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  چکیده
ها  هاي اقتصادي، از مهمترین مشکالت آن هاي کوچک، عمر کوتاه این دسته از بنگاه زایی باالي بنگاهباوجود اشتغال

شهرستان هاي کوچک صنعتی در  رو، مطالعۀ حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر پایداري بنگاه شود. از اینمحسوب می

پیمایشی با ابزار  -پردازد. این تحقیق برحسب هدف، کاربردي بوده و برحسب گردآوري اطالعات توصیفی مشهد می

کانی «، »صنایع غذایی«درصد اشتغال صنعتی) پنج گروه صنعتی،  70واسطۀ سهم باالي (شود. به پرسشنامه گردآوري می

و ناپایداري » بندي نشده در جاي دیگر آالت طبقه ماشین«و » ابریکیمحصوالت فلزي ف«، »الستیک و پالستیک«، »غیرفلزي

گیري در  باشد. روش نمونه این دسته از صنایع در شهر مشهد، جامعۀ آماري در این مطالعه شامل این پنج گروه صنعتی می

توسط  ساختهمۀ محققبندي شدة تصادفی است. اطالعات موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنا گیري طبقه این مطالعه، نمونه

الجیت «ها، از روش  هاي کوچک صنعتی گردآوري شده و براي بررسی عوامل تاثیرگذار بر پایداري بنگاه مدیران کارگاه

صورت ترکیبی از متغیرهاي تغییر در سرمایه، فروش و عنوان متغیر وابسته بهبه» پایداري بنگاه«استفاده شده است. » ترتیبی

هاي کوچک و  ر گرفته شده است. مطابق نتایج این مطالعه، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پایداري بنگاهاشتغال بنگاه در نظ

هاي  پذیري مدیر، آگاهی از فرصت کارآفرین عبارتند از: تحصیالت مدیر، نحوة کنترل و نظارت بنگاه توسط مدیر، ریسک

 به تأمین  مالی استقراضی. بازار، تعداد دورة آموزشی کارکنان، دسترسی به بازار و اتکا 

 
  الجیت ترتیبی، هاي صنعتی مشهد پایداري، کارگاه بنگاه کوچک و کارآفرین، هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

نـوآوري   و کنندگان اصـلی اشـتغال جدیـد، مهـد تحـول      مینأت و کارآفرین، هاي کوچک بنگاه

عنوان یکـی  (که اشتغال به بسیاري در اقتصاد کشورهاي درحال توسعه رو، اهمیتاز این هستند. 

-کسباز  زیادي درصد که اند داده نشان ها رود) دارند. بررسی شمار میها به از مسائل اصلی آن

 ایـن  نبـودن  پایـدار  شوند و می مواجه شکست با ابتدایی تاسیس هاي سال در کوچکوکارهاي 

پـور و همکـاران،   (فـیض کنـد   وارد کشـور  اقتصـاد  بـه  ناپذیري جبران خسارت تواند می ها بنگاه

هـاي  پـژوهش حـال توسـعه،    دري  بـا اینکـه در کشـورها   ). 1391، عادل آذر و همکاران، 1390

، امـا ایـن موضـوع    شـده  حیات اقتصادي انجام  ها از بنگاهو خروج نبودن  پایدار ۀزیادي در زمین

ورد نیاز در ایـن  هاي م به دادهنداشتن در کشور ما تقریباً مورد غفلت قرار گرفته است. دسترسی 

جـاي حفـظ   هـاي جدیـد بـه    توجه بیشتر به ایجاد اشتغال از طریق ایجاد بنگاه وحوزه از یک سو 

 ۀچرخـ  هـا از  ها از سوي دیگر، غافل ماندن از خـروج بنگـاه   هاي موجود و رشد آن اشتغال بنگاه

 آمار براساس. هاي اشتغال ایجاد شده را باعث شده است نتیجه از بین رفتن فرصت و درفعالیت 

 در درصـد  42 تقریبا اول و سال در کوچک، هاي واحد از درصد 23 کشور، حدود در موجود

 توقـف  بـه  ناچـار  و شـده  ناکـامی مواجـه   بـا  مختلفـی  دالیل به فعالیت شروع از پنجم سال پایان

اعطـاي   1384). ایـن در حـالی اسـت کـه از سـال      1389انـد (وحـدت و داداشـی،     شـده  فعالیت

زایـی  عنـوان تسـهیالت زودبـازده، بـا هـدف اشـتغال      با هاي کوچک اقتصادي  تسهیالت به بنگاه

هاي مجلس شوراي اسالمی، تـا کنـون ایـن     و براساس گزارش مرکز پژوهششده پایدار، انجام 

  ). 1391(اژدري،  وفق نبوده و با شکست مواجه شده استهاي مشابه، م برنامه و سایر برنامه

عوامـل و   هـایی در  تفـاوت بـراي هـر بنگـاه اقتصـادي،     عدم پایـداري  مسألۀ در کنار اهمیت 

عنـوان یکـی از   بخـش صـنعت بـه    .وجـود دارد هاي مختلف اقتصـادي   هاي آن براي بخش علت

هـاي کوچـک و    اشـتغال در بنگـاه  استان خراسان رضوي بیشترین سهم هاي مهم اقتصادي  بخش

صـنعتی اسـتان و    سـاختار  در کوچـک  این صـنایع  توجه قابل . براساس حضوررا داردزودبازده 

هـا بـر پایـداري     کننـد، پایـداري آن   مـی  ایفـا  رشد اقتصادي استان و توسعه سزایی که در به نقش

هـاي   گیري از کارگاهبراساس طرح آمار .خواهد بوداثرگذار زایی مستمر،  اشتغال و حتی اشتغال
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هـاي صـنعتی    ، استان خراسان رضوي در تعداد اشتغال ایجاد شده در کارگـاه 1393صنعتی سال 

ــ ــزود ۀکوچــک، رتب ــ ةســوم و در ارزش اف ــی دارد. چهــارم را در کشــور  ۀایجــادي رتب از طرف

درصــد) از  70هــاي اســتان ســهم قابــل تــوجهی (بــیش از   شهرســتان مشــهد در میــان شهرســتان

هاي صنعتی کوچـک را بـه خـود اختصـاص داده و بیشـترین تـاثیر را از ناپایـداري ایـن          کارگاه

  . )1393(مرکز آمار ایران،  ها دیده است بنگاه

 و ثبات پرتو در تنها اشتغال پایدار، ایجاد در کوچک هاي بنگاه با توجه به این مهم که نقش

بیکاري گسترده در اقتصـاد را   ۀتواند زمین ها می آننبودن یابد و پایدار  می معنا ها این بنگاه تداوم

هـاي کوچـک در بخـش صـنعت      بر پایداري بنگـاه اثرگذار بررسی عوامل رو از اینایجاد کند، 

عنوان هدف اصلی این تحقیـق مـدنظر قـرار    خاص شهر مشهد بهطور بهاستان خراسان رضوي و 

هـاي مـدیر، بـازار و     ینی و ویژگـی گرفته است. در این راستا، عوامل مختلفـی همچـون کـارآفر   

