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 مقدمه

و بازارهاي رقاابيی  شااار معااعری را     یمحيط تسرعت بسيار زياد تحوالامروزه 
 .براي سازگاري بسيار سريع و تغييرات در سطوح باال تحميل می كنا   ها به شركت

(Englehardt & Simmons, 2012بنابراين پويايی و انعطاف )    پذيري باراي ساازگاري
ي هاا  كار در جهت حرظ مزيت رقابيی  يكای از ااا     با محيط پرتالطم كسب و

كه ايان مهام باه     (Hatum & Pettigrew, 2006شراروي م يران امروز است )اساسی 
 قابل پيگيري و انجام است.   SMEsخوبی توسط 

برنا ه اقياااد    كسب وكارهاي كواک و ميوسط به منز ه يكی از نيروهاي پي 
هاي اشيغال  تاويق اشزاي  صادرات و تقويات   م رن  نق  بسزايی در بهبود شرصت

اي اشزاي   ها به ان ازه هاي اخير  اهميت اين بنگاه ورانه دارن . در سالهاي شنا نوآوري
ها به عنوان سيون شقرات توسعه صانعيی در كااورهاي ملي ا      ياشيه است كه از آن

 باه  آن كاه  رغام  ع ای هاا   شاركت  ( ايان Zulkepli et al, 2015شاود. )  ناام بارده مای   
 تار  راحات  و داشايه  بياايري  هیباازد  دارنا    نياز گذاري كمير ريا ی و ارزي سرمايه
 واكان   تر و سريع كرده منطبق و سريع محيطی پرشياب تغييرات با را خود توانن  می
منا  از   بهاره  خالق و نوآور و پذيري باال  انعطاف اي بودن  شبكه پويايی  دهن . ناان

 ميوساط  و كوااک  يهاا  شركت يها ترين ويژگی ي نوين اطالعاتی از مهمها شناوري
ان ازه يک سازمان بزرگير باشا   كاارايی و ابربلاای آن     اگر به عبارت ديگرهسين . 

ناوآورتر هساين .    تار   هاي جوان هم بياير است  و ی با توجه به سن شركت  شركت
 هاي مبينی بر راهبرد و هام عوامال مارتبط باا رقابات  تاسبير مسايقيم بار         هم ويژگی

 (Lin Carol & et al, 2007: 119-121) .نوآوري سازمانی دارن 
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بارداري باا    در بازارهاا و بهاره   هاا  شرصات شراين  شناسايی و خ ق   كارآشرينی
 هااا شرصااتاساايراده از منااابع مااورد نياااز بااراي راه اناا ازي و اجراياای كااردن آن  

(Gorgiveski & et al, 2007)  هاا  ساااري شعا يات   بارون (Nayak & et al, 2007)  و
 ي تبااادلهااا هزينااهبااراي كاااه    شناااوري اطالعااات و ارتباطااات اساايراده از 

(Samii, 2004) ي ارزشمن  كسب و كارهااي كوااک و ميوساط    ها از ديگر ويژگی
بينای شعااي اقيااادي اماروزين      مبهم و غيرقابل پاي    است كه در دنياي پيچي ه

 دارن . ها شركتو پاي اري سود  ها شعا يتجهان نق  اساسی در ت اوم 
هااي   كاورهاي ععو سازمان توسعه همكاريدر بسياري از كاورها  به ويژه 

هايی مانن  نرخ پايين رش  اقياادي  ضاع    با اا   ها دو ت(  OECDاقياادي )
( تحات ايان   OECD, 2016) .باشان   گذاري و نابرابري پاي ار رو باه رو مای   سرمايه

كننا .   ز اهمييی را در اقيااد بازي مای ئهاي كواک و ميوسط نق  حا شرايط بنگاه
ها به عنوان موتور محركه رش  اقياادي ت قی ش ه و در ميان كااورهاي   اهاين بنگ

ياابی باه اها اف     ي را در دسات مؤبرجهان با سطوح ملي   توسعه ياشيگی  نق  
ن و ستوسعه پاي ار از طريق ايجاد رشا  اقيااادي پايا ار  اشايغال ميناساب باا شا       

ي درآما ي ايراا    كرامت انسانی  تاويق نوآوري و صنعيی ش ن و كااه  ناابرابر  
هااي   ( دركااورهاي ععاو ساازمان توساعه همكااري     OECD, 2017) .نماينا   مای 

 99هاي اقيااادي باوده و    هاي كواک و ميوسط شكل غا ب بنگاه اقياادي  بنگاه
تارين منباع    ها  اصا ی  شود. اين بنگاه هاي اقياادي را شامل می درص  از ك يه بنگاه

درصا  از ماااغل كااورها را     70حا ود  ايجاد اشيغال بوده و به صورت ميوسط 
ترين عامل ايجاد ارزش اشزوده هسين  باه   ايجاد كرده ان  و از طرف ديگر نيز اص ی

اشزوده كاور توساط ايان    درص  از ارزش 60ا ی  50نحوي كه به صورت ميوسط 
هااي   ( در اقياادهاي نوظهور  بنگااه OECD, 2016) .شود ها ايجاد می گروه از بنگاه
درصا  از تو يا     33درصا  از اشايغال كااورها و     45ميوساط  خاا ق   كواک و 

نظر را هم ما  باشن . در صورتی كه كسب و كارهاي غيررسمی  ناخا ص داخ ی می
هاي كواک و ميوساط خاا ق باي  از نيمای از اشايغال و تو يا         قرار دهيم  بنگاه

 .باشان   ها مای  ناخا ص داخ ی در بياير كاورها ب ون توجه به سطوح درآم ي آن
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(IFC, 2010در اتحا )مي ياون نرار را    93هااي كوااک و ميوساط     بنگااه    يه اروپاد
درص   57باش  و  ما ی میاشيغال بل  غير درص  از 67ان  و ميو ی  اسيل ام كرده

 93ان . شايان ذكار اسات كاه حا ود      اشزوده بل  غيرما ی را ايجاد كرده از ارزش
نرار را دارا   10ياروي انساانی كميار از    ن   هااي كوااک و ميوساط    درص  از بنگاه

 (European Commission, 2017) .باش  می
كه در ان  سال اخيار باه    70و  60ي ها در ايران نيز خيل عظيم ميو  ين دهه

اشزاي  نسبت زناان دانا      ان  عنوان جوين گان شغل به بازار كار كاور وارد ش ه
ا دهاه قبال هام ساابقه ن اشايه      آموخيه با م رک داناگاهی كه در گذشيه و حيی ت

ها در ص  بيكاران در جسيجوي كاار كاه منايه باه ايجااد       است و قرار گرشين آن
مهاجرت روساياييان   ها  يگذار سرمايهكمبود  نيزتقاضاي وسيع در بازار كار ش ه و 

ك ياه امكاناات و     ا يحايالن داناگاهی و جوانی جمعيات  اشزاي  شارغ  به شهرها
شغل در كاور را به اا ای ج ي كاان ه و در حاال حاضار و   ي ايجاد ها ظرشيت

قيااادي و اجيمااعی باه    ي اهاا  ان  سال آين ه از مععالت اص ی كاور در حوزه
شرهنگای جمهاوري   اجيمااعی و    در برنامه شام توساعه اقيااادي  رود.  شمار می

عنوان يكی از موضوعات خاص كاالن  ه ( نيز اشيغال ب1396-1400اسالمی ايران )
باه   1395درصاا  در ساال پاياه     6/12شرابلای مطرح و كااه  نارخ بيكاري از 

طاور ميوساط   ه )سال پايان برنامه شام توسعه يعنای با   1400درص  در سال  6/8
/.% كاه  در هر سال مبينی بر سن  م ی كار شايسيه( و همچنين ميوساط  8ح اقل 

ها ف    ي برنامه شاوق ي اجراها درص  در طول سال 9/3رش  ساالنه اشيغال معادل 
آن نيز دو ت مك ا  باه انجاام تمهيا ات قاانونی الزم       24گذاري ش ه و در ماده 

  % باا رويكارد كاارآشرينی   25يابی سهم تعااون در اقياااد كااور باه      جهت دست
حمايت از كسب و كارهاي كواک و ميوسط و دان  بنياان گرديا ه     زايی اشيغال
 است.

 و اها اف كاالن توساعه در كااور    هاا و  راهبرد ترين مهمب ون شک يكی از 
پايا ار  در طی اهار دهه از وقوع انقالب اسالمی موضوع اشايغال   ها دو ت دغ غه

باش  و هر دو يی نيز تالش نموده است باا در نظار    می و كاه  بيكاري در جامعه
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ي سياسای و اجيمااعی حااكم بار گريماان      هاا  گرشين شعارهاي انيلاباتی و نگرش
ي هاا  طارح »ي ميع دي را حيی با عنااوين پار طمطاراق    ها برنامهبرنامه يا   خوي 

هااي خوداشايغا ی باا     طرحطراحی و پيگيري نماي . به عنوان مثال  «ضربيی اشيغال
هااي   طارح بنگااه    هرايم و هاايم    دو ات در  مي ياون توماانی    3هاي  پرداخت وام

اشايغال  و طارح تكااپو و برناماه     زودبازده و مااغل خانگی در دو ت نهم و دهم
يی هسين  كه در ساه  ها ترين طرح شراگير در دو ت يازدهم و دوازدهم از جم ه مهم

ه ف گذاري و مورد توجه ج ي قرار گرشيه ان    دو ت اخير با ش  دوره حعور
و تسهيل دسيرسی به منابع ما ی ماورد   تسميننيز اگونگی  ها و مركز بقل تمامی آن

تا اوم و ياا توساعه      انا ازي  حوزه راه نياز كسب و كارهاي كواک و ميوسط )در
 ترين اا   اين كسب و كارها بوده است. شعا يت( به عنوان مهم

و از  هاا  دو ات توسعه كسب و كارهاي در ترين راهبرد  عبارت ديگر اص یه ب
و تلاايص   تاسمين جم ه دو ت دوازدهم و در ق مرو زمانی تحقيق حاضر نيز بار  

ي هاا  وياژه در حاوزه  ه گاذار با  تسبيرمنابع ما ی ميمركز بوده و كمير به ساير عوامل 
توساعه    ببات ميغييرهاي كالن اقيااادي   سازي شرهنگ  بهبود شعاي كسب و كار

كاارگيري  ه گاري و انيقاال و با    اصاالح شراينا  و سااخيار تساهيل     هاا   زيرساخت
در  یجاامع  اسايراتژي   نكاه حا اقل  ي نوين توجه ش ه اسات و ياا اي  ها تكنو وژي
وياژه كساب و كارهااي    ه توسعه كسب و كارهااي كااور با    گذاري براي سياست

كواک و ميوسط كه نق  اساسای در رشاع مععال بيكااري و حراظ و ايجااد و       
اشزاي  اشيغال پاي ار دارنا  و پرهياز از تكارار تجربياات نااموشق گذشايه )عا م        

  ي ماورد نظار  هاا  ی ش ه براي اجراي طرحبين تلايص كامل و به موقع منابع پي 
ع م نظارت بار محال هزيناه كارد مناابع تلاايص ياشياه در خاارو از موضاوع          

ي پيانهادي و ع م توجه كاشی به بازار و ميزان نيازهااي كااور( ماااه ه    ها طرح
رغم برخی اق امات ارزشمن  انجاام شا ه در    رس  ع ی می گونه به نظر نا ه و اين

زا و  شناساايی كساب و كارهااي اشايغال      اي ي منطقهها به مزيتاين دوران )توجه 
ي ها دو تاون  اين دو ت نيز در نظر دارد هم  شناسايی مااغل پياران هر منطقه(

گذشاايه موضااوع اشاايغال را بااه جاااي طراحاای نظااام جااامع و اصااالح شرايناا     
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گياري از     گذاري در توسعه كسب و كارهااي كوااک و ميوساط و بهاره     مای خط
 بيااايراز طريااق توزيااع پااول   ي موجااود كاااورهااا می تجربيااات و ظرشيااتتمااا
رود كاه باا اتاالف و     می بيم آن  شوقراهبرد قيمت پيگيري نماي  كه با ت اوم  ارزان
رشت منابع ما ی محا ود در اخيياار ضامن عا م تحقاق اها اف هار ياک از         ه ر
آور تاورم در   منجر به اشزاي  ش ي  نق ينگی و رش  سرساام   ي اعالم ش هها طرح

كاور گردد كه خود باعث تا اوم و تاا ي  دور باطال تس سال عا م اسايراده از       
 وري پايين و تكرار دوران ركود تورمی در كاور شود. بهره  تجربيات گذشيه

