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 1چكیده

ضور که در ح کنندمیانتخاب  هابنگاهرشد انتخابی هوشمندانه در مسیر تکامل بنگاه است.  راهبرد
 ، مطالعه نقش ریسک در انتخابپژوهشریسک چگونه از منابع خود برای رشد استفاده کنند. هدف از این 

ین است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشدر ایران پیشرفته  فناوریاستراتژی رشد بنگاه در صنایع با 
های خبرگان و پیشنهادهای محقق پیشرفته و دیدگاه فناوریدر داخل و خارج از کشور، بررسی صنایع با 

آوری شده و با استفاده از مدل ای محقق ساخته، جمعهای پژوهش از طریق پرسشنامهبنا گردید. داده
صنعتی کشور  هایبنگاهرد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران معادالت ساختاری مو

فاده در دسترس است گیرینمونهاز روش  هاداده آوریجمع منظوربه. استپیشرفته   فناوریدر صنایع دارای 
( 8نفره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که:  158ای ی حاصل از نمونههادادهشد و 

 بنگاه( منابع بر استراتژی رشد 2است،  مؤثر هاآن کارآمدیبر  با تکنولوژی باال بنگاههای رشد استراتژی
ه های رشد استفادتک براساس نوع ریسک، از منابع، برای استراتژیهای بنگاه( 7، هست تأثیرگذارتک های
ود ، برای رشد به شکل سکارآمدیاز  ندکمیبراساس ریسکی که ادراک  تکنولوژی باال بنگاه( 1و  ندکمی

 . دآورمیبرای رشد را فراهم  موردنیازو جذابیت منابع 

 

بنگاه،  کارآمدی ؛رشد خارجی ؛رشد داخلی ؛نفوذ در بازار ؛ها: استراتژی رشدواژهکلید

 .ریسک مقررات گمرکی ؛ریسک ارزی ؛ریسک بانكی ؛ریسک مالی
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 مقدمه .1

فزایش در اندازه و مقیاس عملیات بنگاه یا بهبود در کیفیت که نتیجه ا»رشد را  [81] پنروز
. گیردمیر در نظ «سازمان هایفعالیتبهبود در فرآیندهای بنگاه باشد و یا توسعه گستره یا ماهیت 

به دالیلی از  هابنگاهکند. بنگاهی که نتواند رشد کند، با رشد رقبا از نظر موقعیت رقابتی افول می
بار، وجود قدرت و اعت ، کسبفناوریقبیل بقا، اقتصاد مقیاس، خواست مالکان، رونق بازار، تغییرات 

ده انتخاب . بازدارننندکمیهای رشد را انتخاب و دستیابی به خودکفایی استراتژی مقررات یا حمایت
استراتژی رشد در بنگاه عالوه بر محدویت منابع مالی و سرمایه برای رشد، مجموعه ریسکی است 

د. درک وشتواند مانع از انتخاب استراتژی رشد بنگاه می هامحدودیت. این کندمی ادراککه بنگاه 
ابتی وادار نماید. انتخاب استراتژی رق منفییا رشد  سازیکوچکبنگاه را به انتخاب  تواندمیریسک 
سه پایداری اقتصادی کشور در مقای. باال دارند اهمیت بیشتری دارد فناوریدر صنایعی که  هابنگاه
و تجمیع سرمایه،  گیریشکلهای رقیب در همان صنعت در سایر کشورها، مدل هایبنگاهبا 

قاء کیفی و رقابت کیفیتی از عواملی و محدودیت حجم بازار، امکان ارت فناوریمحدودیت جذب 
، فناوری. ساختار تدریجی و تکاملی توسعه [8۴مؤثرند ] هابنگاهپذیری این هستند که روی رقابت

بسیار  شود شرایط رقابتیو توانا نیز باعث می کارآزمودهارتقا کیفیت و محدودیت نیروی انسانی 
 .[3اشد ]بدشوار باشد و به ابزارهای استراتژی فراتر نیاز 

در صنعتی معین اتفاق  8بندی استراتژیگروه گیریشکلکه با  چندجانبهالگوهای جدید انحصار 
، به موقعیت مطلوب و باالتر قرار داردبنگاه از موقعیت راهبردی که در آن  2شافتد، بازدارنده برازمی

ز . پرش اگردندمی زادرون صورتبههای برازش، مانع رشد خطی و تدریجی بنگاه است. بازدارنده
ها به استراتژی رشد متناسب وابسته است. عالوه بر این در صنایع پیشرفته نفوذ در این بازدارنده

کافی  تواندمین تنهاییبهنیاز است و مسیر رشد فیزیکی  تریمتنوعدر ابعاد  گذاریسرمایهبازار به 
ارآفرین را بنگاهی کوچک ک تواندمیگاهی باشد. نوع آوری صنعتی یا خالقیت در صنایع پیشرفته 

جه کنند و باید به همه ابعاد رشد تو هابنگاه بنابراین؛ به پیشران رشد یک بنگاه بزرگ تبدیل کند
قرار  وجهموردتبرای رشد را  ایسنجیدهبر اساس آن با توجه به منابع در اختیار و ریسک، استراتژی 

   .دهند
ه در یا ارگانیک ک زادرونرشد دارند. رشد داخلی،  استراتژیدو نوع  هابنگاهبراساس نوع منابع 

دهد. آن بنگاه سهمی از منابع در دسترس خود را به توسعه فیزیکی، بازار یا محصول اختصاص می
دغام یا جذب  و ا هابنگاهیا هیبریدی که در آن بنگاه در صدد ائتالف با سایر  زابرونرشد خارجی، 

ه پرداخته شده است که در صنایع پیشرفت سؤالدر این نوشتار، به این  آید.برمی دیگر هایبنگاه
ه است چگونه بود هاآن کارآمدیکنند. نقش رشد در افزایش چگونه به رشد توجه می هابنگاهکشور 

                                                                                                                             
1 Strategic group 

2 Mobility barriers 
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نتخاب ا مؤثرو از میان انتخاب متعدد هزینه کرد منابع، در مسیر رشد، بر اساس چه الگویی راهبرد 
ار کدر این مطالعه سازو. گذاردمی تأثیر هاانتخاباقتصادی چگونه بر این  هایریسکو  ودشمی

 وردنیازمها و دالیل رشد و توجه به منابع پیشرفته با توجه به انگیزه فناوری هایبنگاهرشد و توسعه 
اتژی رشد بنگاه استر تأثیربرای دستیابی به جواب، اهداف چهارگانه: الف( تعیین شود. رشد تبیین می

( تعیین انواع منابع بر استراتژی رشد بنگاه، ج تأثیرپیشرفته، ب( تعیین  صنایعبنگاه  کارآمدیبر 
از  گیریهرهبو د( تعیین شیوه  مختلف بر استفاده از منابع بنگاه در فرآیند رشد هایریسکاثرات 

 . دشومیرشد بنگاه، دنبال  تداومبرای  کارآمدیمنافع حاصل از 

 
 پژوهش  یشینهپ و مبانی نظری .2

 هایشرکتائتالف میان  381استفاده از یک نمونه مرکب از  با [1] 8کاردیو و همکاران پیشینه.
 گذاریسرمایه دهندمیترجیح  هاشرکتنشان دادند که  2۴۴1 تا 2۴۴۴ هایسالاتحادیه اروپا بین 