  شود.  میپیامدهاي خارجی در طبقات مختلف صنعتی بررسی 

  تحقیق ۀمروري بر مبانی نظري و پیشین

 ۀتوسـع  ۀ) در نظریـ 1934( 1اقتصادي کشورها است. شـومپیتر  ۀکارآفرینی، موتور محرك توسع

بــا کــارآفرینی  کــه طـوري هدانــد؛ بــ اقتصـادي خــود، کــارآفرینی را نـوعی تخریــب خــالق مـی   

گیرند. وي اقتصـاد قـوي را    تري شکل می صورت مدرنهاي سنتی تغییر ماهیت داده و به فعالیت

نشان داده است. یکـی وجـود کارآفرینـانی کـه قـدرت نـوآوري داشـته باشـند و         شاخص با دو 

). 1391دارنـد (عقیلـی و همکـاران،    وکـار  کسبدیگري وجود کارآفرینانی که تمایل به ایجاد 

و اشـتغال مولـد   فنـاوري   ۀدلیل مهم کشورها براي توجه به کارآفرینی تولیـد ثـروت، توسـع    سه

هاي کوچـک   رو، یکی از ابزارهاي اصلی توسعه، بنگاه). از این1391(عقیلی و همکاران،  است

تواننـد فعالیـت خـود را بـا      هایی که دارند مـی  ویژگی ۀو کارآفرینان به واسط باشدمیکارآفرین 

  ).1389هاي کوچک شروع کنند (یونیدو،  گاهایجاد بن

                                                           
1. Shampiter 
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هـاي بـزرگ    متمرکز بر بنگاه اغلبهاي اقتصادي،  پایداري بنگاهبارة نظریات مطرح شده در

انـد   هاي مـالی عنـوان کـرده    هاي کوچک را در محدودیت و علت اصلی ناپایداري بنگاههستند 

تـوان   هاي کوچـک، مـی   ت بنگاه). از دیگر مشکالت و موانع فعالی2013زاده و همکاران،  (سلیم

 در موجود و مشکالت مالی منابع خود، کمبود نیاز مورد هاي کمک کافی از شناختنداشتن به 

 نیـروي  مهـارت  و دانـش  بـودن  ناکـافی  و متخصص نیروي بودن کم بانکی، تسهیالتدریافت 

 و قوانین از برخی بودن مبهم تسهیالت، ةبهر بودن نرخ باال قدیمی، و کهنه آالت ماشین موجود،

 تعـداد  کشور، به کاال ةگسترد قاچاق تولیدي، هاي افزایش واسطه تجاري، و بازرگانی مقررات

 بودن سنتی خارجی، محصوالت از کنندگان مصرف استقبال در بازار، خارجی فعلی رقباي زیاد

 تأسـیس،  زمـان  در ویژهبه مدیریتی و مالی اقتصادي، دانش کمبود و صنعت ةحوز در ها فعالیت

 هم هاي کوچک و بنگاه به عملکرد هم موانع که این ). رفع1390اشاره کرد (بیدختی و زرگر، 

 کوچـک  صـنایع  در را فراوانی کارآفرینی هاي فرصت مرتبط است، دولت هاي به اجراي برنامه

  متوازن در بخش تولید و صنعت کشور خواهد بود.  ۀایجاد توسعبراي ایجاد کرده و عاملی 

هـاي کوچـک و    بـر پایـداري بنگـاه   اثرگـذار  در رابطه بـا عوامـل    هایی که امه پژوهشدر اد

تـوان در   ها را مـی  . در نگاه کلی، بیشتر این پژوهششودشده است،  بررسی میانجام  کارآفرین

  کلی جاي داد.  ۀسه دست

صـورت  هو بـ اي از اقتصـاد   ویژهبخش هایی هستند که بدون درنظرگرفتن  اول پژوهش ۀدست

انـد.   پرداختـه  هـاي کوچـک کـارآفرین    موفقیت و پایداري بنگاهجامع به بررسی عوامل کلیدي 

هـاي کوچـک و متوسـط     بر نـرخ رشـد بنگـاه   اثرگذار ) عوامل 2015( 1بنزازوا بوازا و همکاران

هاي بازاریـابی   هاي کارآفرینی، ظرفیت مدیریت، مهارت داخلی (ویژگی ۀالجزایر را در دو دست

و خارجی (قوانین، دسترسی به تامین مالی و ظرفیت منابع انسانی) تقسـیم   فناوري)هاي  و ظرفیت

) نشان داد که عوامل مدیریتی، آموزش مـدیران، پاسـخگویی و   2014( 2رومئو ۀاند. مطالعکرده

کوچـک و  وکارهـاي  کسـب از جمله عوامل مهم و متداول در اثرگذاري بـر  راهبردي چاالکی 

                                                           
1. Benzazoua Bouazza et all 
2. Romeo Asa  
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ی یاي نشـان داد کـه متغیرهـا    ) در مطالعـه 2014( 1باشد. اباسان شور زامبیا میها در ک پایداري آن

هاي کوچـک در نیجریـه    هاي دولت، روند تورم و رقابت بر پایداري و بقاي بنگاه مانند سیاست

بـر  اثرگـذار  ) در بررسـی عوامـل   2013( 2و همکاران زادهداري دارند. همچنین، سلیم تاثیر معنی

هـاي کارکنـان و    هاي کوچک در استرالیا، عوامل داخلی شاملِ عملکرد، ویژگـی  پایداري بنگاه

نفعـان بنگـاه را تحلیـل     همچنین مالک یا مدیر و عوامل خارجی نیز شاملِ دولت، مشتریان و ذي

  کردند. 

 هـا در  به بررسی عوامل کلیدي پایداري و موفقیت بنگـاه هایی هستند که  پژوهش ،دوم ۀدست

 ۀ) بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه توسـع       2015( 3. رگاسـا انـد  اي از اقتصاد پرداختـه  بخش ویژه

دار و متغیرهاي نرخ بهره و دسترسـی بـه    مثبت و معنی ۀرابط ،زیربنایی، رقابت، دسترسی به بازار

، دارنـد.  4تیگـاري  ۀهـاي صـنعتی در منطقـ    داري بـر رشـد بنگـاه    منفـی و معنـی   ۀرابطـ  ،اعتبارات

) با بررسی بخش کشـاورزي در شهرسـتان زابـل، نشـان دادنـد کـه       1394مالشاهی و همکاران (

زایـی، از  هاي تولیدي و اشتغال علت بهبود در برخی شاخصآالت، به هاي زیربخش ماشین بنگاه

انـد.   هاي بعدي قرار گرفته ترتیب در ردههاي دامی و زراعی به تر بوده و بنگاه ها موفق سایر بنگاه

 موفقیـت،  ۀگانـ ده هـاي  شـاخص  میـان  ) به این نتیجه دست یافتند کـه از 1391( ر و همکارانآذ

 عنـوان بـه  ترتیـب بـه  کارآفرین هاي ویژگی و فناوري کشور، دروکار کسبقوانین  و ها سیاست

 هاي ي فناوري حوزهدر  متوسط و کوچکوکارهاي کسب موفقیت بر اثرگذار عوامل ترین مهم

  شوند.  محسوب می برتر

فرین آهاي کوچک و کار بنگاه تسهیالت بانکینقش بر هایی هستند که  ، پژوهشسوم ۀدست

)، کریمـی تکـانلو   1393زاده و نصـرتی (  حسـین  ۀتوان به مطالعـ  از آن جمله می .اند متمرکز بوده

