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  3سيد احمد امامي العريضي 2عزت اهللا اصغري زاده، 1محمود فيروزيان،

بعضــي . هــاي كوچــك و متوســط نقــش اصــلي در ايجــاد شــغل بــر عهــده دارنــد بنگــاه :چكيــده
 ي جديـد ايجـاد  هـا  گـاه بني موجـود و نـه   هـا  بنگـاه معتقدند بيشتر مشاغل جديد توسط پژوهشگران 

. بـراي موفقيـت آينـده بنگـاه باشـد      تاكتيـك تـرين   توانـد مهـم   مي همچنين مديريت رشد. شوند مي
بـه   يي روهـا  رشد با چالش فرآينداينكه رشد، مزاياي زيادي براي يك بنگاه به همراه دارد،  باوجود
شناسـايي   گـري  ختهريي كوچك صنعت ها بنگاهرشد  ي عوامل بازدارنده پژوهشدر اين . رو است

در صـنعت   عوامـل بر رشد و ميـزان اهميـت هـر يـك از ايـن       ها آن تأثيراند، تفاوت بين ميزان شده
ي هـا  بـا يافتـه   هـا  آن اي و تلفيـق  ي پرسشنامهها براي اين كار، از داده. اند گري نشان داده شده يختهر

 زوجـي  ي مقايسـه روش  سـپس موانـع رشـد، بـا    . و روش تحليل عاملي، استفاده شد پژوهشادبيات 
تنـوع   پـذيري  انعطـاف ترتيـب اولويـت، عامـل نـاتواني در      با توجه بـه نتـايج بـه   . بندي شدند اولويت

گـذاري بـر بـازار، محـدوديت منـابع، كمبـود شايسـتگي و تخصـص،         تأثيرمحصوالت، نـاتواني در  
ي هـا  بنگاهاي رشد نبود انگيزه براي رشد، مانعي بر ،دهد مي نشان پژوهشنتايج اين . شناسايي شدند

  .ايران نيست گري ريختهكوچك و متوسط 
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  مقدمه  
 ،بعضـي معتقدنـد   لامثـ براي . لي، در ايجاد شغل بر عهده دارندي كوچك، نقش اصها بنگاه

ايـن   .]4[شـوند   مـي  ي جديد ايجادها بنگاهي موجود و نه ها بنگاهبيشتر مشاغل جديد توسط 
ويژه در مناطقي كه تازه توسعه را  پذير هستند، به تنها موتورهاي توسعه امكان اغلبها،  بنگاه

ي هـا  صورت اشـتغال جديـد، درآمـد، نـوآوري، شـبكه      هاند، رشد اجتماعي را ب شروع كرده
  .آورند مي توليدي و غيره فراهم

بـراي موفقيـت آينـده بنگـاه      شيوهترين  تواند مهم مي همچنين مديريت كارآفرينانه رشد
انـدازي يـك بنگـاه، فهـم خـود از       بدين ترتيب كه الزم اسـت كـارآفرين پـس از راه   . باشد

مستلزم ايجاد تعادل بـين  اغلب ن چالش بزرگي است، چون اي. مديريت تغيير را توسعه دهد
ي هـا  بنـابراين رشـد و بقـاي يـك بنگـاه، نيازمنـد وجـود مهـارت        . عوامل متغير و پويا است

منظور ايجـاد تغييـرات عمـده در راهبـري كارآفرينانـه       به راهبردي و تاكتيكي در كارآفرين
جــدد در راهبردهــا فراخوانــده رقابــت و ســاير نيروهــاي بــازار بــراي فرمــول بنــدي م. اســت
ها نتوانند بر رشد بنگاه خود غلبه كنند، محكوم به خروج از چنانچه بعضي از بنگاه. شوند مي

  .و كار خواهند بود حوزه كسب
ي مـديريتي  ها توانند يا عالقه ندارند درگير چالش ضي اوقات نميكارآفرينان خالق، بع

كننـد و   مـي  در نتيجه سازمان خود را رهـا . شوند مي مواجه ها آن شوند كه در مرحله رشد با
  .كنند تأسيس ميبنگاه ديگري را 

تري نسبت به آنچه كه كـارآفرين در مرحلـه    مشكالت جديد و پيچيده در مرحله رشد،
 ي جديد كارآفرين را مجبورها اين چالش. دهد ها مواجه بوده است، رخ مي اندازي با آن راه
كه دورنماي كارآفرينانـه سـازمان    را، در حالي ها از مهارت اي متفاوت مجموعهكند، كه  مي

مرحله رشد گذري از رهبري فردمحور كارآفرينانه به رهبري . كند، توسعه دهد مي را حفظ
  .]5[تيم محور است 

موضـوع رشـد   . توان تغيير اندازه در هر دوره زمـاني مشـخص تعريـف كـرد     مي رشد را
مشـاغل  . اسـت  كـرده متمركز بر كارآفريني جلب  يها پژوهشسازماني توجه زيادي را در 

ايـن  . شوند كه رشد پايداري داشته باشـند  مي ي كوچك و متوسطي ايجادها بنگاهجديد در 
ي هـا  بنگـاه . بخشـند  مـي  به مالك خـود ثـروت، تنـوع، خـود شـكوفايي، و اسـتقالل       ها بنگاه
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محصـوالت  تـر   هـاي بـزرگ  وكار كسب. خود هستندتر  از همتايان بزرگتر  كوچك نوآور