 مبتنی بر توسعه و متنوع هاآن هایاستراتژی زمانی که ویژهبهمشترک جدیدی را اتخاذ نمایند 
که از استراتژی  دهندمیسایر انواع ائتالف را زمانی ترجیح  هاآن حالدرعینباشد.  2سازی مرتبط

ستراتژی ا تأثیر، المللیبین هایائتالف. افزون بر این، در کنندمیتبعیت  7متنوع سازی غیرمرتبط
. نتایج هستفعال در همان گروه صنعتی  هایشرکتا تمامی رشد بر نوع حاکمیت ائتالف، مشابه ب

 مثبتی بر تأثیردر عملکرد آن در رابطه با رقبا  نشان داد که شهرت شرکت [7] 1مطالعه اگنیهوتری
ن، دارد. افزون بر ای زادرونرشد داخلی یا  هایاستراتژیاستراتژی رشد خارجی و تأثیری منفی بر 

 .کندیمدر رابطه میان عملکرد و انتخاب استراتژی رشد عمل  کنندهتعدیلیک متغیر  مثابهبهرقابت 
 نتأمیکوچک و متوسط استراتژی زنجیره  هایشرکتدریافتند که  [87و همکاران ] شریفی

ر خود مانعی د هاآن تأمین، زنجیره درنتیجهکنند و خود را قبل از نوآوری در محصول بررسی نمی
منجر  أمینتو استراتژی زنجیره  کنندگانتأمین، درگیری فعاالنه عالوهبهمسیر رشد بنگاه است.  

بیان داشتند که برخی از  [83] 5گیری استراتژی مهم برای رشد خواهد شد. وبر و تاربابه یک جهت
گذارد. یکپارچگی بعد از ادغام، می تأثیررشد خارجی،  مؤلفهفرآیندها بر عملکرد خرید و ادغام، دو 

 شد خارجیر استراتژیساختاری و فرهنگی دو بنگاه یکی از مشکالت انتخاب  هایتفاوتبا توجه به 
سازمانی رویکردی است که بازدارندگی  -است. تمایز مدیریت و مالکیت و رواداری فرهنگی

رساند. همچنین، انتخاب رویکردی مناسب برای راهبردی را در خرید و ادغام به حداقل می

                                                                                                                             
1. Criado et al. 
2. Related diversification  

3. Unrelated diversification  

4. Agnihotri  
2. Weber and Tarba 
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ادغام  هایشرکتفرهنگی میان  هایتفاوتو  افزاییهم)بر اساس پتانسیل  یکپارچگی بعد از ادغام
 کند.شده( ترک خدمت کارکنان و مدیران اجرایی را در شرکت خریداری شده حداقل می

جدید در  گذاریسرمایهشرکت  271ی حاصل از هادادهبا استفاده از  [3] 8گچن، ژو و وان
ع، جدید با ترکیبات مختلفی از مناب هایگذاریسرمایهصنایع پیشرفته در چین، نشان دادند که 

رشد از طریق مشارکت منجر به تنوع  کهدرحالی. کنندمیرشد متفاوتی را دنبال  هایاستراتژی
هر دو  ،شدن شرکت اثربخشی بیشتر دارد المللیبینو خرید در شرایط  گرددمیبیشتر محصوالت 

، نقش وهعالبه. گردندمیجدید برای بقا  گذاریسرمایهاستراتژی منجر به شانس بیشتر شرکت 
رشد و عملکرد شرکت سرمایه جدید  هایاستراتژیفناورانه در تعدیل رابطه میان  هایقابلیت
 و آشکار است.  مشاهدهقابل

توران ایاالت متحده دریافتند که ای مرکب از صنعت رسبا استفاده از نمونه [۶]چاتوت و السن 
ت است. از سوی دیگر، استراتژی شرک مؤثرریسک محیطی بر عملکرد شرکت و استراتژی شرکت 

است. در نهایت، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه  تأثیرگذاربر ساختار سرمایه و عملکرد شرکت 
 . ستا مؤثربر عملکرد شرکت 

 توسعه در ارزش ایجاد هایمکانیزم بررسی را با هدف ایمطالعه [8]زاده و همکاران حمیدی

 در توسعه راهبردهای از یکی مثابهبه روش این که انجام دادند. به باور محققان، زمانی درونی

 وکارکسب جدید واحدهای برای بتواند که رودمی شود، انتظار گرفته کار به شرکت سطح

 بنگاه، جوانی که بود مؤید آن [2] فیض پور و همکاران پژوهش  کند. نتایج ارزش ایجاد شرکت،

 و تبلیغات و ونقلحملبرای  شده انجام مخارج بنگاه، در فعال هایتکنسین سهم آن، سودآوری
 بنگاه، اندازة بنگاه است. سریع بر رشد مثبتی تأثیر تأسیس تازه هایبنگاه خالص نرخ نهایت در

 سریع . رشددهدمی قرار تأثیر را تحت سریع رشد دارمعنی اما غیرخطی، صورتبه همچنین

 گیرد.  قرار نیز بنگاه وریبهرهو  مالکیت تأثیر تحت تواندمی تولیدی کوچک هایبنگاه
شرکت کرده است. او  7درش نظریهبه  توجهیقابلکمک  [81] 2پنروزمبانی نظری پژوهش. 

رش مداوم گست»و  «فرآیند توسعه درنتیجهافزایش در اندازه و یا بهبود کیفیت » مثابهبهرا رشد 
رشد یک شرکت را با فرآیند  ،. پنروزکندمیتعریف  «یک سازمان هایفعالیتمحدوده و ماهیت 

ه که در آن یک زنجیره تغییرات تعاملی منجر به بزرگ شدن انداز کندمیبیولوژیکی طبیعت مقایسه 
بر  اقتصادی سنتی وتحلیلبررسی. دهدمیپدیده در حال رشد رخ  هایویژگیات در همراه با تغییر

بنابراین، رشد فقط تعدیلی است که در اندازه شرکت ؛ دارد تأکیدمزایا و معایب اندازه خاص شرکت 
اما برای پنروز، اندازه تنها محصول فرآیند رشد است. پنروز این ؛ شودمیو با توجه به شرایط داده 

                                                                                                                             
1 Chen, Zou, and Wang 
2 Penrose 

3 Theory of growth 
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، هاتفرص تأثیرشرکت، بلکه تحت  «داخلی» هایفعالیتتوسعه ایجادشده را نه تنها ناشی از 
 که خارج از شرکت هستند.  داندمیتغییرات و اقداماتی 

ادغام و اکتساب حق  (8 .تژی رشد دارای دو ویژگی عمده استاسترا  [7] یتریآگوهاز نظر 
 و ظ کندخود را حفبتواند موقعیت   وکارکسبپای بازار تا برای رشد پا به  موردنیازمالکیت منابع 

ند هنگام ککه اثربخش  ایگونهبههای رقابتی که برای تداوم رقابت ایجاد انواع جدید سالح  (2
ها بر ویژگی اول متمرکز اغلب شرکت .است وکارکسب موردنیازی شدید، شدن رشد و شروع تکانه

 شدید هایشود تا برای رشد در یک حیطه رقابتی به هنگام شروع تکانهشوند و این موجب میمی
ها بر دلیل اینکه بیشتر شرکت .[85نباشند ]که شرایط رقابتی متنوعی وجود خواهد داشت، آماده 