با يل   شا ه و نقا  ارزشامن  و بای     بر اين اساس و با توجه به مراهيم مطرح
هاي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط در حراظ و اشازاي     گذاري سياست

هااي   ماای  نق  راهبردها و خطسطح اشيغال پاي ار كاور  مقا ه حاضر به بررسی 
اد راهباردي و  هاي كوااک و ميوساط از ابعا    كارها بر عم كرد بنگاه و توسعه كسب

هاا پرداخياه اسات تاا باا شاراهم        هاي مربوط به هر يک از آن و زير مؤ ره عم ياتی
هااي باا    هاي منطقی توسط دو ت و تمركاز بار حاوزه    نمودن امكان اتلاذ سياست

تسبيرگذاري باالتر به طور كارآم  از منابع مح ود در اخييار اسيراده شا ه و ضامن   
در جهت بهباود شعااي كساب و كاار كااور نياز       وري  عوامل تو ي   ارتقاي بهره

 گيري گردن . جهت
هااي توساعه    ماای  در اين مقا ه  ابي ا مبانی نظري و ا گوهااي ملي ا  خاط   

كسااب و كارهاااي كواااک و ميوسااط ارائااه و ساااو روش پااژوه  و نيااايه و  
گياري و   شاود و در نهايات نياز نييجاه     هاي توصيری و اسينباطی آن بياان مای   ياشيه

هااي اهارگاناه توساعه كساب و كارهاا       مای به تركيک هريک از خط پيانهاداتی
هااي عماومی تاوزيعی      ماای  هاي عمومی انعاباطی و بازدارنا ه  خاط    مای )خط
 هاي قانونی و سياسی( ارائه ش ه است. مای هاي توزيع مج د و خط مای خط

 مبانی نظری .1

 مشی خط .1-1

كاه ها شی را    هاا  و ات دست از تاميمات اتلاذ شا ه توساط   ا خط مای عبارت
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زاده   يابی به آن مالص می كن . )ا وانی و شاري   تعري  و ابزاري را براي دست
1393) 

اي از اقا امات نسابياث بابات و پايا ار و ه شمنا        خط مای عمومی  مجموعه
 ي عماومی جامعاه  هاا  دسيگاه اجرايی و دو ت  به منظور حل ماكالت يا دغ غاه 

 (Anderson, 2011) .باش  می
هاي عمومی را هر آنچه دو ت تاميم به انجام يا ع م  مای ( خط1976) 1«داي»

( 1988) 2«انا  ر و پالناو  » (Smith & Larimer, 2017. )كن  انجام آن دارد  تعري  می
هاي عمومی را به عنوان اسيراده اسيراتژيک از منابع براي كاه  مااكالت   مای خط

 (Nduka Eneanya & et al, 2010) .كن  هاي دو يی تعري  می م ی و يا نگرانی

 كسب وكارهای كوچک و متوسط. 1-2

تعري  صنايع كواک و ميوسط در ميان كاورها و مناطق جهاان بسايار ميرااوت    
است. در حقيقت  شرايط اقياادي و صنعيی حاكم بر هار كااور  معارف صانايع     
ع كواک و ميوسط آن است. برخای از معيارهاايی كاه معماوالث در تعريا  صاناي      

كاركنان  ميزان شاغ ين / ن  از: تع اد هسي رون  عبارت كواک و ميوسط به كار می
شاروش و ظرشيات تو يا . اماا      ميازان   حجام دارايای  كال    يگذار سرمايه/ سرمايه
 ترين معيار براي تعري  صنايع كواک و ميوسط  معيار تع اد كاركناان اسات   رايه

باشا . باه    گيري آن ميرااوت مای   هسطوح ان از  كه ا بيه بسيه به كاورهاي ملي  
هااي   نرار كااركن  در گاروه بنگااه     500ی با كميار از  يها عنوان مثال در كانادا بنگاه
تعااري   نياز  اتحاديه اروپا  يبرخی از اععا. شون  بن ي می كواک و ميوسط طبقه
در آ مان كسب و كارهاي با كميار از   نمونهدارن . براي  SMEخاص خود را براي 

نرار اسات. اماا     100می شناسن  كه اين ح  براي ب ژيک  SMEرسنل را نرر پ 250
را اسيان ارد كرده است كه بر اساس آن كساب و   SMEاكنون اتحاديه اروپا تعري  

 10و كمير از  «كواک»نرر  50  كمير از «ميوسط»نرر  250با اشيغال كمير از  كارها
اتحاديه اروپا از ساه معياار باراي تعريا  و شناساايی       شون . نامي ه می «خرد»نرر 

                                                                                                                                 

1  . Dye 

2  . Chandler and Plano 
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SME كن  كه عبارتن  از تع اد كاركنان  حجام گاردش ماا ی سااالنه      ها اسيراده می
 )سايت اتحاديه اروپا( هاي آن ب هیبنگاه و ميزان دارايی و 

 سساا بر جهانی بانک ميوسطو  كواک يهاااااا هبنگا قسمت حاضر لحا در
 : كن  می رااك يلذ ي رتعا

 و مريكاآ رالد ارهز ده تا يیدارا سق  با كنركا نرر ده از كمير دخر هبنگا -1
   رالد ارهز ص  ق اس اات ساالنه وششر

 نوااااامي ي سه تا وششرو  يیدارا سق  با كنركا نرر 50تا  كواک هبنگا -2
   رالد

 وشراا شو  یايدارا كثرا اح اابو كنرااك نرر 300كثراح  با ميوسط هاابنگ -3
 (Vaart, 2008) & Gibson رالد نوامي ي 15دل اامع لاك

ي كواک و ميوسط در ايران از سازمانی به سازمان ديگر شرق ها تعري  بنگاه
 در صانعيی  واحا هاي  بن ي طبقه عنوان به مركزي بانک آمار اداره كه آنچه كن . می
  «خارد »نرار كااركن    10 از كمير با يها بنگاه كه است صورت ينه اب گيرد می نظر
 نرار  100 از باالتر و «ميوسط» كاركن نرر 99 تا 50  «كواک» كاركن نرر 49 تا 10

 (1398شون . )احم پور داريانی و كريمی   می نامي ه «بزرگ» كاركن
ي كوااک و  هاا  ما ی بنگاه تسمينذكر است كه به موجب دسيورا عمل ه الزم ب

ي اقيااادي كاه   هاا  بنگاه  بانک مركزي جمهوري اسالمی ايران 1398ميوسط سال 
نرر تعريا    100تا  50و بين  50سال گذشيه كمير از  ها طی يک تع اد كاركنان آن

ان  كاه در   كار برده ش هه ان  به ترتيب در معانی بنگاه كواک و بنگاه ميوسط ب ش ه
 بن ي ش ه است. مقا ه حاضر نيز از همين تقسيم

 متوسط ی توسعه كسب وكارهای كوچک وها مشی خط .1-3

ي توسعه كسب و كارهاي كوااک و ميوساط بار    ها مای خطتعري   مقا هدر اين 
ي هاا  ماای  خاط ي هاا  كه مبينی بر كاركردهاا و ويژگای   1 « وي»بن ي  اساس تقسيم

( و باا تسكيا  بار مطا عاات     1396و ا اوانی    1394عمومی )ا وانی و شاري  زاده   
رائاه شا ه اسات باه     هاي انجام ش ه با خبرگاان ا  نظري و نيايه حاصل از مااحبه
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 باش :   شرح ذيل می
ي مرتبط باا  ها شعا يت  ها مای خطاين هاي انعباطی و بازدارن ه:  مای خط -1
كننا    می تنظيم كاور رادر  كسب و كارهاي كواک و ميوسط ان ازي و توسعه راه

پرداخت  ع م  سال سن 18)اسيل ام اشراد زير اق امات معينی را منع اي كه  به گونه
ي الزم و ضروري ها شعا يتبرخی ز ح اقل حقوق ماوب به كارگران( و يا كمير ا
  رعايات قاوانين و مقاررات     )حرظ و صيانت از محيط زيسات   نساز می مقرررا 

 پرداخت ما يات و بيمه(.
نحاوه اسايراده از كاالهاا و      ي شاوق هاا  ماای  خطي توزيعی: ها مای خط -2

امكانات را در اخيياار   يين نموده و ياتعي معينی از جامعه ها خ مات را براي بل 
اعماال بلااودگی   ) دها   قارهايی از مردم كه داراي شرايط ويژه هسين  قرار مای 

با ون   اعطااي مجاوز واردات    ما ياتی براي منااطق مارزي و كميار توساعه ياشياه     
او ويات پرداخات تساهيالت      ي مارزي هاا  عوارض و حقوق گمركی براي تعاونی

 ي روسيايی مناطق محروم(.ها سرپرست كارآشرين و تعاونی قيمت به زنان بی ارزان
 و مزيات  مجا د  توزياع  هاا   ماای  خاط  ي توزيعی مج د: اينها مای خط -3
 تاسمين  و رشااه  يهاا  برناماه  اجراي و يا منابعی از كاور به منظور تنظيم و امكانات

تساهيل راه انا ازي و توساعه كساب و كارهااي كوااک و        اجيماعی در جامعه و
ساازن    مای  پاذير  و طبقاتی از جامعاه ماورد ها ف را امكاان     ها براي گروه ميوسط

كااه  مجا د نارخ ساود و      تاسمين به منظاور   ها تلايص بلای از منابع يارانه)
ي ها سرپرست كارآشرين و تعاونی قيمت به زنان بی كارمزد تسهيالت پرداخيی ارزان

 اط(.روسيايی مناطق محروم و يا اشزاي  طول دوران پرداخت اقس
يی هساين  كاه باه وضاع و     هاا  ماای  خطسياسيی:  -ي قانونیها مای خط -4

تحقاق    اتلاذ رويكردهاي سياسيی و راهباردي عماومی    اصالح قوانين و مقررات
كاارايی و ابربلاای اركاان حاكميات و پيگياري       ياصول قاانون اساسای و ارتقاا   

كوااک و  انا ازي و توساعه كساب و كارهااي      حكمرانی خوب براي تساهيل راه 
 پردازن . می ميوسط
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 كارهای كوچک و متوسط كسب وی توسعه ها مشی خطالگوهای  .1-4

گذاران دو يای اسات. و ای تا وين      مای خطي اص ی ها كارآشرينی يكی از او ويت
ي كارآشرينی در مراحل او يه و ابي ايی تكامل خاود اسات. باه منظاور     ها مای خط

  در بل  زير تع ادي از ها دو ت ه در ي كارآشرينی وضع شها مای خطآشنايی با 
 شون . می معرشیكواک و ميوسط  يي توسعه كسب وكارهاها مای خطا گوهاي 

 الگوی لوندرسترم و استیونسن ( الف

ي دو يی مرتبط با كارآشرينی را باه  ها مای خط( 2001) «1اسييونسن و  ون رسيورم»
ي كوااک و  هاا  شاركت ان  كاه عبارتنا  از: توساعه     اهار دسيه اص ی تقسيم كرده

گارا.   كل مای خطي خاص  تسسيو يک شركت ج ي  و ها ميوسط  تمركز بر گروه
از  حاظ ه ف  تسكي   رويكارد و سااخيار باا يكا يگر      ها مای خطهر يک از اين 

 .آورنا   می ها را به وجود ها و يا اا   ميراوت هسين  و مجموعه اي از مح وديت
(Lunderstom & Stevenson, 2002; Stevenson & Fellow, 2002) 

  ی كوچک و متوسطها شركتتوسعه 

در جهت حمايت از صاحبان كسب و كارهاي ج ي  و  ها شعا يت  مای خطدر اين 
ي كوااک  ها شركت»ي ها شود كه مكمل خ مات و برنامه می كارآشرينان نوپا انجام

ي هاا  ساازمان »در ساطح مح ای توساط     ربيااي است. اناين خا ماتی    «2و ميوسط
هاي توسعه اقيااادي ماننا  ساازمان نوساازي و      سازمان»و  «حمايت كسب و كار

شاامل آماوزش خوداشايغا ی      هاا  ماای  خاط شون . اين  می انجام «گسيرش صنايع
ي مح ی و ياا  ها ي نوپا  جايزهها شركتي كسب و كار و ها مااوره در زمينه برنامه

 شود. می آميز نوپا ملاطره يها شعا يتحمايت از 

 ی خاص ها تمركز بر گروه 

ي وياژه  هاا    دو ت تالشهاي كارآشرينی ه شمن ي را باراي گاروه  مای خطدر اين 
 ي با قوه براي اشزاي  ما كيت كسب و كارن   اخيااصها شرصتجامعه كه داراي 
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شاون  كاه    مای  باه دو گاروه تقسايم    «1ي خااص ها گروه»مای خطده . در اين  می
 ارتن  از:عب