  .]4[كنند  مي ي كوچك رهاها ريسكي را براي بخش كسب و كار
كنند جامعه را از دستاوردهاي توسعه بخـش خصوصـي فعـال    هايي كه رشد نميسازمان
  .]6[دكنگذاران را جلب در رشد بايد توجه سياست ها آن شكست ،بنابراين. كنندمحروم مي
. اسـت  هـا  آن زايـي  ه جامعـه، اشـتغال  ي كوچـك بـ  هـا  وكـار  كسـب بهره رشد ترين  مهم

ي كوچك نقـش اصـلي در   ها بنگاه ،دهند ي گوناگون نشان ميها مطالعات زيادي در كشور
ي هـا  بنگاهي موجود و نه ها بنگاهو بيشتر مشاغل جديد توسط ] 7[ايجاد شغل بر عهده دارند 

ير هسـتند،  پـذ  تنهـا موتورهـاي توسـعه امكـان     اغلـب  هـا  بنگـاه ايـن  . شـوند  مـي  جديد ايجـاد 
 پژوهشـگران بـا ايـن حـال بيشـتر     . انـد  خصوص در مناطقي كه تازه توسعه را شروع كـرده  به

  .]4[ ك در ايجاد اشتغال را قبول دارندي كوچها بنگاهاهميت 

  چرخه حيات بنگاه 
ايـن  . انـد  نشان داده 1 نموداركوراتكو و هادجتس مراحل چرخه حيات يك بنگاه را همانند 

اندازي، رشد بنگـاه، تثبيـت كسـب و     ي راهها يك بنگاه جديد، فعاليت مراحل شامل توسعه
 انـدازي بنگـاه، چنـين ديـده    ي راههـا  در اولـين سـال   .]5[ است كار، و نوآوري يا پس رفت

اين . محدود است و از رشد كمي برخوردار است شود كه درآمد يك بنگاه جديد نسبتاً مي
 سال ديگـر طـول   5 اغلبدر فاز بعدي كه . كشد مي سال طول 7تا  5 طور معمول بهفاز اوليه 

توجهي دارد، درآمـد بنگـاه    ي مختلف تفاوت قابلها در صنعت ها كشد، گرچه اين زمان مي
 .رسد مي تري با ثبات سپس بنگاه به فاز نسبتاً. كند مي اي شروع به رشد با نرخ افزاينده

تصـميم بـه حفـظ سـهم بـازار      ي پر رقابت، ها در مرحله رشد اوليه، ممكن است در بازار
 هـا  حتي ممكن است در اين مرحله بـه علـت نيـاز   . و رشد محدود يا ناچيز باشد ،گرفته شود
  .]8[الهاي جايگزين، درآمد كاهش يابدمشتري يا كا

  
  
  
  



  1389ن زمستاپاييز و ، 5شماره ، 2دوره ، مديريت صنعتي  128

  
  حيات يك بنگاه ي چرخه .1 نمودار
  610: 2002كوراتكو و هادجتس، : منبع

  طي كوچك و متوسها بنگاهي رشد ها ديدگاه 
ي كوچـك را در شـش گـروه گسـترده     هـا  بنگـاه ي مطالعه رشـد  ها دابز و هاميلتون رويكرد

  ]4. [تصادفي، توصيفي، تكاملي، منبع محور، يادگيري و جبرگرايانه: اند بندي كرده طبقه
رويكرد تصادفي . گذارند عوامل زيادي بر رشد اثر مي ي تصادفي رشد بنگاه،ها در مدل

و  ،اي از زمـان در آينـده   ثر از اندازه يك بنگاه در نقطـه أگيبرات مت» متناسب تأثيرقانون «از 
توان براي  به بيان ديگر، رشد يك بنگاه در گذشته را نمي. فعلي آن است ي مستقل از اندازه

اين قانون پذيرفته است كه عوامل زيادي موجـب  . بيني رشد آينده آن بنگاه به كار برد پيش
شود، اما هيچ كدام از اين عوامل در طـول زمـان عامـل اصـلي      مي تغيير در اندازه يك بنگاه

  .نخواهد بود
 وكـار  كسـب دهند، كه چگونـه يـك    مي پاسخ سؤالي رويكرد توصيفي، به اين ها مدل

آرام و  نسـبتاً  فرآينـد ي ايـن  ها فاز. كند تا رشد خود را ادامه دهد مي كوچك از درون تغيير
شود كـه بايـد قبـل از اينكـه رشـد بتوانـد        مي ايجاد ها نآ يي برايها اما مزاحمت ؛اند طوالني

  .ادامه يابد، در خود بنگاه حل شوند
اي از زمـان بـه مقتضـاي تقابـل تعـدادي       در رويكرد تكاملي رشد، رشـد بنگـاه در دوره  

طبيعت و زمان رشد يك بنگاه نتيجه  ،بنابراين. افتد مي نيروهاي داخل و خارج سازمان اتفاق
فرد خودش خواهد بود و هيچ مدل استاندارد يا مراحـل پـي در پـي رشـد      شرايط منحصر به

  .براي مشاهده وجود نخواهد داشت
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گذار تأثيري كوچك رويكرد جديدي نيست، و از كار ها بنگاهديدگاه منبع محور رشد 

كار رفته،  ي كوچك بهها بنگاهطور كه براي  ماهيت اين نظريه، آن. پنروز منشعب شده است
به در دسترس بودن منابع مديريتي در زمـان برنامـه ريـزي و رشـد،      ها آن ه رشداين است ك

  .]9[ي فعلي، بستگي دارد ها عالوه حفظ فعاليت به
تـا   وكـار  كسبسازي بيش از حد، رشد هر  در رويكرد يادگيري، با وجود ريسك ساده

درنهايـت  رشد سـازماني  «يا،  وكار كسبپويايي يادگيري داخل آن  ي حدي انعكاس دهنده
  .]10[» بخش بحران يادگيري است وابسته به حل رضايت