کز که رشد در فازهای ابتدایی نیازمند تمر شوند آن استهای استراتژیکی متمرکز نمیمهارت توسعه
شوند و به تعادل مالی احتیاج پیدا ها مقروض میآوری منابع جدید است. شرکتشرکت بر جمع

منظور جریان نقدینگی از منابع داخلی شرکت به تأمینقادر به  هاآن کنند، اما فقط تعدادی ازمی
 . [1بود ]هند گذاری برای مرتفع کردن این نیازها خواسرمایه

ی های سازماندرنتیجه زمان و منابع مدیریتی بسیار محدودی برای ایجاد انواع مختلف مهارت
 وما  عمها شود. شرکتهای شدید، صرف میدر شرایط تکانه هاآنبرای بقاء و تمرکز بر  موردنیاز
جدید  نقاط ضعف یا شرایط ندرتبهکنند و گذاری میهای خود را بر نقاط قوت فعلی پایهاستراتژی

تند هس هاییآندر سطح بنگاه برای مؤسسات تجاری،  هااستراتژی. بهترین [83کنند ]را لحاظ می
 .گرددمی هاآن، سودها یا ترکیبی از برخی یا همه هادارایی، هافروشکه موجب رشد و افزایش در 

د که ها ابزارهایی هستن. استراتژیایجاد مزیت رقابتی در بازار است وکارکسبهدف یک استراتژی 
تا  شودمیباعث  رشد هایاستراتژیتواند به اهداف خود دست یابد. سازمان می هاآنواسطه به

مواجهه هرچه بیشتر با  منظوربهگذاری در توسعه محصوالت جدید و همچنین فروش سرمایه
پیش رو دارند: رشد داخلی و رشد برای رشد دو گزینه  هاشرکتبازارهای در حال ظهور قرار گیرد. 

 .اندشدهدادهنشان  8جدول خالصه در  طوربه هااستراتژی. این [8۶] یخارج
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 هاآنرشد و الزامات  هایاستراتژی. 8جدول 

نوع 

 رشد

استراتژی 

 اصلی رشد
 برای رشد موردنیازشرایط  استراتژی فرعی

 

 

 

 

 

 داخلی

 و توسعه پژوهش
جدید هستند و تولید  کامال محصوالت اضافه شده - و توسعه محصول پژوهش

دارد که هنوز در بازار وجود  هاییظرفیتنیاز به  هاآن
 ندارد.

 شودمیتولید جدید تولید  هایفناوریمحصوالتی با -
 که هنوز در بازار وجود ندارد.

دامنه تولید شرکت مشتمل بر محصوالت انحصاری -
 است.

ار در حال حاضر مطلقا  موجود به باز هایظرفیتعرضه 
 وجود ندارد.

 هگونهیچبه دلیل شفافیت ناقص بازار، خریداران -
 اطالعاتی در مورد عرضه ندارند.

باال  ازحدبیشمحصوالت برای خریداران  هایقیمت-
 باشد.

 و توسعه در فرآیند پژوهش

در  گذاریسرمایه
 بازار

 گسترش جغرافیایی

مشتریان رشد درآمد حاصل از 
 موجود

 توسعه دانش

توانمندسازی افراد، اصالح 
 ساختار سازمانی و بهبود رهبری

 گذاریسرمایه
 فیزیکی

 

 

 خارجی
 خرید و ادغام

 .شروع شود فورا اضافی باید  هایظرفیتاستفاده از - ادغام یا خرید موافقت شده

 در بازار نباید افزایش یابد. هاظرفیت-

 رقیب دیگر باید حذف شود. کههنگامی-

تجربه و دانش فنی باید منتقل شود چون  کههنگامی-
 .انجامدمیدستیابی به آن مدت زیادی به طول 

 برانگیزبحثتصاحب )تملک( 

 گذاریسرمایهعدم 

 خرید سهام مدیریتی شرکت

 
 پژوهش شناسیروش .3

 ، زیرا به دنبال طراحی وهستای و کاربردی این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه
ر کاربرد پیشرفته است و همچنین با تکیه ب فناوریدر صنایع با  هاهاعتبارسنجی استراتژی رشد بنگا

  .و آزمون مدل در صنایع پیشرفته به بعد کاربردی تحقیق نیز توجه شده است
زامات پیشرفته بنا به ال فناوریفعال در صنایع با  هایشرکتپژوهش.  هایفرضیهتوسعه 

 هایستراتژیای که در اختیار دارند از هایقابلیترقابتی و نیاز به توسعه و رشد و متناسب با منابع و 
ر . درا در آینده تعیین خواهد کرد هاآنکه موفقیت یا عدم موفقیت  کنندمیرشد مختلفی استفاده 

ب های رشد را در قالاستراتژی توانمیکه در بخش مبانی نظری بدان اشاره شد،  بندیدستهیک 
ر نوع اتخاذ ه حالبااینکرد.  بندیتقسیمدو گروه استراتژی رشد داخلی و استراتژی رشد خارجی 

. ندکمیاستراتژی جهت رشد مستلزم در دسترس بودن منابعی است که چنین رشدی را مهیا 
ب را نوع استراتژی منتخ تواندمیپیشرفته نیز  فناوریموجود در صنایع با  هایریسک، الوهعبه

لف و مخت هایریسک، تعیین اینکه آیا اتخاذ استراتژی تحت درمجموعخود قرار دهد.  الشعاعتحت
روری مبنگاه شود، حائز اهمیت است.  کارآمدیتواند منجر به های شرکت مینیز با توجه به قابلیت
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با  های موجود در صنایعریسک زمانهم تأثیرای دهد تاکنون مطالعهبر مطالعات پیشین نشان می
را بر انتخاب استراتژی رشد )داخلی و خارجی( و در  هابنگاههای )منابع( پیشرفته و قابلیت فناوری
 یالعات قبلکه در مطهایی بنگاه بررسی نکرده است. از سوی دیگر، منابع یا قابلیت کارآمدینهایت 

. اندداشتهمورد بررسی قرار گرفته است محدود بوده و یا در سایر صنایع موضوعیت  [8[ و ]81]
بررسی تمامی منابعی که در صنایع پیشرفته نقشی کلیدی دارند نیز ضروری است  کهدرحالی

 . هستاصلی نوع استراتژی رشد انتخابی توسط بنگاه  کنندهتعیین کهنحویبه
 [۶]بر انتخاب استراتژی نیز باید اظهار داشت مطالعات قبلی  مؤثر هایریسکر خصوص د

نوع آن )رشد داخلی یا خارجی( در نظر  بندیدستهاستراتژی را در قالب یک سازه کلی و بدون 
کلی )و نه مشابه مطالعه حاضر در چهار بخش مالی،  صورتبهریسک بر آن را نیز  تأثیرو  اندگرفته

نگاه ب کارآمدی. نکته حائز اهمیت آن است که انددادهقرار  مدنظرو مقررات گمرکی(  بانکی، ارزی
دو پیامد مهم کسب سود و جذابیت  کارآمدیرشد بنگاه را در آینده دامن بزند. در واقع  تواندمی

باشد. بنگاه قادر است تا سودهای حاصل از  برداشتهدر  تواندمیرا  هاشرکتبرای سایر  وکارکسب
رشد بنگاه را مجددا  در فرآیند رشد وارد نماید یا اینکه آن را از فرآیند رشد خارج کند. به هر ترتیب، 

رای سایر جذابیتی ب تواندمیپیشرفته  فناوریفعال در صنایع با  هایبنگاهبرای  سودآوریچنین 
جدید  هایبنگاهموجود یا تأسیس  هایبنگاهرا تشویق به مشارکت با  هاآنباشد و داشته  هابنگاه

پیشرفته  فناوریتجربی در صنایع با  صورتبه، چنین پیامدهایی تاکنون وجودبااینکوچک نماید. 
موجود در  هایپژوهشدر جهت پر کردن شکاف  ( 8شکل )لذا مدل مفهومی  بررسی نشده است.