هاي قومی  مع اوالن و   يی مانن  زنان  جوانان  اق يتها اين دسيه شامل گروه -
غيره است. اين اشراد با موانع اجيماعی  اقياادي يا ذهنی خاصی مواجه هسين  كاه  

هاي الزم براي اداماه   كن  و حمايت می ها را در دسيرسی به منابع مح ود توانايی آن
سازد. دو ت با ما نظر قارار    می ها ماكل را براي آن يک كسب و كار نوپاي موشق
 يی را براي شاائق آما ن بار ايان مااكالت انجاام      ها دادن اين موانع  ااره ان يای

ده . ب ين ترتيب  اه اف جامع اجيماعی مانن  ارائه خ مات پاييبانی كساب و   می
به آماوزش   ي اعطاي وامها اي كه عالوه بر برنامه كار  ايجاد مراكز خ مات مااوره

 گيرد. می پردازن   شكل می و ارزيابی نيز

اشرادي كه از ظرشيت زيادي باراي تبا يل شا ن باه كارآشريناان ناوآور ياا         -
سايو  سآور برخوردارنا . ايان اشاراد داراي زميناه مسااع ي باراي ت       كارآشرينان شن

ا يحاايالن دانااگاهی.    يی با رش  سريع هسين  مانن  پژوهاگران و شارغها شركت
اشزوده باال است كه رشا  اقيااادي و     ف اين رويكرد تاويق تو ي اتی با ارزشه

هااي   سازي پژوه  كنن   مانن  پاييبانی از شرآين  تجاري می تو ي  بروت را تسريع
هااي ما يااتی     آميز  ارائه مااوق  ي ملاطرهها شعا يتسرمايه براي  تسمينداناگاهی  

 مااوره. يها سرمايه مراكز رش  و برنامه تسمين

 2سیس یک شركت جدیدأت 

سازي و تسهيل شراين  خ ق يک كسب و كار و كاه  مواناع   بر ساده مای خطاين 
توانا  شاامل بررسای شراينا       ماای مای   خطكي  دارد. اين سي نوپا تها شركتايجاد 

ي مربوط باه  ها ي خ ق كسب و كار  كاه  زمان و هزينهها تاكيل شركت و رويه
ي مارتبط باا آن   ها سيو شركت و مااورهسسازي شراين  ت وتاهشراين  ببت شركت  ك

 باش .
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 1كل گرا مشی خط  

شود و  می ي دو يی اجراها كار آشرينی از طريق وزارتلانه مای خطدر اين رويكرد  
شاود .   مای  هايی است كه منجار باه بهباود دسيرسای باه مناابع       در برگيرن ه تالش

شامل كمک ما ی  آماوزش كاارآشرينی    هايی است كه همچنين در برگيرن ه حمايت
 شود. دن شرهنگ و جو كارآشرينی میبه صورت يكااراه و منسجم و ارتقا دا

 ی كوچک و متوسط پویاها شركتالگوی حمایت و تشویق كارآفرینی و ( ب

اين ا گو براساس تجارب كاور تركيه و برخی ديگر از كاورها معرشی ش ه است. 
 ا گو به شرح زير است.ي موردنظر در اين ها مای خط

 ایجاد بستر قانونی 

  ي كوااک و ميوساط  هاا  شاركت به منظور ايجاد محيط مساع  جهت كاارآشرينی  
ي هاا  شاركت حماييی الزم است. همچنين دو ت بايسايی باا    «2بسير قانونی»ايجاد 

ي كوااک و ميوساط   هاا  شاركت كواک و ميوسط ارتباط قانونی برقرار كن   زيرا 
توانن  با دو ت ارتباط برقرار كارده و نيااز    زرگ به راحيی نمیي بها شركتهمانن  

 خود را برطرف كنن .

 3ها شركتی ویژه ها مشی خط 

ه اي با  ي وياژه ها مای خطي كواک و ميوسط بايسيی ها شركتدر جهت كمک به 
 به شرح زير است: ها مای خطترين  كار گرشيه شون . برخی از مهم

   4هاي رسمی بل و ايجاد  ها شركتتاويق ببت  -
اجيماعی   تسمينهاي قانونی و م يرييی  ما يات و  قوانين و مقررات  مسئو يت

رسامی مانا ن و پرهياز از پاذيرش     هاي كواک كارآشرين را به ساوي غير  شركت
بايسايی باا تساهيل     هاا  دو ات دارد. بنابراين  می هاي م يرييی و قانونی وا مسئو يت
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 كمک كنن . ها شركتسازي و ببت  شرايط به رسمی
   1حكمرانی -

محيط رقابيی جهان امروز به م يريت شراف  صادق و نگرشی باز نياز دارد و 
بايسيی از ب بينی به بل  خاوصی و نهادهاي م نی بارهيزنا . بناابراين    ها دو ت

بايسيی بين دو ت و بل  خاوصی و نهادهاي م نی ارتباطی منارانه و مبينی بر 
 ه مراتبی برقرار شود.اي و نه س س  روابط شبكه

 ي كواک و ميوسط ورشكسيهها شركتكمک به  -
شاون  كاه    می ورشكست ها شركتدر يک اقيااد پويا و داراي رش  برخی از 

شود.  ذا تساهيل شارايط انحاالل  در صاورت      می مانعی براي كارآشرينی محسوب
 كن . می ورشكسيگی به رش  كارآشرينی كمک

   2تعري  و حرظ ما كيت معنوي -
ها  كای رايت و عالئم تجاري به رش  كارآشرينی    طرحها حرظ حقوق اخيراع

 كن . می ي كواک و ميوسط كمکها شركت

 3ها توسعه زیرساخت  

ت و ساااير هاااي حماال و نقاال  ملااابرات  شناااوري اطالعااا  توسااعه زيرساااخت
 مثبت دارد. تسبيرهاي صنعيی بر رش  كارآشرينی  ساختزير

 سازی فرهنگ 

كنن ه اسيع اد نهريه مردم جامعه است. رش  كاارآشرينی در   يک كاور تعيينشرهنگ 
ميزان عجين ش ن شرهناگ ياک كااور     تسبيري كواک و ميوسط  تحت ها شركت

با كارآشرينی و نوآوري است. بنابراين ايجاد نگرش مثبت به كاارآشرينی در ساطوح   
ش عمااومی ي آمااوزهااا هااا بااه برگاازاري دوره ملي اا  جامعااه  تاااويق داناااگاه

 ي كواک و ميوساط ها شركتي كارورزي داناگاهی در ها كارآشرينی  ايجاد دوره
 توان  به رش  كارآشرينی كمک كن . می
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  ی كوچک و متوسط و كارآفرینانها شركتارائه خدمات به 

توان باه انجاام    می ي كواک و ميوسطها شركتبه منظور حمايت از كارآشرينان و 
 ي زير پرداخت:ها شعا يت
ياابی باه ايان ها ف      ي اداري: باراي دسات  هاا  ساده سازي قوانين و روياه  -
ي شاروع ياک كساب و كاار ج يا   ايجااد نظاام        هاا  سازي رويه با ساده ها دو ت

 توانن  به كارآشرينان كمک كنن . می بانك اري و سيسيم حساب اري سا م

انا   تو دسيرسی به اطالعات: دو ت به منظور تسهيل دسيرسی به اطالعات می -
هاي كواک و ميوسط به اطالعات ماورد نيااز    با بهبود دسيرسی كارآشرينان و شركت

هااي حمااييی     هاي اطالعات بين آژاناو  هاي خاص و جريان از طريق ايجاد سيسيم
 هاي كواک و ميوسط را در توسعه كارآشرينی ياري ده . كارآشرينان و شركت

 1آموزش و ارتباط با صنعت  

از طرياق آن   ها دو تهايی است كه  : انيقال تكنو وژي از روش2تكنو وژيانيقال  -
كنن . مانن  در اخيياار   می ي كواک و ميوسط و كارآشرينان كمکها شركتبه رش  

 هاي ج ي  و گران قيمت. گذاشين تكنو وژي

: مااوران و رايزنان اشرادي هسين  كه 3مااوره  رايزنی و خ مات تلاای -
ي كوااک و ميوساط ايان    هاا  شاركت و اسيراتژيک دارنا  و باه   ي ع می ها تجربه
دانان  كاركنان مراكاز   دهن . اين مااوران شامل م يران  حقوق می را انيقال ها تجربه

 باشن . می نوآوري  حساب اران خبره و غيره

 ي صانعيی ها و خوشه ها : كمک به رش  شبكه4شبكه سازي و خوشه سازي -
 راحل او يه رش  را كاه  ده .هاي م توان  ع م اطمينان می

 های مالی كمک 

ي ملاطره آميز و تاويق مردم به پو ان از ها شعا يتسرمايه براي  تسمينبا  ها دو ت
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خواري(  و همچنين اعطاي وام  رعايت ع ا ت در پرداخت وام )ج وگيري از رانت
 كنن . می ي كواک و ميوسط كمکها شركتو غيره به رش  كارآشرينی در 

  1(OECD)ی اقتصادی و توسعهها الگوی سازمان همکاری( ج

آشرينی اهميات دارنا    هااي كاار   شعا يات كه براي  مای خطدر اين ا گو  سه حوزه 
ي هاا  شعا يتبر  مؤبرمورد مطا عه قرار گرشيه است. اين مطا عه بين اصول اقياادي 

ح ما يات اقياادي )مانن  ببات اقيااد كالن  بازارهاي كار  زيرساخت مح ی و سط
 هاا  شاود. ايان حاوزه    مای  بر كارآشرينی تماايز قائال   مؤبري ها مای خطو غيره( و 

سايو و  س)ت هاا  شاركت عبارتن  از: دسيرسی به منابع ما ی  تسهيل ورود و خاروو  
 (UNCTAD, 2004) .ي حماييی دو تها انحالل( و برنامه

 دسترسی به منابع مالی 

هااي   ي كواک دسيرسی مح ودي باه وام ها شركتها: زمانی كه  دسيرسی به وام -
تواننا  اعطااي وام را    هاا مای   دو تما ی دارن   تسمينبانكی و ديگر ابزارهاي سنيی 

 ي ضمانت وام بانكی.ها ي نوپا اشزاي  دهن  مانن  برنامهها شركتبراي 

آمياز: ايان روش    ي ملااطره هاا  شعا يات ي در گذار سرمايهبازارهاي سهام و  -
هااي در حاال ظهاور     ي در بلا  گذار سرمايهكاه  خطر  سازوكاري موشق براي

ي كواک ناوآور كاه معماوالث باا اتكاا باه       ها شركتاست. اين حوزه به ويژه براي 
هااي ناامطمئن و كمباود نقا ينگی مواجاه       ي نامحسوس خود ياا محايط  ها دارايی

يی  هاا  شاركت ي انين ها شعا يتهسين   كاربرد دارد. به د يل وجود ريسک باال در 
يای را پار   كنن    ذا دو ت بايسيی اناين خ   می ها حمايت ها به ن رت از آن کبان

 كن .

 )تسهیل در ورود و خروج )تشکیل و انحالل شركت 

محيط قاانونی   تسبيربازارها باش  تحت  تسبيرشرايط كارآشرينی بي  از آنكه تحت  -
را  هاا  شاركت گياري   و قوانين و مقررات اداري  نحوه شكل ها و اداري است. رويه

ی كاه وجاود ريساک بااال منجار باه كااه         يدهنا . از آنجاا   مای  قرار تسبيرتحت 
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بايسيی ا زامات اداري خاصای را ايجااد و    ها دو ت  شود می ي كارآشرينیها شعا يت
در جهات كااه     هاا  دو ات هاي دو يی برقرار كنن .  هماهنگی بهير را بين سازمان

ي كاارآشرينی  هاا  شعا يتيسيی  بين تسهيل موانع موجود بر سر راه كسب و كارها با
 و م نظر قرار دادن ما حت عامه توازن ايجاد كنن .