ي مستقل مرتبط بـا  ها هدف در رويكرد جبرگرايانه، شناسايي مجموعه پايداري از متغير
اي از نوسـانات نـرخ رشـد     توانـد بخـش عمـده    مي مردم، بنگاه، و محيط آن صنعت است و

  .]4[رويكرد تصادفي است  اين رويكرد، عكس. مشاهده شده را توضيح دهد وكار كسب

  موانع رشد 
ي پـيش روي كارآفرينـان بـراي    هـا  حاضر، با استفاده از عوامل بازدارنده و چـالش  پژوهش

، و تعديل و تبيين انجام شده در گفتگو بـا مـديران چنـد واحـد فعـال در صـنعت،       ]11[رشد
  .بندي شده است مرحله رشد در پنج دسته طبقه ي عوامل بازدارنده

  زه بودن براي رشدانگي بي 
كند و انگيزه مالكان و مديران،  تمايل به تنهايي شرايط دستيابي واقعي به رشد را فراهم نمي 

 ها بنگاهبسياري از . دهند نشان مي ها بنگاهي عملكرد ها توجهي را در آناليز تفاوت عامل قابل
دن به اندازه و رشـد  چون كارآفرين تمايلي براي رسي ،به اندازه و رشد زياد دست نمي يابند

وقتي هدف اصلي كارآفرين استقالل اقتصادي باشد، بقاي سازمان بـه رشـد آن   . زياد ندارد
چـون   ؛بنگاه خود را كوچك نگـاه دارنـد   ،دهند مي اي نيز ترجيح عده. شود مي ترجيح داده

انگيزه، با  گاهي كارآفرينان بي.]6[توجه رقبا يا موديان مالياتي را برانگيزد  ها آن يها فعاليت
قرار گرفتن در شرايط مناسب كسب مزيت رقابتي، محصول منحصر به فرديا پيشنهاد ادغـام  

  .]12[كنند ، تمايل قوي براي رشد پيدا ميديگرانبا 

  محدوديت منابع 
منابع داخلي بنگاه، خدمات مولد در دسترس بنگـاه اسـت كـه از منـابع خـود بنگـاه حاصـل        

كند تا از منابع در دسترس بهترين استفاده را  مي مديريت تالش كه ويژه در حالي شود، به مي
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دهد كه ترغيب رشد بنگـاه اسـت، امـا در همـان حـال       مي متقابل پويا رخ فرآيندببرد، يك 
يافتن  ي ريزي منابع مالي به همان اندازه يافتن، و برنامه. ]9[شود  مي سرعت اين رشد محدود

. تواننـد رشـد كننـد    بدون سرمايه نمـي  ها بنگاه. هميت داردريزي براي منابع انساني ا و برنامه
موانع سر راه رشـد   .]13[نياز دارد  موردمشخص است كه يك بنگاه در حال رشد به هر دو 

؛ موانـع خـارجي كمبـود سـرمايه مـالي     . شامل موانع داخلي و خارجي اسـت  ها بنگاهو بقاي 
و گرانـي ماشـين آالت و قطعـات     كميابي ؛ي نامطلوب دولتيها سياست ؛زيرساخت ناكافي

ي هـا  ريـزي نامناسـب، مهـارت    موانع داخلي شامل، برنامه. استو كميابي مواد اوليه  ؛يدكي
ي مالي كه بر مبناي ترجيح جهت ها كمك،بنابراين. سازماني ضعيف، و دانش محدود است

  .]14[يافته باشد، اهداف توسعه از طريق آن حاصل نخواهد شد 

  )عوامل محيطي(گذاري بر بازاررتأثيناتواني در  
ي متفـاوت  هـا  ي مختلف صـنعت و محـيط  ها رشد بااليي را در بخش ،قادرند ها بنگاهگاهي 

 ؛زيرسـاخت ناكـافي   ؛مشـروط بـر اينكـه مـوانعي ماننـد كمبـود سـرمايه مـالي        . تجربه كننـد 
د كميابي و گراني ماشين آالت و قطعات يدكي و كميابي موا ؛ي نامطلوب دولتيها سياست
  .]14[سر راه رشد و بقاي بنگاه قرار نداشته باشد ؛اوليه

  تنوع محصوالت پذيري انعطافناتواني در  
ي جديد بازار و افزايش مشتري محوري، كليد دسـتيابي بـه رشـد واقعـي     ها شناخت فرصت

نسبت به كاهش قيمت محصول يا  ها بنگاهساله، بيشتر  10براي موفقيت در يك دوره . است
تمركز تنها بـر قيمـت بيشـتر     تاكتيك. اند پذيري محصوالت تمركز كرده قابتخدمت، بر ر

ي با رشـد زيـاد از ايـن    ها بنگاهي با عملكرد ضعيف، رايج بوده است و كمترين ها بنگاهبين 
 عاملي اسـت كـه  ترين  مديريت فعال توسعه محصول و بازار، مهم. اند تاكتيك استفاده كرده

كه، گوناگوني بيش از  در حالي .]7[كند  مي متمايز ها بنگاهساير  ي با رشد زياد را ازها بنگاه
  .]13[ رشد را به تلخي به پايان برساند تواند روياي مي حد محصول و بازار،

  كمبود شايستگي و تخصص 
گيرندكه منبـع   مي و تجاربي فرا ها مديران در طول حيات منحصر به فرد هر بنگاهي، مهارت

ي هـا  اي از قابليـت  عنـوان مجموعـه   ستگي مديريت را بنـا كـرده و بـه   اصلي بنگاه بوده و شاي
شايسـتگي مـديريت، سـاير منـابع ماننـد منـابع مـالي و انسـاني را         . شـوند  مـي  مديريت تفسير
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همين دليل، قابليت  به. برداري شودي موجود در بازار بهرهها از فرصتكند تا  مي سازماندهي