  پیشرفته طراحی و تدوین گردید.  فناوریصنایع با 
 گردد:مدل پیشنهادی، فرضیات زیر مطرح میو نیز بر اساس پیشینه و مبانی نظری پژوهش 

1H :ست. ا تأثیرگذاربنگاه  کارآمدیبر  بنگاههای رشد افزایش مقیاس ناشی از استراتژی 

1-1H:  است.  تأثیرگذاربنگاه  کارآمدیرشد خارجی بیشتر از رشد داخلی بر 

2H:  است. تأثیرگذارمنابع بر استراتژی رشد بنگاه  
1-2H است.  تأثیرگذاراز منابع خارجی بر استراتژی رشد بنگاه  بیش: منابع داخلی 

3H: کندمیهای رشد استفاده بنگاه بر اساس انواع ریسک، از منابع برای استراتژی.  
1-3H کندیمهای رشد استفاده مالی و عملیاتی از منابع برای استراتژی ریسک: بنگاه بر اساس. 

2-3H ند.کهای رشد استفاده میبانکی و ارزی از منابع برای استراتژی ریسک: بنگاه بر اساس 

3-3H:  ندکمیهای رشد استفاده بانکی از منابع برای استراتژی ریسکبنگاه بر اساس. 

4-3H ریسک کشوری و مقررات قانونی از منابع برای استراتژی رشد استفاده  اساس: بنگاه بر
 .کندمی

4H:  کندیمرشد به شکل سود و جذابیت منابع فراهم  برایو ریسک،  کارآمدیبنگاه براساس  . 
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1-4H ندکمیرشد منفی انتخاب  ریسک، استراتژی: بنگاه سودآور با وجود منابع در حضور . 

2-4H :گرددمیجذاب شدن آن  سبببنگاه  کارآمدی. 

3-4H :گرددمیسبب جذاب شدن آن  بنگاه سودآوری. 

4-4H:  منبع برای رشد مثبت مثابهبهشود، از سود که از چرخه رشد خارج نمی کسریبنگاه از 
 کند. استفاده می

5-4H:  کندمیجذابیت از منابع خارج از بنگاه برای رشد استفاده  ایجادبنگاه با. 

6-4H: ت. اس مؤثربنگاه از طریق سود و جذابیت بر خروج منابع از چرخه رشد بنگاه  کارآمدی 

ها، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل ، این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهعالوهبه
 صنعتی کشور در هایبنگاهمدیران جامعه آماری در این تحقیق کلیه  .هستمعادالت ساختاری 

ه صنایع عضو اتحادی هایبنگاههایی مثل . بنگاهپذیریدمیپیشرفته صورت  فناوریصنایع دارای 
فعال در صنایع نفت و  هایبنگاهو مخابراتی،   ITفناوریدارای  هایبنگاههوایی و فضایی، 

تعیین  برایمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.  نوین هایفناوریفعال در  هایبنگاهپتروشیمی و 
 اندازه نمونه، از تعداد پارامترهای موجود در روش معادالت ساختاری استفاده شد.

این بنابر؛ وجود دارد SEMارامتر در این مدل پ 11، تعداد پژوهشبا عنایت به مدل پیشنهادی 
تخمین زده شد. در   11۴ حداکثر حجم نمونه و 11۴برابر  5×11حداقل حجم نمونه  11۴تعداد 

تایی در نظر گرفته  ۶۴۴ای نمونه SEMنهایت با توجه به حداقل و حداکثر حجم نمونه حاصل از 
شد. پرسشنامه نهایی شده به تعداد تکثیر گردیده و طی مدت دو ماه در ساعات اداری نسبت به 

با رشد متناسب، شرکت فعال   2۴۴از حدود  شرکت 8۴۴اقدام گردید. برای  دهندگانپاسخپرسش از 
درخواست شد تا  هاشرکتاز مدیران ارشد این  .پرسشنامه ارسال شد  5 در زمینه صنایع هایتک،

 را تکمیل نمایند. هاپرسشنامه
 وعدرمجمبود و  استفادهقابلپرسشنامه ناقص یا غیر 13ی تکمیل شده، هاپرسشنامهاز این تعداد 

 35ی نرخ پاسخگوی دهندهنشانقرار گرفت که  مدنظربرای تحلیل  استفادهقابلپرسشنامه  158
-خعمومی، پاس سؤاالتپرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش کلی بود: در  سؤاالتدرصدی بود. 
 سابقه و مربوط به جنسیت، سن، میزان تحصیالت، رده سازمانی، نوع بنگاه سؤاالتدهندگان به 

 اخیر پاسخ دادند. هایسالو میزان رشد بنگاه در  هفعالیت در صنایع پیشرفت
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 پژوهش یاتی. مدل عمل8شکل 
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بود و  ای لیکرتپرسشنامه از نوع بسته و از طیف پنج گزینه سؤاالتتخصصی،  سؤاالتدر 
پرسش  ۶۶در برگیرنده  درمجموعدر خصوص متغیرهای مدل مطرح گردید. این پرسشنامه  سؤاالتی

 علمیهیئتاعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما، مشاورین، دو نفر از اعضای  بود.
 دانشگاه و نیز دو نفر از خبرگان صنایع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفت. 

م پرسشنامه برای سنجش مفاهی سؤاالت تأییدروایی محتوا در این پژوهش از فرم  تأییدبرای 
ده تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفا منظوربهتفاده گردید. مدل از دیدگاه خبرگان اس

های پرسشنامه توزیع و سپس با استفاده از داده 7۴این منظور یک نمونه اولیه شامل  شد. برای
میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقادیر آلفای کرونباخ برای  آمدهدستبه

 (. 2)جدول  هست بخشیرضایتلذا، پایایی پرسشنامه در حد  .بود ۶3/۴ا بزرگتر از تمامی متغیره
 

 . مشخصات پرسشنامه پژوهش2جدول 

 متغیر
تعداد 

 سؤاالت
 آلفا منبع )منابع(

 Sharifi et al. (2013); Chen et al. (2009); Chathoth 3 سرمایه در دسترس

and Olsen (2007) 
3/۴ 

 Sharifi et al. (2013); Chen et al. (2009); Chathoth 1 مالی و عملیاتیآیی کار

and Olsen (2007) 
13/۴ 

 Sharifi et al. (2013); Chen et al. (2009); Chathoth 1 فناوریدسترسی به 
and Olsen (2007) 