 ) اشاره کرد. 2008) و پانیکوز و همکاران (1392(

                                                           
1. Obasan 
2. Salimzadeh et all 
3. Regasa 
4. Tigray 
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-انجـام سه تمایز عمده بین این مطالعه و سایر مطالعات وجود دارد. نخست اینکه، مطالعـات  

عنوان یـک عامـل فرعـی    اند و مبحث پایداري بنگاه به زایی بودهمتمرکز بر اشتغال اغلب  شده، 

بررسی شده است. اگرچه پایداري شغلی اهمیت بسیاري در بازار کار و بخش صنعت دارد، امـا  

ایـن  توجـه کمتـري بـه    که باشد میالیت بنگاه و پایداري خود بنگاه نیز مبحث متفاوتی تداوم فع

. بیشـتر مطالعـات انجـام    اسـت.   اند. دوم، تفاوت در بخش مـورد مطالعـه   دسته از مطالعات داشته

هاي کوچک بخش کشاورزي هسـتند و معـدود مطالعـاتی کـه بـه       بنگاه ۀشده در ایران، در زمین

انـد. در   طور خـاص مـدنظر قـرار نـداده    ههاي صنعتی را ب اند، زیربخش داشتهبخش صنعت توجه 

اي  هـاي اصـلی صـنعتی منطقـه     بندي شده براساس گروه گیري طبقه مطالعه نمونهاین که در حالی

) تنهـا صـنعت نسـاجی را    1388پـور و همکـاران (   فـیض  ۀعنوان مثال، مطالعـ انجام شده است. به

هـاي مختلـف صـنعتی (بـه      دلیل ناهمگنی موجود در گروهحقیق، بهتاین است؛ اما کرده بررسی 

هـاي هـر گـروه صـنعتی و      زایی و پایداري دارنـد)، ویژگـی   سبب ماهیت متفاوتی که در اشتغال

-شده است که این ویژگی آن را از سایر مطالعات متمـایز مـی  ها، واکاوي  مسائل پیش روي آن

هـاي   )) از روش2015ده (بـه جـز مطالعـه رگاسـا (    سوم اینکه، در اغلب مطالعات انجام شـ کند. 

 ۀچندگانـ  پاسـخ  با هاي رگرسیونی مدلهاي ساده و در مواردي محدود از  مفهومی و رگرسیون

هـاي کوچـک در    بـر رشـد و سـودآوري بنگـاه    اثرگـذار  غیرترتیبی به بررسی عوامـل   یا ترتیبی

پژوهش از روش الجیت ترتیبـی  این استفاده شده است. در حالیکه در هایی غیر از صنعت  بخش

  باشد.  شناسی، متفاوت از سایر مطالعات مرتبط می روشازنظر استفاده شده و به 

  شناسی   روش

هـاي کوچـک صـنعتی اسـت. ایـن تحقیـق        هدف تحقیق، بررسی علل مـؤثر بـر پایـداري بنگـاه    

ار بـا ابـز  کـه  پیمایشی  -و برحسب گردآوري اطالعات توصیفی بودهبرحسب هدف، کاربردي 

هاي صنعتی شامل سـاخت   به این منظور پنج زیر بخش از بنگاه شده است. پرسشنامه گردآوري 

محصــوالت کــانی غیرفلــزي، ســاخت محصــوالت الســتیک و پالســتیک، ماشــین و تجهیــزات 

هـا  آنبندي نشده در جاي دیگر، صنایع غـذایی و محصـوالت فلـزي فـابریکی کـه تعـداد        طبقه

 1392در مقایسـه بـا آمـار سـال      1393هـاي صـنعتی در سـال     گـاه براساس نتایج آمـارگیري کار 
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موردي براي شهر مشهد کـه   ۀآماري تحقیق انتخاب شده و مطالع ۀعنوان جامعاند به کاهش یافته

در ، 1393، انجـام شـد. در سـال    است درصد اشتغال صنعتی استان در آن قرار گرفته 70بیش از 

هـا   اند و اطالعات ایـن کارگـاه   فر کارکن فعال بودهن 49تا  10کارگاه کوچک صنعتی بین  481

  از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اخذ شده است.

بنـدي   گیـري طبقـه   رو از نمونـه ندارد از اینجامعه ساخت همگن و متجانس  با توجه به اینکه

-حجـم کـل نمونـه مطـابق روش کـوکران و بـه      در ایـن روش  شدة تصادفی استفاده شده است. 

، حجم نمونـه در پـنج   1هاي فعال در هر طبقه ذیل محاسبه شده و به نسبت تعداد کارگاهصورت 

  شود.   طبقۀ بیان شده تعیین می

)1(                                                                              � =
�����

��������
  

  

مقـدار بحرانـی بـا میـزان     = Z؛  q 0.5=؛  P  =0.5حجـم نمونـه در هـر طبقـه؛      :nکـه در آن،  

باشـد. درمجمـوع    آماري مـی  ۀحجم جامع= Nو  05/0مقدار خطاي قابل قبل = d؛ 96/1اطمینان 

  دست آمده است. هبنگاه کوچک صنعتی ب 182حجم نمونه برابر 

محقق ساخته استوار است. در گام اول، عوامـل   ۀابزار پرسشنامپایه اطالعات این پژوهش بر 

اي اسـتخراج و در قالـب    صورت کتابخانـه هبر پایداري بنگاه با بررسی مطالعات پیشین بار اثرگذ

هـا همـراه بـا مصـاحبه توسـط چنـد مـدیر         پرسشنامه تدوین شـده اسـت. در گـام دوم پرسشـنامه    

شـده  ) اصالح و تکمیـل  وکارهاکسبگیري از این  هاي صنعتی کوچک (براساس نمونه کارگاه

با توجه بـه هـدف   ). 1(جدول  شده استها، استخراج  بر پایداري بنگاه  اثرگذارو عوامل اصلی 

)، 2012( 2سایدیکی و صفدر خـان  موضوع، مطالعات انجام شده توسطمرور ادبیات  و پژوهش

هـاي   بـر پایـداري بنگـاه   اثرگـذار   ، عوامـل 1نظـر خبرگـان  ) و 2012( 4وییک) 2003( 3جانسین

                                                           
، »بنگاه) 41الستیک و پالستیک («، »بنگاه) 108کانی غیرفلزي («، »بنگاه) 121غذایی و آشامیدنی («گروه صنعتی . 1

  »بنگاه) 43بندي نشده در جاي دیگر ( آالت طبقه ماشین«و » بنگاه) 34محصوالت فلزي فابریکی («

2. Siddiqi  and Safdar Khan 
3. Janssen 
4. Yik 
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هـاي   با ویژگیعوامل مرتبط  ۀدر سه دستمتغیر کمی  4متغیر کیفی و  11کوچک صنعتی شامل 

همچنـین  . بندي شدند دسته برون سازمانیعوامل  هاي بازار و تأمین مالی و ویژگی، مدیر و بنگاه

عنـوان متغیـر وابسـته    پایداري بنگـاه بـه   ) ارائه شده است. متغیر1نوع سنجش متغیرها در جدول (

