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 .1مقدمه

پنروز [ ]81رشد را «افزایش در اندازه و مقیاس عملیات بنگاه یا بهبود در کیفیت که نتیجه
بهبود در فرآیندهای بنگاه باشد و یا توسعه گستره یا ماهیت فعالیتهای سازمان» در نظر میگیرد.
بنگاهی که نتواند رشد کند ،با رشد رقبا از نظر موقعیت رقابتی افول میکند .بنگاهها به دالیلی از
قبیل بقا ،اقتصاد مقیاس ،خواست مالکان ،رونق بازار ،تغییرات فناوری ،کسب قدرت و اعتبار ،وجود
مقررات یا حمایت و دستیابی به خودکفایی استراتژیهای رشد را انتخاب میکنند .بازدارنده انتخاب
استراتژی رشد در بنگاه عالوه بر محدویت منابع مالی و سرمایه برای رشد ،مجموعه ریسکی است
که بنگاه ادراک میکند .این محدودیتها میتواند مانع از انتخاب استراتژی رشد بنگاه شود .درک
ریسک میتواند بنگاه را به انتخاب کوچکسازی یا رشد منفی وادار نماید .انتخاب استراتژی رقابتی
بنگاهها در صنایعی که فناوری باال دارند اهمیت بیشتری دارد .پایداری اقتصادی کشور در مقایسه
با بنگاههای رقیب در همان صنعت در سایر کشورها ،مدلهای شکلگیری و تجمیع سرمایه،
محدودیت جذب فناوری و محدودیت حجم بازار ،امکان ارتقاء کیفی و رقابت کیفیتی از عواملی
هستند که روی رقابتپذیری این بنگاهها مؤثرند [ .]8۴ساختار تدریجی و تکاملی توسعه فناوری،
ارتقا کیفیت و محدودیت نیروی انسانی کارآزموده و توانا نیز باعث میشود شرایط رقابتی بسیار
دشوار باشد و به ابزارهای استراتژی فراتر نیاز باشد [.]3
الگوهای جدید انحصار چندجانبه که با شکلگیری گروهبندی استراتژی 8در صنعتی معین اتفاق
میافتد ،بازدارنده برازش 2بنگاه از موقعیت راهبردی که در آن قرار دارد ،به موقعیت مطلوب و باالتر
است .بازدارندههای برازش ،مانع رشد خطی و تدریجی بنگاه بهصورت درونزا میگردند .پرش از
این بازدارندهها به استراتژی رشد متناسب وابسته است .عالوه بر این در صنایع پیشرفته نفوذ در
بازار به سرمایهگذاری در ابعاد متنوعتری نیاز است و مسیر رشد فیزیکی بهتنهایی نمیتواند کافی
باشد .نوع آوری صنعتی یا خالقیت در صنایع پیشرفته گاهی میتواند بنگاهی کوچک کارآفرین را
به پیشران رشد یک بنگاه بزرگ تبدیل کند؛ بنابراین بنگاهها باید به همه ابعاد رشد توجه کنند و
بر اساس آن با توجه به منابع در اختیار و ریسک ،استراتژی سنجیدهای برای رشد را موردتوجه قرار
دهند.
براساس نوع منابع بنگاهها دو نوع استراتژی رشد دارند .رشد داخلی ،درونزا یا ارگانیک که در
آن بنگاه سهمی از منابع در دسترس خود را به توسعه فیزیکی ،بازار یا محصول اختصاص میدهد.
رشد خارجی ،برونزا یا هیبریدی که در آن بنگاه در صدد ائتالف با سایر بنگاهها یا جذب و ادغام
بنگاههای دیگر برمیآید .در این نوشتار ،به این سؤال پرداخته شده است که در صنایع پیشرفته
کشور بنگاهها چگونه به رشد توجه میکنند .نقش رشد در افزایش کارآمدی آنها چگونه بوده است
1 Strategic group
2 Mobility barriers

کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاهها در صنایع با فناوری پیشرفته