15/۴ 

 Sharifi et al. (2013); Chen et al. (2009); Chathoth 1 ی بازارهافرصت

and Olsen (2007) 
3۶/۴ 

 Bertrand and Lapointe (2015); Sheehan (2010) 35/۴ 87 ریسک

 Criado et al.(2014) 12/۴ 3 رشد هایاستراتژی

 Chathoth and Olsen (2007) 31/۴ ;(Balsam et al. 2011 -6) 3 بنگاه کارآمدی

بازگشت سود به فرآیند 
 رشد

1 Kylaheiko et al. (2011) 33/۴ 

 Criado et al. (2014) 17/۴ 5 هاهبنگاجذابیت برای سایر 

 Chen et al. (2009) 31/۴ 3 خروج منابع از فرآیند رشد

 
 یفتوص آوری شده در این سطح از آمار تحلیلی به دو صورتای جمعداده وتحلیلبررسیبرای 

عیت و ی، شناختی از وضآمار توصیف. در ابتدا با استفاده از شودمیاستفاده  استنباطیآمار ی و آمار
حاصل شد. سپس تحلیل عاملی انجام گرفت و برای  دهندگانپاسخهای جمعیت شناختی ویژگی
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ها و بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل تحقیق، از روش مدل معادالت آزمون فرضیه
 استفاده شد.  1.51نسخه  LISRELافزار ساختاری بهره گرفته شد. جهت اجرای این مدل از نرم

 

 هاو یافته هاتحلیل داده .4

خالصه  طوربه 7شناختی در این پژوهش در جدول نتایج توصیف آماری متغیرهای جمعیت 
 آمده است. 

گیری برای متغیرهای پژوهش در شکل زیر های اندازهمدل. هاسازی و آزمون فرضیهمدل

های سنجش از عدد شده است. با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری کلیه پارامترهای مدلارائه
د، های رشهای ریسک، منابع و استراتژیتوان گفت که سنجش سازهبزرگتر هست لذا می 3۶/8

 درستی صورت گرفته است.به عکارایی، جذابیت، سودآوری و خروج مناب
 

 . مشخصات نمونه مورد بررسی7جدول 

 درصد متغیر

 زن %2۴/81مرد و %1۴/15 جنسیت

 مجرد ٪3۴/83 و متأهل ٪7۴/1۴ وضعیت تأهل

 5۴بیش از  ٪81/81و   7۴کمتر از  ٪5/85، 13تا  1۴بین  ٪1/71، 73تا  7۴بین  ٪73/78 سن

 لیسانس و کمتر  ٪11/58کارشناسی ارشد و بیش و  ٪82/11 سطح تحصیالت

 ریزبرنامهدرصد  33/88مدیر عملیاتی و  ٪83/21مدیر ارشد،  ٪71/21مدیر میانی،  ٪11/75 رده سازمانی

تجربه فعالیت در 
 پیشرفتهصنایع 

 سال  8۴کمتر از  57/87سال و  2۴بیش از  38/18سال،  2۴تا  8۴بین  53/11

 مشخصه بنگاه
با مالکیت  هایبنگاهدر  %۴1/77 ،مالکبا مالکیت خصوصی و مدیریت  هایبنگاهدر  1۶/18٪

در  %8/3و  با مالکیت و کنترل دولتی هایبنگاهدر  ٪18/8۶، ایحرفهدارای مدیران خصوصی و 
 دولتیو مشارکت  مالکیت خصوصیبا  هایبنگاه

 میزان رشد بنگاه
با رشد  %۴1/85 رشد کم یا منفی، ٪51/1۴صادفی و مقطعی با متوسط باال، د ترش 75/11٪

 پیوسته 

 

آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل مسیر صورت گرفت. خروجی این تحلیل تحلیل مسیر. 
 tمقادیر آماره  دهندهنشان داریمعنیاست. مدل در حالت  شدهارائهدر شکل زیر  داریمعنیدر 

مثبت و  در بازه tپژوهش خواهد بود. چنانچه آماره  هایفرضیهو رد  تأییدکه مبنای  هست
فرضیه  دتأییقرار بگیرد، فرضیه رد و چنانچه این آماره خارج از بازه مذکور باشد به معنی  3۶/8منفی

برازش دارای مقادیر قابل قبول بوده و در  هایشاخص، تمامی 1. مطابق با جدول هستپژوهش 
که کمتر از سطح مطلوب  است ۴38/۴نیز برابر  RMSEAهستند. مقدار  دارامعندرصد  5سطح 
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زش برا دهندهنشانپیشنهاد شده است. در واقع، نتایج حاصل از معادالت ساختاری  (۴1/۴)کمتر از 
 .هستکامل مدل پیشنهادی پژوهش 

 
  کلی برازش مدل رشد بنگاه در صنایع هایتک هایشاخص. 1جدول 

 شاخص مقدار برآورد شده قبولمقدار قابل 

≤3/۴ 3۶/۴ Normed Fit Index (NFI) 

≤3/۴ 3۶/۴ Non-Normed Fit Index (NNFI) 

≤3/۴ 3۶/۴ Comparative Fit Index (CFI) 

≤3/۴ 3۶/۴ Incremental Fit Index (IFI) 

≤3/۴ 35/۴ Relative Fit Index (RFI) 

≤3/۴ 37/۴ Goodness of Fit Index (GFI) 

≤3/۴ 3/۴ Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

≥5/۴ 23/۴ Root Mean Square Residual (RMR) 

۸۰/۸ ۸۰/۸۱ 
Root Mean Square Error of   

Approximation (RMSEA) 
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 . مدل اعداد معناداری تحلیل مسیر برای مدل رشد بنگاه در صنایع هایتک7شکل  

 
د مور پژوهشبنابراین، فرضیات ؛ دهدپژوهش را نشان می هایفرضیهنتایج آزمون  5جدول 

 اند.قرار گرفته تأیید
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 باال فناوریمدل رشد بنگاه در صنایع با  هایفرضیه. خالصه نتایج آزمون 5جدول 