كنناا ه تعطياال شاا ن كارآماا   كااه تعاامين 1«رشيااار ورشكساايگی»اعمااال  -
يی كاه  هاا  ماای  خاط است.  ها شركتي ناموشق و تسهيل ورود و خروو ها شركت

گيرنا   ماانع    مای  ناديا ه  هاا  شاركت دهی مج د يا تعطي ی  شرصت را براي سازمان
تلايص مج د منابع به كسب و كارهاي مو   ش ه و توانايی كارآشرينان در تغييار  

 دهن . می سريع را كاه 

توان  در مراحل او يه شعا يت شاركت   مای می خط: اين 2«ي پاداشها برنامه» -
با محا وديت روبروسات  جاذابيت ياک شاركت را باراي كاركناان         3كه نق ينگی

 داده و به انگيزش  حرظ و نگه اري كاركنان كمک كن . اشزاي 

 4ی حمایتی دولتها برنامه  

در ايجاد محيطی ماوق باراي   ها مای خطي حماييی دو ت  پاييبان ساير ها برنامه
ي كارآشرينانه است. با توجه به وجود ماكالت ويژه بر سر راه رشيارهاي ها شعا يت

گياري   ي حماييی ابازار مهمای باراي شاكل    ها امهكارآشرينانه باي  اذعان داشت  برن
يی كه به منظور تسكيا  بار   ها هاي الزم كسب و كار هسين . براي مثال برنامه مهارت
ي هاا  شاركت گيرنا  در   مای  ي داراي وضاعيت نامناساب شاكل   ها شركتنيازهاي 

 ن .مؤبري خاص )مانن  زنان( بسيار ها كواک و ميوسط و يا گروه
هاا   رسانی است  اين برنامه ي اطالعها ييی دو ت  برنامهي حماها يكی از برنامه

ي كاارآشرينی كماک كنا .    هاا  شرصات توان  به آگاه سازي در جهت اسايراده از   می
ي كارآشريناناه را  ها شعا يتهاي اقياادي موجود براي  ماوق ها همچنين  اين برنامه
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كننا .   می تاويق ها شرصتها را براي بهره بردن از اين  كنن  و آن می به اشراد معرشی
 شود. می ي كارآشرينی باعث تربيت كارآشرينان بيايرها شرصتشناخت بياير 

 های كوچک و متوسط بنگاهنقش راهبرد بر عملکرد  .1-5

هاي سازمان و حرظ بقا و رش  كسب و  ها  تحقق مسموريت كاركرد اص ی اسيراتژي
گياري را بار روي    مركز تاميمكارها )ت اوم حيات( از طريق ايجاد تمايز است و ت

هااي محيطای و    ها )تلايص بهينه منابع  اسيراده از شرصات  ترين امور بنگاه اص ی
 دهن . هاي رقابيی( قرار می ها به مزيت تب يل آن

را  هايیدهنموو ر كنا   میها را معاين   بنگاه هعم  يها يگير جهتاسيراتژي  
ه . د می ئهارا تم   ب ن افه ا كسب مسيردر  منابعه بهينااااااااا تلايص ايبر

 (1390)رضاييان  
هااي اسايراتژيک كاه در بساير بازارهااي پوياا و        ( خ ق مزيت1395) 1«آكر»

پيچي ه و واح هاي كسب و كار پراكن ه  بيوانن  پاي ار باشن  را اا   زا می دانا   
هااي خالقاناه عنااري     هاا باه روش   و بيان می كن  در محيطی پويا  توسعه بنگااه 

و رشا  مای توانا  از     ها و انطباق با شرايط تغيير باوده  حياتی براي ربودن شرصت
هاي رش  و همچنين  ها به پايگاه طريق احياي كسب و كارهاي محوري و تب يل آن

يابی  دستهاي كسب و كارهاي ج ي  به دست آي . به عبارت ديگر  با ايجاد پايگاه
در شارايط رقاابيی    كسب و كارهاي كواک و ميوسطبه عم كرد مط وب از سوي 

كاارگيري در    ي باه ها ست و محيط عم ياتی و شناوريا كه داراي ماهييی پويا امروز
اي در حال تغييار اسات  دشاوار باوده و مساي زم مجهزشا ن        آن با سرعت شزاين ه

 .استمناسب ي محوري و اتلاذ راهبرد رقابيی ها ها به قاب يت شركت
هاي بسياري نااان   كنن  مطا عات و بررسی ( تسكي  می1396غراري و رازينی )

هاي كوااک و ميوساط در طاول زماان تاوان       رص  زيادي از بنگاهداده است كه د
هااي ابيا ايی باا شكسات      رقابيی و بقاي خود را از دست داده و يا در همان ساال 

 مواجه می شون .

بير عوامل بساياري اسات   ستحت ت كسب و كارهاي كواک و ميوسطعم كرد 
                                                                                                                                 

1  . Aaker 



 173     ...های های توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاه مشی خطنقش راهبردها و 

ايع نسابت باه صان    شاوق هااي   عم كرد  موقعيت و مزيت شاركت  اشزاي  سطحو 
ها از داشين راهبردهااي توساعه مبينای بار      بر از برخورداري اين شركتسبزرگ  مي

ي محاوري اساتب باه    هاا  قاب يات و ساخيارهاي موجود واح هاي كواک تو ي ي 
و  براي كسب مزيت رقابيی ها عبارت ديگر  از عوامل اساسی در موشقيت اين بنگاه

بردهااي رقاابيی و همچناين    راه داشاين   رش  و توسعه شعا يت و سودآوري بياير
هاا در جهات بهباود     ي بنگااه و اسايراده از آن  هاا  آگاهی و شناخت سطح قاب يات 

 .عم كرد است

 ی كوچک و متوسطها مشکالت مشترك بنگاه .1-6

ي كواک و ميوسط داراي ماكالت مايركی می باشن  كه عم كرد و بقاي ها بنگاه
ي ما يرييی   هاا  شاامل شقا ان قاب يات   ان ازد. اين ماكالت  ها را به ملاطره می آن

ماكالت ناشی از مقياس  سرمايه ناايز و ناتوانی در سازگار ش ن با دان  بازار و 
ي كواک و ها ( بنگاهLauder & et al, 1994) .ي ج ي  می باشن ها تطابق با شناوري

و شان  به ويژه در ارتباط با منابع ماا ی   ميوسط به واسطه مح ود بودن منابع داخ ی
ي كوااک   هاا  م يرييی تحت شاار قرار دارن . محا ود باودن مناابع ماا ی بنگااه     

ي نوآورانه به ويژه در زمينه تحقيق و توساعه و  ها ها به مزاياي شعا يت يابی آن دست
ي هاا  ساازد. بنگااه   ي محاوالت ج ي  را با ماكل مواجه مای ها بازاريابی نوآوري

دهای و   تر توانايی كميري در شاكل  گي بزرها كواک و ميوسط در مقايسه با بنگاه
كنن گان و بازار نياروي كاار    تسبيرگذاري بر محيط خارجی از قبيل: مايريان  عرضه

 (North & et al, 2001) .دارن 
SME   كه مانع از  رو هسين  روبهها با ماكالت ميع دي نظير مح وديت منابع

. گاردد  ي ج يا  مای  هاا   ينا  اياا شر هاا   ارائه و تجاري كردن محاوالت يا سرويو
هساين .   ابازارها  هماه در حال نروذ هراه بياير به هاي بزرگ شعال جهانی  شركت
. شا  ع خواها   ايصان  كال تار در   موجب رقابت ش ي تر و تغييرات ساريع امر اين 

بايا    به د يل اين تغييرات و شرايط مينستر در زنجيره ت پايينكواک و هاي    شركت
در صاحنه   قاادر باه رقابات      خاود را مهاارت تكنو وژياک   و با باالبردن ناوآوري 

 .نماين  ا م  ی بين
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هايی كه در آنجا موانع كمی در  هاي كواک و ميوسط در بل  بسياري از بنگاه
هاي ج ي  وجود دارد و نيز در آنجاهايی كاه قا رت كمای جهات      برابر ورود بنگاه

 & Achanga) .پذير هساين   بكنن گان را دارن   آسي ديكيه كردن نيازهاياان به عرضه

et al, 2006  هاا در اسايراده از    هااي محاوري در موشقيات بنگااه     ( مناابع و شايسايگی
  هاي ج ي  نق  بسيار با اهمييی دارنا . مناابع اطالعااتی و ماا ی محا ود      آوري شن

هاي بيايري را در كسب و كارهاي كواک ايجاد می كن  و كميابی مناابع در   ريسک
هاا باا ديگاران از قبيال      تار آن  اک منجر باه همكااري نزدياک   كسب و كارهاي كو

 (Eikebrokk & Olsen, 2007) .كنن گان  مايريان و شركا می شود عرضه
 هوكاار و توساع   ما ی براي راه ان ازي كساب  تسمينبه دست آوردن سرمايه و 

ي تو يا ي  هاا  اي ج ي براي كارآشرينان و صاحبان بنگاه  هسآن همواره به عنوان مس
شعا يت خود و در  هي تو ي ي براي شروع و ادامها مطرح بوده است. صاحبان بنگاه

سرمايه الزم هسين  و ب ون  تسمينواقع بقاي كسب وكار مورد نظر خوي   نيازمن  
كسب وكارهاي نوپا هرگز به موشقيات نلواها  رساي  و كمباود       ما ی كاشی تسمين

   شود. می ج ي  محسوب در كسب وكار ها سرمايه موجب بسياري از شكست
ي كواک و ميوسط نمی دانن  بازار به اه كاالهاايی نيااز دارد    ها اغ ب بنگاه

وسعت آن اق ر است  اه زمانی به كاالها نياز اسات  و اگوناه بايا  كاالهاا را     
زنی  يی در ق رت اانهها ي كواک و ميوسط همچنين ضع ها تحويل دهن   بنگاه

عم ه دارن  حيی اگر بازار را باناسن   بععای مواقاع    به ويژه در معام ه با خري ار
با ماكالتی در زمينه تسمين مواد او يه  اه از نظر دسيرسای و ااه قيمات مواجاه     

هاايی كاه در كااورهاي در حاال      ي كوااک  بااالخص آن  ها شون . اكثر بنگاه می
توانن  بر ايان مااكالت شاايق آينا .  اذا  حمايات از توساعه         توسعه هسين   نمی

ي هاا  ي كواک و ميوسط بل  خاوصی  يک بلا  اصا ی از سياسات   ها نگاهب
 ( Atherton & Fairbanks, 2006) .ك ی اقياادهاي توسعه ياشيه است

از وضعيت ايران در شاخص سهو ت كسب  1«بانک جهانی» یابيبر اساس ارز
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 وب تر ش ه  نسبت به سال قبل رانيدر ا 2كسب و كار يشعا  20171و كار در سال 
 انيا در مو كساب و كاار    يشعاا  یجهان يبن  در ردهبا سه پ ه نزول  سال شوق در
شاخص ك ی شعاي كسب و كاار   جهان قرار گرشيه است. 120در رده ر كاو 190

كساب مجاوز  اسايل ام     كار  شاخص كواكير با عناوين آغاز كسب و 11بر پايه 
ي  ما ياات   گاذار  سارمايه كسب اعيباارات  حمايات از    ها  نيروي كار  ببت دارايی

 تجارت مرزي  اجراي قراردادها و ورشكسايگی و درياشات انارژي بارق محاسابه     
دهن ه سهو ت و مناسب باودن هركااور باراي     شود. اين شاخص در واقع ناان می

از داليال اصا ی روناق ياا      عبارتی ديگره و بي اقياادي و تجاري ها شعا يتانجام 
ي اقيااادي بيااير   ها شعا يتز آنجايی كه انجام است و اركود در اقيااد هر كاور 

و ي  ايجاد اشيغال  اشزاي  درآم  مردم  اشازاي  ما ياات   گذار سرمايهموجب رش  
گردد ك ياه كااورها باراي     می گسيرش رشاه جامعهنهايت در براي دو ت و درآم  

كنن  و اق امات اصالحی زياادي   می تالش خودشعاي كسب و كار  بهبود و تسهيل
توقا  و  گياري تاا    دهن . هر كسب و كار از زماان شاكل   می ي تحقق آن انجامبرا

كن  و در هر مرح ه بر اساس قاوانين و مقاررات    می اي را طی ارخه  انحالل كامل
ي گونااگون و صارف   هاا  موجود براي شروع و ت اوم شعا يت خود ميحمال هزيناه  

 .شود می زمان
تارين مااكالت ماايرک كساب و      بانک جهانی مهام   مطابق با گزارش شوق

  «شااروع كسااب و كااار»كارهاااي كواااک و ميوسااط در ايااران را در معيارهاااي 
دان  و بر ضرورت توجه و اصالح قاوانين   می «اخذ اعيبارات»و  «دسيرسی به برق»