سال گذشـته و   4هاي میزان فروش، میزان سرمایه و میزان اشتغال ( (این متغیر ترکیبی از شاخص

سال مربوط به متغیـر   4در این جدول، معیار  ).1جدول ( شده استدر نظر گرفته  شرایط فعلی))

و همچنـین   2تجاري در ایـران  هاي پایداري بنگاه اقتصادي، براساس دورة چهارساله براي چرخه

در نظـر گرفتـه شـده اسـت. متغیـر       1394الـی   1390رو بـه نـزول اشـتغال صـنعتی از سـال       روند

) و همچنـین حـد بـاال (نقطـه     2003پذیري مدیر، با کمـک گـرفتن از مطالعـۀ جانسـین (     ریسک

پـذیري (عـدم کـاهش در سـطح     ورشکستگی و کاهش صدد صدي تولید) و حد پایین ریسـک 

یري مدیر بنگاه در حالت زیان تولید، تعیین شده است. در هاي بینابین و خطرپذ تولید)، به حالت

حـوزه،   نیـ اهـاي   مورد متغیر دسترسی به بازار، مطابق اسناد باالدستی بخـش صـنعت و پـژوهش   

 کـه یی. از آنجـا شـود  یمـ  میتقس یو فرامل یمل ،يا منطقه ،یبه بازار به سطح محل یسطح دسترس

کوچـک قـادر بـه رقابـت بـا بنگـاه        اسیـ و مق نییپـا  يور بهره لیبه دلاغلب کوچک  يها بنگاه

) در نظر گرفته شده یو مل يا منطقه ،یسه سطح (محل ،نیستندنبوده و به دنبال صادرات  یخارج

)، 2015همکاران (بنزازوابوازا و  ۀاز سه مطالع زین رهایمتغ ریشده است. سا دیقنیز و در پرسشنامه 

  است.) اقتباس شده 2012) و وییک (2003جانسن (

هـاي   و بـه نسـبت   182، پرسشنامه بـه تعـداد   بیان شده که پس از طی مراحل باید یادآور شد 

پرسشنامه قابـل اسـتناد    14گیري ذکر شده در باال، ارسال شد. از این تعداد،  تعیین شده در نمونه

  پرسشنامه تکمیل و در محاسبات مدنظر قرار گرفت. 168نبود و در مجموع 

                                                                                                                                              
کارشناسـان صـاحبنظر در    صـنعت،  حـوزة کوچـک و متوسـط در    هـاي بنگـاه  مـدیران  از تعدادي خبرگان، از منظور. 1

  .باشدمی.. و اجتماعی امور و کارسازمان تعاون 

  ایران در تجاري هاي سیکل خصوص در) 1381( گرجی مبناي بر. 2
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  استفاده شده در نمونۀ مورد مطالعهمتغیرهاي  .1جدول 

  متغیرها
نوع 

  متغیر
  توضیحات

  کیفی  پایداري بنگاه (متغیر وابسته)
 4، افزایش نسبت به 2سال قبل= 4، ثبات نسبت به 1سال قبل = 4کاهش نسبت به 

  سال قبل

  سال  کمی  سن مدیر

  سال  کمی  تجربۀ مدیر در فعالیت فعلی

  سال  کمی  تجربۀ مدیر در مدیریت

  سال  کمی  سن بنگاه

  5، فوق لیسانس و باالتر=4، لیسانس=3، فوق دیپلم=2، دیپلم=1زیر دیپلم=  کیفی  تحصیالت مدیر

نحوة نظارت و کنترل بنگاه توسط 

  مدیر
  2، تمام وقت=1پاره وقت=  کیفی

  کیفی  پذیري مدیر ریسک
 ، کاهش تولید به2، کاهش تولید به نصف=1کاهش تولید به اندازه سه چهارم=

  یک چهارم، مرز تعطیلی

گذراندن دورة آموزشی در زمینۀ 

  فعالیت فعلی
  0، خیر=1بلی=  کیفی

  3، زیاد=2، متوسط=1کم=  کیفی  هاي بازار سطح آگاهی مدیر از فرصت

  3، گروهی (شرکاي غیر خانوادگی)=2، گروهی(خانوادگی)=1انفرادي=  کیفی  نحوة ادارة بنگاه

  3بار در سال= 2، بیش از 2، دو بار در سال=1، یکبار در سال=0عدم برگزاري=  کیفی  تعداد دورة آموزشی براي کارکنان

  0، خیر =1بلی=  کیفی  ورود تجهیزات و فناوري جدید

  3، زیاد=2، متوسط=1کم=  کیفی  دسترسی بنگاه به بازار

  0، خیر=1بلی=  کیفی  استفاده از وام

  کیفی  عوامل برون سازمانی
  مالیات و بی ثباتی سیاسی و مدیریتی)(شامل بروکراسی اداري، 

  3، زیاد=2، متوسط=1کم=

  

هـاي کوچـک و    بنگـاه  ۀتدوین شده توسط خبرگان و صاحبنظران در زمینـ  ۀروایی پرسشنام

. قابلیت پایـایی کـه از آن بـه اعتبـار، دقـت و اعتمادپـذیري       شد زودبازده در بخش صنعت تایید

 ۀدر یک نمون SPSSافزار آماري نرم ۀوسیلهکرونباخ بشود با استفاده از ضریب آلفاي  تعبیر می

هاي بـازار و   )، ویژگی62/0( ، عوامل برون سازمانی )70/0( تایی براي شاخص پایداري بنگاه20

دهـد سـواالت پرسشـنامه     کـه نشـان مـی    1) بـرآورد شـد.  60/0( ) و تـامین مـالی  54/0بازاریابی (

                                                           
  باشد. مطلوب می 0.8و  0.6نسبت مطلوب و بین به 0.6و  0.4)، ضریب آلفاي بین 1389براساس حیدري چروده ( .1
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مطلـوبی  نسبت بهپرسشنامه قابلیت پایایی همچنین مطلوبی با یکدیگر دارند و نسبت بههمبستگی 

  ). 1389(حیدري چروده، دارد 

ها، الگـوي الجیـت ترتیبـی در سـه      منظور تعیین تاثیر متغیرهاي توضیحی بر پایداري بنگاهبه

 . شد. ، استفاده»افزایش پایداري«و » کاهش پایداري«، »پایداري ثابت«هایی با  گروه بنگاه

      شود: صورت زیر تصریح میترتیبی بهالگوي الجیت 

��� �
��(��)

1 − ��(��)
� = �� − [����� + ����� + ����� + ⋯+ �����] 

, j=1,2,3,…,   j,i=1,2,…,n 
 

)2(  

(��)�� صـورت ، احتمال تجمعی بـه �� که  در آن = ���� − ����� = �(�� ≤ بـوده   ((��|�)

  باشد.  بردار ستونی متغیرهاي توضیحی می ��بردار ستونی پارامترها و  β  و 

  ها یافته

هایی که بـا   مورد مطالعه نشان داد میانگین سن مدیر در گروه ۀشناختی نمونهاي جمعیت ویژگی

 3/39، 5/44اند بـه ترتیـب    ، ثبات و افزایش اشتغال و پایداري طی چهار سال مواجه بوده کاهش

