چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه استراتژی های رشد بنگاه در صنایع با فناوری باال
است .با حمایت از کارآفرینان و استارتآپها در صنایع با سطح فناوری باال
بنگاه های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی ،فرصتهای بازار و حمایتهای موجود
ایجاد شدهاند .تعداد کمی از آنها د ر طول زمان بقا پیدا کرده و توانستهاند رشد

تاثیر منابع بر استراتژی رشد

کنند .در حالیکه حمایت دولتی یا خالء موقت در بازار ناشی از عدم ثبات میتواند

بنگاه در صنایع با سطح فناوری باال

کارآفرینان را به ایجاد بنگاه تحریک کند .اما اینکه بنگاههای نورسته بتواند رشد
کند ،با رسیدن به مقیاس ،در گروه های استراتژیک صنعتی که در ان فعال هست،
قرار بگیرد و در ساختار رقابتی حضور یابد به الزامات بیشتری نیاز دارد.
استراتژی رشد بنگاه یکی از این شرایط است .در این پژوهش فرض شده است که
اول داشتن استراتژی رشد ،در رشد بنگاه موثر است به این معنی که فرآیند رشد
تصادفی نیست .دوم ،منابع در انتخاب استراتژی رشد موثر هستند و سوم ،بنگاه
براساس ریسک استراتژی رشد بر می گزیند .و چهارم آنکه حاصل رشد بنگاه
در صنعت با سطح فناوری باال افزایش سود و جذابیت است که در تداوم چرخه

محسن پارساجم (نویسنده مسئول)

میباشد .با مصاحبه حضوری و پرسشنامه اطالعات جامعه آماری اخذ و با

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

رشد موثرند .جامعه اماری پژوهش شامل مدیران بنگاهها در صنایع پیشرفته
استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گردید .هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار
گرفت .حاصل این تحقیق می تواند در اتخاذ راهبردهای حمایت از بنگاهها مورد
استفاده قرار بگیرد .این پژوهش از نظر نوع توسعه ای کاربردی و منظر گردآوری
داده و تحلیل آن توصیفی و همبستگی بر مبنای معادالت ساختاری می باشد.

pj.mohsen@gmail.com

محمدرضا حمیدی زاده
استاد دانشگاه شهید بهشتی
M-Hamidizadeh@sbu.ac.ir

کلید واژه:

بهمن حاجی پور

استراتژی رشد ،نفوذ در بازار ،رشد داخلی ،رشد خارجی ،کارآمدی بنگاه ،ریسک مالی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

و عملیاتی  ،ریسک بانکی وارزی ،ریسک مقررات گمرکی.

bhajipour@gmail.com

مقدمه
رشد بنگاه فرآیندی دارد که تحت شرایط معینی اتفاق می افتد .بنگاههای بسیاری از

اسماعیل فدایی نژاد
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
M-Fadaei@sbu.ac.ir