08

و از میان انتخاب متعدد هزینه کرد منابع ،در مسیر رشد ،بر اساس چه الگویی راهبرد مؤثر انتخاب
میشود و ریسکهای اقتصادی چگونه بر این انتخابها تأثیر میگذارد .در این مطالعه سازوکار
رشد و توسعه بنگاههای فناوری پیشرفته با توجه به انگیزهها و دالیل رشد و توجه به منابع موردنیاز
رشد تبیین میشود .برای دستیابی به جواب ،اهداف چهارگانه :الف) تعیین تأثیر استراتژی رشد بنگاه
بر کارآمدی بنگاه صنایع پیشرفته ،ب) تعیین تأثیر انواع منابع بر استراتژی رشد بنگاه ،ج) تعیین
اثرات ریسکهای مختلف بر استفاده از منابع بنگاه در فرآیند رشد و د) تعیین شیوه بهرهگیری از
منافع حاصل از کارآمدی برای تداوم رشد بنگاه ،دنبال میشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه .کاردیو و همکاران ]1[ 8با استفاده از یک نمونه مرکب از  381ائتالف میان شرکتهای
اتحادیه اروپا بین سالهای  2۴۴۴تا  2۴۴1نشان دادند که شرکتها ترجیح میدهند سرمایهگذاری
مشترک جدیدی را اتخاذ نمایند بهویژه زمانی که استراتژیهای آنها مبتنی بر توسعه و متنوع
سازی مرتبط 2باشد .درعینحال آنها سایر انواع ائتالف را زمانی ترجیح میدهند که از استراتژی
متنوع سازی غیرمرتبط 7تبعیت میکنند .افزون بر این ،در ائتالفهای بینالمللی ،تأثیر استراتژی
رشد بر نوع حاکمیت ائتالف ،مشابه با تمامی شرکتهای فعال در همان گروه صنعتی هست .نتایج
مطالعه اگنیهوتری ]7[ 1نشان داد که شهرت شرکت در عملکرد آن در رابطه با رقبا تأثیر مثبتی بر
استراتژی رشد خارجی و تأثیری منفی بر استراتژیهای رشد داخلی یا درونزا دارد .افزون بر این،
رقابت بهمثابه یک متغیر تعدیلکننده در رابطه میان عملکرد و انتخاب استراتژی رشد عمل میکند.
شریفی و همکاران [ ]87دریافتند که شرکتهای کوچک و متوسط استراتژی زنجیره تأمین
خود را قبل از نوآوری در محصول بررسی نمیکنند و درنتیجه ،زنجیره تأمین آنها خود مانعی در
مسیر رشد بنگاه است .بهعالوه ،درگیری فعاالنه تأمینکنندگان و استراتژی زنجیره تأمین منجر
به یک جهتگیری استراتژی مهم برای رشد خواهد شد .وبر و تاربا ]83[ 5بیان داشتند که برخی از
فرآیندها بر عملکرد خرید و ادغام ،دو مؤلفه رشد خارجی ،تأثیر میگذارد .یکپارچگی بعد از ادغام،
با توجه به تفاوتهای ساختاری و فرهنگی دو بنگاه یکی از مشکالت انتخاب استراتژی رشد خارجی
است .تمایز مدیریت و مالکیت و رواداری فرهنگی -سازمانی رویکردی است که بازدارندگی
راهبردی را در خرید و ادغام به حداقل میرساند .همچنین ،انتخاب رویکردی مناسب برای
1. Criado et al.
2. Related diversification
3. Unrelated diversification
4. Agnihotri
2. Weber and Tarba
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یکپارچگی بعد از ادغام (بر اساس پتانسیل همافزایی و تفاوتهای فرهنگی میان شرکتهای ادغام
شده) ترک خدمت کارکنان و مدیران اجرایی را در شرکت خریداری شده حداقل میکند.
چن ،ژو و وانگ ]3[ 8با استفاده از دادههای حاصل از  271شرکت سرمایهگذاری جدید در
صنایع پیشرفته در چین ،نشان دادند که سرمایهگذاریهای جدید با ترکیبات مختلفی از منابع،
استراتژیهای رشد متفاوتی را دنبال میکنند .درحالیکه رشد از طریق مشارکت منجر به تنوع
بیشتر محصوالت میگردد و خرید در شرایط بینالمللی شدن شرکت اثربخشی بیشتر دارد ،هر دو
استراتژی منجر به شانس بیشتر شرکت سرمایهگذاری جدید برای بقا میگردند .بهعالوه ،نقش
قابلیتهای فناورانه در تعدیل رابطه میان استراتژیهای رشد و عملکرد شرکت سرمایه جدید
قابلمشاهده و آشکار است.
چاتوت و السن [ ]۶با استفاده از نمونهای مرکب از صنعت رستوران ایاالت متحده دریافتند که
ریسک محیطی بر عملکرد شرکت و استراتژی شرکت مؤثر است .از سوی دیگر ،استراتژی شرکت
بر ساختار سرمایه و عملکرد شرکت تأثیرگذار است .در نهایت ،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه
بر عملکرد شرکت مؤثر است.
حمیدیزاده و همکاران [ ]8مطالعهای را با هدف بررسی مکانیزمهای ایجاد ارزش در توسعه
درونی انجام دادند .به باور محققان ،زمانی که این روش بهمثابه یکی از راهبردهای توسعه در
سطح شرکت به کار گرفته شود ،انتظار میرود که بتواند برای واحدهای جدید کسبوکار
شرکت ،ایجاد ارزش کند .نتایج پژوهش فیض پور و همکاران [ ]2مؤید آن بود که جوانی بنگاه،
سودآوری آن ،سهم تکنسینهای فعال در بنگاه ،مخارج انجام شده برای حملونقل و تبلیغات و
در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس تأثیر مثبتی بر رشد سریع بنگاه است .اندازة بنگاه،
همچنین بهصورت غیرخطی ،اما معنیدار رشد سریع را تحت تأثیر قرار میدهد .رشد سریع
بنگاههای کوچک تولیدی میتواند تحت تأثیر مالکیت و بهرهوری بنگاه نیز قرار گیرد.
مبانی نظری پژوهش .پنروز ]81[ 2کمک قابلتوجهی به نظریه رشد 7شرکت کرده است .او
رشد را بهمثابه «افزایش در اندازه و یا بهبود کیفیت درنتیجه فرآیند توسعه» و «گسترش مداوم
محدوده و ماهیت فعالیتهای یک سازمان» تعریف میکند .پنروز ،رشد یک شرکت را با فرآیند
بیولوژیکی طبیعت مقایسه میکند که در آن یک زنجیره تغییرات تعاملی منجر به بزرگ شدن اندازه
همراه با تغییرات در ویژگیهای پدیده در حال رشد رخ میدهد .بررسیوتحلیل اقتصادی سنتی بر
مزایا و معایب اندازه خاص شرکت تأکید دارد؛ بنابراین ،رشد فقط تعدیلی است که در اندازه شرکت
و با توجه به شرایط داده میشود؛ اما برای پنروز ،اندازه تنها محصول فرآیند رشد است .پنروز این
1 Chen, Zou, and Wang
2 Penrose
3 Theory of growth
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توسعه ایجادشده را نه تنها ناشی از فعالیتهای «داخلی» شرکت ،بلکه تحت تأثیر فرصتها،
تغییرات و اقداماتی میداند که خارج از شرکت هستند.
از نظر آگوهیتری [ ]7استراتژی رشد دارای دو ویژگی عمده است )8 .ادغام و اکتساب حق
مالکیت منابع موردنیاز برای رشد پا به پای بازار تا کسبوکار بتواند موقعیت خود را حفظ کند و
 )2ایجاد انواع جدید سالحهای رقابتی که برای تداوم رقابت بهگونهای اثربخش که هنگام کند
شدن رشد و شروع تکانهی شدید ،موردنیاز کسبوکار است .اغلب شرکتها بر ویژگی اول متمرکز
میشوند و این موجب میشود تا برای رشد در یک حیطه رقابتی به هنگام شروع تکانههای شدید
که شرایط رقابتی متنوعی وجود خواهد داشت ،آماده نباشند [ .]85دلیل اینکه بیشتر شرکتها بر
توسعه مهارتهای استراتژیکی متمرکز نمیشوند آن است که رشد در فازهای ابتدایی نیازمند تمرکز
شرکت بر جمعآوری منابع جدید است .شرکتها مقروض میشوند و به تعادل مالی احتیاج پیدا
میکنند ،اما فقط تعدادی از آنها قادر به تأمین جریان نقدینگی از منابع داخلی شرکت بهمنظور
سرمایهگذاری برای مرتفع کردن این نیازها خواهند بود [.]1
درنتیجه زمان و منابع مدیریتی بسیار محدودی برای ایجاد انواع مختلف مهارتهای سازمانی
موردنیاز برای بقاء و تمرکز بر آنها در شرایط تکانههای شدید ،صرف میشود .شرکتها عموما
استراتژیهای خود را بر نقاط قوت فعلی پایهگذاری میکنند و بهندرت نقاط ضعف یا شرایط جدید
را لحاظ میکنند [ .]83بهترین استراتژیها در سطح بنگاه برای مؤسسات تجاری ،آنهایی هستند
که موجب رشد و افزایش در فروشها ،داراییها ،سودها یا ترکیبی از برخی یا همه آنها میگردد.
هدف یک استراتژی کسبوکار ایجاد مزیت رقابتی در بازار است .استراتژیها ابزارهایی هستند که
بهواسطه آنها سازمان میتواند به اهداف خود دست یابد .استراتژیهای رشد باعث میشود تا
سرمایهگذاری در توسعه محصوالت جدید و همچنین فروش بهمنظور مواجهه هرچه بیشتر با
بازارهای در حال ظهور قرار گیرد .شرکتها برای رشد دو گزینه پیش رو دارند :رشد داخلی و رشد
خارجی [ .]8۶این استراتژیها بهطور خالصه در جدول  8نشان دادهشدهاند.
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جدول  .8استراتژیهای رشد و الزامات آنها
نوع