ي بهبوددهنا ه  ها شعا يتي شوق و ت اوم ها ي مرتبط با شاخصها و مقررات و رويه
 كي  دارد.ست «تجارت شرامرزي»و  «ان خردگذار سرمايهحمايت از »معيارهاي 

ي انجاام شا ه باا    هاا  ي مطا عات نظري پژوه  و مااحبهها با توجه به ياشيه
وياژه در موضاوعات مواناع كساب و كارهااي      ه خبرگان و كارآشرينان ملي ا  با  

ي قاانونی و  هاا  ضرورت حمايت  مبانی و مرروضات كارآشرينی  كواک و ميوسط
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جهت تساهيل راه انا ازي و توساعه كساب و كارهااي كوااک و        سياسيی دو ت
اي از عوامل ميع د و ميغيرهااي ماورد    ميوسط و همچنين بررسی مجموعه گسيرده

گاذاري در توساعه ايان     ماای  خاط ي شوق و ا گوهاي ملي   ها كي  در پژوه ست
بر توسعه كسب و كارهاي كوااک   مؤبرعامل ك ي ي  6در نهايت   كسب و كارها

كاارگيري  ه انيقاال و با    دسيرسای باه باازار     سط شامل: قاوانين و مقاررات  و ميو
دسيرسای باه مناابع و      شرهنگ و رشياار كارآشريناناه    ي نوين و نوظهورها آوري شن

تارين حا ات و در    در ك ای شناسايی و احاا گردي  كه اين عوامال   ها  زيرساخت
 توانا  باه عناوان    هاا مای   هااي تحقاق آن   صورت ع م توجه و شراهم ننمودن زمينه

 .در نظر گرشيه شون نيز  SMEsترين ماكالت و موانع ايجاد و توسعه  مهم

 پیشینه پژوهش. 2

 پيااده ساازي  »( پژوهاای باا عناوان    2017) 1«بابوا و ام سای ديويا    -رامكيسون»
انجاام   «كارآشرينی شاركت  م ی توسعه :كار و كسب توسعه براي عمومی مای خط

 يهاا  سياست اجراي در براي موشقيت اص ی اركان كه داد ناان پژوه  دادن . اين
 پاساالگويی مااايري  پااذيرش سااويی بلاا  عمااومی  هاام عبارتناا  از: عمااومی
 كاار كااورهاي   و كساب  در اسيراتژيک اتحاد ايجاد عم يات  در بازار گيري جهت
 ارزيابی. و نظارت ااراوب ايجاد و سيسيم اكو ععو
 باراي  عماومی  يهاا  سياسات »( پژوهای باا عناوان   2016) 2«آنيون و اونوشري»
 «روماانی  تجربای از  ميوساط  شاواه    و كواک هاي شركت و از كارآشرينی حمايت

باان   در مطا عاه ديا ه   ش ه گيري ان ازه ميغيرهاي از اي مجموعه اساس انجام دادن . بر
 بحاران  شروع از پو رومانيايی اقيااد پروشايل كارآشرينی  (GEM) جهانی كارآشرينی

 پركاااربردترين ابزارهاااي مااا ی تجزيااه و تح ياال كاارده و درياشيناا  كااه يكاای از   
 .باشا   وام می و ضمانت ج ي  كار و كسب براي عمومی يها يارانه گذاري مای خط
 اقا امات  طراحی همچنين براي و كارآشرين محيط بهبود به توان  می مطا عه اين نيايه
 منابع ما ی كمک كن . بهها  SME یبهبود دسيرس ه ف با مای ج ي  خط
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 بار  مح ای  دو ت يها سياست اتتسبير"( پژوهای با عنوان 2016) 1«امبوگوا»
 " 2«كياامبو »شهرسايان   مطا عاه ماوردي  : كنيا در ميوسط و كواک شركت عم كرد

 بار  مح ای  دو ات  يگاذار  سياسات  ابارات  بررسی مطا عه  اين از انجام داد. ه ف
 نااان  مطا عاه . بود كنيا كيامبو  شهرسيان در ميوسط و كواک يها شركت عم كرد

 روش و ما يااتی  قوانين از تبعيت ما ياتی  مااركت باال  ما يات )نرخ ما يات كه داد
 و مجوز ص ور يها روش مجوز  ص ور )ا زامات مجوز ص ور ما يات( و پرداخت

 و كوااک  يها شركت عم كرد بر توجهی قابل و معكوس تسبيركار(  و كسب ببت
 )موضاوعات   آماوزش  كاه  داد نااان  مطا عاه  ايان   بر عالوه. كنيا دارد در ميوسط
)روش  سرمايه ما ی تسمين شركانو( و و زمان م ت  سسهؤم آموزش  ما ی مباحث

 تاسبير پرداخت و نرخ بهره(  م ت طول آم ه  دست به مق ار ما ی  تسمين و ا زامات
 دارد.  كنيا ميوسط در و كواک يها شركت عم كرد توجهی بر قابل و مثبت

 اااراوب  ياک » عناوان  باا  پژوهاای ( 2014) «3دوتاا  كوماار  و آباه  ماساتو»
 يهاا  شاركت  توسعه. دادن  انجام «ميانمار SME توسعه براي ج ي  گذاري سياست
 و اقيااادي  رشا   باه  يابی دست در مؤبر مكانيزم يک( ها SME) ميوسط و كواک
 كنا   برطرف را ها آن باي  كه يیها اا   تع اد از  يسيی ميانمار اما است  اجيماعی
 اين. مح ود بازار به دسيرسی و ضعي  يها زيرساخت جم ه از است  كرده مطرح
: انا   كارده  ارائاه  ك يا ي  عناوان  7 تحات  را گذاري مای خط يها توصيه پژوه 
 خا مات  ماا ی   مناابع  باه  دسيرسای  كارآشرينی  توسعه وكار  كسب مناسب محيط
 . خوشه توسعه و بازار به دسيرسی تكنو وژي  و نوآوري كار  و كسب توسعه

 گاذاري  ماای  رويكرد خاط »( پژوهای با عنوان 2013بابوا و بابوا ) -راميكسون
 پوياايی  باه بررسای   مقا ه  اين .انجام دادن  «توباگو و تريني اد براي كارآشرينی توسعه
 نااان  و پاردازد  میتوسعه  در حال كاور در مناسب كارآشرينی سياست يک طراحی
 ايجااد  توساط  كارآشريناان  توساعه  حاوزه  در گاذاري  ماای  خط رويكردهاي ده  می
 عماومی و خاوصای    بلا   پايا ار  ماااركت  ايجااد  شابكه   و كارآشرينی يها تيم
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هااي   جامع  گسيرش پاياه  ااراوب يک درون كارآشرينی آموزش يها برنامه اجراي
ی و اتلااذ ياک روش سيسايماتيک    اجيماعی و جنسييی باراي حمايات از كاارآشرين   

   .شود توباگو ايجاد می و تريني اد كار و در اكوسيسيم كسب براساس نيازهاي مكمل
 كواک يها شركت توسعه»( پژوهای با عنوان 2013) 1«اونگو و و اودهيمبو»

 باراي  گاذاري  سياسات  يهاا  تراوي  شا ه: گزيناه    حاكميت در سيسيم ميوسط و
 بررسای  منظاور  باه  انجام دادنا . ايان مطا عاه    «كنيا در نظارتی و نهادي اصالحات
شاود    مای  كاور سطح در  SME توسعه مانع نظارتی كه و نهادي با قوه يها اا  

در  ضااعي  هماااهنگی: از عبارتناا  شع اای يهااا اااا   كااه شاا  مع ااوم انجااام و
 اجاراي   كاور سطح در ناكاشی دو يی و خاوصی گريگوهاي  SMESي ها شعا يت

  .كاور و م ی يها سياست سطح در دانای شكاف و نظارتی ضعي  قوانين
 هااي  سياسات  بنا ي  او ويات  و شناساايی »( پژوهای با عنوان 1395مباركی )

انجاام   «دو ات  حماييی هاي سياست اهاراوب در تعاون بل  كارآشرينی توسعه
 كاارآشرينی  توساعه  هااي  مای خط بن ي او ويت و شناسايی پژوه  اين داد. ه ف

 ساازي   نهاديناه  و بسيرساازي  حاوزه  زيرمعيارهااي  تارين  مهام . است تعاون بل 
 عم يااتی   حوزه در و 0.695 و 0.730 هاي وزن با مهارت و آموزش هاي مای خط
 گاذاران  ماای  خاط  باه  بناابراين  استب 0.800 وزن با انگيزش حوزه هاي مای خط

 .شود معطوف سازي بسير به ها آن توجه بيايرين شود می توصيه
ي ماؤبر  هاا  ارزيابی مؤ راه »( پژوهای با عنوان 1395شري  زاده و همكاران )

انجاام دادنا . ايان     «گذاري در صنعت نرت و گاز از منظر كاارآشرينی  مای خطبر 
و  هاا  مقا ه با بررسی و كنكاش در ادبيات موضوع  توانسيه اسات تاا ابعااد  مؤ راه    

 ماای  خاط گيري ا گوي  شكلاي بر  عم ه تسبيري محرک و بازدارن ه كه ها شاخص
ي ماؤبر ما ل عبارتنا  از:    هاا  گذاري كارآشرينی دارنا  را شناساايی نمايا . مؤ راه    

در كاارآشرينی    هاا  برداري  توزيع  نگها اري و تعميارات  شارآورده    ت اركات  بهره
ريازي و روش اجرايای و    كميت و كيريت منابع انسانی  بودجه و منابع ما ی  برنامه

در صنعت مورد مطا عه از منظر كارآشرينی  مراحل ت وين  اجارا   قوانين و مقررات 
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 گذاري. مای خطارزيابی در بحث 
 بار  مؤبر عوامل بن ي رتبه و بررسی» ( پژوهای با عنوان1395حجازي و كايكار )

 باانوان  پوشااک  شاروش  مطا عاه ماوردي   كوااکب  كارهاي و كسب كارآشرينی توسعه
 ناوع  باا  مارتبط  انجام دادن . نيايه مطا عاات شاوق نااان داد كاه عوامال      «كرو درشهر
 توساعه  در عامال تسبيرگاذار   بياايرين  عناوان  باه  شروشاگاه  در شا ه  عرضاه  محاول
 باا  مارتبط  عوامال  ترتياب  باه  بعا ي  يهاا  رتبه در و پوشاک شروش صنعت كارآشرينی

 عوامال  كاار   و كساب  اقيااادي  و ما ی وضعيت عوامل كار  و زيرساخيارهاي كسب
 دهای  و ساازمان  ما يريت  ناوع  عوامال  دو يای   قوانين و دو ت اقياادي هاي سياست
 .دارن  قرار جامعه شرهنگی و اجيماعی عوامل رواناناخيی  و شردي يها ويژگی كارها 

تارين   هاي هريک از پژوهاگران شاوق توانسايه اسات بلاای از مهام      تالش
را تااااريح و مااااكالت توساااعه كساااب و كارهااااي كوااااک و ميوساااط    

هاي ميناسب براي برون رشت از ماكالت شوق را بيان نموده اسات   گذاري سياست
با توجه باه  حاضر  باشن . تحقيق كه در جايگاه خود بسيار ارزشمن  و تسبيرگذار می

هاي گونااگون كاه    هاي ملي   دو ت شرايط موجود كاور و مالحظه نيايه برنامه
عاي كسب و كار كاور و رشع ماكل بيكااري  در طی سا يان ميمادي براي بهبود ش

كنا . ايان پاژوه      انا  را بررسای مای    ه ف گذاري ش ه و ميسسرانه ناموشق بوده
 يابعاد و عوامال ماؤبر بار توساعه كساب و كارهاا      تر  توانسيه است به طور جامع

 هار  يگاذار شا ت تسبير  يريا گ انا ازه  كرده و ضمن يیشناسارا كواک و ميوسط 
هاي اهارگاناه توساعه كساب و كارهاا      مای تركيک خطبه را   نيايه حاص ه عامل

ترين بل  نوآوري و ج يا  باودن    نظير بوده و مهم ارايه نماي  كه در نوع خود كم
 باش . اين پژوه  می

 روش پژوهش. 3

تارين ا گوهااي مارتبط باا      با توجه باه مطا عاات انجاام شا ه در خااوص مهام      
يوسااط  پياااينه تحقيااق  هاااي توسااعه كسااب و كارهاااي كواااک و م مااای خااط