و  3/16، 35/17ترتیب ها به عالیت فعلی نیز در این گروهمدیر در ف ۀسال و میانگین تجرب 3/37و 

سـال، بـا   7/16مدیر در مدیریت بنگاه در گروه با کاهش پایـداري   ۀسال بوده است. تجرب 7/11

سال بوده است. همچنین طـول عمـر بنگـاه     57/9سال و با افزایش پایداري 43/15ثبات پایداري 

ــداري     ــتغال و پای ــات اش ــا ثب ــروه ب ــر      14/19در گ ــروه دیگ ــه دو گ ــبت ب ــه نس ــوده ک ــال ب س

  )) بیشتر بوده است.43/16) و افزایش (45/16(کاهش(

) ارایـه شـده اسـت و متغیـر وابسـته، متغیـر       3از برآورد الگو در جـدول ( دست آمده بهنتایج 

باشد که در سه گروه کـاهش،   هاي کوچک صنعتی براساس پایداري می بندي بنگاه ترتیبی طبقه

 ةدهنـد نشـان  1نمـایی  آزمـون حـداکثر درسـت    ةاند. آمار بندي شده پایداري طبقهثبات و افزایش 

تـوان گفـت    مـی  pseudo R2 ةاست. همچنین براساس آمـار شده داري کل الگوي  بررسی  معنی

                                                           
1. Lig Likelihood 
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خـوبی از نیکـویی بـرازش برخـوردار بـوده و      نسـبت  بـه الگوي الجیـت بـرآورد شـده از سـطح     

هـاي   طور نسبی توانایی توضیح تغییرات احتمال انتخاب گزینـه در مدل بهشده متغیرهاي استفاده 

 را دارد.  مختلف متغیر وابسته 

هاي کوچک و  . خصوصیات آماري متغیرهاي کمی مورد نظر بین سه گروه بنگاه2جدول 

  زود بازده 

  میانگین  گروه  متغیر
انحراف 

  معیار
  حداکثر  حداقل

  سن مدیر

  59  28  8.5  44.5  کاهش اشتغال و پایداري

 50 30 7 39.29 ثبات اشتغال و پایداري

 50 30 7.6 37.29 افزایش اشتغال و پایداري

  تجربۀ مدیر در فعالیت فعلی

  35  2  9.7  17.35  کاهش اشتغال و پایداري

  24  4  7.2  16.29 ثبات اشتغال و پایداري

  25  3  7.3  11.71 افزایش اشتغال و پایداري

  تجربۀ مدیر در مدیریت

  30  3  7.7  16.7  کاهش اشتغال و پایداري

  24  8  6.5  15.43 ثبات اشتغال و پایداري

  20  2  6.7  9.57 افزایش اشتغال و پایداري

  سن بنگاه

  35  5  7.9  16.45  کاهش اشتغال و پایداري

  40  3  11.7  19.14 ثبات اشتغال و پایداري

  55  4  16.54  16.43 افزایش اشتغال و پایداري

 ماخذ: نتایج تحقیق

  

 ةهـاي تحصـیالت مـدیر، نحـو     از برآورد الگوي الجیـت متغیـر  دست آمده بهبراساس نتایج 

آموزشـی بـراي کارکنـان،     ةبنگـاه، تعـداد دور   ةادار ةکنترل و نظارت بنگاه توسط مـدیر، نحـو  

هاي بازار و متغیر دسترسی بنگاه به بازار اثر مثبت  پذیري و سطح آگاهی مدیر از فرصت ریسک

هاي کوچک دارد. متغیر اتکاء بنگاه به تامین مالی استقراضـی اثـر    داري بر پایداري بنگاه و معنی

ن متغیر احتمال قرار گرفتن بنگـاه  ها دارد. در واقع افزایش ای داري بر پایداري بنگاه منفی و معنی

  دهد. را در سطوح باالتر پایداري کاهش می

 گـرفتن  قـرار  بـا احتمـال   ارتبـاط  در توانند نمی شده برآورد ضرایب هاي عالمت که آنجا از

 مـورد  موضـوع  ایـن  بر توضیحی تغییرات متغیرهاي تاثیر و طبقات پایداري از یک هر در بنگاه

بایستی  شده برآورد الگوي از بیشتر نتایج استنتاج منظوربهرو از اینگیرند،  قرار توضیح و تفسیر
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نتـایج   شود.  محاسبه متغیر وابسته طبقات از یک هر براي دار معنی مستقل متغیرهاي نهایی اثرات

  ) آمده است. 4ها در جدول ( از اثر نهایی متغیرهاي مستقل براي هر یک از گروهدست آمده به

  دست آمده از برآورد الگوي الجیت ترتیبیایج به. نت3جدول 

  سطح احتمال معنی داري  مقدار ضریب  متغیر

  154/0  -219/0  سن مدیر

  513/0  036/0  تجربۀ مدیر در فعالیت فعلی

  526/0  088/0  تجربۀ مدیر در مدیریت

  ***001/0  956/2  تحصیالت مدیر

  ***000/0  353/7  نحوة کنترل و نظارت بنگاه توسط مدیر

  **057/0  491/1  پذیري مدیرریسک

  799/0  272/0  گذراندن دورة آموزشی در زمینۀ فعالیت فعلی

  **003/0  694/1  هاي بازارسطح آگاهی مدیر از فرصت

  698/0  018/0  سن بنگاه

  ***000/0  723/1  نحوة ادارة بنگاه

  ***000/0  480/1  تعداد دورة آموزشی براي کارکنان

  629/0  844/0  تجهیزات

  *1/0  485/0  دسترسی بنگاه به بازار

  ***000/0  -390/4  تامین مالی استقراضی

  **0241/0  -375/0  عوامل برون سازمانی

  انحراف معیار  مقدار ضریب  اي الگوسطوح آستانه

  845/6  374/13  آستانۀ اول

  841/6  99/15 آستانۀ دوم

	Pr000/0=> Log	likelihood=-25/125 

��pseudo 52/0= 

   داريعدم معنی nsدرصد و  1و  5، 10داري در سطح، ترتیب معنیو *** به *، **    -ماخذ: نتایج تحقیق

  

دهد با افزایش تحصیالت مدیر احتمال اینکه بنگاه  می متغیر تحصیالت مدیر نشان نهایی اثر

اول   بنگـاه در گـروه  هاي با ثبات و پایداري باالتر قرار گیـرد افـزایش واحتمـال اینکـه      در گروه

کنتـرل و نظـارت بنگـاه     ةمتغیـر نحـو   نهـایی  یابـد. اثـر   کاهش می ،(کاهش پایداري) قرار گیرد

صورت تمام وقت توسـط  ههایی که ب احتمال قرار گرفتن بنگاهکه دهد  می نشان توسط مدیر نیز

صـورت  ها به هایی که کنترل و نظارت مدیر در آن شوند نسبت به بنگاه مدیر نظارت و کنترل می
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یابـد و احتمـال قـرار     هاي با ثبات و پایداري باالتر افـزایش مـی   در گروهشود میوقت انجام  پاره

یابد. مدیر با کنترل و نظـارت تمـام وقـت بـر      کاهش پایداري) کاهش می گرفتن در گروه اول (

نتیجـه بـه   تواند به شناختی سریع از نقاط قـوت و ضـعف بنگـاه دسـت یابـد. در       فعالیت بنگاه می