استراتژی

رشد

اصلی رشد
پژوهش و توسعه

سرمایهگذاری در
بازار

استراتژی فرعی

شرایط موردنیاز برای رشد

پژوهش و توسعه محصول
پژوهش و توسعه در فرآیند
گسترش جغرافیایی
رشد درآمد حاصل از مشتریان
موجود
توسعه دانش
توانمندسازی افراد ،اصالح
ساختار سازمانی و بهبود رهبری

محصوالت اضافه شده کامال جدید هستند و تولیدآنها نیاز به ظرفیتهایی دارد که هنوز در بازار وجود
ندارد.
محصوالتی با فناوریهای تولید جدید تولید میشودکه هنوز در بازار وجود ندارد.
دامنه تولید شرکت مشتمل بر محصوالت انحصاریاست.
عرضه ظرفیتهای موجود به بازار در حال حاضر مطلقا
وجود ندارد.
به دلیل شفافیت ناقص بازار ،خریداران هیچگونهاطالعاتی در مورد عرضه ندارند.
قیمتهای محصوالت برای خریداران بیشازحد باالباشد.
استفاده از ظرفیتهای اضافی باید فورا شروع شود.ظرفیتها در بازار نباید افزایش یابد.هنگامیکه رقیب دیگر باید حذف شود.هنگامیکه تجربه و دانش فنی باید منتقل شود چوندستیابی به آن مدت زیادی به طول میانجامد.

داخلی
سرمایهگذاری
فیزیکی

خارجی

خرید و ادغام

ادغام یا خرید موافقت شده
تصاحب (تملک) بحثبرانگیز
عدم سرمایهگذاری
خرید سهام مدیریتی شرکت