روش تحقياق  اي و نياايه حاصال از ماااحبه باا خبرگاان        هاي كيابلاناه  پژوه 
باورت توصيری پيمايای و نحوه گاردآوري اطالعاات نياز از ناوع      شوقپژوه  
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نرعان كسب و كارهاي كوااک   آميليه انجام گردي . همچنين نظرات ميو يان و ذي
ي كسب شا ه  ها ر ياشيه اخذ گردي  و دادهو ميوسط در قا ب پرسانامه نيمه ساخيا

و آمار اسينباطی )م ل معادالت ساخياري(  توصيری آمار هاي نيز با اسيراده از روش
 مورد تجزيه و تح يل قرار گرشين . SMART-PLSو  SPSSنرم اشزارهاي  و

و  هااي ما يريت    ت ع مای رشايه  ياس شاامل اععااي ه  پژوه  جامعه آماري 
و  ي و اشايغال گاذار  سياسات كارشناسان مس ط باه موضاوع   م يران و   كارآشرينی
 ادارات و یاجيمااع  رشاه و كار تعاون  وزارت یرنص و يسياد يواح ها درتعاون 

 ميوساط  و كوااک  يكارهاا  و كساب  نموناه  و كارآشريناان  رانيما  ی و اسيان كل
و همچنين كارشناسان برخای   كه در ق مرو مكانی تحقيق آورده ش ه استكاوري 
گذار در عرصه محيط كسب و كار و اشيغال كااور  تسبيري اجرايی مهم و ها دسيگاه

ي جهااد  هاا  وزارتلاناه   ساازمان برناماه و بودجاه كااور      ويژه باناک مركازي  ه ب
مجماوع باه   در  هاا   ي تابعه آنها كااورزي و صنعت و مع ن و تجارت و سازمان

  حجام  درص 5خطاي اساس شرمول كوكران با سطح  كه بر باش  می نرر 495تع اد 
 برآورد ش ه است. 216نمونه 

شناسای كمای ماورد اسايراده در ايان       شايان ذكر است كه با توجاه باه روش  
ها و اطالعات الزم  پرسانامه محقق باوده   آوري داده تحقيق  ابزار اص ی براي جمع

و نيايه حاصل از مااحبه با خبرگان  تحقيق به پايوانه ادبيات تحقيق اين است. در
ياشيه تهيه گرديا .  ساخيار االت تحقيق  دو پرسانامه نيمهؤدر راسياي اه اف و سو 

ي اسيلراو شا ه باا   ها  رهؤپرسانامه اول جهت شناسايی و نهايی نمودن ابعاد و م
يي  عوامل ساسيراده از روش د ری صورت گرشت. پرسانامه دوم جهت سنج  و ت

 كار گرشيه ش .ه و روابط م ل تحقيق ب
و  هااي ما يريت    ت ع می رشيهيسرا اععاي هوه  براي مااحبه خبرگان پژ

 شوقهاي    رهؤبوده و مقاالتی در زمينه م ينهزم ينكه داراي تلاص در ا كارآشرينی
 در گاذاري و شااغل   ماای  خاط كارشناسان مسا ط باه موضاوع    ن   م يران و داشي

 نموناه  نانو كارآشري یاجيماع رشاه و كار تعاون  وزارت یرنص و يسياد يواح ها
و برنامه ريزان  گذار سياستخبرگان  و همچنين ميوسط و كواک يكارها و كسب
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دهن . تعا اد اععااي    تاكيل می  ملي   سابق و شع ی دو ت و نهادهاي حاكمييی
 بودن .و شامل اشراد در دسيرس  نرر 17خبرگان شوق 

  شا ه ي انجاام  هاا  با توجه به مبانی نظري و پياينه داخ ی و خارجی پژوه 
مالص شا ه   1ال به شرح ج ول ؤو ناانگرهاي هر س ها   سنجهها  رهؤميغيرها  م
 است.

 الؤو نشانگرهای هر س ها ، سنجهها لفهؤابعاد، م .1جدول 

 شناسه ها سنجه لفهؤم متغیرها ردیف
1 

د 
راین

ف
 خط

شی
م

 
ی

ذار
گ

 

ی ها مشی خط
توسعه کسب و 
کارهای کوچک 

 و متوسط

 بازدارندهی انضباطی و ها مشی خط

POLD 
 ی توزیعیها مشی خط 2

 ی توزیع مجددها مشی خط 3

 سیاسی -ی قانونیها مشی خط 4

5 
نهادهای 

 گذاری مشی خط

 نهادهای حاکمیتی )خارج از دولت(

POLI 
 نهادهای دولتی  6

 نهادهای مردمی 7

 پذیرهای خطر میزان سرمایه 8
9 

توسعه 
کسب و 
کارهای 
کوچک و 

 متوسط

 توسعه راهبردی

 ها یگذار سرمایهمدیریت بهینه پرتفوی تولید کاال و خدمات و 

PERS 

 وری کار و سرمایه بهره یارتقا 10
 افزوده باال تولید محصوالت و خدمات با ارزش 11
 نفعان مندی ذی سطح رضایت یارتقا 12
 ی اجتماعیها مسئولیت یایفا 13
 سازیبرند  14

 اجرای حاکمیت شرکتی 15

 رعایت مالحظات زیست محیطی و الزامات توسعه پایدار 16

 شناسایی و حضور و توسعه بازارهای هدف 17

18 
ی کالن اقتصادی و اجتماعی و ها و برنامه ها راستایی با سیاست هم

 سیاسی کشور

19 
و  ها ایجاد شبکهافزایی با سایر کسب و کارهای مرتبط و  هم

 ی صنعتیها خوشه

 زنی و سطح رقابتی کسب و کارها  افزایش قدرت چانه 20

 کاربست فناوری اطالعات و هوش تجاری 21
22 

 توسعه عملیاتی

 ها گذاری میزان بازگشت سرمایه

PERO 

 افزایش سطح تخصص )دانش و مهارت( مدیران و کارکنان 23

 محصوالت/ خدماتافزایش فروش  24

 رشد سودآوری محصوالت/ خدمات 25

 ی سازمانی کسب و کارها بهبود فرآیند 26

 ی داخلیها مدیریت ریسک و تقویت کنترل 27

 و کیفیت ارائه خدمات پس از فروش افزایش سرعت 28

 افزایش سهم بازار و جذب مشتریان نوظهور 29

و  تحقياق باه پاايوانه مباانی نظاري و ادبياات تحقياق        اين در روايی ابزار تحقيق:
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االت تحقيق  ؤي انجام ش ه با خبرگان پژوه  و در راسياي اه اف و سها مااحبه
داناجوي دكياري كاه    8به  را مذكور پرسانامه هايی تهيه گردي . در ابي ا پرسانامه

 ساال را  6همگی تجربه پژوه  و سابقه تحاايالت در دوره دكياري از ياک تاا     
گاذاري    هاي دكياري ما يريت دو يای  سياسات     ها در رشيه دارن  و تحايالت آن
نظارات   ه گردي ه و بر اساسئارا  پژوهی بود ها و آين ه سيسيم  كارآشرينی  نوآوري

ها اصالحات و تغييرات او يه صورت گرشت. ساو به منظور حاول از روايای   آن
و  اسااتي  راهنماا   ااگاهی ازجم اه  و اساتي  دان از خبرگان قعاوتی الزم از تع ادي

كاار و رشااه     وزارت تعااون  ما يران  و كارشناساان  از تعا ادي  همچناين  ماااور و 
ها  ي مرتبط با كارآشرينی و اشيغال درخواست ش  تا پرسانامهها اجيماعی در حوزه
م ه با خبرگان را مطا عه نماين  كاه در نهايات مرااد    آعمل ه ي بها و نيايه مااحبه

يي  قرار گرشت. از سوي ديگار و باه منظاور تح يال روايای ساازه از       ست مورد ها آن
( نياز اسايراده   Confirmatory Factor Analysis-CFAهاا )  ا گوي تح يل اكيااشی داده

اي و  نياز )سازه روايی مورد از تحقيق اين در اسيراده مورد هاي ش ه است. پرسانامه
 هسين . برخوردار قعاوتی(
هااي ايان تحقياق از روش     پرساانامه  پايايی سنج  براي :ابزار تحقيق پايايی

پرسانامه به عنوان نمونه او يه اسايراده شا  كاه ميازان      30آ راي كرونباخ و تع اد 
 SPSSاشازار آمااري    آوري شا ه باه كماک نارم     هاي جمع ضريب اعيماد پرسانامه

ابال  بياانگر ضارايب بااال و ق     2مطابق ج ول شاماره   محاسبه گردي  كه نيايه آن
 هاي م ل است.   توجه در بسياري از ميغيرها و گويه

 کرونباخ آزمونهای  آماره .2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ ها لفهؤم متغیرها ردیف
 مشی خطفرایند  1

 گذاری
 0/718 ی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسطها مشی خط

 0/824 گذاری مشی خطنهادهای  2

توسعه کسب و  3
 کارها

 0/730 یراهبردمعیارهای توسعه 

 0/825 یاتیعمل معیارهای توسعه 4
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 ی تحقیقها نتایج و یافته .4

 ی توصیفی:ها الف( یافته

درصاا  از  21اناا .  درصاا  زن بااوده  15دهناا گان ماارد و   درصاا  از پاساا   85
درصا  تحاايالت شاوق     66دهن گان داراي تحايالت داناگاهی  يساانو    پاس 

 داراي دهن گان پاس  از درص  12ان .  درص  تحايالت دكيري بوده 13 يسانو و 
 درص  19 سال  10 تا 5 بين كار سابقه داراي درص  66 سال  5 از كمير كار سابقه
 درصا   5انا .   بوده سال 20 از بياير كار سابقه داراي درص  3 سال  20 تا 10 بين
 و ارشا   ما يران  درص  27 كارآشرينان كسب و كارها  و م يران  دهن گان پاس  از
 .ان  بوده كارشناسان درص  68

 ی استنباطی:ها ب( یافته

 ميوسط و كواک كارهاي و كسب گيري مربوط به توسعه ارزيابی م ل ان ازه -

گيري م  ی همگن خواه  بود كه ق ر مط ق بار عام ی  در صورتی م ل ان ازه
پنهاان آن ما ل داراي مقا اري    پذير ميناظر باا ميغيار    هر يک از ميغيرهاي مااه ه

پاذيري   نظران پيانهاد حذف ميغيرهاي مااه ه باش . برخی از صاحب 7/0باالتر از 
باش . همچنين انانچاه ايان مقا ار     4/0ها زير  دهن  كه بار عام ی آن را از م ل می

 AVEدو ياا ساه( باوده و    ) پذير كم بوده و ی تع اد ميغيرهاي مااه ه 7/0كمير از 
گياري   پاذير را در ما ل انا ازه    توان ميغير ماااه ه  باش   می 5/0وطه باال ميغير مرب

گيري مربوط  در خاوص م ل ان ازه SMART-PLS خروجی 1حرظ نمود. نمودار 
 نمارات  2 باش . همچنين  نماودار  ميوسط می و كواک كارهاي و كسب به توسعه

 .ده  می ناان را 1 نمودار عام ی بارهاي به مربوط tتی/
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 متوسط و کوچک کارهای و کسب توسعه گیری اندازه آزمون مدل .1 نمودار

 
 هاي تحقيق منبع: ياشيه

 متوسط و کوچک کارهای و کسب توسعه گیری اندازه مربوط به آزمون مدلt نمرات تی/ .2نمودار 

 
 هاي تحقيق منبع: ياشيه
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 مطا عاه  ماورد  ساازه  روايای  تاا  است الزم نلست تسيي ي  عام ی تح يل روش در
 هااي  ساازه  گياري  انا ازه  باراي  ش ه انيلاب ناانگرهاي شود مالص تا قرارگرشيه

 هار  عاام ی  باار  كاه  شاكل  ايان  باه . هسين  برخوردار الزم دقت از خود نظر مورد
در ساطح   58/2و  05/0در سطح  96/1 از باالتر t مق ار داراي خود سازه با ناانگر
 آن گياري  انا ازه  براي الزم دقت از ناانگر اين صورت اين در. باش  مثبت و 01/0
 .(Nunnally & Bernstein, 1994)است برخوردار مكنون صرت يا سازه

 باراي  t آماره و عام ی بار مقادير  2 و 1و با توجه به نمودارهاي  3ج ول  در
 .است ش ه آورده سازه هر ناانگرهاي

 کارهای و کسب گیری توسعه اندازه مدل قالب در سازه هر نشانگرهای برای عاملی بار مقادیر .3 جدول