کسبوکاری کوچک شروع کرده اند و با طی مراحل رشد به بنگاهی بزرگ تبدیل
شدهاند .رشد فرآیندی همگن و تدریجی ندارد .فرایند و نرخ آن از بنگاهی به بنگاه دیگر
متفاوت است و تعدادی از بنگاهها آنقدر بقا پیدا نمی کنند که رشد کنند .برای اندازه
گیری رشد سنجه های افزایش تعداد کارکنان ،افزایش در فروش ساالنه ،افزایش
ظرفیت تولید ،فضای فیزیکی ،افزایش در مصرف مواد اولیه و انرژی و امثال آن
پیشنهاد شده است .پنروز ( )۹۱۹۱رشد را " افزایش در اندازه و مقیاس عملیات بنگاه یا
بهبو د در کیفیت که نتیجه بهبود در فرآیندهای بنگاه باشد و یا توسعه گستره یا ماهیت
فعالیتهای سازمان" تعریف کرده است .بنگاهی که نتواند رشد کند ،با رشد رقبا از نظر
موقعیت رقابتی افول میکند .بنگاه ها 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 می کنند .بازدارندگان انتخاب استراتژی رشد در بنگاه محدویت منابع مالی و
سرمایه ،محدودیت بازار ،فقدان دانش از تکنولوژی یا بازار ،پیچیدگی سازمانی ناشی از تعداد نیروی انسانی ،مدیریت ،و مشکالت
اجتماعی هستند .این موارد مانع از انتخاب استراتژی رشد توسط بنگاه میشوند( .)Ladge & Harrington, 900۱پایداری اقتصادی
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کشور در مقایسه با بنگاههای رقیب در همان صنعت دیگر کشورها ،مدل های شکل گیری و تجمیع سرمایه ،محدودیت جذب فناوری و
محدودیت حجم بازار ،امکان ارتقاء کیفی و رقابت کیفیتی از عواملی هستند که روی رقابتپذیری این بنگاهها موثرند .ساختار تدریجی و
تکاملی توسعه فناوری ،ارتقا کیفیت و محدودیت نیروی انسانی کار آزموده و توانا نیز باعث می شود شرایط رقابتی بسیار دشوار باشد
و به ابزارهای استراتژی فراتر نیاز باشد ( .)Daveni, ۹۱۱۹الگوهای جدید انحصار چند جانبه با شکل گیری گروهبندی استراتژی در
صنعتی معین مانع میشوند بنگاه ها بتوانند از موقعیت رقابتی بازار به موقعیتی باالتر حرکت کرده لذا مانع رشد خطی و تدریجی بنگاه به
صورت ارگانیک میگردند .پرش از این بازدارندهها به استراتژی رشد متناسب وابسته است .در صنایع پیشرفته نفوذ در بازار به
سرمایه گذاری در ابعاد متنوع تری نیاز است و مسیر رشد فیزیکی به تنهایی نمیتواند کافی باشد .نوآوری صنعتی در صنایع پیشرفته
میتواند بنگاه کوچک کارآفرین را به یک بنگاه بزرگ تبدیل کند.
در این مقاله ،به چگونگی رشد بنگاهها در صنایع پیشرفته ،توجه میشود .نقش رشد در افزایش کارآمدی آنها چگونه بوده است؟ از میان
انتخاب متعدد هزینه کرد منابع در مسیر رشد ،بر اساس چه الگویی راهبرد موثر انتخاب می شود؟ ریسکهای اقتصادی چگونه بر این
انتخابها تاثیر می گذارد؟ در این مطالعه سازوکار رشد و توسعه بنگاه های فناوری پیشرفته با توجه به انگیزهها و دالیل رشد و توجه به
منابع مورد نیاز رشد تبیین میشود .برای دستیابی به جواب ،اهداف چهارگانه :الف) تعیین تأثیر استراتژی رشد بنگاه بر کارآمدی بنگاه
صنابع پیشرفته ،ب) تعیین تأثیر انواع منابع بر استراتژی رشد بنگاه ،ج) تعیین اثرات ریسکها بر منابع بنگاه در فرآیند رشد ،و د) تعیین
شیوه بهره گیری از منافع کارآمدی برای تدوام رشد بنگاه ،دنبال میشود.

 .1مبانی نظری

پنروز ( )۹۱۹۱کمک قابل توجهی به نظریه رشد شرکت کرده است .او رشد را " افزایش در اندازه و یا بهبود کیفیت در نتیجه فرآیند