 فرضیه ردیف
مقدار تخمین 

 استاندارد

عدد معناداری 

 مشاهده شده

مقدار 

 بحرانی
 نتیجه

 تأیید 3۶/8 53/7 77/۴ نگاهب کارآمدیاستراتژی رشد داخلی بر  تأثیر 8

 تأیید 3۶/8 ۶7/1 5۶/۴ نگاهب کارآمدیاستراتژی رشد خارجی بر  تأثیر 2

 تأیید 3۶/8 21/7 21/۴ منابع داخلی بر رشد داخلی بنگاه تأثیر 7

 تأیید 3۶/8 3۴/۶ ۶۴/۴ منابع داخلی بر رشد خارجی بنگاه تأثیر 1

 تأیید 3۶/8 2۴/3 11/۴ منابع خارجی بر رشد داخلی بنگاه تأثیر 5

 تأیید 3۶/8 5۴/۶ 38/۴ منابع خارجی بر رشد خارجی بنگاه تأثیر ۶

 تأیید 3۶/8 25/2 22/۴ ریسک مالی و تجاری بر رشد داخلی تأثیر 3

 تأیید 3۶/8 ۶2/7 77/۴ ریسک مالی و تجاری بر رشد خارجی تأثیر 1

 تأیید 3۶/8 78/1 12/۴ تأثیر ریسک بانکی بر رشد داخلی 3

 تأیید 3۶/8 75/1 73/۴ تأثیر ریسک بانکی بر رشد خارجی 8۴

 تأیید 3۶/8 5۶/2 2۶/۴ تأثیر ریسک ارزی بر رشد داخلی 88

 تأیید 3۶/8 13/2 21/۴ تأثیر ریسک ارزی بر رشد خارجی 82

 تأیید 3۶/8 28/5 ۶۶/۴ تأثیر ریسک مقررات گمرکی بر رشد داخلی 87

 تأیید 3۶/8 32/1 53/۴ تأثیر ریسک مقررات گمرکی بر رشد خارجی 81

 تأیید 3۶/8 82/1 11/۴ سودآوریتأثیر کارآمدی بنگاه بر  85

 تأیید 3۶/8 77/1 73/۴ تأثیر کارآمدی بنگاه بر جذابیت آن 8۶

 تأیید 3۶/8 ۶۴/1 55/۴ بنگاه بر جذابیت آن سودآوریتأثیر  83

 تأیید 3۶/8 82/1 7۶/۴ بنگاه بر خروج منابع سودآوریتأثیر  81

 تأیید 3۶/8 55/1 51/۴ تأثیر جذابیت بنگاه بر خروج منابع 83

 تأیید 3۶/8 53/1 51/۴ زابنگاه بر رشد درون سودآوریتأثیر  2۴

 تأیید 3۶/8 55/7 72/۴ زاتأثیر جذابیت بنگاه بر رشد برون 28

 
ر اثمثبت و معناداری دارد ) تأثیربنگاه  کارآمدینتایج نشان داد که استراتژی رشد داخلی بر 

مثبت و معناداری  تأثیربنگاه  کارآمدیاستراتژی رشد خارجی بر (. 53/7 معناداریو عدد  77/۴
 مثبت و معناداری تأثیرمنابع داخلی بر رشد داخلی بنگاه . (7۶/1 عدد معناداری  و 5۶/۴داشت )اثر 
 مثبت و معناداری تأثیر(. منابع داخلی بر رشد خارجی بنگاه 21/7 و عدد معناداری 21/۴ داشت )اثر
مثبت و  تأثیرخارجی نیز بر رشد داخلی بنگاه منابع . (3۴/۶و عدد معناداری  ۶۴/۴ داشت )اثر

مثبت و  تأثیرخارجی بر رشد خارجی بنگاه منابع (. 2/3و عدد معناداری  11/۴ معناداری داشت )اثر
، ریسک مالی و تجاری بر رشد هایافتهطابق با م (5/۶و عدد معناداری  3/۴ر معناداری داشت )اث

و تجاری  (. ریسک مالی25/2و عدد معناداری  22/۴مثبت و معناداری دارد )اثر  تأثیرداخلی بنگاه 
(. ریسک ۶2/7 معنادارو عدد  77/۴معناداری داشت )اثر مثبت و  تأثیرنیز بر رشد خارجی بنگاه 



 77  پیشرفته فناوریا در صنایع با هرشد بنگاه یاستراتژ یندر تدو یسکر یکارکردها

، عالوهبه(. 18/7و عدد معناداری  12/۴مثبت و معناداری داشت )اثر  تأثیربانکی بر رشد داخلی بنگاه 
 (.  73/1عدد معناداری و 73/۴مثبت و معناداری داشت )اثر  تأثیرریسک بانکی بر رشد خارجی بنگاه 

 طورهبمثبت و معناداری دارد.  تأثیرمشخص شد که ریسک ارزی نیز بر رشد داخلی بنگاه 
ی معنادارعدد و  21/۴مثبت و معناداری داشت )اثر  تأثیرمشابه، ریسک ارزی بر رشد خارجی بنگاه 

ی داشت مثبت و معنادار تأثیر(.  بر اساس نتایج، ریسک مقررات گمرکی بر رشد داخلی بنگاه 13/2
 ثیرتأمشابه، ریسک مقررات گمرکی بر رشد خارجی بنگاه  طوربه(. 28/5و عدد معناداری  ۶۶/۴ر)اث

عدد معناداری  و 11/۴)اثر  سودآوریبنگاه بر  کارآمدیمثبت و معناداری داشت. افزون بر این، 
مثبت و معناداری داشت. از سوی  تأثیر( 77/1و عدد معناداری  73/۴( و جذابیت بنگاه )اثر 28/1

( و نیز خروج منابع ۶۴/1ی عدد معنادار و  55/۴بنگاه بر جذابیت بنگاه )اثر  سودآوریدیگر، 
جذابیت بنگاه بر مثبت و معناداری داشت. عالوه بر این،  تأثیر (82/1اریو عدد معناد 7۶/۴)اثر

و عدد معناداری  72/۴ بنگاه )اثر زایبرون( و رشد 55/1و عدد معناداری 51/۴ خروج منابع )اثر
و  مثبت تأثیر زادرونبنگاه بر رشد  سودآوریمثبت و معناداری داشت. سرانجام،  تأثیر( 55/7

 (.  53/1عناداری و عدد م 51/۴ثر معناداری داشت )ا

 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

پیشرفته  یفناورفعال در صنایع با  هایبنگاهبررسی استراتژی رشد پژوهش،  نظر به اینکه هدف
است که با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون، به تدوین مدلی جامع برای اتی ، لذا از معدود مطالعبود

ه مدل پیشرفته پرداخته است و توانست فناوریدر صنایع با  هابنگاهاستراتژی رشد  تأثیرارزیابی 
نوآورانه پژوهش را  هایجنبه توانمی تردقیق طوربهجدیدی با جریان ارتباطی خاص ایجاد کند. 

های رشد بنگاه در ها و انگیزه( مطالعه حاضر به بررسی محرک8قرار داد:  موردبحثدر چند زمینه 
استراتژی  فناوری( این مطالعه بر مسیر جذب 2. پردازدمیپیشرفته در کشور  فناوریصنایع دارای 

( انجام مطالعه در بازار کشور ایران با توجه 7 ؛ ودارد تأکیدپیشرفته  فناوریدر صنعت  هابنگاهرشد 
( این پژوهش ریسک را به فرآیند انتخاب 1و  بوده است هابنگاهرشد  هایمحدودیتبه الزامات و 

اد که . نتایج نشان دافزایدمیجامعه صنعتی کشور  هایویژگیتژی رشد بنگاه با توجه به استرا
زان است. با توجه به ضرایب رگرسیونی و می تأثیرگذاربنگاه  کارآمدیهای رشد بنگاه بر استراتژی

رشد  بیشتری نسبت به تأثیررشد داخلی و خارجی، مشخص شد که رشد خارجی  هایاستراتژیاثر 
اران ی محققانی همچون کیالهیکو و همکهایافتهداخلی بر کارایی بنگاه داشت. نتایج این یافته با 

رشدی که  هایاستراتژی تأثیر( مبنی بر 2۴۴3و چاتوت و السن ) (2۴۴3و همکاران ) (، چن2۴88)
 .هست راستاهم هابنگاهآن  کارآمدیبر  گیردمیبنگاه به خدمت 
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ی و رشد داخل هایاستراتژی، مطالعات قبلی اولویت و میزان تأثیرگذاری هر یک از حالبااین 
مورد بررسی قرار نداده بودند و از این جهت پژوهش حاضر دارای نوآوری  کارآمدیخارجی را بر 

 ارأثیرگذتاست. بر اساس نتایج، منابع )داخلی و خارجی( بر استراتژی رشد )داخلی و خارجی( بنگاه 
( 2۴۴3و همکاران ) ( و چن2۴88این یافته با نتایج محققانی از قبیل کیالهیکو و همکاران )است. 