و ميزان دسترسي به آن در هر بازه زمـاني بـراي    مديريتي يك ورودي براي رشد تلقي شده
  .]9[كند  مي رشد بنگاه محدوديت ايجاد

خصـوص وقتـي كـارآفرين در     بـه ي موفقيـت اسـت،   هـا  تجربه بنيانگذار يكي از فاكتور
يي كـه توسـط تـيم ايجـاد     هـا  بنگـاه طور متوسـط   به. كرده است مي كار صنعت مشابهي قبالً

  .]15[ترند  فقشوند، مو مي اند و مديريت شده

  ها گردآوري داده
ثر بـر  ؤمـ  ي بازدارنـده حاضر براي نظر سنجي از كارآفرينان و شناسـايي عوامـل    پژوهشدر 

اي  ت پـنج گزينـه  سؤاالاز  پژوهشپرسشنامه اين . شده استاي تهيه  پرسشنامه، ها بنگاهرشد 
يـت رشـد   در مقدمـه پرسشـنامه اهم  . گيري ليكـرت تشـكيل شـده اسـت     مشابه مقياس اندازه

هـا وجـود دارد، هـدف    توضيح داده شده و با اشاره به موانعي كه بـراي رشـد بنگـاه    ها بنگاه
 يي بـراي حـداقل كـردن اثـر    هـا  حل ، شناسايي موانع رشد و يافتن راهي عنوان شده پرسشنامه

دسته بندي انجام شده تي مرتبط با سؤاال ،پرسشنامه ايندر . براي دستيابي به رشد است ها آن
  :است سؤالهر بخش شامل چند . به شرح خالصه زير آمده است ،4بند در 

گيري براي رشد مربوط است و نبود  مدير بنگاه در تصميم/مالك ي به انگيزه :بخش اول
، گســترش يــا تغييــرات )اول ســؤال( وريآنگيــزه افــزايش ســودا(ي درآمــدزايي هــا انگيــزه

 سـؤال ( اخذ وام ارزان ي ، انگيزه)ارمچه سؤال(ي مدرنها تكنولوژيكي، اتوماسيون، دستگاه
ي هـا  ، محـرك )دهـم  سـؤال (هـا  وري مقياس و كاهش هزينه استفاده از بهره ي ، انگيزه)هفتم

 سـؤال (ي جديـد هـا  دسـتيابي بـه بـازار    ي ، انگيزه)دوم سؤال(افزايش سهم در بازار(خارجي 
، و  )هـم ن سـؤال (توسـعه محصـول جديـد    ي ، انگيزه)ششم سؤال(، كسب رهبري بازار)سوم

، )هشـتم  سـؤال (تشـويق دولـت   ي ، انگيـزه )پنجم سؤال(بهبود شهرت شركت(برتري جويي 
  .گيرند مي ، براي رشد را اندازه)يازدهم سؤال(كارآفريني و ايجاد اشتغال ي انگيزه

سـهولت دسترسـي بـه وام    (با منابع رشد مرتبط است و محدوديت منابع مـالي  :بخش دوم
،  )ســوم ســؤال( ، منــابع داخلــي خــود بنگــاه)دوم ســؤال(ارگــذ ، ســرمايه)اول ســؤال(ارزان

، نيـروي انسـاني كـارگر    )چهـارم  سـؤال (نيـروي انسـاني فنـي الزم   (محدوديت منابع انساني 
آالت  محـدوديت نوسـازي ماشـين   (، محـدوديت منـابع تكنولـوژيكي    )پـنجم  سؤال(مناسب
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ي تحقيـق و  ، محـدوديت امكانـات آزمايشـگاهي بـرا    )ششـم  سـؤال (جديد با تكنولوژي نـو 
 سـؤال (...و محدوديت فضـاي فيزيكـي الزم مثـل سـالن توليـد، انبـار و        )هفتم سؤال(توسعه
  .گيرند مي را اندازه )هشتم

اين موارد  ي در اين بخش اطالعاتي درباره. پردازد مي محيط در رشد تأثيربه  :بخش سوم
گـاه بـراي تحويـل    مناسب بودن حجم انبـار احتيـاطي بن  : شوند مي گيري و اندازه آوري جمع
 سـؤال ( ، ميزان پيش زمان تحويل محصول به مشـتري )اول سؤال(موقع محصول به مشتري به

 تـأثير ، ميـزان  )سـوم  سـؤال ( ، ميزان دسترسي به مـواد اوليـه در زمـان و حجـم مناسـب     )دوم
، تـا چـه حـد قيمـت     )چهـارم  سـؤال ( نوسانات قيمت مواد اوليـه و محصـول بـر رشـد بنگـاه     

مثـل  (موانـع قـانوني    تـأثير ، ميـزان  )پـنجم  سـؤال ( شودر يا رقبا تعيين ميمحصول توسط بازا
، و ميزان قابليت توسعه بازار بنگاه از طريق )ششم سؤال (...محيط زيست، دارايي، مجوز، و 

 هبنگـا ) واردات ،صـادرات ( ، ميزان ارتباطـات جهـاني  )هفتم سؤال (...بازاريابي، صادرات و 
هـاي خـارجي در زمينـه تبـادل تكنولـوژي،      ي بنگاه با شركتو ميزان همكار )هشتم سؤال(

  .)نهم سؤال( آالت و غير آنخريد ماشين
در ايـن بخـش اطالعـات    . تنوع محصوالت اسـت  پذيري انعطافمربوط به  :بخش چهارم