توسعه" و "گسترش مداوم محدوده و ماهیت فعالیتهای یک سازمان" تعریف میکند .ایشان رشد شرکت را مطابق با فرآیند بیولوژیکی
طبیعت میداند لذا زنجیره تغییرات تعاملی منجر به بزرگ شدن اندازه همراه با تغییرات در ویژگیهای پدیده در حال رشد میشود .رشد
فقط تعدیلی است که در اندازه شرکت و با توجه به شرایط داده میشود .اما پنروز ،اندازه بنگاه را تنها محصول فرآیند رشد میداند که
نه تنها ناشی از فعالیت های "داخلی" شرکت ،بلکه تحت تأثیر فرصت ها ،تغییرات و اقدامات خارج از شرکت هستند .استراتژی رشد
دارای دو ویژگی عمده است ( )۹ :) Agnihotri, 90۹2: 9۹0ادغام و اکتساب حق مالکیت منابع مورد نیاز برای رشد پا به پای بازار تا
کسب و کار بتواند موقعیت فعلی خود را حفظ کند ،و  )9ایجاد انواع جدید سالحهای رقابتی که برای تداوم رقابت به گونهای اثربخش در
هنگام کند شدن رشد و شروع تکانه ی شدید ،مورد نیاز کسب و کار است .اغلب شرکتها بر ویژگی اول متمرکز میشوند و این موجب
می شود تا برای رشد در یک حیطه رقابتی به هنگام شروع تکانههای شدید ،که شرایط رقابتی متنوعی وجود خواهد داشت ،آماده نباشند
( .)Söllner, 900۱: ۹۹دلیل اینکه بیشتر شرکتها بر توسعه مهارتهای استراتژیکی متمرکز نمیشوند آن است که رشد در مراحل
ابتدایی نیازمند تمرکز شرکت بر جمعآوری منابع جدید است .شرکت ها مقروض می شوند و به تعادل مالی احتیاج پیدا میکنند ،فقط
تعدادی از آنها قادر به تامین جریان نقدینگی از منابع داخلی خود بهمنظور سرمایه گذاری برای مرتفع کردن این نیازها خواهند بود
( .)Azofra, Olalla, and Olmo, 9002: 1۹درنتیجه زمان و منابع مدیریتی بسیار محدودی برای ایجاد انواع مهارتهای سازمانی
مورد نیاز برای بقاء و تمرکز بر آنها در شرایط تکانههای شدید ،صرف میشود .شرکتها عموما استراتژیهای خود را بر نقاط قوت
فعلی پایهگذاری کرده و به ندرت نقاط ضعف یا شرایط جدید را لحاظ میکنند ( .)Weber and Tarba, 90۹9: 9۹0بهترین استراتژی ها
در سطح بنگاه ،موجب رشد و افزایش در فروش ،دارایی ،سود یا ترکیبی از آنها با گزینههای :رشد داخلی و رشد خارجی مطابق جدول
 ،۹میشوند.)Srivastava, 90۹9: 97۹( .
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تاثیر منابع بر استراتژی رشد بنگاه در صنایع با سطح فناوری باال
شرکت های فعال در صنایع با فناوری پیشرفته بنا به الزامات رقابتی و نیاز به توسعه و رشد ،متناسب با منابع و قابلیت های خود ،از
استراتژی های رشد استفاده می کنند که موفقیت یا عدم موفقیت آنها را در آینده تعیین خواهد کرد .استراتژیهای رشد به دو گروه
استراتژی رشد داخلی و استراتژی رشد خارجی تفکیک میشوند .اتخاذ هر نوع استراتژی جهت رشد مستلزم در دسترس بودن منابع
چنین رشدی است .ریسک های موجود در صنایع با فناوری پیشرفته نیز می تواند نوع استراتژی منتخب را تحت الشعاع خود قرار دهد.
با بررسی مطالعات پیشین ،مطالعهای تأثیر همزمان ریسکهای موجود در صنایع با فناوری پیشرفته و قابلیتهای (منابع) بنگاه ها را بر
انتخاب استراتژی رشد (داخلی و خارجی) و در نهایت کارآمدی بنگاه نشان نمیدهد .اما ،منابع یا قابلیتهایی که در مطالعات قبلی
(کیالهیکو و همکاران90۹۹ ،؛ حمیدیزاده و همکاران )۹۸2۱،مورد بررسی قرار گرفته برای سایر صنایع موضوعیت داشتهاند.
نوع رشد

استراتژی اصلی
تحقیق و توسعه

سرمایه گذاری در بازار
داخلی

سرمایه گذاری فیزیکی

خارجی

خرید و ادغام

جدول ) (1استراتژی های رشد و الزامات آنها
شرایط رشد
استراتژی فرعی
محصوالت اضافه شده کامال جدید هستند و تولیدتحقیق و توسعه محصول
آنها نیاز به ظرفیت هایی دارد که هنوز در بازار
تحقیق و توسعه در فرآیند
وجود ندارد.
گسترش جغرافیایی
رشد درآمد حاصل از مشتریان موجود -محصوالتی با فن آوری های تولید جدید تولید می
شود که هنوز در بازار وجود ندارد.
توسعه دانش
توانمندسازی افراد ،اصالح ساختار -دامنه تولید شرکت مشتمل بر محصوالت انحصاری
است.
سازمانی و بهبود رهبری
عرضه ظرفیت های موجود به بازار در حال حاضر
افزایش خطوط تولید
مطلقاً وجود ندارد.
افزایش ظرفیت تولید
به دلیل شفافیت ناقص بازار ،خریداران هیچ گونهرشد عمودی  ،افقی  ،مورب
اطالعاتی در مورد عرضه ندارند.
قیمت های محصوالت برای خریداران بیش از حدباال باشد.
استفاده از ظرفیت های اضافی باید فورا شروعادغام یا خرید موافقت شده
شود.
تصاحب (تملک) بحث برانگیز
ظرفیت ها در بازار نباید افزایش یابد.عدم سرمایه گذاری
هنگامی که رقیب دیگر باید حذف شود.خرید سهام مدیریتی شرکت
هنگامی که تجربه و دانش فنی باید منتقل شود چوندستیابی به آن مدت زیادی به طول می انجامد.