 .3روششناسی پژوهش

این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعهای و کاربردی هست ،زیرا به دنبال طراحی و
اعتبارسنجی استراتژی رشد بنگاهها در صنایع با فناوری پیشرفته است و همچنین با تکیه بر کاربرد
و آزمون مدل در صنایع پیشرفته به بعد کاربردی تحقیق نیز توجه شده است.
توسعه فرضیههای پژوهش .شرکتهای فعال در صنایع با فناوری پیشرفته بنا به الزامات
رقابتی و نیاز به توسعه و رشد و متناسب با منابع و قابلیتهایی که در اختیار دارند از استراتژیهای
رشد مختلفی استفاده میکنند که موفقیت یا عدم موفقیت آنها را در آینده تعیین خواهد کرد .در
یک دستهبندی که در بخش مبانی نظری بدان اشاره شد ،میتوان استراتژیهای رشد را در قالب
دو گروه استراتژی رشد داخلی و استراتژی رشد خارجی تقسیمبندی کرد .بااینحال اتخاذ هر نوع
استراتژی جهت رشد مستلزم در دسترس بودن منابعی است که چنین رشدی را مهیا میکند.
بهعالوه ،ریسکهای موجود در صنایع با فناوری پیشرفته نیز میتواند نوع استراتژی منتخب را
تحتالشعاع خود قرار دهد .درمجموع ،تعیین اینکه آیا اتخاذ استراتژی تحت ریسکهای مختلف و
نیز با توجه به قابلیتهای شرکت میتواند منجر به کارآمدی بنگاه شود ،حائز اهمیت است .مروری
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بر مطالعات پیشین نشان میدهد تاکنون مطالعهای تأثیر همزمان ریسکهای موجود در صنایع با
فناوری پیشرفته و قابلیتهای (منابع) بنگاهها را بر انتخاب استراتژی رشد (داخلی و خارجی) و در
نهایت کارآمدی بنگاه بررسی نکرده است .از سوی دیگر ،منابع یا قابلیتهایی که در مطالعات قبلی
[ ]81و [ ]8مورد بررسی قرار گرفته است محدود بوده و یا در سایر صنایع موضوعیت داشتهاند.
درحالیکه بررسی تمامی منابعی که در صنایع پیشرفته نقشی کلیدی دارند نیز ضروری است
بهنحویکه تعیینکننده اصلی نوع استراتژی رشد انتخابی توسط بنگاه هست.
در خصوص ریسکهای مؤثر بر انتخاب استراتژی نیز باید اظهار داشت مطالعات قبلی []۶
استراتژی را در قالب یک سازه کلی و بدون دستهبندی نوع آن (رشد داخلی یا خارجی) در نظر
گرفتهاند و تأثیر ریسک بر آن را نیز بهصورت کلی (و نه مشابه مطالعه حاضر در چهار بخش مالی،
بانکی ،ارزی و مقررات گمرکی) مدنظر قرار دادهاند .نکته حائز اهمیت آن است که کارآمدی بنگاه
میتواند رشد بنگاه را در آینده دامن بزند .در واقع کارآمدی دو پیامد مهم کسب سود و جذابیت
کسبوکار برای سایر شرکتها را میتواند در برداشته باشد .بنگاه قادر است تا سودهای حاصل از
رشد بنگاه را مجددا در فرآیند رشد وارد نماید یا اینکه آن را از فرآیند رشد خارج کند .به هر ترتیب،
چنین سودآوری برای بنگاههای فعال در صنایع با فناوری پیشرفته میتواند جذابیتی برای سایر
بنگاهها داشته باشد و آنها را تشویق به مشارکت با بنگاههای موجود یا تأسیس بنگاههای جدید
کوچک نماید .بااینوجود ،چنین پیامدهایی تاکنون بهصورت تجربی در صنایع با فناوری پیشرفته
بررسی نشده است .لذا مدل مفهومی شکل ( )8در جهت پر کردن شکاف پژوهشهای موجود در
صنایع با فناوری پیشرفته طراحی و تدوین گردید.
بر اساس پیشینه و مبانی نظری پژوهش و نیز مدل پیشنهادی ،فرضیات زیر مطرح میگردد:
 :H1افزایش مقیاس ناشی از استراتژیهای رشد بنگاه بر کارآمدی بنگاه تأثیرگذار است.
 :H1-1رشد خارجی بیشتر از رشد داخلی بر کارآمدی بنگاه تأثیرگذار است.
 :H2منابع بر استراتژی رشد بنگاه تأثیرگذار است.
 :H2-1منابع داخلی بیش از منابع خارجی بر استراتژی رشد بنگاه تأثیرگذار است.
 :H3بنگاه بر اساس انواع ریسک ،از منابع برای استراتژیهای رشد استفاده میکند.
 :H3-1بنگاه بر اساس ریسک مالی و عملیاتی از منابع برای استراتژیهای رشد استفاده میکند.
 :H3-2بنگاه بر اساس ریسک بانکی و ارزی از منابع برای استراتژیهای رشد استفاده میکند.
 :H3-3بنگاه بر اساس ریسک بانکی از منابع برای استراتژیهای رشد استفاده میکند.
 :H3-4بنگاه بر اساس ریسک کشوری و مقررات قانونی از منابع برای استراتژی رشد استفاده
میکند.
 :H4بنگاه براساس کارآمدی و ریسک ،برای رشد به شکل سود و جذابیت منابع فراهم میکند.
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 :H4-1بنگاه سودآور با وجود منابع در حضور ریسک ،استراتژی رشد منفی انتخاب میکند.
 :H4-2کارآمدی بنگاه سبب جذاب شدن آن میگردد.
 :H4-3سودآوری بنگاه سبب جذاب شدن آن میگردد.
 :H4-4بنگاه از کسری از سود که از چرخه رشد خارج نمیشود ،بهمثابه منبع برای رشد مثبت
استفاده میکند.
 :H4-5بنگاه با ایجاد جذابیت از منابع خارج از بنگاه برای رشد استفاده میکند.
 :H4-6کارآمدی بنگاه از طریق سود و جذابیت بر خروج منابع از چرخه رشد بنگاه مؤثر است.
بهعالوه ،این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل
معادالت ساختاری هست .جامعه آماری در این تحقیق کلیه مدیران بنگاههای صنعتی کشور در
صنایع دارای فناوری پیشرفته صورت میپذیرید .بنگاههایی مثل بنگاههای عضو اتحادیه صنایع
هوایی و فضایی ،بنگاههای دارای فناوری  ITو مخابراتی ،بنگاههای فعال در صنایع نفت و
پتروشیمی و بنگاههای فعال در فناوریهای نوین مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت .برای تعیین
اندازه نمونه ،از تعداد پارامترهای موجود در روش معادالت ساختاری استفاده شد.
با عنایت به مدل پیشنهادی پژوهش ،تعداد  11پارامتر در این مدل  SEMوجود دارد؛ بنابراین
تعداد  11۴حداقل حجم نمونه  5×11برابر  11۴و حداکثر حجم نمونه  11۴تخمین زده شد .در
نهایت با توجه به حداقل و حداکثر حجم نمونه حاصل از  SEMنمونهای  ۶۴۴تایی در نظر گرفته
شد .پرسشنامه نهایی شده به تعداد تکثیر گردیده و طی مدت دو ماه در ساعات اداری نسبت به
پرسش از پاسخدهندگان اقدام گردید .برای  8۴۴شرکت از حدود  2۴۴شرکت فعال با رشد متناسب،
در زمینه صنایع هایتک 5 ،پرسشنامه ارسال شد .از مدیران ارشد این شرکتها درخواست شد تا
پرسشنامهها را تکمیل نمایند.
از این تعداد پرسشنامههای تکمیل شده 13 ،پرسشنامه ناقص یا غیرقابلاستفاده بود و درمجموع
 158پرسشنامه قابلاستفاده برای تحلیل مدنظر قرار گرفت که نشاندهنده نرخ پاسخگویی 35
درصدی بود .سؤاالت پرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش کلی بود :در سؤاالت عمومی ،پاسخ-
دهندگان به سؤاالت مربوط به جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،رده سازمانی ،نوع بنگاه و سابقه
فعالیت در صنایع پیشرفته و میزان رشد بنگاه در سالهای اخیر پاسخ دادند.
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در سؤاالت تخصصی ،سؤاالت پرسشنامه از نوع بسته و از طیف پنج گزینهای لیکرت بود و
سؤاالتی در خصوص متغیرهای مدل مطرح گردید .این پرسشنامه درمجموع در برگیرنده  ۶۶پرسش
بود .اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما ،مشاورین ،دو نفر از اعضای هیئتعلمی
دانشگاه و نیز دو نفر از خبرگان صنایع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفت.
برای تأیید روایی محتوا در این پژوهش از فرم تأیید سؤاالت پرسشنامه برای سنجش مفاهیم
مدل از دیدگاه خبرگان استفاده گردید .بهمنظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد .برای این منظور یک نمونه اولیه شامل  7۴پرسشنامه توزیع و سپس با استفاده از دادههای
بهدستآمده میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .مقادیر آلفای کرونباخ برای
تمامی متغیرها بزرگتر از  ۴/۶3بود .لذا ،پایایی پرسشنامه در حد رضایتبخشی هست (جدول .)2
جدول  .2مشخصات پرسشنامه پژوهش
متغیر

تعداد

منبع (منابع)

آلفا

سرمایه در دسترس

3

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

۴/3

کارآیی مالی و عملیاتی

1

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

۴/13

دسترسی به فناوری

1

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

۴/15

فرصتهای بازار

1

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

۴/3۶

ریسک

87

)Bertrand and Lapointe (2015); Sheehan (2010

۴/35

استراتژیهای رشد

3

)Criado et al.(2014

۴/12

کارآمدی بنگاه

3

)(6- Balsam et al. 2011); Chathoth and Olsen (2007

۴/31

بازگشت سود به فرآیند
رشد

1

)Kylaheiko et al. (2011

۴/33

جذابیت برای سایر بنگاهها

5

)Criado et al. (2014

۴/17

خروج منابع از فرآیند رشد

3

)Chen et al. (2009

۴/31

سؤاالت

برای بررسیوتحلیل دادهای جمعآوری شده در این سطح از آمار تحلیلی به دو صورت توصیف
آماری و آمار استنباطی استفاده میشود .در ابتدا با استفاده از توصیف آماری ،شناختی از وضعیت و
ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل شد .سپس تحلیل عاملی انجام گرفت و برای
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آزمون فرضیهها و بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل تحقیق ،از روش مدل معادالت
ساختاری بهره گرفته شد .جهت اجرای این مدل از نرمافزار  LISRELنسخه  1.51استفاده شد.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