و ميزان قصد بنگاه بـراي  ) اول سؤال(ميزان تنوع محصوالت بنگاه : دشو مي آوري جمعزير 
و قصد بنگـاه  ) سوم سؤال(، ميزان تنوع مشتريان بنگاه )دوم سؤال( تافزايش تنوع محصوال

، ميزان دسترسي به امكانـات تكنولوژيـك بـراي    )چهارم سؤال( براي افزايش تنوع مشتريان
، ميـزان در دسـترس بـودن بـازار بـراي محصـول       )پـنجم  سـؤال ( افزايش تنـوع محصـوالت  

اسـتفاده از ظرفيـت نصـب شـده      و ميزان )ششم سؤال( جديدي كه روي آن كار شده است
  .)هفتم سؤال( موجود بنگاه

در ايـن بخـش   . اسـت مالـك بنگـاه مـرتبط    / با شايسـتگي و تخصـص مـدير    :بخش پنجم
 كاري خود ي ميزان تجربه تخصصي مدير بنگاه در حوزه: دشو مي آوري اطالعات زير جمع

 زان تجربـه مـديريتي او  ، ميـ )دوم سؤال( كاري مرتبط قبلي مدير بنگاه ي ، سابقه)اول سؤال(
، )چهـارم  سـؤال ( شـود  مـي  صـورت تيمـي انجـام    ، ميزاني كه كارها در بنگاه به)سوم سؤال(

ي هـا  ، ميـزان اسـتفاده از ابـزار   )پنجم سؤال(شود مي گروهي انجام ها گيري ميزاني كه تصميم
رت صـو  ، ميزان انجام شدن كارهـا بـه  )ششم سؤال( و غير از آن 5s، 9001مديريتي مثل ايزو
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غير (ي توليدي در شركت كه دستي ها و ميزان فعاليت )هفتم سؤال( مند سيستماتيك و نظام

  .)هشتم سؤال(شوند مي انجام) مكانيزه
آورده شـده   هـا  بنگـاه شـناختي   اطالعات جمعيـت  ي تي دربارهسؤاالپرسشنامه  نتهايدر ا

، )دولتي، نيمه دولتي، خصوصـي، و تعـاوني  (، نحوه و نوع اداره بنگاه تأسيساست كه سال 
تعداد كاركنان در سه سال گذشته، ميزان فروش واحد كاال حال و پنج سال گذشـته بنگـاه،   

  .]3[ ميزان افزايش سرمايه بنگاه در پنج سال گذشته، در اين قسمت طراحي شده است
ايران،  گري ريختهارخانجات صنعت طبق اطالعات مندرج در سايت انجمن صنفي ك 

 گري ريخته، در 160، برابر 1386فلزات آهني در سال  گري ريختهي فعال در ها واحد
  .واحد بوده است 389برابر  واحد جمعاً 229فلزات غير آهني 

گـري   ي فعال ريختهها تعدادي از شركت(ابتدا پرسشنامه براي تعدادي از اعضاي جامعه 
فرسـتاده شـد و از واريـانس نمونـه مقـدماتي بـراي       ) جان اصـفهان در شهرك صـنعتي اشـتر  

مقـدماتي از انجمـن صـنفي     ي در انتخـاب نمونـه  . ه اسـت دشنمونه استفاده  ي محاسبه اندازه
به كمك انحراف . كل جامعه باشد ي كمك گرفته شد، تا نماينده گري ريختهكارخانجات 

و  095/0تايي و بـا فـرض مقـادير خطـا      389و تعداد جامعه ) 25972/0(دست آمده  همعيار ب
آيـد كـه    مـي  دسـت  هب 80/26، 1آماري، طبق رابطه  ي درصد، تعداد نمونه 95سطح اطمينان 

  .آيد مي دست هنمونه ب 27پس ازگرد كردن 

222   :1رابطه 
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زيـع  مقدار فاصـله اطميـان بـر اسـاس تو     zمقدار نمونه،  nحجم جامعه، N  در اين رابطه،
انحـراف معيـار    δ، )شود مي ي نرمال استاندارد محاسبهها كه بر اساس جدول احتمال(نرمال 

  ]2. [مقدار خطا است dنمونه مقدماتي، و 
بــراي افــزايش  همچنــين. از دورنگــار و ايميــل اســتفاده شــد، هــا آوري داده بــراي جمــع

 كت كننـدگان در هاي تكميل شده از طريق مراجعه حضوري، پرسشنامه بـين شـر   پرسشنامه
در دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد كـرج     كـه   و نمايشگاه جنبي آن توزيـع شـد،   سميناريك 

اعضاي جامعه  ي ، كليهدر اين سمينار. شده بودبرگزار  1387در آذر ماه  گري ريختهدرباره 
ي تكميل شده توسط مـديران ارشـد   ها تنها پرسشنامه. دعوت داشته، ملزم به حضور بوده اند
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تهـران   گري ريختهالمللي  در نمايشگاه بين ها پرسشنامه ي بقيه. ها، استفاده شدندني بنگاهو ميا
 جمعـاً پس از حـذف مـوارد فاقـد اعتبـار،     بدين ترتيب، . ه استدشتوزيع  1387در دي ماه 

تمايـل بـه همكـاري    يي بودنـد كـه   ها آن موارد فاقد اعتبار،. ه استدشتوزيع پرسشنامه  200
ملزومـات مـورد نيـاز     ي مين كننـده أگـري نبـود و تـ   ريختـه  هـا  آن وع كـار نداشتند يـا موضـ  

 ها پرسشنامه از مديران ارشد يا مياني واحد ي كننده يا تكميل گري بودند ريخته كارخانجات
  .نبوده است