 متوسط و کوچک

 نتیجه داری سطح معنی tآماره  بارعاملی ها گویه سازه

 توسعه راهبردی
PERS 

S1 0.743 6.348 0.05 تأیید نشانگر 
S2 0.408 5.075 0.05 تأیید نشانگر 
S3 0.778 2.749 0.05 تأیید نشانگر 
S4 0.794 7.514 0.05  نشانگرتأیید 
S5 0.765 24.627 0.05 تأیید نشانگر 
S6 0.616 11.594 0.05 تأیید نشانگر 
S7 0.468 5.240 0.05 تأیید نشانگر 
S8 0.543 7.357 0.05 تأیید نشانگر 
S9 0.786 2.899 0.05 تأیید نشانگر 

S10 0.655 14.091 0.05 تأیید نشانگر 
S11 0.762 2.609 0.05 تأیید نشانگر 
S12 0.750 2.866 0.05 تأیید نشانگر 
S13 0.681 4.453 0.05 تأیید نشانگر 

 توسعه عملیاتی
PERO 

S14 0.871 67.783 0.05 تأیید نشانگر 
S15 0.827 42.265 0.05 تأیید نشانگر 
S16 0.908 111.949 0.05 تأیید نشانگر 
S17 0.814 31.500 0.05 تأیید نشانگر 
S18 0.884 66.141 0.05 تأیید نشانگر 
S19 0.791 22.231 0.05 تأیید نشانگر 
S20 0.836 43.870 0.05 تأیید نشانگر 
S21 0.810 33.391 0.05 تأیید نشانگر 

 هاي تحقيق منبع: ياشيه

بار   داراي بار عام ی مناسبی ها مالص است تمامی گويه 3 طور كه از ج ول همان
دار  معنای  05/0ميغير مكناون مرباوط باه خاود هساين  و ايان بارهااي در ساطح         
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 بحرانای  مقا ار  از بيااير  عام ی بار هر با ميناظر t مق ار ديگر  عبارتی  باشن . به  می
 دقات  از نااانگرها  توان گرات ايان   می  است. در نييجه 05/0 سطح در( 96/1) آن
 هسين . برخوردار به خودهاي مربوط  سازه گيري ان ازه براي الزم

براي بررسی پايايی از دو معيار پايايی تركيبی و آ راي كرونبااخ   آزمون پايايی:
 4 طور كه از ج ول باش . همان 70/0ش . ميزان اين دو معيار باي  باالتر از  اسيراده

 گ  شاياين( و آ رااي كرونبااخ توساعه     -د اوين  p) مالص است  پايايی تركيبی
گيري  است  ذا پايايی ابزار ان ازه 70/0ميوسط باالتر از  و واکك كارهاي و كسب

 گيرد. مورد تسيي  قرار می

 و کوچک کارهای و کسب گیری توسعه مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای مدل اندازه .4 جدول

 متوسط

 Composite Reliability Cronbach's Alpha عوامل
 PERS 0.759 0.780توسعه راهبردی 

 PERO 0.952 0.942توسعه عملیاتی 

 PERF 0.819 0.759متوسط  و کوچک کارهای و کسب توسعه

 هاي تحقيق منبع: ياشيه

گرا و روايی واگارا   گيري از روايی هم براي بررسی روايی م ل ان ازه آزمون روايی:
 اسيراده گردي .

مياانگين وارياانو   گارا از شااخص    براي بررسی روايی هم گرا: ( روايی هم1
 50/0( اسيراده گردي ه است. ميزان اين شاخص باي  بااالتر از  AVEش ه ) اسيلراو

 50/0در ماورد هماه ميغيرهاا از ميازان      AVEشااخص   5 باش . با توجه به ج ول
 گياري توساعه   ی مناساب ما ل انا ازه   يا گرا بياير است كه خود د يل بر روايی هم

 ميوسط است. و كواک كارهاي و كسب

 متوسط و کوچک کارهای و کسب گیری توسعه برای مدل اندازه AVEمقادیر  .5 جدول

 AVE عوامل

 PERS 0.52توسعه راهبردی 

 PERO 0.712توسعه عملیاتی 

 POLD 0.694متوسط  و کوچک کارهای و کسب توسعه

 هاي تحقيق منبع: ياشيه

جهت بررسای روايای تالياای ياا واگاراي ما ل        ( روايی واگرا يا تاليای:2
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الركر اسيراده شا ه   -از معيار آزمون شورنل SMART-PLSاشزار  گيري  در نرم ان ازه
( هار ميغيار   AVE) ش ه است. طبق اين شاخص  جذر ميانگين واريانو اسيلراو

ش . ديگر باپنهان باي  بياير از ح اكثر همبسيگی آن ميغير پنهان با ميغيرهاي پنهان 
ش ه هار   اسيلراو واريانو ميانگين مالص است جذر 6طور كه در ج ول  همان

 ديگار  پنهاان  ميغيرهااي  باا  پنهاان  آن ميغير همبسيگی ميغير پنهان بياير از ح اكثر
گياري ماورد    كنن ه روايای تالياای مناساب ما ل انا ازه      باش   كه اين خود بيان

 باش . بررسی می

 کارهای و کسب توسعه گیری اندازه نتایج شاخص فورنل الرکر برای آزمون روایی تشخیصی مدل .6 جدول

 متوسط و کوچک

توسعه راهبردی  
PERS 

توسعه عملیاتی 
PERO 

 کارهای و کسب توسعه
 PERFمتوسط  و کوچک

   PERS 0.569توسعه راهبردی 

  PERO 0.446 0.844توسعه عملیاتی 

 PERF 0.444 0.843 0.833متوسط  و کوچک کارهای و کسب توسعه

 هاي تحقيق منبع: ياشيه

گيري توسط شاخص اشيراک باا   كيريت م ل ان ازه گيري: آزمون كيريت م ل ان ازه
شود. در واقاع ايان شااخص تواناايی ما ل       محاسبه می( CV Com) روايی ميقاطع

ميغير پنهان ميناظرشاان  پذير از طريق مقادير  بينی ميغيرهاي مااه ه مسير را در پي 
گياري از   اه اين شاخص ع دي مثبت را ناان دها   ما ل انا ازه    سنج . انان می

ماالص اسات  در ما ل     7طور كه از جا ول   كيريت الزم برخوردار است. همان
ميقااطع مثبات و بااال     روايای  باا  اشيراک گيري مورد بررسی  مقادير شاخص ان ازه
 گيري مورد بررسی است. يريت م ل ان ازهباش  كه اين خود تسيي كنن ه ك می

 متوسط و کارهای کوچک و کسب توسعه گیری اندازه متقاطع برای مدل روایی با اشتراک شاخص .7 جدول

 (CV Com)متقاطع  روایی با اشتراک شاخص عوامل
 PERS 0.404توسعه راهبردی 

 PERO 0.596توسعه عملیاتی 

 PERF 0.544متوسط  و کوچک کارهای و کسب توسعه

 هاي تحقيق منبع: ياشيه

ي مكناون كاه باا اسايراده از     ها عامل  در اين م ل دوم: مرتبه تسيي ي تح يل عام ی
يک ميغيار زيربناايی    تسبيرخود تحت   شون  می گيري ميغيرهاي مااه ه ش ه ان ازه
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)ساي عباس زادگاان و    .تر )ميغير مكناون( اماا در ياک ساطح بااالتر قارار دارنا        
دها    ناان می 2و  1با توجه به نمودار  و 8 طور كه ج ول ( همان1391  همكاران

مينااظر باا    tديگر  مق ار  عبارتی  دار است. به  معنی 01/0مقادير بار عام ی در سطح 
اسات. همچناين     01/0( در ساطح  58/2) هر بار عام ی بياير از مق ار بحرانای آن 

گر همسانی درونای بااالي ميغيرهاا     نمقادير پايايی مركب و آ راي كرونباخ خود بيا
بيااير باوده و در    50/0ش ه كه از ميزان  گزارش 694/0برابر با  AVEاست. مق ار 

 واريانو بين ارتباط R2 تعيين شود. ضريب گراي م ل نيز تسيي  می نييجه روايی هم
 مقا ار . نمايا   مای  سنج  آن واريانو كل مق ار با را مكنون ميغير يک ش ه تبيين
  19/0 مقاادير  .است تر مط وب تر  بزرگ مقادير كه است 1 تا صرر بين ضريب اين
است. با توجاه   ش ه  توصي  توجه قابل و ميوسط ضعي   ترتيب به 67/0 و  33/0

 باش . قابل توجه می R2مقادير   8به ج ول 

 و کارهای کوچک و کسب توسعه گیری اندازه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای مدل .8 جدول

 متوسط

 R2 داری سطح معنی tمقدار  ضریب مسیر سازه

 PERS 0.844 46.808 0.01 0.712توسعه راهبردی 
 PERO 0.843 59.484 0.01 0.711توسعه عملیاتی 
EVA 0.694 

cρ 0.819 

α 0.759 

 هاي تحقيق منبع: ياشيه

باراي كال ما ل محاسابه      (CV Com) ميقااطع  روايی با در ادامه  شاخص اشيراک
 انعكاسی گيري ان ازه م ل ده   ناان را مثبت ع دي شاخص اين اه گردي . انان

گزارش شا  كاه    772/0ميزان اين شاخص برابر با  .است برخوردار الزم كيريت از
 تواناايی  مساير  ما ل  تاوان گرات   ناان از كيريت بااالي ما ل دارد. در واقاع  مای    

 طرياق  از در اينجا ميغيرهاي مكناون ساطح اول(  ) يرپذ مااه ه ميغيرهاي بينی پي 
 .را دارد ميناظرشان پنهان ميغير مقادير

 همچنين  كيريت م ل ساخياري توسط شاخص اشزونگای باا روايای ميقااطع    
(CV Redمحاسبه ش . معروف ) گياري ايان    تارين معياار انا ازه    ش ه ترين و شناخيه

گايس ر است كه بر اسااس ايان ماالک  ما ل بايا        -اسيون  Q2توانايی  شاخص 
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بااالي   Q2بينی نماي . مقادير  زا انعكاسی را پي  ناانگرهاي ميغيرهاي مكنون درون
ان  و م ل تواناايی   ش ه خوب بازسازي ش ه دهن  كه مقادير مااه ه صرر ناان می

ما ه باراي   آ  دسات   كه ك يه مقاادير باه   صورتی ديگر  در  عبارتی  بينی دارد. به پي 
زا انعكاسی ش ه مثبات باشا      با در نظر داشين ميغير پنهان درون CV Redشاخص 

 1توان گرت م ل ساخياري از كيريت مناسبی برخوردار است. هنس ر و همكاران می
زا  بينی م ل در ماورد ميغيرهااي پنهاان درون    (  در مورد ش ت ق رت پي 2009)

عناوان مقاادير ضاعي   ميوساط و       يب باه را به ترت 35/0و  15/0  02/0سه مق ار 
 باشن . می قوي  9رشی نمودن  كه با توجه به ج ول قوي براي اين شاخص مع

 متوسط و کارهای کوچک و کسب توسعه گیری اندازه متقاطع برای مدل روایی با افزونگی شاخص .9 جدول

 (CV Red) متقاطع روایی با افزونگی شاخص سازه
 PERS 0.438توسعه راهبردی 

 PERO 0.472توسعه عملیاتی 

 هاي تحقيق منبع: ياشيه

مثبات و بااالتر    در همه ميغيرها Q2مالص است ميزان  9طور كه از ج ول  همان
  عباارت  دهن ه كيريت مناساب ما ل اسات. باه      باش  كه اين خود ناان می 35/0از 

 بينای  پاي   را انعكاسای  زا درون مكناون  ميغيرهاي ناانگرهاي توان  می ديگر  م ل
 .نماي 

 گیری نتیجه

اي تحقياق باا اسايراده از نارم     ه ي صورت گرشيه بر روي دادهها نيايه تح يل -ا  
 ده : می ناان SPSSو  SMART-PLSاشزارهاي 
ي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوساط بار توساعه    ها مای خط -1ا  /

SMEs    و داراي ارتبااط  از هر دو بُع  توسعه راهبردي و توسعه عم يااتی  ابرگاذار
( =0/939) هر دو بُع  نيز از ضرايب بسيار باال و قابل توجهیهسين  و  داري معنی
 .برخوردارن  (=0/748و )

و  «نرعاان  ارتقاا  ساطح رضاايت منا ي ذي    »مااه ه ش  ميغيرهااي   -2ا  /
از در بُع  توسعه راهبردي به ترتيب  «شناسايی و حعور و توسعه بازارهاي ه ف»

                                                                                                                                 

1  . Henseler et al 
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كه با توجه باه ماهيات   برخوردارن   (=0/786و )( =0/794) بل توجهیضرايب قا
كسب و كارهاي كواک و ميوساط كاه مبينای بار شناساايی و حعاور ساريع در        