نتایج توصیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی در این پژوهش در جدول  7بهطور خالصه
آمده است.
مدلسازی و آزمون فرضیهها .مدلهای اندازهگیری برای متغیرهای پژوهش در شکل زیر
ارائهشده است .با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری کلیه پارامترهای مدلهای سنجش از عدد
 8/3۶بزرگتر هست لذا میتوان گفت که سنجش سازههای ریسک ،منابع و استراتژیهای رشد،
کارایی ،جذابیت ،سودآوری و خروج منابع بهدرستی صورت گرفته است.
جدول  .7مشخصات نمونه مورد بررسی
متغیر

درصد

جنسیت
وضعیت تأهل
سن
سطح تحصیالت
رده سازمانی
تجربه فعالیت در
صنایع پیشرفته

 %15/1۴مرد و %81/2۴زن
 ٪1۴/7۴متأهل و  ٪83/3۴مجرد
 ٪78/73بین  7۴تا  ٪71/1 ،73بین  1۴تا  ٪85/5 ،13کمتر از  7۴و  ٪81/81بیش از 5۴
 ٪11/82کارشناسی ارشد و بیش و  ٪58/11لیسانس و کمتر
 ٪75/11مدیر میانی ٪21/71 ،مدیر ارشد ٪21/83 ،مدیر عملیاتی و  88/33درصد برنامهریز

مشخصه بنگاه
میزان رشد بنگاه

 11/53بین  8۴تا  2۴سال 18/38 ،بیش از  2۴سال و  87/57کمتر از  8۴سال
 ٪18/1۶در بنگاههای با مالکیت خصوصی و مدیریت مالک %77/۴1 ،در بنگاههای با مالکیت
خصوصی و دارای مدیران حرفهای ٪8۶/18 ،در بنگاههای با مالکیت و کنترل دولتی و  %3/8در
بنگاههای با مالکیت خصوصی و مشارکت دولتی
 ٪11/75رشد تصادفی و مقطعی با متوسط باال ٪1۴/51 ،رشد کم یا منفی %85/۴1 ،با رشد
پیوسته

تحلیل مسیر .آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل مسیر صورت گرفت .خروجی این تحلیل
در معنیداری در شکل زیر ارائهشده است .مدل در حالت معنیداری نشاندهنده مقادیر آماره t
هست که مبنای تأیید و رد فرضیههای پژوهش خواهد بود .چنانچه آماره  tدر بازه مثبت و
منفی 8/3۶قرار بگیرد ،فرضیه رد و چنانچه این آماره خارج از بازه مذکور باشد به معنی تأیید فرضیه
پژوهش هست .مطابق با جدول  ،1تمامی شاخصهای برازش دارای مقادیر قابل قبول بوده و در
سطح  5درصد معنادار هستند .مقدار  RMSEAنیز برابر  ۴/۴38است که کمتر از سطح مطلوب
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 نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشاندهنده برازش، در واقع.) پیشنهاد شده است۴/۴1 (کمتر از
.کامل مدل پیشنهادی پژوهش هست
 شاخصهای کلی برازش مدل رشد بنگاه در صنایع هایتک.1 جدول
شاخص

مقدار برآورد شده

مقدار قابل قبول

Normed Fit Index (NFI)

Relative Fit Index (RFI)

۴/3۶
۴/3۶
۴/3۶
۴/3۶
۴/35

۴/3≤
۴/3≤
۴/3≤
۴/3≤
۴/3≤

Goodness of Fit Index (GFI)

۴/37

۴/3≤

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

۴/3
۴/23

۴/3≤
۴/5≥

۸۱/۸۰

۸/۸۰

Non-Normed Fit Index (NNFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Incremental Fit Index (IFI)

Root Mean Square Residual (RMR)
Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)
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شکل  .7مدل اعداد معناداری تحلیل مسیر برای مدل رشد بنگاه در صنایع هایتک

جدول  5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش را نشان میدهد؛ بنابراین ،فرضیات پژوهش مورد
تأیید قرار گرفتهاند.

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  73ـ بهار 8731

70

جدول  .5خالصه نتایج آزمون فرضیههای مدل رشد بنگاه در صنایع با فناوری باال
مقدار تخمین

عدد معناداری

مقدار

استاندارد

مشاهده شده

بحرانی

7/53
1/۶7
7/21
۶/3۴
3/2۴

8/3۶
8/3۶
8/3۶
8/3۶
8/3۶

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

8/3۶

تأیید
تأیید
تأیید

نتیجه

ردیف

فرضیه

8
2
7
1
5

تأثیر استراتژی رشد داخلی بر کارآمدی بنگاه
تأثیر استراتژی رشد خارجی بر کارآمدی بنگاه
تأثیر منابع داخلی بر رشد داخلی بنگاه
تأثیر منابع داخلی بر رشد خارجی بنگاه
تأثیر منابع خارجی بر رشد داخلی بنگاه

۴/77
۴/5۶
۴/21
۴/۶۴
۴/11

۶

تأثیر منابع خارجی بر رشد خارجی بنگاه

۴/38

۶/5۴

3
1

تأثیر ریسک مالی و تجاری بر رشد داخلی
تأثیر ریسک مالی و تجاری بر رشد خارجی

۴/22
۴/77

2/25
7/۶2

8/3۶
8/3۶

3
8۴

تأثیر ریسک بانکی بر رشد داخلی
تأثیر ریسک بانکی بر رشد خارجی

۴/12
۴/73

1/78
1/75

8/3۶
8/3۶

تأیید
تأیید

88

تأثیر ریسک ارزی بر رشد داخلی

۴/2۶

2/5۶

8/3۶

تأیید

82
87
81
85

تأثیر ریسک ارزی بر رشد خارجی
تأثیر ریسک مقررات گمرکی بر رشد داخلی
تأثیر ریسک مقررات گمرکی بر رشد خارجی
تأثیر کارآمدی بنگاه بر سودآوری

۴/21
۴/۶۶
۴/53
۴/11

2/13
5/28
1/32
1/82

8/3۶
8/3۶
8/3۶
8/3۶

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

8۶
83
81
83
2۴
28

تأثیر کارآمدی بنگاه بر جذابیت آن
تأثیر سودآوری بنگاه بر جذابیت آن
تأثیر سودآوری بنگاه بر خروج منابع
تأثیر جذابیت بنگاه بر خروج منابع
تأثیر سودآوری بنگاه بر رشد درونزا
تأثیر جذابیت بنگاه بر رشد برونزا