لیکن بررسی تمامی منابع با نقشی کلیدی در صنایع پیشرفته ضرور ی است تا استراتژی رشد اصلی بنگاه را مشخص کنند .مطالعات
قبلی (چاتوت و السن )9007 ،ریسک های موثر بر انتخاب استراتژی را در قالب یک سازه کلی و بدون دسته بندی نوع آن (رشد داخلی یا
خارجی) در نظر گرفته اند و تأثیر ریسک بر آن را نیز به صورت کلی (و نه مشابه مطالعه حاضر در چهار بخش مالی و عملیاتی  ،بانکی
و ارزی ،سیاسی و کشوری و قانونی ) مد نظر قرار دادهاند .کارآمدی بنگاه می تواند رشد بنگاه را در آینده دامن بزند .کارآمدی دو
پیامد مهم کسب سود و جذابیت کسبوکار دارد .بنگاه باید سودهای حاصل از رشد را مجدداً در فرآیند رشد خود وارد نماید .چنین
سودآوری برای بنگاه های فعال در صنایع با فناوری پیشرفته می تواند جذابیتی برای سایر بنگاه ها داشته باشد و آنها را تشویق به
مشارکت با بنگاههای موجود یا تأسیس بنگاههای جدید کوچک نماید .چنین پیامدهایی تاکنون به صورت تجربی در صنایع با فناوری
پیشرفته بررسی نشده است .لذا مدل مفهومی شکل  ۹برای رفع شکاف تحقیقاتی موجود طراحی و تدوین گردید .بر اساس پیشینه و
مبانی نظری و نیز مدل پیشنهادی پژوهش ،فرضیات زیر مطرح میگردد:
 :H۹استراتژیِهای رشد بنگاه بر رشد بنگاه تاثیرگذار است.
 :H۹-۹رشد خارجی بیشتر از رشد داخلی بر رشد بنگاه تاثیرگذار است.
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 : H9منابع بر استراتژی رشد بنگاه تاثیرگذار است.
 :H9-۹منابع داخلی بیش از منابع خارجی بر استراتژی رشد بنگاه تاثیرگذار است.
 :H۸بنگاه بر اساس نوع ریسک ،از منابع برای استراتژیهای رشد استفاده میکند.

سود

سرمایه در دسترس

استراتژی
رشد بنگاه:

رشد و کارآمدی
بنگاه

کارآیی مالی و عملیاتی

رشد داخلی-رشد خارجی

دسترسی به فناوری

جذابیت
فرصت های بازار
 ریسک مالی و عملیاتیبانکی و ارزیریسک سیاسی و کشوریشکل 1مدل عملیاتی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش
این تحقیق از حیث هدف از نوع توسعه ای و کاربردی است و به دنبال طراحی و اعتبارسنجی استراتژی رشد بنگاه در صنایع با فناوری
پیشرفته است که تکیه بر کاربرد و آزمون مدل در صنایع پیشرفته دارد .تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفیِ همبستگی و
مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .جامعه تحقیق را کلیه مدیران بنگاههای صنعتی کشور در صنایع با فناوری پیشرفته تشکیل
می دهد که عضو اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ،بنگاههای دارای فناوری  ITو مخابراتی ،بنگاههای فعال در صنایع نفت و پتروشیمی و
بنگاههای فعال در فناوریهای نوین فعال هستند .در مدل پیشنهادی تحقیق ،تعداد  22پارامتر وجود دارد لذا تعداد  220حداقل حجم نمونه
( )22*۹و  220حداکثر حجم نمونه ( )22*۹0است .در نهایت نمونهای  100عضوی پرسشنامه را در  900شرکت فعال با سطح فناوری
باال در کشور پاسخ دادند .در مجموع  2۹۹پرسشنامه قابل استفاده برای تحلیل مد نظر قرار گرفت11 .سؤال پرسشنامه دو بخش عمومی(
جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،رده سازمانی ،نوع بنگاه ،وسابقه فعالیت در صنایع پیشرفته ،و میزان رشد بنگاه) و اختصاصی مطابق
شاخصهای ابعاد سازههای مدل تحقیق داشت .اعتبار محتوای پرسشنامه را اساتید راهنما ،مشاورین ،دو نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه و نیز دو نفر از خبرگان صنایع پیشرفته بررسی کردند .برای تأیید روایی محتوا از نظر خبرگان استفاده شد .پایایی آزمون به
روش آلفای کرونباخ بود .لذا نمونه اولیه  ۸0پرسشنامه توزیع و سپس با استفاده از دادههای آن میزان ضریب آلفای کرونباخ مطابق
جدول  ،۸است .در تحلیل دادهها از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان استفاده شد .اما برای آزمون فرضیه-
ها از تحلیل عاملی ،تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل نسخه  25۹2استفاده شد.
جدول ( )3توزیع سؤاالت و پایایي پرسشنامه پژوهش
متغیر