میزان  ، مطالعات قبلیوجودباایندسترسی به منابع بر رشد بنگاه همخوانی دارد.  تأثیرمبنی بر 
جداگانه بررسی نکرده بودند و از این  طوربهتأثیرگذاری هر یک از منابع را بر دو استراتژی رشد 

نوع ریسک  بر اساسبنگاه همچنین، مشخص گردید که  جهت پژوهش حاضر دارای نوآوری است.
د های رشو بانکی( از منابع، برای استراتژی )مالی و تجاری، تجاری، قوانین و مقررات گمرکی

و  ، برای رشد به شکل سودیکارآمدبراساس  . سرانجام مشخص گردید که بنگاهکندمیاستفاده 
  . کندمیجذابیت منابع فراهم 

دیران ریزان استراتژی توسعه کشور و نیز متواند به تصمیم گیران و برنامهمی پژوهشنتایج این 
پیشرفته فعالیت دارند کمک نماید. مطابق با  فناوریهایی که در صنایع دارای استراتژی بنگاه

( 8اد: پیشرفته ارائه د فناوریفعال در صنایع با  هایشرکترا به  هاییپیشنهاد توانمی، هایافته
یسه است و رشد خارجی در مقا مؤثربنگاه  کارآمدیهای رشد بنگاه بر نتایج نشان داد که استراتژی

هایتک  هاینگاهب. این بدان معناست که بنگاه داشت کارآمدیبیشتری بر  تأثیربا رشد داخلی بنگاه 
های اهبنگسهیم در بازار، خرید و جذب  هایشرکتاستراتژی رشد خارجی از قبیل ادغام با نچه از چنا

ارای د هایشرکت، تشکیل کنسرسیوم فناوری های دارایکارآفرین، خرید و جذب شرکت کوچک
در صنعت با  کارآمدیاز  تدریجبهاستفاده نمایند،  8پذیرریسکمشترک  گذاریسرمایهو  فناوری

مقیاس، کاهش هزینه تبلیغات بر واحد فروش  درنتیجههایی همچون سهم مضاعف از بازار مشخصه
فناورانه، ایجاد ارزش اجتماعی و اعتبار، کاهش هزینه  هاینوآوریمقیاس، افزایش تعداد  درنتیجه
روش و ف مقیاس، بهبود کیفیت محصوالت و فرآیندها درنتیجهو توسعه بر واحد فروش  پژوهش

، در اختیار داشتن منابع داخلی هایافته( مطابق با 2برخوردار خواهد شد.  المللیبینبیشتر در بازارهای 
از منابع  تهبا فناوری پیشرف بنگاهدر واقع، چنانچه  .هست تأثیرگذارو خارجی بر استراتژی رشد بنگاه 

 رفتیم. گرچه انتظار کندمیالزم برخوردار باشد آنگاه استراتژی رشد را با جدیت بیشتری دنبال 
خالف این  هاهیافتباشد اما  تأثیرگذارکه منابع داخلی بیش از منابع خارجی بر استراتژی رشد بنگاه 

منابع  ودند که دسترسی بههایتک بر این باور ب هایبنگاهدر حقیقت صاحبان  را نشان داد. مسئله
 اثرگذار باشد.  هابنگاهبر رشد  تواندمیخارجی 

وجیه کرد ت با فناوری پیشرفتهمحصوالت  سازیتجاریدر قالب فرآیند  توانمیعلت این امر را 
ری با فناومحصوالت  سازیتجاریاصلی  هایزمینهپیش هابنگاهچرا که به اعتقاد مدیران این 

                                                                                                                             
1. Joint venture 
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، بیش از عوامل سرمایه در دسترس و کارایی مالی و عملیاتی، عواملی از قبیل دسترسی  پیشرفته
ی هااز قبیل خرید ایده هایفعالیتکه نوعا  مستلزم  هستی بازار هافرصتو وجود  فناوریبه 

ناوری با فسازی محصوالت و توسعه جهت تجاری پژوهشگذاری در زمینه فناورانه )پتنت(، سرمایه
ای های فناورانه، تحریک تقاضجهت انجام همکاری فناوریدارای  هایبنگاه، دسترسی به  پیشرفته

، توسعه بازار با نفوذ در بازارهای صادراتی دارای  با فناوری پیشرفتهپنهان برای محصوالت 
ی از برخوردار درنتیجه، افزایش سهم بازار  با فناوری پیشرفتهباال برای محصوالت  توانمندی

 المللیینبهای حمایتی در ساختار رقابت داخلی یا و نیز وجود فرصت مقیاس بزرگتر نسبت به رقبا
 هبا فناوری پیشرفت هایبنگاهنتایج حاکی از آن بود که ( 7. هست با فناوری پیشرفته هایبنگاهبرای 

-کند. در واقع، میزان ریسکهای رشد استفاده مینوع ریسک، از منابع، برای استراتژی بر اساس

ا آن روبرو ب با فناوری پیشرفته هایبنگاهای که مالی و تجاری، بانکی، ارزی و مقررات گمرکیهای
-ر میدر فرآیند رشدشان اث گیریبهرهاز منابع مختلف برای استفاده شوند، بر استفاده یا عدم می

مقررات گمرکی، ریسک بانکی، ریسک های چهارگانه، به ترتیب ریسک گذارد. در بین ریسک
 داشتند. هابنگاهوتجاری و در نهایت، ریسک ارزی بیشترین اثر را بر استفاده از منابع توسط مالی

بخواهد از منابع داخلی و یا خارجی استفاده کند در  هایتک بنگاهاین بدان معناست که هرگاه 
رصد نماید، به استانداردها و مجوزها برای واردات  و قوانین گمرکی را هاتعرفهابتدا باید تغییرات در 
ه باشد. در داشت مدنظرو تغییر در مقررات ناشی از تغییر و تحوالت سیاسی را  و صادرات واقف باشد

 هایاموهای موجود در دسترسی به قطعیتباید به تحلیل عدم با فناوری پیشرفته بنگاهگام بعد، 
ر را با توجه به هزینه باالی سرمایه د هابانکمالی از  تأمینبودن ، مقرون به صرفه بپردازدبانکی 

ای هباالیی که ناشی از تأخیر در بازپرداخت به دلیل عدم قطعیت جرائمو به  نظر داشته باشند
 هایریسکیل تحل هایتکنیک، نیز توجه داشته باشد که این خود مستلزم استفاده از هستعملیاتی 

 ناوری پیشرفتهبا فدر صنایع  گذاریسرمایهباید در نظر داشته باشد که سود  مالی است. سپس، بنگاه
ود جایگزین با س گذاریسرمایه هایحوزه، ممکن است که حالدرعیناست و  بینیپیشغیرقابل 

بازگشت  یبندزمان. از سوی دیگر، بردمیباالتر وجود داشته باشد که هزینه فرصت بنگاه را باالتر 
ن با عدم قطعیت باالیی همراه است که ای با فناوری پیشرفتهسود برای بازدهی پرداخت در صنایع 

 بیزینی و مونت کارلو است.  هایروشاحتمالی همچون  هایروشامر مستلزم استفاده از 
ز نوسان ناشی ا یهاریسکدر استفاده از منابع باید به تحلیل  با فناوری پیشرفته بنگاهسرانجام، 

نرخ ارز در بازارهای آینده بپردازد چرا که این نوسان به نوبه خود بر قیمت مواد اولیه در بازار اثر 
سازد چرا که در اثر چنین نوسانی، بازار سیاه ای موارد بنگاه را با بحران روبرو میگذاشته و در پاره