۴/73
۴/55
۴/7۶
۴/51
۴/51
۴/72

1/77
1/۶۴
1/82
1/55
1/53
7/55

8/3۶
8/3۶
8/3۶
8/3۶
8/3۶
8/3۶

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

نتایج نشان داد که استراتژی رشد داخلی بر کارآمدی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری دارد (اثر
 ۴/77و عدد معناداری  .)7/53استراتژی رشد خارجی بر کارآمدی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری
داشت (اثر  ۴/5۶و عدد معناداری  .)1/7۶منابع داخلی بر رشد داخلی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری
داشت (اثر  ۴/21و عدد معناداری  .)7/21منابع داخلی بر رشد خارجی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری
داشت (اثر  ۴/۶۴و عدد معناداری  .)۶/3۴منابع خارجی نیز بر رشد داخلی بنگاه تأثیر مثبت و
معناداری داشت (اثر  ۴/11و عدد معناداری  .)3/2منابع خارجی بر رشد خارجی بنگاه تأثیر مثبت و
معناداری داشت (اثر  ۴/3و عدد معناداری  )۶/5مطابق با یافتهها ،ریسک مالی و تجاری بر رشد
داخلی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری دارد (اثر  ۴/22و عدد معناداری  .)2/25ریسک مالی و تجاری
نیز بر رشد خارجی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری داشت (اثر  ۴/77و عدد معنادار  .)7/۶2ریسک
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بانکی بر رشد داخلی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری داشت (اثر  ۴/12و عدد معناداری  .)7/18بهعالوه،
ریسک بانکی بر رشد خارجی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری داشت (اثر  ۴/73و عدد معناداری.)1/73
مشخص شد که ریسک ارزی نیز بر رشد داخلی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری دارد .بهطور
مشابه ،ریسک ارزی بر رشد خارجی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری داشت (اثر  ۴/21و عدد معناداری
 .)2/13بر اساس نتایج ،ریسک مقررات گمرکی بر رشد داخلی بنگاه تأثیر مثبت و معناداری داشت
(اثر ۴/۶۶و عدد معناداری  .)5/28بهطور مشابه ،ریسک مقررات گمرکی بر رشد خارجی بنگاه تأثیر
مثبت و معناداری داشت .افزون بر این ،کارآمدی بنگاه بر سودآوری (اثر  ۴/11و عدد معناداری
 )1/28و جذابیت بنگاه (اثر  ۴/73و عدد معناداری  )1/77تأثیر مثبت و معناداری داشت .از سوی
دیگر ،سودآوری بنگاه بر جذابیت بنگاه (اثر  ۴/55و عدد معناداری  )1/۶۴و نیز خروج منابع
(اثر ۴/7۶و عدد معناداری )1/82تأثیر مثبت و معناداری داشت .عالوه بر این ،جذابیت بنگاه بر
خروج منابع (اثر  ۴/51و عدد معناداری )1/55و رشد برونزای بنگاه (اثر  ۴/72و عدد معناداری
 )7/55تأثیر مثبت و معناداری داشت .سرانجام ،سودآوری بنگاه بر رشد درونزا تأثیر مثبت و
معناداری داشت (اثر  ۴/51و عدد معناداری .)1/53
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

