوآوري، دسترسی به شبکه (و عوامل فناورانه) سطح تحصیالت، تجربه صنعتی، تجربه مدیریتی

دسترسی (و روابط خارج از شرکت ) ، نوع مالکیت و دانش فنی -خارج  و داخل کشور -تجهیزات و آزمایشگاه
اد هاي مالی، ارتباط با شرکت ها و مؤسسات افراد خارج به بازار دولتی، ارتباط با اساتید دانشگاه، ارتباط با نه

که در موفقیت یا شکست شرکت هاي نوپاي ) از کشور، دسترسی به شبکه تأمین و دسترسی به شبکه توزیع
  .فناوري نانو دخیل بودند؛ مورد بررسی قرار گرفت و اثرات آن ها تأیید گردید
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  مدل پیشنهادي موفقیت یا شکست شرکت هاي تازه تأسیس فناوري نانو در ایران :1شکل 
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  پیشنهادها  - 6
  بعد عوامل فردي

  پیشنهاد می شود با توجه به  مورد مطالعه 4نوع ي ها شرکتمدیران به با روز افزون شرکت هارقابت ،
و ...) ریسک پذیري، نوآور بودن، انگیزه شخصی و: از قبیل( بهره گیري از ویژگی هاي کارآفرینی

 .نمایند تر پررنگتوان رقابتی خود را افزایش داده و حضور خود را در بازار  ،کسب مزیت نسبی
 هاي کارآفرینان موفق در عرصهي ویژگیتوانند با مطالعهو مدیران این نوع شرکت ها می مؤسسان

ها را در خود ایجاد کرده و یا تقویت نمایند و در صورت عدم هاي گوناگون سعی نمایند، این ویژگی
 .ها باشندتحقق این امر افرادي را استخدام نمایند که داراي این ویژگی

 پیشنهاد می شود با توجه به مؤثر بودن سطح تحصیالت در موفقیت یا  4ي نوع به مدیران شرکت ها
ها، افرادي را به کار گیرند که داراي تحصیالت دانشگاهی مربوطه در این زمینه باشند  شرکتشکست 

  .و قبل از تأسیس شرکت ها از تجربیات این افراد بهره مند گردند
  و شرکت  مدیریتی براي شرکت ها مهم تلقی شده استو  صنعتیبا توجه به این که میزان تجربه

به مدیران  ،داشته اند 4در این موارد عملکرد مناسب تري نسبت به شرکت هاي نوع  3و2و1هاي نوع 
هاي افراد و شرایطی جهت بهره گیري از تجربه پیشنهاد می شود، 4و مؤسسان شرکت هاي نوع 

ي حضور در افرادي را استخدام نمایند که از تجربهو  داینشرکت هاي موفق در این حوزه فراهم نم
توان به ي این شرایط میاز جمله. صنایع با فناوري باال و تجربه مدیریتی شرکت ها برخوردار باشند

فعال در این چنین مواردي اشاره نمود؛  هایی و یا حضور، سمینارها و همایشهاگردهمایی برگزاري
  .دنفراهم آوریشان نظر و بهره گیري از تجربیات را براي شرکت هافرصت تبادل در راستاي آن  که

  بعد مالی  

  با توجه به این موضوع که داشتن طرح کسب و کار داراي بیشترین تأثیر در موفقیت و یا شکست
این مورد را بسیار مهم  2و 1و شرکت هاي نوع  می باشد در بعد مالی فناوري نانو نوپايشرکت هاي 

ساله  5 میان مدت ساله و یا طرح هاي جامع 10مدت  تلقی کرده اند و از طرح هاي جامع بلند
پیشنهاد می شود که طرح هاي خود را از حالت طرح هاي  4و3استفاده نموده اند به شرکت هاي نوع 

و  ت طرح هاي جامع بلندمدت سوق دهندخاص و مدون و طرح هاي ضمنی و مدون نشده به سم
  .فعالیت هاي خود را براساس اهداف تعیین شده در طرح کسب و کار انجام دهند

  مکان،: از قبیل(پیشنهاد می شود، میزان دسترسی خود به حمایت هایی 4به مدیران شرکت هاي نوع 
را افزایش دهند و با پشتوانه محکم تري شروع به کار نمایند؛ ) نیاز و تأسیسات مورد امکانات و تجهیزات