  تحليل عاملي 
. انجـام گرفـت   SPSSبراي هر بخش از پرسشنامه يك بار تحليل عاملي به كمك نرم افزار 

ي هـا  تـوان داده له اطمينان حاصـل شـود كـه مـي    أتحليل عاملي ابتدا بايد از اين مسدر انجام 
-KMO )Kaiser-Meyer از شاخص ،بنابراين. موجود را براي تحليل مورد استفاده قرار داد

Olkin Measure of Sampling Adequacy (    شـاخص  . و آزمـون بارتلـت اسـتفاده شـد
KMO اگر مقـدار  . در دامنه صفر تا يك قرار دارد گيري است كه شاخصي از كفايت نمونه

  .]16[ ]2[ي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند ها باشد، داده 6/0بيشتر از شاخص 
تحليل عاملي براي شناسايي  ،تر از پنج درصد باشد آزمون بارتلت كوچك .sigاگر مقدار 

  .]2[مناسب است ) مدل عاملي(ساختار 
 تـأثير ، بخـش  )608/0(، بخـش منـابع رشـد    )639/0(شد بخش انگيزه ر KMOشاخص 

ــوع محصــوالت  ، بخــش انعطــاف)627/0(محــيط ــذيري تن ، بخــش شايســتگي و )610/0(پ
 ها بخش ي گيري در همه هستند از كفايت نمونه 6/0 بيشتر ازچون همگي ) 656/0(تخصص

است  05/0تر از  ، كوچكها آزمون بارتلت در همه بخش .sigهمچنين مقدار . دهد مي خبر
توان از تحليـل عـاملي بـراي شناسـايي سـاختار       مي ماتريس واحد نيست و ،دهد مي كه نشان

-2 جـدول و  6-1 جـدول (در اين مرحله با مراجعه به ماتريس چرخش يافتـه،  . استفاده كرد
سوم، بر اسـاس مقـدار   و ت اول، دوم، سؤاالشود كه در بخش انگيزه رشد،  ، مشاهده مي)6

توان اين عامـل را   ها مي سؤالشوند كه با توجه به محتواي  مي اول مرتبط همبستگي به عامل
 ي ت هفتم و هشـتم، عامـل دوم بـه نـام انگيـزه     سؤاالاز مفهوم . كسب درآمد ناميد ي انگيزه

ت سـؤاال برتري جـويي از   ي همين ترتيب عامل سوم به نام انگيزه ي خارجي، و بهها محرك
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 .شـود  مـي  استخراجيازدهم  سؤالكارآفريني از  ي م انگيزهو عامل چهارم به نا چهارم و نهم

  .نيست ها بنگاهچون ميانگين نمرات اين بخش باال است، نبود انگيزه، مانعي براي رشد اين 
ت اول، دوم، ششـم، و هفـتم بـر اسـاس     سـؤاال شود كه  در بخش منابع رشد، مشاهده مي
تـوان ايـن    هـا مـي   سؤاله به محتواي شوند كه با توج مي مقدار همبستگي به عامل اول مرتبط

وم به نام محدوديت دسترسي بـه كـارگر   دعامل . فني ناميد -عامل را محدوديت منابع مالي 
م به نـام  سوت چهارم و هشتم، عامل سؤاالهمين ترتيب از مفهوم  و به ،پنجم سؤالمناسب از 

  .شود مي محدوديت منابع فيزيكي، استخراج

  هماتريس چرخش يافت .1 جدول
پذيري بخش انعطاف مؤلفهبخش منابع رشد

  تنوع محصوالت
  مؤلفه

1 2 3 1  2 3 

 -0.013 0.673 0.540 1سؤال -0.377 0.160 0.670  1سؤال 

 0.026 0.073 0.851 2سؤال 0.120 -0.068 0.603 2سؤال 

 0.043 0.868 -0.094 3سؤال 0.630 0.361 0.323 4سؤال 

 0.276 0.320 0.661 4سؤال 0.043 0.801 0.286  5سؤال 

 0.006 -0.154 30.76 5سؤال 0.172 -0.107 0.845 6سؤال 

 0.794 -0.199 0.163 6سؤال 0.070 0.046 0.862 7سؤال 

 0.816 0.267 -0.032 7سؤال 0.811 -0.206 -0.111 8سؤال 

 تأثيربخش 
 محيط

بخش شايستگي و  مؤلفه
 تخصص

 مؤلفه

1 2 3 1 2 3 

 0.215 -0.231 0.799 1سؤال -0.021 0.380 0.744  1سؤال 

 -0.264 -0.009 0.815 2سؤال 0.009 0.304 0.788 2سؤال 

 -0.216 0.144 0.835 3سؤال -0.154 -0.264 0.664 3سؤال 

 0.103 0.806 0.187 4سؤال 0.890 0.159 -0.181 4سؤال 

 0.031 0.796 -0.246 5سؤال 0.629 -0.321 0.388 5سؤال 

 0.942 0.124 -0.141 8سؤال 0.324 -0.065 0.513  6سؤال 

     0.254 -0.44 0.520  7سؤال 
     0.188 0.820 0.083  8سؤال 
     -0.030 0.713 0.229  9سؤال 

  واريماكس: روش چرخشـ ي اصلي ها تحليل مؤلفه: روش استخراج
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و هفـتم بـر   ، ششـم  سـوم ت اول، دوم، سـؤاال شود كه  محيط، مشاهده مي تأثيردر بخش 
توان  ها مي سؤالشوند كه با توجه به محتواي  مي اساس مقدار همبستگي به عامل اول مرتبط

، چهـارم ت سـؤاال از مفهوم . اين عامل را ناتواني در همسويي با نوسانات تقاضاي بازار ناميد
نـام نـاتواني   همين ترتيب عامل سوم به  و به ناتواني در تثبيت قيمتپنجم، عامل دوم به نام و 