تعداد
سؤاالت

منبع (منابع)
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سرمایه در دسترس

7

کارآیی مالی و عملیاتی

4

دسترسی به فناوری

4

فرصت های بازار

4

;)Chen et al. (3112); Chathoth and Sharifi et al. (3113
)Olsen (3117
;)Chen et al. (3112); Chathoth and Sharifi et al. (3113
)Olsen (3117
;)Chen et al. (3112); Chathoth and Sharifi et al. (3113
)Olsen (3117
;)Chen et al. (3112); Chathoth and Sharifi et al. (3113
)Olsen (3117

1/21
1/92
1/98
1/29

ریسک

13

)Bertrand and Lapointe (3118); Sheehan (3111

1/28

استراتژی های رشد

2

)Criado et al.(3114

1/93

کارآمدی بنگاه

7

)Balsam et al. (3111); Chathoth and Olsen (3117

1/29

بازگشت سود به رشد

4

)Kylaheiko et al. (3111

1/72

جذابیت برای سایر بنگاه ها

8

)Criado et al. (3114

1/93

خروج منابع از رشد

2

)Chen et al. (3112

1/79

 .4یافته های پژوهش
شاخصهای برازش در سطح  ۹درصد برای آزمون فرضیات(جدول ،)2معنادار هستند .نتایج معادالت ساختاری نشانگر برازش کامل
مدل پیشنهادی پژوهش است.

مقدار قابل قبول

جدول ( )4شاخص های برازش مدل تحقیق
مقدار برآورد شده

شاخص

≤1/2

1/28

)Normed Fit Index (NFI

≤1/2

1/29

)Non-Normed Fit Index (NNFI

≤1/2

1/29

)Comparative Fit Index (CFI

≤1/2

1/29

)Incremental Fit Index (IFI

≤1/2

1/28

)Relative Fit Index (RFI

≤1/2

1/23

)Goodness of Fit Index (GFI
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≤1/2

1/21

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

≥1/8

1/32

)Root Mean Square Residual (RMR

≥1/19

1/171

Approximation
)(RMSEA

Root Mean Square Error of

بر اساس جدول  2و  ۹فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند.
جدول ( )8نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