در این امر پیشتاز تر بوده اند و در زمان تأسیس از این گونه حمایت ها  3و2و1زیرا شرکت هاي نوع 
می توانند این حمایت ها را هم از طریق بخش خصوصی و شرکت  4شرکت هاي نوع  .برخوردار بوده اند
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مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، پارك هاي علم و فناوري، ( سرمایه گذاري و هم از طریق بخش دولتیهاي 

  .کسب نمایند...) ستاد توسعه ي فناوري نانو و
  بیش تر بوده و نتایج  4از شرکت هاي نوع  3و2و1با توجه به این که میزان آورده مالی شرکت هاي نوع

ه به دانش بنیان بودن این شرکت ها، این شرکت ها براي با توج حاصل از مصاحبه هم نشان داد که
نیازمند داشتن منابع مالی مناسب براي حضور در بازارهاي رقابتی هستند و  هایشانتجاري نمودن فعالیت 

با اهمیت تلقی شده است؛ به مدیران شرکت هاي نوپاي فناوري نانو و  شرکتمیزان آورده مالی براي 
هاي تأمین از جمله راه. خود را افزایش دهندشود میزان آورده مالی توصیه میشرکت هاي در حال تأسیس 

هاي بانکی است، در نتیجه با مهیا نمودن شرایط منصفانه براي مالی شرکت ها، بهره گیري از وام منابع
  .پرداخت آن، زمینه حضور موفق شرکت ها را فراهم نمایند استفاده از این منابع مالی و باز

  انهناوربعد ف 

  پیشنهاد می شود قبل از اقدام به تأسیس شرکت، بررسی ها و مطالعات الزم را در  4به شرکت هاي نوع
  .نوع مالکیت و دانش فنی صورت دهند همچنینمورد میزان نوآوري و 

  به شبکه تجهیزات و آزمایشگاه هاي داخل و خارج از کشور  2و1نوع  هايشرکتبا نظر به این که
دسترسی بهتري داشته اند، به شرکت هاي در حال تأسیس پیشنهاد می شود قبل از اقدام به تأسیس 

نظر خود را بررسی نموده و  خارجی و داخلی شرکت مورد تجهیزاتشرکت، میزان دسترسی به شبکه 
. هاي الزم را ببرندات آن ها در شرکت هایشان استفادهیند که بتوانند از امکانسپس اقدام به تأسیس آن نما

این پژوهش نیز میزان دسترسی خود را به شبکه تجهیزات و آزمایشگاه  4و  3همچنین شرکت هاي نوع 
  .تر نمایندهاي داخل و خارج از کشور بیش

  بعد روابط خارج از شرکت

  می شود در سیستم هاي تأمین مواد اولیه و توزیع محصوالت خود  پیشنهاد 4به مدیران شرکت هاي نوع
تجدید نظر نمایند و همچنین شرکت هاي در حال تأسیس و نوپا پیشنهاد می شود قبل از اقدام به تأسیس 
شرکت، سیستم هاي تأمین مواد اولیه و سیستم هاي توزیع محصوالت را بررسی نمایند و بهینه ترین 

  .سیستم توزیع محصول به بازار را انتخاب نمایند ولیهسیستم تأمین مواد ا
  این پژوهش توصیه می گردد به  4به مدیران شرکت هاي تازه تأسیس فناوري نانو و شرکت هاي نوع

علمی خود، همواره به مشاوره و راهنمایی گرفتن از اساتید  پیشرفتجهت افزایش سطح دانش و 
د موجب می شود، در عرصه رقابتی امروزي شرکت ها به موقع دانشگاهی اهتمام ورزند، که این عامل خو

می  همچنین این شرکت ها نقاط ضعف خود را بهبود بخشیده و مانع از مواجه شدن با شکست شوند؛
توانند از پژوهش هاي صورت گرفته در بخش هاي دانشگاهی براي ارتقاي سطح فناوري خود استفاده 

با اساتید دانشگاهی براي موفقیت شرکت ها، می ) اوره اي و تحقیقاتیمش(ارتباطبا توجه به اهمیت . کنند
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توان در صورت تمایل اساتید خبره در این حوزه، شرایطی را براي بهره گیري از مشاوره این اساتید به 

 .نمود مهیاصورت آن الین 
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