کـه بـا    هـاي بنگـاه بپـردازد. در صـورتی     ها و قوت بخشیدن بـه توانمنـدي   موقع به اصالح کاستی

هاي تعیین شده بنگـاه وجـود دارد.    غفلت از امر کنترل و نظارت بنگاه امکان دور شدن از هدف

 پـذیري مـدیر احتمـال قـرار     دهد با افزایش ریسـک  پذیري مدیر نشان می اثر نهایی متغیر ریسک

 ۀ. در حالیکه احتمال قرار گرفتن در طبق یابد گرفتن بنگاه در طبقات با پایداري بیشتر افزایش می

پذیر دستیابی به فرصت و  مدیران ریسک ةیابد. باتوجه به اینکه انگیز درصد کاهش می 2/8اول 

هـا بـه سـرعت پاسـخ      تجربیـات جدیـد هسـتند و بـه محـرك      يجـو وموقعیت است و در جست

هـا   شوند احتمال قرار گـرفتن آن  هایی که توسط چنین مدیرانی اداره می بنگاهرو از ایندهند.  می

هاي بازار احتمـال   در طبقات باالتر پایداري بیشتر است. با افزایش سطح آگاهی مدیر از فرصت

و  5/8ترتیـب قرار گرفتن بنگاه در گروه دوم (ثبات پایداري) و گروه سوم (افزایش پایداري) به

 3/9هایی با کاهش اشتغال و پایـداري   یابد و احتمال قرار گرفتن در بنگاه رصد افزایش مید 7/0

صـورت گروهـی غیرخـانوادگی و انفـرادي اداره     هـایی کـه بـه    یابد. در بنگـاه  درصد کاهش می

شوند احتمال قـرار گـرفتن بنگـاه     صورت خانوادگی اداره میهایی که به شوند نسبت به بنگاه می

یابد. همچنین  درصد افزایش می 8/0و  7/8باالتر (ثبات و افزابش پایداري) به ترتیب در طبقات 

صـورت  بـه  بنگـاه وقتـی  یابـد.   درصـد کـاهش مـی    4/9احتمال قرار گرفتن بنگاه در گـروه اول  

وجـود آورده و  استعداد نهایی و تشریک مساعی میـان خـود را بـه   گروه  شود، گروهی اداره می

وجـود  هـا بـه   ز تجربیات یکـدیگر از طریـق فعـل و انفعـالی کـه میـان آن      موجب استفاده کردن ا

    .خواهد شد ،آید می

هـاي بـاالتر    هاي آموزش کارکنان احتمال قرار گرفتن بنگاه در گـروه  با افزایش تعداد دوره

 6/0و  4/7که احتمـال قـرار گـرفتن در گـروه دوم و سـوم بـه ترتیـب         طوريهیابد. ب افزایش می

  یابد.  درصد کاهش می 1/8و احتمال قرار گرفتن در گروه اول درصد افزایش 
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و  4/2افزایش دسترسی به بازار، احتمال قرار گرفتن بنگاه در گروه دوم و سوم را به ترتیـب  

دهـد. در   درصـد کـاهش مـی    6/2درصد افزایش و احتمـال قـرار گـرفتن در گـروه اول را      2/0

است، دسترسی بیشتر بـه بـازار   رو روبهداخل و خارج شرایطی که بنگاه با رقباي زیادي در بازار 

  شود. عنوان یک عامل اصلی در حفظ بقاي بنگاه در میان سایر رقبا محسوب میبه

ها از طریق بـدهی (اسـتقراض) انجـام شـده      هایی که تامین مالی آن احتمال قرار گرفتن بنگاه

شـده  شخصی و خانوادگی انجام  ۀرمایها با اتکا به س هایی که تامین مالی آن است نسبت به بنگاه

هـایی بـا کـاهش     یابد و احتمال قرار گرفتن در گروه بنگاه هاي باالتر کاهش می است، در گروه

  یابد. می درصد افزایش  24پایداري 

  هاي بنگاه از نظر اشتغال و پایدارياثر نهایی محاسبه شده براي گروه -4جدول 

  متغیر
  اثر نهایی گروه اول 

  پایداري)(کاهش 

  اثر نهایی گروه دوم

  (ثبات پایداري) 

  اثر نهایی گروه سوم 

  (افزایش پایداري)

  013/0  149/0  -162/0  تحصیالت مدیر

  008/0  097/0  -105/0  نحوه کنترل و نظارت بنگاه توسط مدیر

  006/0  075/0  -082/0  پذیري مدیر  ریسک

  007/0  085/0  -093/0  سطح آگاهی مدیر از فرصت هاي بازار

  008/0  087/0  -094/0  نحوه اداره بنگاه

  006/0  074/0  -081/0  تعداد دوره آموزشی براي کارکنان

  002/0  024/0  -026/0  دسترسی بنگاه به بازار

  -019/0  -220/0  240/0  استفاده از وام

  گیري بحث و نتیجه

بر پایـداري  اثرگذار پژوهش با هدف بررسی سطح اثرگذاري هریک از عوامل و متغیرهاي این 

 عنـوان پـایلوت) انجـام    فرین در استان خراسان رضوي (شـهر مشـهد بـه   آهاي کوچک کار بنگاه

در هاي صنعتی کوچک در پنج گروه صـنعتی کـه    است. براي رسیدن به این هدف کارگاهشده 

آمـاري   ۀعنـوان جامعـ  گیرنـد بـه   درصد کل اشتغال صنایع کوچک استان را دربـر مـی   73جمع 

مدنظر قرار گرفتند و از مدل الجیت ترتیبی براي دستیابی به هدف تحقیق اسـتفاده شـده اسـت.    

در ایـن   در گـردش، شـاخص پایـداري بنگـاه     ۀها در روند اشتغال، تولید و سـرمای  دلیل تفاوتبه

  پژوهش ترکیبی از متغیرهاي تغییر در سرمایه، فروش و اشتغال بنگاه در نظر گرفته شده است.
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پـذیري مـدیر    براساس نتایج تحقیق، با افزایش متغیرهاي میـزان تحصـیالت مـدیر و ریسـک    

ــزایش مــی اشــتغال ــداري بنگــاه اف ــد. زایــی و پای ــدیران ریســک 1یاب ــدیران   م ــرخالف م ــذیر ب پ

هـا بـه واقعیـت و     نـو و تبـدیل ایـده   راهبردهـاي  منظور طراحی و تدوین انتخـاب  گریز به ریسک

گریـز تمـایلی بـه     کـه مـدیران ریسـک    کنند. در حالی قیت، ریسک میدرنهایت دستیابی به موف

رو از ایـن کننـد.   پیشـرفته اجتنـاب مـی   فناوري هایی با ریسک باال ندارند و از قبول  انتخاب طرح

  افتد.   خطر مییافته و بقا و پایداري بنگاه به وري و عملکرد بنگاه کاهش بهره

هـا از طریـق بـدهی (اسـتقراض)      هایی که تامین مالی آن همچنین نتایج مطالعه نشان داد بنگاه

شخصی و خانوادگی  ۀها با اتکا به سرمای هایی که تامین مالی آن انجام شده است، نسبت به بنگاه