، منابع الزم را برای کارآمدیبر اساس  بنگاه بر اساس نتایج پژوهش،( 1ارزی شکل خواهد گرفت. 
بب س با فناوری پیشرفته بنگاه کارآمدی. در واقع، آوردمیرشد به شکل سود و جذابیت فراهم 
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. شودمی هابنگاهایر برای س با فناوری پیشرفته بنگاه وکارکسببیشتر و نیز جذابیت بیشتر  سودآوری
د چرا که شنیز می هابنگاهبرای سایر  وکارکسبذابیت بنگاه خود باعث ایجاد ج سودآوری، عالوهبه

و لذا این سود سبب  هستاقتصادی، کسب حداکثر سود  هایبنگاههدف غایی تمامی  اصوال 
با  نگاهبانگر آن است که بخشی از سودی که یک نش، نتایج حالبااین. گرددمیجذابیت در صنعت 

 گیریسخت شامل تواندمیکه علل آن  شودمیاز بنگاه خارج  احتماال  کندمیکسب  فناوری پیشرفته
داشتن  نگاه برایب، عدم ثبات بازار و ترجیح  با فناوری پیشرفتهبزرگ  هایبنگاهدولت در قبال 

بیمه و  انهگیرسختنسبت به تغییرات محیطی، قوانین  پذیریانعطافاندازه کوچک جهت افزایش 
 ایهپارادایمارشد بنگاه،  در بین مدیران مدتکوتاهبزرگ، وجود نگاه  هایبنگاهمالیات در مورد 

 ودآوریس، جوییلذتو  طلبیرفاهطلبی، مدیریتی، تمایالت فردی مدیران ارشد بنگاه مثل آرامش
ام در مسیر و ابه بیشتر در تجارت یا سایر صنایع، تصور مدیران/مالکان از دشواری اداره بنگاه بزرگ

 باشد.  با فناوری پیشرفته هاییفناورتوسعه 
د تواند نتایج مشابهی را در پی داشته باشداد که عامل جذابیت بنگاه می نتایج نشانهمچنین، 

ر احساس کنند که مدیریت ب با فناوری پیشرفته هایبنگاهو منابع از بنگاه خارج شود. چنانچه 
اه جذابیت ، آنگهستدارای پیچیدگی زیادی  با فناوری پیشرفتهبزرگ فعال در صنایع  هایبنگاه
ر، با . از سوی دیگنمایندمیمنابع را از بنگاه خارج  درنتیجهو  یابدمیکاهش  هاآنبرای  وکارکسب

م مستقی برای عموم مردم نیز حمایت با فناوری پیشرفتهافزایش درک جامعه از ارزش و منافع 
گذاران هیافته و سرمای، جذابیت صنعت افزایش  یشرفتهبا فناوری پ هایبنگاهها از دولت یا بانک

کند که البته این به معنای افزایش رقابت در صنعت شده و بیشتری تمایل به ورود به صنعت می
 زند.موجود در صنعت را رقم می هایبنگاهخروج برخی از  یگاه

ت باالی به دلیل جذابیمحور بوده و تخصص شدتبه با فناوری پیشرفتهافزون بر این، صنایع 
جدید با قدرت رقابتی  هایبنگاهده و کرجذب  را گذاران، متخصصانیاری از سرمایهآن برای بس
 موجود در صنعت هایبنگاهو این امر سبب کاهش جذابیت صنعت برای  گیردمیباالتر شکل 

ممکن است بخشی از منابع خود را از صنعت خارج نمایند یا وارد سایر صنایع یا  هاآنلذا  گرددمی
 و زادرونبنگاه بر رشد  سودآوری، مشخص شد که عالوهبهکاری غیرمرتبط شوند.  هایرشته

های حاصل سود با فناوری پیشرفته هایبنگاههستند. در واقع،  مؤثر زابرونجذابیت بنگاه بر رشد 
قرار داده و مجددا  آن را وارد فرآیند رشد  مدنظرمنابع داخلی  مثابهبهراستای رشد خود  را معموال  در

منابع  همثاببه فناوریی بازار و دسترسی به هافرصتاما جذابیت بنگاه از طریق ایجاد ؛ نمایندمی
 بنگاهدن ش ترجذابخواهد شد. این بدان معناست که  با فناوری پیشرفته بنگاهخارجی، سبب رشد 
ازار برای رشد ی بهافرصتو نیز باید  هستنوین  هایفناوریمستلزم استفاده از  با فناوری پیشرفته

 بیشتر بنگاه وجود داشته باشد.  
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 هایهنمونبا توجه به اینکه یی نیز روبرو بوده است. هامحدودیتمطالعه حاضر با  وجودبااین
 پذیریعمیمتپیشرفته صورت گرفته است، لذا  فناوریفعال در صنایع با  هایبنگاهمورد بررسی از 
-، در این مطالعه تنها از مدیران ارشد، میانی، عملیاتی و استراتژیستعالوهبه. گرددمینتایج محدود 

ه ها را تکمیل نمایند. در واقع، جامعخواسته شد تا پرسشنامه با فناوری پیشرفتههای های شرکت
 کارکنان و کارشناسان هایدیدگاهبود. بدین ترتیب  هاشرکتاین آماری محدود به مدیران ارشد 

با ای هوارد نشد. همچنین، به دلیل اینکه نظرسنجی از مدیران شرکت هاتحلیلدر  هاشرکتاین 
 اهیگ ایوقفهکشور به عمل آمد و این مدیران به دلیل مشغله کاری خود با  فناوری پیشرفته

 ترنیطوالبسیار  گیرینمونه، فرآیند انجام پژوهش در بخش دادندمیپاسخ  هاپرسشبه  ماههسه
 شد.

و علت را محرمانه بودن  بازنگردانندرا به محقق  هاپرسشنامه هاشرکت، نیمی از این عالوهبه
با توجه به تجربیات کسب شده در طی انجام این پژوهش به . پنداشتندمیاطالعات شرکت خود 

های الزم را انجام دهند:  الف( های زیر پژوهشگردد که در زمینهنهاد میگران آینده پیشپژوهش
فعال  هایاهبنگتطبیقی با استفاده از مدل پیشنهادی پژوهش در بین  ایمطالعه گرددمیپیشنهاد 

طالعه قابلیت کاربرد نتایج این م اوال در چند صنعت تولیدی )و نه خدماتی( مختلف صورت گیرد که 
نابعی و چه م اصوال  فردمنحصربهو ثانیا  مشخص گردد در هر صنعت  در سایر صنایع بیشتر شود

 کمی برای هایروش. ب( در این مطالعه از شودمیی برای رشد به خدمت گرفته هایاستراتژیچه 
 ستفاده شد. ا هادادهگردآوری )پرسشنامه( و تحلیل )معادالت ساختاری( 

بر آزمون برخوردار  تأکیدو  ، جزگراییگراییعینیتی همچون هایویژگیکمی از  هایروش
. گیردیمبر تحلیل منطقی و ذهنیت گرایی را نادیده  تأکید، گراییکلی همچون هایویژگیاست و 

ه با آمیخت هاپژوهشکه این مطالعه در قالب  شودمیبرای برطرف کردن این نقیصه، پیشنهاد 
افزوده  هایافتهی همچون مطالعات موردی چندگانه نیز انجام شود تا بر غنای هایتکنیکاستفاده از 

 شود. 
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