نظر به اینکه هدف پژوهش ،بررسی استراتژی رشد بنگاههای فعال در صنایع با فناوری پیشرفته
بود ،لذا از معدود مطالعاتی است که با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون ،به تدوین مدلی جامع برای
ارزیابی تأثیر استراتژی رشد بنگاهها در صنایع با فناوری پیشرفته پرداخته است و توانسته مدل
جدیدی با جریان ارتباطی خاص ایجاد کند .بهطور دقیقتر میتوان جنبههای نوآورانه پژوهش را
در چند زمینه موردبحث قرار داد )8 :مطالعه حاضر به بررسی محرکها و انگیزههای رشد بنگاه در
صنایع دارای فناوری پیشرفته در کشور میپردازد )2 .این مطالعه بر مسیر جذب فناوری استراتژی
رشد بنگاهها در صنعت فناوری پیشرفته تأکید دارد؛ و  )7انجام مطالعه در بازار کشور ایران با توجه
به الزامات و محدودیتهای رشد بنگاهها بوده است و  )1این پژوهش ریسک را به فرآیند انتخاب
استراتژی رشد بنگاه با توجه به ویژگیهای جامعه صنعتی کشور میافزاید .نتایج نشان داد که
استراتژیهای رشد بنگاه بر کارآمدی بنگاه تأثیرگذار است .با توجه به ضرایب رگرسیونی و میزان
اثر استراتژیهای رشد داخلی و خارجی ،مشخص شد که رشد خارجی تأثیر بیشتری نسبت به رشد
داخلی بر کارایی بنگاه داشت .نتایج این یافته با یافتههای محققانی همچون کیالهیکو و همکاران
( ،)2۴88چن و همکاران ( )2۴۴3و چاتوت و السن ( )2۴۴3مبنی بر تأثیر استراتژیهای رشدی که
بنگاه به خدمت میگیرد بر کارآمدی آن بنگاهها همراستا هست.
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بااینحال ،مطالعات قبلی اولویت و میزان تأثیرگذاری هر یک از استراتژیهای رشد داخلی و
خارجی را بر کارآمدی مورد بررسی قرار نداده بودند و از این جهت پژوهش حاضر دارای نوآوری
است .بر اساس نتایج ،منابع (داخلی و خارجی) بر استراتژی رشد (داخلی و خارجی) بنگاه تأثیرگذار
است .این یافته با نتایج محققانی از قبیل کیالهیکو و همکاران ( )2۴88و چن و همکاران ()2۴۴3
مبنی بر تأثیر دسترسی به منابع بر رشد بنگاه همخوانی دارد .بااینوجود ،مطالعات قبلی میزان
تأثیرگذاری هر یک از منابع را بر دو استراتژی رشد بهطور جداگانه بررسی نکرده بودند و از این
جهت پژوهش حاضر دارای نوآوری است .همچنین ،مشخص گردید که بنگاه بر اساس نوع ریسک
(مالی و تجاری ،تجاری ،قوانین و مقررات گمرکی و بانکی) از منابع ،برای استراتژیهای رشد
استفاده میکند .سرانجام مشخص گردید که بنگاه براساس کارآمدی ،برای رشد به شکل سود و
جذابیت منابع فراهم میکند.
نتایج این پژوهش میتواند به تصمیم گیران و برنامهریزان استراتژی توسعه کشور و نیز مدیران
استراتژی بنگاههایی که در صنایع دارای فناوری پیشرفته فعالیت دارند کمک نماید .مطابق با
یافتهها ،میتوان پیشنهادهایی را به شرکتهای فعال در صنایع با فناوری پیشرفته ارائه داد)8 :
نتایج نشان داد که استراتژیهای رشد بنگاه بر کارآمدی بنگاه مؤثر است و رشد خارجی در مقایسه
با رشد داخلی بنگاه تأثیر بیشتری بر کارآمدی بنگاه داشت .این بدان معناست که بنگاههای هایتک
چنانچه از استراتژی رشد خارجی از قبیل ادغام با شرکتهای سهیم در بازار ،خرید و جذب بنگاههای
کوچک کارآفرین ،خرید و جذب شرکتهای دارای فناوری ،تشکیل کنسرسیوم شرکتهای دارای
فناوری و سرمایهگذاری مشترک ریسکپذیر 8استفاده نمایند ،بهتدریج از کارآمدی در صنعت با
مشخصههایی همچون سهم مضاعف از بازار درنتیجه مقیاس ،کاهش هزینه تبلیغات بر واحد فروش
درنتیجه مقیاس ،افزایش تعداد نوآوریهای فناورانه ،ایجاد ارزش اجتماعی و اعتبار ،کاهش هزینه
پژوهش و توسعه بر واحد فروش درنتیجه مقیاس ،بهبود کیفیت محصوالت و فرآیندها و فروش
بیشتر در بازارهای بینالمللی برخوردار خواهد شد )2 .مطابق با یافتهها ،در اختیار داشتن منابع داخلی
و خارجی بر استراتژی رشد بنگاه تأثیرگذار هست .در واقع ،چنانچه بنگاه با فناوری پیشرفته از منابع
الزم برخوردار باشد آنگاه استراتژی رشد را با جدیت بیشتری دنبال میکند .گرچه انتظار میرفت
که منابع داخلی بیش از منابع خارجی بر استراتژی رشد بنگاه تأثیرگذار باشد اما یافتهها خالف این
مسئله را نشان داد .در حقیقت صاحبان بنگاههای هایتک بر این باور بودند که دسترسی به منابع
خارجی میتواند بر رشد بنگاهها اثرگذار باشد.
علت این امر را میتوان در قالب فرآیند تجاریسازی محصوالت با فناوری پیشرفته توجیه کرد
چرا که به اعتقاد مدیران این بنگاهها پیشزمینههای اصلی تجاریسازی محصوالت با فناوری
1. Joint venture
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پیشرفته  ،بیش از عوامل سرمایه در دسترس و کارایی مالی و عملیاتی ،عواملی از قبیل دسترسی
به فناوری و وجود فرصتهای بازار هست که نوعا مستلزم فعالیتهای از قبیل خرید ایدههای
فناورانه (پتنت) ،سرمایهگذاری در زمینه پژوهش و توسعه جهت تجاریسازی محصوالت با فناوری
پیشرفته  ،دسترسی به بنگاههای دارای فناوری جهت انجام همکاریهای فناورانه ،تحریک تقاضای
پنهان برای محصوالت با فناوری پیشرفته  ،توسعه بازار با نفوذ در بازارهای صادراتی دارای
توانمندی باال برای محصوالت با فناوری پیشرفته  ،افزایش سهم بازار درنتیجه برخورداری از
مقیاس بزرگتر نسبت به رقبا و نیز وجود فرصتهای حمایتی در ساختار رقابت داخلی یا بینالمللی
برای بنگاههای با فناوری پیشرفته هست )7 .نتایج حاکی از آن بود که بنگاههای با فناوری پیشرفته
بر اساس نوع ریسک ،از منابع ،برای استراتژیهای رشد استفاده میکند .در واقع ،میزان ریسک-
هایمالی و تجاری ،بانکی ،ارزی و مقررات گمرکیای که بنگاههای با فناوری پیشرفته با آن روبرو
میشوند ،بر استفاده یا عدم استفاده از منابع مختلف برای بهرهگیری در فرآیند رشدشان اثر می-
گذارد .در بین ریسکهای چهارگانه ،به ترتیب ریسک مقررات گمرکی ،ریسک بانکی ،ریسک
مالیوتجاری و در نهایت ،ریسک ارزی بیشترین اثر را بر استفاده از منابع توسط بنگاهها داشتند.
این بدان معناست که هرگاه بنگاه هایتک بخواهد از منابع داخلی و یا خارجی استفاده کند در
ابتدا باید تغییرات در تعرفهها و قوانین گمرکی را رصد نماید ،به استانداردها و مجوزها برای واردات
و صادرات واقف باشد و تغییر در مقررات ناشی از تغییر و تحوالت سیاسی را مدنظر داشته باشد .در
گام بعد ،بنگاه با فناوری پیشرفته باید به تحلیل عدمقطعیتهای موجود در دسترسی به وامهای
بانکی بپردازد ،مقرون به صرفه بودن تأمین مالی از بانکها را با توجه به هزینه باالی سرمایه در