تــامین مــالی از طریــق بــدهی اگرچــه بــه اســت از پایــداري کمتــري برخوردارنــد. شــده انجــام 

شرکت را در اختیار داشته باشد، بـا ایـن حـال    دهد که مالکیت کامل  کارآفرین این اجازه را می

متعلق بـه   ةاو باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همین ترتیب آن را به همراه بهر

کارهـاي کوچـک،    و دلیل ریسک بیشـتر کسـب  آن، در آینده بازپرداخت کند. افزون بر این، به

تکاء صرف بر بدهی و استقراض بـراي تـامین   اند. بیشتري را نیز پرداخت کن ةها باید نرخ بهر آن

وجـود آورد.  شـماري را بـه   ، ممکن است مشـکالت بـی  بنگاه ۀاندازي و یا رشد و توسع مالی راه

 3هاي آن به ندرت از  صبوري نیست. مدت زمان وام ۀدست آمده از استقراض، سرمایبه ۀسرمای

متعهـدي   ۀناشـی از بـدهی (اسـتقراض)، سـرمای     ۀرود. از سـوي دیگـر سـرمای    سال فراتر می 5تا 

اي بهـره (فـرع وام) و پرداخـت نهـایی اصـل وام را ایجـاب        هـاي دوره  بدهی بازپرداخت نیست.

اتکـاي بیشـتري دارنـد در طبقـات      ،هایی کـه بـه ایـن روش تـامین مـالی      بنگاهرو از اینکند.  می

  تري از پایداري قرار دارند. پایین

زایی و پایـداري بنگـاه   بیانگر تاثیر مثبت آموزش کارکنان بر اشتغال دیگر این تحقیق، ۀنتیج

از هاي کوچک کارآفرین بیشتر بر مبناي نهاده نیروي کار استوار هستند تـا سـرمایه.    است. بنگاه

                                                           
) درخصوص تاثیر عوامل آموزشی و سـرمایۀ انسـانی و مطالعـۀ    2015) و بنزازوا بوازا و همکاران (2014مطالعۀ رمئو (. 1

  .پذیري مدیریت بنگاه اقتصادي ریسک) درخصوص 2012سلیم زاده و همکاران (
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وري نیـروي کـار را کـه یکـی از      توانـد بهـره   هـاي الزم مـی   هـا و مهـارت   کسب آموزشرو این

  افزایش دهد.  ،و پایداري بنگاه است مهمترین عوامل در افزایش بقا

-مـی  متغیر مهم دیگري که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت، سطح دسترسی به بازار

) بیانگر ایـن اسـت کـه دسترسـی بـه بـازار و       2015. نتایج این مطالعه مشابه با نتایج رگاسا (باشد

 کوچـک  شـود. صـنایع   اه مـی هاي بازار منجر به افـزایش پایـداري بنگـ    آگاهی مدیر از فرصت

 ایجاد هستند خاص مانند بازاریابی مدیریتی هاي مهارت فاقد که کارآفرین افراد عموماً توسط

بازاریابی در شرایطی که بنگاه با رقباي زیـادي   ۀزمین آگاهی مدیر در افزایشرو از این شود. می

حفـظ بقـاي بنگـاه در میـان     عنوان یک عامل اصـلی در  رو است، بهدر بازار داخل و خارج روبه

  شود. سایر رقبا محسوب می

 پیشنهادها

  توان راهکارهاي مدیریتی زیر را پیشنهاد داد: براساس نتایج مطالعه می

هاي بازار از عوامل تاثیرگـذار بـر پایـداري بنگـاه اسـت،       با توجه به اینکه آگاهی از فرصت

اریــابی کــه توانــایی تجزیــه و تحلیــل بنگــاه از کارشناســان باز ةشــود مــدیر در ادار پیشــنهاد مــی

د. همچنـین  نـ گیربموقع بازاریابی را دارنـد بهـره   هاي بازار و کسب اطالعات صحیح و به فرصت

را براي تحریک و برانگیختن جریان تولیـد  نظامی هاي جدید،  مدیر بنگاه براي شناسایی فرصت

 کار گیرد. ههاي جدید از طریق شرکا و صاحبنظران ب ایده

پیشـنهاد  رو از ایـن مالی صرف از طریق استقراض، اثر منفی بـر پایـداري بنگـاه دارد.      تامین

 متنـوع منـابع مـالی   از  وکارهـاي کوچـک   کارآفرینان و مالکان کسبگیري  امکان بهره شود می

هر چه گستردگی منابع و حـق انتخـاب کارآفرینـان افـزایش      .شودبراي تامین مالی بنگاه فراهم 

راهکارهـاي اجرایـی بیشـتري را بـراي رفـع نیازهـاي مـالی و رویـارویی بـا          وانند تمییابد، آنان 

هـاي مـرتبط، امکـان     هاي مالی در اختیار داشـته باشـند. ایـن امـر ضـمن کـاهش ریسـک        بحران

از سـوي دیگـر، اگرچـه منـابع مـالی ناشـی از        کنـد.  مـی گزینش منبعی با کمترین هزینه را مهیا 

تواند با رقیق کردن مالکیت کارآفرین، تـوان کنتـرل    میاما یست، سرمایه مستلزم پرداخت بهره ن

   ها کاهش دهد. گیري وي را در فرایند تصمیم
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آمـوزش باعـث   هاي آموزشی کارکنـان تـاثیر مثبتـی بـر پایـداري بنگـاه دارد.        افزایش دوره

نـابراین  . ب کند هاي آتی را تضمین می و موفقیت شاغل در بنگاه شدهنیروي انسانی  سازيتوانمند

 منظـور بـه    و فـردي   کـاري   هـاي  مهـارت   سـطح اراتقـاء  بـا  اثرگـذار    آموزشـی شـود   پیشنهاد می

مـدت و بلندمـدت کـه قابلیـت      هاي آموزشـی کوتـاه   و دوره شودانجام   انسانی  نیروي  کارآمدي

 شود.  به دفعات بیشتر برگزار  ،فکري و تخصصی کارکنان را افزایش دهد

هـاي   بنگـاه  ۀپـذیري مـدیر و تـاثیر آن بـر توسـع      از ریسـک دسـت آمـده   بـه با توجه به نتایج 

شود مدیران، بنگاه را با تکیه بر مدیریت ریسک اداره کننـد. از   کوچک کارآفرین، پیشنهاد می

شـود بـر    دلیل تاثیر مثبت سطح دسترسی به بازار بـر پایـداري بنگـاه، پیشـنهاد مـی     سوي دیگر، به

هـاي کـارآفرین کوچـک)،     بنگـاه  ۀل ضعف این قسـمت در توسـع  دلیمبناي اصول بازاریابی (به

الزم اسـت مـدیر بنگـاه    رو از ایـن . شـود ها معرفـی   هاي دسترسی به بازار به مدیران این بنگاه راه

گیري از تجربیات و تخصص خود و بازاریابان خبـره   بازارهاي مختلف را شناسایی کند و با بهره

 کند. اهم هاي دسترسی بهتر و بیشتر را فر راه

  

   



  58 1396 بهار، 1 شمارة ،10 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  منابع

بندي عوامـل مـوثر بـر موفقیـت     ). اولویت1391آذر عادل.، صادقی آرش. و کردنائیچ اسدا.... (

اي  تحلیـل شـبکه  فراینـد  رویکـرد   -فنـاوري برتـر   ةکوچک و متوسط حـوز وکارهاي کسب

  184.-165)، صص2( 5کارآفرینی،  ۀتوسعفصلنامۀ فازي. 