ردیف
فرضیه

مقدار تخمین
استاندارد

عدد معناداری

مقدار
بحرانی

نتیجه

۹

تأثیر استراتژی رشد داخلی بر رشد بنگاه

05۸۸

۸5۹۱

۹5۱1

تایید

9

تأثیر استراتژی رشد خارجی بر رشد بنگاه

05۹1

251۸

۹5۱1

تایید

۸

تأثیر منابع داخلی بر رشد داخلی بنگاه

0592

۸592

۹5۱1

تایید

2

تأثیر منابع داخلی بر رشد خارجی بنگاه

0510

1570

۹5۱1

تایید

۹

تأثیر منابع خارجی بر رشد داخلی بنگاه

0522

7590

۹5۱1

تایید

1

تأثیر منابع خارجی بر رشد خارجی

057۹

15۹0

۹5۱1

تایید

7

تأثیر ریسک مالی و عملیاتی بر رشد داخلی

0599

959۹

۹5۱1

تایید

2

تأثیر ریسک مالی و عملیاتی بر رشد خارجی

05۸۸

۸519

۹5۱1

تایید

۱

تأثیر ریسک بانکی و ارزی بر رشد داخلی

0529

25۸۹

۹5۱1

تایید

۹0

تأثیر ریسک بانکی و ارزی بر رشد خارجی

05۸7

25۸۹

۹5۱1

تایید

۹۹

تأثیر ریسک کشوری بر رشد داخلی

0511

۹59۹

۹5۱1

تایید

۹9

تأثیر ریسک کشوری بر رشد خارجی

05۹۱

2579

۹5۱1

تایید

به این ترتیب سه فرضیه اصلی و دو فرضیه پژوهش بر اساس داده های تجربی مورد تایید قرار میگیرند .مطابق فرضیه اول بنگاههایی
با استراتژی رشد بیش از بنگاههایی رشد میکنند که استراتژی معینی برای رشد ندارند .فرضیه فرعی تاثیر استراتژی رشد خارجی بر
رشد بنگاه مورد تایید قرار گرفت .اما تعداد بنگاه های با سطح فناوری باال با تجربه مکرر و موفق ،رشد خارجی برای نتیجهگیری کافی
نبود .ادراک بنگاه های با سطح فناوری باال مبنی بر این است که استراتژی رشد خارجی کارآمدی باالتر دارد .اما بیشتر آنها بدالیلی
متفاوت رشد خارجی را تجربه نکردهاند.
فرضیه دوم مبنی بر اثر منابع بر استراتژی رشد بنگاه نیز تایید گردید .به این معنی که بنگاههای با سطح فناوری باال در کشور هنگام
تدوین ضمنی یا سیستماتیک استراتژی رشد ،به منابعی که درک می کنند در اختیار دارند تکیه می کنند .وقتی منابع در اختیار دچار
محدودیت می شود ،بنگاه استراتژی رشد را بر نمیگزیند.
فرضیه فرعی دوم مبنی بر این است که منابع داخلی بیش از منابع خارجی بر استراتژی رشد موثر است .بنگاه وقتی منابع داخلی در
اختیار ندارد فرصتهای بازار و یا فرصت ادغام با بنگاههای دیگر را برای تدوین استراتژی رشد کمتر مورد توجه قرار میدهد .به
عبارت دیگر تفکر رشد در بنگاه وقتی ایجاد می شود که کسری از سود بنگاه که تقسیم نشده است به عنوان مبنای استراتژی رشد قابل
توجه باشد.
فرضیه سوم مبنی براینکه بنگاه از منابع خود با توجه به ریسک که خود شامل ریسک عملیاتی  ،بانکی و سیاسی کشوری و مقررات
گمرکی است ،استراتژی رشد را انتخاب میکند ،نیز تایید گردید .در حضور ریسک گاهی بنگاه نه تنها ترجیح میدهد که رشد را انتخاب
نکند ،بلکه استراتژی خروج منابع و سرمایههای فیزیکی و کوچک سازی را بر میگزیند .بنگاه در حضور ریسک عالوه بر هزینه رشد و
کارآمدی ناشی از آن به هزینه خروج از صنعت نیز توجه دارد .در حضور ریسک باال بنگاه حتی در صورت دارا بودن منابع استراتژی
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رشد را انتخاب نمیکند و به چابکی و کوچک سازی گرایش پیدا میکند .ریسک و ناپایداری در مقررات و ضوابط ،همراه با عدم قطعیت
در روابط بازار ،به انشعاب در بنگاه رشد یافتهی با سطح فناوری باال نیز منجر میگردد که به صورت رشد منفی در رشد داخلی و
تجزیه و انشعاب در رشد خارجی ،در مدل قابل تجزیه و تحلیل می باشد.