نظر داشته باشند و به جرائم باالیی که ناشی از تأخیر در بازپرداخت به دلیل عدم قطعیتهای
عملیاتی هست ،نیز توجه داشته باشد که این خود مستلزم استفاده از تکنیکهای تحلیل ریسکهای
مالی است .سپس ،بنگاه باید در نظر داشته باشد که سود سرمایهگذاری در صنایع با فناوری پیشرفته
غیرقابل پیشبینی است و درعینحال ،ممکن است که حوزههای سرمایهگذاری جایگزین با سود
باالتر وجود داشته باشد که هزینه فرصت بنگاه را باالتر میبرد .از سوی دیگر ،زمانبندی بازگشت
سود برای بازدهی پرداخت در صنایع با فناوری پیشرفته با عدم قطعیت باالیی همراه است که این
امر مستلزم استفاده از روشهای احتمالی همچون روشهای بیزینی و مونت کارلو است.
سرانجام ،بنگاه با فناوری پیشرفته در استفاده از منابع باید به تحلیل ریسکهای ناشی از نوسان
نرخ ارز در بازارهای آینده بپردازد چرا که این نوسان به نوبه خود بر قیمت مواد اولیه در بازار اثر
گذاشته و در پارهای موارد بنگاه را با بحران روبرو میسازد چرا که در اثر چنین نوسانی ،بازار سیاه
ارزی شکل خواهد گرفت )1 .بر اساس نتایج پژوهش ،بنگاه بر اساس کارآمدی ،منابع الزم را برای
رشد به شکل سود و جذابیت فراهم میآورد .در واقع ،کارآمدی بنگاه با فناوری پیشرفته سبب
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سودآوری بیشتر و نیز جذابیت بیشتر کسبوکار بنگاه با فناوری پیشرفته برای سایر بنگاهها میشود.
بهعالوه ،سودآوری بنگاه خود باعث ایجاد جذابیت کسبوکار برای سایر بنگاهها نیز میشد چرا که
اصوال هدف غایی تمامی بنگاههای اقتصادی ،کسب حداکثر سود هست و لذا این سود سبب
جذابیت در صنعت میگردد .بااینحال ،نتایج نشانگر آن است که بخشی از سودی که یک بنگاه با
فناوری پیشرفته کسب میکند احتماال از بنگاه خارج میشود که علل آن میتواند شامل سختگیری
دولت در قبال بنگاههای بزرگ با فناوری پیشرفته  ،عدم ثبات بازار و ترجیح بنگاه برای داشتن
اندازه کوچک جهت افزایش انعطافپذیری نسبت به تغییرات محیطی ،قوانین سختگیرانه بیمه و
مالیات در مورد بنگاههای بزرگ ،وجود نگاه کوتاهمدت در بین مدیران ارشد بنگاه ،پارادایمهای
مدیریتی ،تمایالت فردی مدیران ارشد بنگاه مثل آرامشطلبی ،رفاهطلبی و لذتجویی ،سودآوری
بیشتر در تجارت یا سایر صنایع ،تصور مدیران/مالکان از دشواری اداره بنگاه بزرگ و ابهام در مسیر
توسعه فناوریهای با فناوری پیشرفته باشد.
همچنین ،نتایج نشان داد که عامل جذابیت بنگاه میتواند نتایج مشابهی را در پی داشته باشد
و منابع از بنگاه خارج شود .چنانچه بنگاههای با فناوری پیشرفته احساس کنند که مدیریت بر
بنگاههای بزرگ فعال در صنایع با فناوری پیشرفته دارای پیچیدگی زیادی هست ،آنگاه جذابیت
کسبوکار برای آنها کاهش مییابد و درنتیجه منابع را از بنگاه خارج مینمایند .از سوی دیگر ،با
افزایش درک جامعه از ارزش و منافع با فناوری پیشرفته برای عموم مردم نیز حمایت مستقیم
دولت یا بانکها از بنگاههای با فناوری پیشرفته  ،جذابیت صنعت افزایش یافته و سرمایهگذاران
بیشتری تمایل به ورود به صنعت میکند که البته این به معنای افزایش رقابت در صنعت شده و
گاهی خروج برخی از بنگاههای موجود در صنعت را رقم میزند.
افزون بر این ،صنایع با فناوری پیشرفته بهشدت تخصصمحور بوده و به دلیل جذابیت باالی
آن برای بسیاری از سرمایهگذاران ،متخصصان را جذب کرده و بنگاههای جدید با قدرت رقابتی
باالتر شکل میگیرد و این امر سبب کاهش جذابیت صنعت برای بنگاههای موجود در صنعت
میگردد لذا آنها ممکن است بخشی از منابع خود را از صنعت خارج نمایند یا وارد سایر صنایع یا
رشتههای کاری غیرمرتبط شوند .بهعالوه ،مشخص شد که سودآوری بنگاه بر رشد درونزا و
جذابیت بنگاه بر رشد برونزا مؤثر هستند .در واقع ،بنگاههای با فناوری پیشرفته سودهای حاصل
را معموال در راستای رشد خود بهمثابه منابع داخلی مدنظر قرار داده و مجددا آن را وارد فرآیند رشد
مینمایند؛ اما جذابیت بنگاه از طریق ایجاد فرصتهای بازار و دسترسی به فناوری بهمثابه منابع
خارجی ،سبب رشد بنگاه با فناوری پیشرفته خواهد شد .این بدان معناست که جذابتر شدن بنگاه
با فناوری پیشرفته مستلزم استفاده از فناوریهای نوین هست و نیز باید فرصتهای بازار برای رشد
بیشتر بنگاه وجود داشته باشد.
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بااینوجود مطالعه حاضر با محدودیتهایی نیز روبرو بوده است .با توجه به اینکه نمونههای
مورد بررسی از بنگاههای فعال در صنایع با فناوری پیشرفته صورت گرفته است ،لذا تعمیمپذیری
نتایج محدود میگردد .بهعالوه ،در این مطالعه تنها از مدیران ارشد ،میانی ،عملیاتی و استراتژیست-
های شرکتهای با فناوری پیشرفته خواسته شد تا پرسشنامهها را تکمیل نمایند .در واقع ،جامعه
آماری محدود به مدیران ارشد این شرکتها بود .بدین ترتیب دیدگاههای کارکنان و کارشناسان
این شرکتها در تحلیلها وارد نشد .همچنین ،به دلیل اینکه نظرسنجی از مدیران شرکتهای با
فناوری پیشرفته کشور به عمل آمد و این مدیران به دلیل مشغله کاری خود با وقفهای گاهی
سهماهه به پرسشها پاسخ میدادند ،فرآیند انجام پژوهش در بخش نمونهگیری بسیار طوالنیتر
شد.
بهعالوه ،نیمی از این شرکتها پرسشنامهها را به محقق بازنگردانند و علت را محرمانه بودن
اطالعات شرکت خود میپنداشتند .با توجه به تجربیات کسب شده در طی انجام این پژوهش به
پژوهشگران آینده پیشنهاد میگردد که در زمینههای زیر پژوهشهای الزم را انجام دهند :الف)
پیشنهاد میگردد مطالعهای تطبیقی با استفاده از مدل پیشنهادی پژوهش در بین بنگاههای فعال
در چند صنعت تولیدی (و نه خدماتی) مختلف صورت گیرد که اوال قابلیت کاربرد نتایج این مطالعه
در سایر صنایع بیشتر شود و ثانیا مشخص گردد در هر صنعت منحصربهفرد اصوال چه منابعی و
چه استراتژیهایی برای رشد به خدمت گرفته میشود .ب) در این مطالعه از روشهای کمی برای
گردآوری (پرسشنامه) و تحلیل (معادالت ساختاری) دادهها استفاده شد.
روشهای کمی از ویژگیهایی همچون عینیتگرایی ،جزگرایی و تأکید بر آزمون برخوردار
است و ویژگیهایی همچون کلگرایی ،تأکید بر تحلیل منطقی و ذهنیت گرایی را نادیده میگیرد.
برای برطرف کردن این نقیصه ،پیشنهاد میشود که این مطالعه در قالب پژوهشها آمیخته با
استفاده از تکنیکهایی همچون مطالعات موردی چندگانه نیز انجام شود تا بر غنای یافتهها افزوده
شود.
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