هـاي   نامـه اجرایـی گسـترش بنگـاه     تحلیـل عملکـرد آیـین   )، ارزیابی و 1391اصغر ( اژدري، علی

هاي مجلس شوراي اسالمی؛ دفتـر مطالعـات    اقتصادي زودبازده و کارآفرین؛ مرکز پژوهش

  . 12678انرژي صنعت و معدن، شماره مسلسل 

 توســعه در موجــود موانــع ). بررســی1390 امـین بیــدختی.، اکبــر علــی.، و ســید مجتبـی زرگــر.(  

ها. مجله کـار و   بنگاه این از حمایت چارچوب ارائه و )SME( متوسط و کوچک هاي بنگاه

  .48-34، صص 138جامعه، شماره 

هـاي کوچـک و    ). بررسی تـأثیر طـرح توسـعه بنگـاه    1393زاده هدایت. و نصرتی رضا. ( حسین

هـاي مـالی و    هـاي منتخـب کشـور. فصـلنامه سیاسـت      زودبـازده بـر ایجـاد اشـتغال در اسـتان     

  .108-91صص ) 7( 2اقتصادي، 

و  یفرهنگـ  يهـا  در پـژوهش  یـایی و پا یـی سنجش روا يراهنما)؛1389حیدري چروده، مجید (

  ی؛ انتشارات جهاددانشگاهی مشهد. اجتماع

ــعه صــنعت  ــازمان توس ــد ( یس ــل متح ــدومل ــا.   )یونی ــعود، شــقاقی عبدالرض ــفیعی مس ــه ش . ترجم

.ناشـر  و متوسطاستراتژي افزایش مشارکت موثر و رقـابتی بخـش صـنایع کوچـک     ).1389(

  رسا.

). اثـر کـارافرینی و توسـعه ي    1391عقیلی فریبا.، طیبی کمیل.، زمانی زهرا. و ابراهیمی نسرین. (

بنگاه هاي کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه ي چند کشور منتخب در حال توسعه. نشـریه  

  .164-145)، صص2( 5توسعه کارآفرینی، 

). بررسـی تـاثیر   1390و پـوش دوزباشـی هانیـه. (    پور محمد علی.، سعیدا اردکـانی سـعید.   فیض

هاي جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییـرات اشـتغال: تجـاربی از صـنعت نسـاجی       بنگاه

 ..86-67)، صص 14( 4. نشریه توسعه کارآفرینی، 1375-84ایران طی دوره 



  59 شهرستان مشهدهاي صنعتی  بنگاه :مورد مطالعه :هاي کوچک و کارآفرین عوامل اثرگذار  بر پایداري بنگاه

 مؤثر لعوام و سریع ). رشد1388 میبدي مهدي.( امامی محمودي وحید. و پور محمد علی.، فیض

 توسـعه. پژوهشـنامه   سـوم  برنامـه  طـی  ایـران  تولیـدي  صـنایع  کوچـک  هـاي  بنگاه در آن بر

  .173-155)، صص4( 9 اقتصادي،

هاي کوچـک و متوسـط و    ). بررسی تاثیر تسهیالت اعطایی به بنگاه1392کریمی تکانلو زهرا.( 

). فصـلنامه  1384-1389زود بازده بر کـارآفرینی و اشـتغالزایی بخـش تعـاون درطـی دوره (     

  .124-107)، صص 2( 1هاي اقتصادي کاربردي،  پژوهش

هـاي تجـاري و علـل پیـدایش آن در اقتصـاد       بررسی تئوریـک سـیکل  ). 1381گرجی، ابراهیم (

  ، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی.»ایران

  هاي صنعتی ایران. ). طرح آمارگیري کارگاه1393مرکز آمار ایران.(

). تعیـین میـزان موفقیـت    1394بهـار اسـماعیل. (   غالمعبـاس.، ظریفیـان شـاپور. و پـیش    مالشاهی 

هــاي اقتصــادي زودبــازده بخــش کشــاورزي در روســتاهاي شهرســتان زابــل. اقتصــاد   بنگــاه

  .49-73)، صص 91( 23کشاورزي و توسعه، 

 هـاي  بنگـاه  گسـترش  از حمایـت  طـرح  بـه  ). نگـاهی 1389داداشی علیرضـا. (  داوود. و وحدت

 مراکـز  و پارکهـا  تخصصـی  آن. فصـلنامه  اجـراي  هـاي  کاستی برخی و بازده زود اقتصادي

  .24 -15)، صص 25( 7 رشد،

Benzazoua Bouazza, A., Ardjouman, D. and Abada, O. (2015); "Establishing the 
Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeri"; 
American International Journal of Social Science, 4(2):101-115. 

Janssen, F. (2003). Determinants of SMEs’ employment growth relating to the 
characteristics of the manager.  23d Annual International Conference of the Strategic 
Management Society (SMS), At Baltimore, USA. 

Lucas, T., Cunningham, R. and Lamberton, G. (2009); "Small business engagement 
with sustainability in regional Australia "; Journal of Economic and Social Policy, 
13(1):1-15. 

Obasan K. (2014). "The Impact of Business Environment on the Survival of Small Scale 
Businesses in Nigeria "; Int. J. Manag; Bus, Res., 4 (3): 165-170. 

Panicos, D., Jun, D., Sourafel, G. and Chengang, X. (2008); "Dose the Chinese banking 
system promote the growth of firms? "world economy & finance research 
programme Working Paper No. 0036. 

Regasa, D.G. (2015), "External Factors Affecting Firm Growth: Evidence from Small 
Scale Manufacturing Firms in Tigray Regional State of Ethiopia ". Int. J. Manag. 
Bus. Res., 5 (4): 279-286. 



  60 1396 بهار، 1 شمارة ،10 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

Romeo Asa, A. (2014); "Analysis on the Factors that Determine Sustainable Growth of 
Small Firms in Namibia"; Wuhan University of Technology, The international 
journal of management science and business administration. 

Safdar Khan, Kh. and  Siddiqi, W.(2012). Entrepreneurial Factors Contributing towards 
the Firm‟s Growth in Terms of Employment Generation: A Case Study of Electric 
Fans Producing Firms in Gujarat District. Proceedings of 2nd International 
Conference on Business Management. 

Salimzadeh, P., Courvisanos, J. and Ravi Nayak, R. (2013); "Sustainability in Small and 
Medium Sized Enterprises in Regional Australia ": A Framework of Analysis, 26th 
Annual SEAANZ Conference Proceedings Small Enterprise Association of 
Australia and New Zealand.  

Schumpeter, Joseph.(1934). "The Theory of Economic Development "; Cambridge, 
Mass, Harvard University Press. 

Yik,W.K. (2012).Factors Influencing Generation Y’s Job Application Intention. A 
research project submitted in partial fulfilment of the requirement for the degree of 
Master of Business Administration; Department of International Business Faculty of 
Accountancy and Management.  

  