  .شود مي استخراج هشتم و نهم سؤالدر ارتباطات جهاني از 

  ماتريس چرخش يافته .2 جدول

  بخش انگيزه رشد
 مؤلفه

1 2 3 4  
  0.057 0.390 0.067 0.772  1سؤال 
  0.113 -0.383 0.198 0.732 2سؤال 
  -0.030  0.220 0.128 0.872 3سؤال 
 0.007  0.195 0.891 0.007  4سؤال 

  -0.346 0.736 0.213 0.268 7ال سؤ
  0.340 0.731 0.040 0.040 8سؤال 
 0.049 -0.036 0.851 0.289 9سؤال 

  0.924  0.053 0.051 0.076 11سؤال 
  واريماكس: روش چرخش ـي اصلي ها تحليل مؤلفه: روش استخراج

ت دوم، چهـارم و  سـؤاال شود كه  پذيري تنوع محصوالت، مشاهده مي در بخش انعطاف
ها  سؤالشوند كه با توجه به محتواي  مي نجم بر اساس مقدار همبستگي به عامل اول مرتبطپ

وم بـه نـام   دعامـل  . توان اين عامل را ناتواني در تنوع بخشي به محصوالت توليدي ناميـد  مي
همين ترتيب  و به ،ي اول و سومها سؤالناتواني در رهايي از وابستگي به مشتريان محدود از 

ظرفيتـي منطبـق    پـذيري  انعطافبه نام ناتواني در  سومت ششم و هفتم، عامل سؤاالاز مفهوم 
  .شود مي با تنوع بخشي، استخراج

ت اول، دوم، و سوم بر اساس سؤاالشود كه  در بخش شايستگي و تخصص، مشاهده مي
تـوان ايـن    هـا مـي   سؤالشوند كه با توجه به محتواي  مي مقدار همبستگي به عامل اول مرتبط

ت چهـارم، و پـنجم، عامـل دوم بـه نـام      سؤاالاز مفهوم . مل را تجربه و تخصص كم ناميدعا
ي و اتكا به توليد فرآيندهمين ترتيب عامل سوم به نام بي  ناتواني در انجام كار گروهي، و به

  .شود مي هشتم استخراج سؤالسنتي از 
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  زوجي ي مقايسهبندي به كمك روش  رتبه 

گيـري بـا    ي طراحي شـده بـراي تصـميم   ها ترين سيستمز جامعيكي ازوجي  ي روش مقايسه
ي مختلف كمي و كيفي ها اين تكنيك امكان در نظر گرفتن معيار. ي چندگانه استها معيار
اين روش تحليل بر مبناي مقايسه زوجي بنا شده كه قضاوت و محاسـبات  . له را داردأدر مس

دهـد كـه از   اري تصـميم را نشـان مـي   همچنين ميزان سازگاري و ناسازگ. كند مي را تسهيل
  .]1[ است گيري چند معيارهمزاياي ممتاز اين تكنيك در تصميم

، كه مديران ارشد و پژوهشپرسشنامه ي ها داده ، با استفاده ازانع رشدبندي موبراي رتبه
افـزار   از نـرم  زوجـي،  ي مقايسهبه كمك روش و  ،اند بوده ها آن تكميل كننده ها بنگاهمياني 

 زوجي، وزن ي مقايسه يها ماتريس يها وزن ي محاسبه براي. سپرت چويس استفاده شداك

 .آمد دست هيكديگر ب به نسبت ها عامل آن ميانگين تقسيم از ديگر عامل به نسبت عامل هر
ثر ؤمراتبي با توجه به عوامل شناسايي شـده مـ   مقايسات زوجي انجام و ساختار سلسله سپس،

  :ه استدشبر رشد، رسم 
  

  
  لهأساختار سلسله مراتبي متغيرهاي مس .2نمودار 

  
 نيـز نشـان داده   هـا  افزار درصد اولويت نسبي گزينه بر اساس نتايج محاسبه شده با اين نرم

دهـد، چـون    مـي  نشان 01/0نرم افزار، نرخ ناسازگاري محاسبه شده براي هدف را . شود مي
   .]1[ هدد مي درصد است، سازگاري نتايج را نشان 10كمتر از 
درصد اولويت نسبي نسبت بـه   3/50پذيري تنوع محصوالت با ناتواني در انعطاف عامل
. اسـت  گـري  ريختـه ي كوچك و متوسط ها بنگاهعامل اثرگذار بر رشد ترين  ثرؤم ،ديگران

، %)5/34(ظرفيتـي منطبـق بـا تنـوع بخشـي      پـذيري  انعطـاف نـاتواني در  عامـل   ،در اين بخش
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نـاتواني در تنـوع بخشـي بـه      ،%)8/32(ابسـتگي بـه مشـتريان محـدود     ناتواني در رهايي از و
  .به ترتيب اولويت نسبي قرار دارند ،%)32(محصوالت توليدي

در اين بخش، . گيرد مي درصد اولويت نسبي در رتبه دوم جاي 4/26محدوديت منابع با 
 ،%)7/33(، محــدوديت دسترســي بــه كــارگر مناســب%)35(فنــي  ـ  محــدوديت منــابع مــالي
  .به ترتيب بيشترين اولويت نسبي را دارند ،%)2/31(محدوديت منابع فيزيكي

مكان بعدي است، در ايـن   دردرصد اولويت نسبي  15گذاري بر بازار با تأثيرناتواني در 
، نـــاتواني در تثبيـــت %)39(بخـــش نـــاتواني در همســـويي بـــا نوســـانات تقاضـــاي بـــازار 