نتیجه گیری
جنبه های نوآورانه پژوهش را می توان در این موارد دانست )۹ :بررسی محرکها و انگیزههای رشد بنگاه در صنایع دارای فناوری
پیشرفته در کشور؛  )9تاکید بر مسیر جذب فناوری استراتژی رشد بنگاهها در صنعت فناوری پیشرفته و  )۸افزودن ریسک به فرآیند
انتخاب استراتژی رشد بنگاه با توجه به ویژگی های جامعه صنعتی کشور .نتایج نشان داد که استراتژیِهای رشد بنگاه بر کارآمدی
بنگاه تاثیر گذار است .با توجه به ضرایب رگرسیونی و میزان اثر استراتژی های رشد داخلی و خارجی ،رشد خارجی تأثیر بیشتری
نسبت به رشد داخلی بر کارایی بنگاه داشت .نتایج این تحقیق با یافته های کیالهیکو و همکاران ( ،)90۹۹چن و همکاران ( ،)900۱و چاتوت
و السن ( )9007مبنی بر تأثیر استراتژی های رشدی بنگاه بر کارآمدی آنها منطبق است .اما گرچه استراتژی رشد خارجی بر رشد بنگاه
موثرتراست لیکن بنگاه هایی که منابع کافی برای رشد داخلی در نظر ندارند ،کمتر سراغ استراتژی رشد خارجی میروند .یکی از دالیل
عال قه کمتر بنگاهها به رشد خارجی ،فقدان تجربه جدایی مالکیت و مدیریت در بیشتر بنگاههای با سطح فناوری باال است .مدیریتها در
این صنایع بر محوریت مهندسان و کارافرینان صاحب ایده و تکنولوژی ،شکل گرفته است و مدیریت حرفهایِ مستقل از مالکیت تجربه
نشده است و مدیران و مالکان بنگاه های قبلی بعد از جذب یا ادغام در شیوه اداره بنگاه جدید نمی توانند به توافقی تحلیل سیستماتیک
برسند .همچنین ،بنگاه بر اساس نوع ریسک (مالی و عملیاتی ،قوانین و مقررات ،و بانکی و ارزی ) و استفاده از منابع برای استراتژیهای
رشد نیازمند سرمایه و دانش در بسیاری از بنگاههای با سطح فناوری باال به نوعی پیش بینی پذیری در ساختار سیاسی و اقتصادی
هستند ،بنابراین بنگاه با سطح فناوری باال در شرایط ریسک نه تنها استراتزی رشد بر نمی گزینند بلکه رشد منفی ناشی از انشعاب را
نیز تجربه میکند .در طبق ریسک بر اساس نتایج میدانی ریسک سیاسی و کشوری (مقررات قانونی ) دارای رتبه اول ،بانکی و ارزی در
رتبه دوم و مالی و عملیاتی دارای رتبه سوم است .برداشت مدیران بنگاه ها از تاثیر ثبات و کارآمدی قوانین در انتخاب استراتژی رشد
باالترین سهم را داراست .بدین ترتیب مدیران و مالکان بن گاه در شرایط درک عدم ثبات از شرایط سیاسی و کشوری با شاخص اصلی
مقررات قانونی ،حتی در حضور منابع ،استراتژی رشد را انتخاب نمیکنند .بلکه به خصوص در صنایع با سطح فناوری باال احتمال
کوچک سازی ناشی از فروش بخشهایی از بنگاه یا انشعاب ،وجود دارد .همچنین چون قیمت تمام شده ماشین آالت و تجهیزات درصنایع
با سطح فناوری باال از ریسک سیاسی و کشوری و ریسک بانکی و ارزی تاثیر می گیرد ،در حضور این دو ریسک ،بنگاه با درک
کارآمدی پایین تر نسبت به رقبا ،از منابع داخلی برای رشد ،استفاده نمیکند .همچنین در حضور ریسکهای سه گانه فوق بنگاه با درک
باال رفتن هزینه خروج ،استراتژی رشد را انتخاب نمیکند.
پیشنهاد اول ایجاد بستر مدیریت مستقل از مالکیت دربنگاه با سطح فناوری باال است .ادغام مفهوم مدیریت و مالکیت اندازه بنگاههای
موجود در این صنایع را حد توان مالی ،فنی و مدیریتی مالک  -مدیر آنها کاهش داده است .مرور حالتهای مختلف جذب و ادغام و مطالعه
روشهای اداره بنگاه پس از جذب مخصوصا در بنگاه های داخل کشور به دانش پژوهان پیشنهاد میشود .دوم آنکه تاکید بر راه اندازی
استارت آپها و حمایت از کارآفرینی بدون ردیابی مستند روند رشد آنها کافی نیست .در هر صنعت باید با مطالعه گروه بندی استراتژیک
آن صنعت مقیاس بنگاه کارآمد استخراج شود و با بنگاه در مسیر رشد تا رسیدن به سطح کارآمدی مطابق نمودار گروه بندی
استراتژیک مورد حمایت قرارگیرد.

تشکر و قدردانی
259
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از همکاری مدیران صنایع با سطح فناوری باال کشور ،قدردانی میشود .از مدیران و همکاران شرکت های تابع گروه رایان فن برای
مصاحبههای حضوری نیز تشکر می گردد.
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