ــاز تأثير ،%)2/31(قيمــت ــانات ب ــذيري از نوس ــه%)8/29(ارپ ــت   ، ب ــترين اولوي ــب از بيش ترتي
  .برخوردارند

درصد اولويت كمترين اولويـت نسـبي را دارا    3/8عامل كمبود شايستگي و تخصص با 
ــه و تخصــص كــم . اســت ــد  فرآينــد ، بــي%)4/38(در ايــن بخــش، تجرب ــه تولي ــه ب ي و تكي
اولويـت نسـبي را   به ترتيب بيشترين  ،%)7/27(، ناتواني در انجام كار گروهي %)9/33(سنتي
  .دارند

  نتيجه 
 نسـبي  ترتيـب اولويـت   گـري بـه   ي ريختـه هـا  بنگـاه ، موانع رشد پژوهشهاي  با توجه به يافته

دهـد   نشـان مـي   ميـانگين نمـرات عوامـل مـرتبط بـا انگيـزه رشـد،       . اسـت  )3( جدولمطابق 
. الزم بـراي رشـد برخوردارنـد    ي گري ايـران از انگيـزه   ي كوچك و متوسط ريختهها بنگاه

  .نيست ها آن رشد از موانع رشد ي انگيزه ،بنابراين

  نسبي ي ريخته گري به ترتيب اولويتها بنگاهموانع رشد .  3 جدول
  محدوديت منابع-2 %)3/50(پذيري تنوع محصوالتناتواني در انعطاف -1

)4/26(% 
 ناتواني در رهايي از وابستگي به مشتريان محدود* 
  به محصوالت توليديناتواني در تنوع بخشي * 
 ظرفيتي منطبق با تنوع بخشيپذيريانعطافناتواني در * 

  فني –محدوديت منابع مالي *
  محدوديت منابع فيزيكي* 
 محدوديت دسترسي به كارگر مناسب*

 %) 3/8( كمبود شايستگي و تخصص-4 %)15(گذاري بر بازارتأثيرناتواني در  -3
 ت تقاضاي بازارناتواني در همسويي با نوسانا* 
  ناتواني در تثبيت قيمت* 
  پذيري از نوسانات بازارتأثير* 

  تجربه و تخصص كم*
استفاده از نفرات بيشـتر بـه   (ي و تكيه به توليد سنتيفرآيندبي * 

  )جاي بازوي ماشين
  ناتواني در انجام كار گروهي*
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، %) 3/50( والتپـذيري تنـوع محصـ   ني در انعطافناتوامراتبي،  طبق نتايج تحليل سلسله

كمبـود شايسـتگي و   ، %) 15( گـذاري بـر بـازار   تأثيرنـاتواني در  ، %) 4/26(محدوديت منابع
ي عوامـل،  هـا  بنـدي وزن  ترتيـب رتبـه  . ترتيب اولويت نسبي قرار دارنـد  به%)  3/8( تخصص
ت سـؤاال بـا محتـواي    هـا  آن تطبيق و. است ها آن بر مبناي ارزش ويژه ها آن بندي مشابه رتبه

دسـت آمـده در تطبيـق بـا محتـواي       هي بـ هـا  سـازگاري وزن . شنامه سازگار بـوده اسـت  پرس
مـورد پـذيرش    بنابراين، ؛نيز بوده است پژوهشت پرسشنامه چون در حد مورد انتظار سؤاال

  .قرار گرفته است
  :اصلي، بدين ترتيب است ي ي براي غلبه بر موانع چهارگانهياهدر پايان، پيشنهاد

تقويـت   ،پـذيري تنـوع محصـوالت   نـاتواني در انعطـاف  يعنـي   ،مـانع ن اوليبراي غلبه بر 
بهبـود محصـول يـا خـدمت موجـود،      كـه  فرهنگ نوآوري درون بنگاه، بهتـرين راه اسـت،   

ديگر، استفاده  ي گزينه .ي نو استها تر از تمركز بر محصول جديد يا نوآوريارزان معموالً
، مـانع دومـين  بـراي غلبـه بـر     كـه  ،ان بودهاز راهبرد توليد تحت ليسانس يا همكاري با ديگر

گذاري بر تأثيرناتواني در  ،مانعسومين كليد غلبه بر . منابع نيز مناسب است محدوديت يعني
مـديريت  . كمبود شايسـتگي و تخصـص مـديريتي اسـت     ، يعنيمانعچهارمين بازار، غلبه بر 

و تهيـه   ،توانمندنـد  به كاركناني كه آمـوزش ديـده و   ها ي كوچك با واگذاري كارها بنگاه
ي كاري، زمان بيشتري براي هدايت بنگاه خود به سوي موفقيـت در اختيـار خواهـد    ها رويه
  .داشت

هـاي كوچـك   راهبردهـاي مناسـب بنگـاه    ي درباره پژوهشيشود، در آينده،  مي پيشنهاد
  .، انجام شودپژوهششناسايي شده در اين  ي گري براي غلبه بر عوامل بازدارنده ريخته

  ابعمن
مراتبي، انتشـارات دانشـگاه صـنعتي     سلسله تحليل فرآيند .)1385(پور سيد حسن  قدسي .1

 .اميركبير
 .، انتشارات كتاب نوSPSSي آماري با استفاده از ها تحليل. )1386(مومني منصور  .2
ي كوچـك  ها بنگاهي پيش روي ها شناسايي چالش. )1388(امامي العريضي سيد احمد  .3

نامه كارشناسي ارشـد، دانشـكده مـديريت     از مرحله رشد، پايانهنگام عبور  و متوسط به
 .دانشگاه تهران
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