ي شلااييی كارآشريناان از منظار    ها باش  و همچنين ويژگی می بازارهاي مورد نظر
قابال توجياه اسات. از طارف ديگار نياز         هاا  ي درونای قاوي آن  ها انگيزه يارضا

 «اجراي حاكميت شركيی»و  (=0/408) «وري كار و سرمايه بهره يارتقا» ميغيرهاي
(=0/468) وري ذاتای بااالي    را به خود اخيااص دادنا . بهاره   ضرايب ترين پايين

ترين حا ات و   ي كواک و ميوسط در ك یها ان ازي و اداره بنگاه كارآشرينان در راه
بر بودن آن و  وري عم ياتی كسب و كارها و زمان سطح بهره يديت شنی ارتقامح و

همچنين اسيقرار كامل نظام حاكميت شركيی باا توجاه باه ارخاه عمار ساازمانی       
SMEs  نماي . می يي سرا ت به دست آم هنيايه 

اشازاي   »در ميان ميغيرهاي مرباوط باه توساعه عم يااتی نياز ميغيار        -3ا  /
ما يريت ريساک و   »بااالترين و ميغيار    (=0/908) «خ ماتشروش محاوالت و 

كه هر دو  ان  كميرين ضريب را كسب نموده (=0/791) «ي داخ یها تقويت كنيرل
 نون مربوط به خود را دارا هسين .ميغير بار عام ی مناسبی بر مك

و  ي سادهها و رويه ها سيسيم  با برخورداري از ي كواک و ميوسطها شركت
مزيات   ايجاددر جهت اين امكان را دارن  تا   پذيري باال ايی و انعطافهمچنين پوي

  هااي موجاود  كار با محيط پرتالطم كساب و حركت نموده و هراه بياير رقابيی 
باشان  و ضامن   كننا ه   نيازهااي ماارف   گويپاسال ي يابن  و به سارعت  سازگار

 شروش محاوالت و خا مات تو يا ي خاود را     حعور ج ي در بازارهاي ج ي 
نيااز اشاازاي  دهناا   ااذا كسااب باااالترين ضااريب توسااط ميغياار اشاازاي  شااروش 

ييا   سمحاوالت و خ مات در ميان ميغيرهاي توسعه عم ياتی قابل قبول و ماورد ت 
ي هااا اناا  ميغياار ماا يريت ريسااک و تقوياات كنياارل. از طاارف ديگاار هراساات
ناشای   هم كميرين ضريب را در مقايسه با ساير ميغيرها كسب نموده كه آن داخ ی

ي كسب و كارهااي كوااک و ميوساط و ضارورت حراظ      ها از ا زامات و ويژگی
توساط شالص    ها و ساخيار م يرييی اين بنگاه ها پذيري باالي آن پويايی و انعطاف

دسات آورد كاه   ه تاوجهی را با   باش  و يكن توانسيه است اميياز قابال  می كارآشرين
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ي داخ ای  هاا  قويات كنيارل  يي كنن ه اهميت توجه به عنار م يريت ريساک و ت ست
SMEs باش . ها می و بزرگ ش ن آن ها شعا يتزمان با رون  رو به رش   هم 

گياري توساعه    ما ل انا ازه  آم ه از آزماون   دست به t بر اساس ميزان -4ا  /
كسب و كارهاي كواک و ميوسط  باالترين تسبير در بُع  توسعه راهباردي مرباوط   

و در بُع  توساعه عم يااتی نياز     (24/627) «اجيماعیهاي  ايراي مسئو يت»به عامل 
 باش . می (111.949) «اشزاي  شروش محاوالت و خ مات»مربوط به عامل 

 هاي اجيماعی در بُع  توساعه راهباردي كساب و كارهااي     توجه به مسئو يت
كي ي بر ضرورت رعايات ا زاماات ا گاوي توساعه پايا ار و      سكواک و ميوسط ت

ترين شاخص براي ت اوم و  محيطی جامعه به عنوان مهم توجه به مالحظات زيست
و از جم ه كسب و كارهااي كوااک و ميوساط     ها ي تمامی بنگاهها شعا يتتوسعه 

 مورد م اقه الزم قرار گيرن . SMEsاست كه بايسيی توسط 
ي صاورت  هاا  دست آما ه از ماااحبه  ه مطابق با پياينه تحقيق و نيايه ب -ب
ادات زير براي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط به يانهپها و  ياشيه  گرشيه

 دست آم ه است:ه ي توسعه كسب و كارها بها مای خطتركيک هريک از 
 ي عمومی انعباطی و بازدارن هها مای خط -1ب/
نهادهاي عماومی غيردو يای    خروونهايت در و  یكنير  يسهام ار كاه  -1

رقابات باا بلا      و يدار بنگااه  از یبازناسايگ  و يا ماه يب يهاا  صان وق  ژهيا وه ب
 خاوصی
توساعه   باازيگران و مياا يان   یتماام  در باين سازن ه  تتعامال گسيرش -2

وزارت صانعت و معا ن و تجاارت     ژهيا وه كواک و ميوسط با  يكسب و كارها
وزارت   وزارت اماور خارجاه    (یصانعي  يهاا  كوااک و شاهرک   عي)سازمان صنا

  يكاااورز  دوزارت جهاا   و بودجاه  ساازمان برناماه    یكار و رشاه اجيماع  تعاون
 هاا  آن اريبس يها یپوشان هم ليد ه بي اجرايی كاور ها ساير دسيگاه و يبانک مركز

 در موجاود  يكاار  مناسب يها تيظرش وجود و مربوط يها تيمسئو  و  يوظا در
 ميوسط و كوجک يكارها و كسب نهيزم

سسات ما ی و اعيباري ؤو م ها تمامی بانک بر يمركز بانک كارآم  نظارت -3
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   یپو  رمياكليغ بازار و رمجازيغ مؤسسات تيشعا  از يريج وگ و مجاز
 باناک  به ياعيبار و یما  سساتؤم ريسا و ها بانک يها كامل ب هی هيتار -4
 كاور توسعه شام برنامه انيپا تا يمركز
 كاارد نااهيهز محاال خاااوص در اشيااهي نظااام و مساايمر  يپااا و نظااارت -5
تطاابق و   ميوساط   و كوااک  يكارهاا  و كساب  توساعه  بابت یپرداخي التيتسه

و  یو اجيمااع  یو شرهنگا  یاسيو ماوب ش ه با باشت س يیاجرا يها تناسب طرح
 ها آن يیآزما یراسي و یميدا اشيغال جاديا  مناطق ملي   ياقيااد
 و یخاوصا  بلا   و انگاذار  سارمايه  تيشعا  از يیقعا دسيگاه تيحما -6
 ياقيااد يها شعا يت ارخه در شساد هرگونه با عادالنه و قاطع برخورد
 يجا   مبارزهوضع و اصالح قوانين و مقررات انعباطی كارآم  به منظور  -7

باا   كاالي ماابه تو يا  داخال   وارداتو ج وگيري از  ارز و كاال قاااق با مسيمر و
 ي كارآشرينانه و تو ي  م یها شعا يته ف حمايت از 

 سازوكارهاي الزم براي تعامالت م ی و شرام ی كارآشرينان و توسعهايجاد  -8

 و پژوهااگران  و شرام ی كارآشرينان  دانامن ان و م ی مناسبات هاي شبكه تقويت و
  زبان شارسی كاورهاي و اسالمی او ويت كاورهاي با ا م  ی بين همكاري
 ي توزيعیها مای خط -2ب/
 ماورد  درگاردش  سرمايهمنابع ما ی و  نتسمي به كاور بانكی شبكه او ويت -1
 ميوسط و كواک يكارها و كسب نياز

ي و همچنااين ارز التيبااه پرداخاات تسااه یا اازام صاان وق توسااعه م اا -2
 هئا ارا يبارا صان وق شاوق    يسااالنه ارز  يهاا  ياز سارده گاذار  یبلاتلايص 

 بزرگ يها ماابه بنگاه كواک و ميوسط يبه كسب و كارها یا ير التيتسه
اخاذ   يمنقاول( بارا   يهاا  يای ماورد قباول )دارا   يا قهيوب همح ود  ياشزا -3
  SMEsتوسط التيتسه

كوااک و   عيصانا  يهاا  يگاذار  سارمايه صن وق ضمانت  هيسرما  ياشزا -4
 آن یده ق رت ضمانت جهيميوسط و در ني

توساعه   يبرا یو بانک توسعه اسالم ECOكمک اكو  یاز منابع ما  اسيراده -5
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 كواک و ميوسط يكسب و كارها
 ساارده  یگاواه بهاادار از جم اه اوراق    اوراق اناواع  انياار و تيعام  اخذ -6
 از یا يا ر و يارز ياعيباار  خطاوط  اخاذ همچناين   و صاكوک  و مااركت خاص 
كار و  )زير مجموعه وزارت تعاون  تعاون توسعه بانک توسط یم  توسعه صن وق

باناک ماذكور باه كساب و     دهای   رشاه اجيماعی( با ه ف تقويت تاوان تساهيالت  
 محور كارهاي كواک و ميوسط تعاونی

كوااک و   عياز صانا  تيا حما يبارا  ژهيا واي  حماييی و يارانهبسيه  هئارا -7
ارزان قيمات و اعماال    التيتساه اعطااي    اي ه خ مات بيمهئكي  بر اراستميوسط با 
  یصااادرات  يا و توسااعه ی اايتكم  يجاااديا يهااا طاارحبااه  ي ما ياااتیهااا معاشياات

و  یتوساعه ماااغل خاانگ     محورو شناوور  انيا بن دان   ارزش رهيكنن ه زنج ليتكم
سرپرسات ياا سرپرسات     زنان بی  ناتوان جسمی  يی و كارآشرينان سا لوردهروسيا

كساب و كارهااي كوااک و ميوساط و      تيا باا او و بعااعت   خانوار و اشاراد بای  
 ی.صنعي یو نواح ها مسيقر در شهرک يها بنگاه
كوااک و ميوساط    ياز حعور كسب و كارها تيو حمايل تسه  قيتاو -8

از شراباورس  ( SME)كوااک و ميوساط    يها شركتبازار  ژهيوه ب هيدر بازار سرما
تعا اد    یببيا  هيسارما   تيا شعا  يهاا  سال زمينه كاه  ا زامات مربوط بهجم ه در 

منابع  تسمينو  يرتبه اعيبار  با ه ف بهبود برن  یاتيما  مساع تاعمال   داران سهام
 يهااا صاان وق) یمينااوع مااا  يبااا اساايراده از ابزارهااا و نهادهااا ازياامااورد ن یمااا 

  (ETF)قابال معام اه    يگذار سرمايه يها صن وق  ن و ساخيمانيزم يگذار سرمايه
واجا    یما  تسميناوراق   اسيان ارد یما  تسميناوراق   (VC)جسورانه  يها صن وق

 اعنوا  كترماااوراق  اعنوا  مساكن  التيتسه  یخاص  اسناد خزانه اسالم طيشرا
 (  کصكو اعنوو ا اريگذ سرمايه هیاگو

( يدالر صان وق ارز  اردي يم 5/1) يیروسيا التيقانون تسه 4اصالح ماده  -9
مسايقر   يهاا  بنگاهكسب و كارهاي كواک و ميوسط و  يش ن برا ليقا تيبا او و

 اطراف روسياها. یصنعي يها در شهرک
هاا    در كنرارانو  ور كساب و كارهااي كوااک و ميوساط    تسهيل حعا  -10
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ی با پرداخت تمام ياا بلاای از   ا م   نيب یآموزش يها ها و كارگاه و دوره نارهايسم
 ي آن توسط دو تها هزينه

 يكسب و كارهاا  يمن  بهره يالزم برا يسازوكارها جادياا زام دو ت به  -11
كااورها و   ريباا ساا   یا م  ا  نيب يهمكار يها تياز ظرشكاور كواک و ميوسط 

و در دسايرس   یا م  ا  نيبا  یاطالعاات  يهاا  گاهيدر پا تيععو يها هزينهپرداخت 
كوااک   يكسب و كارها انيو ميو  نرعان يذ یتمام يشوق برا يها گاهيپا قراردادن

 و ميوسط كاور
و اطالعات تلاای كارآشرينان داخل و خاارو كااور    جامع بانک هيته -12
ه با  ميوسط و كواک يكارها و كسبه ش ه توسط ئخ مات ارا كاالها و صادرات

 وسي ه دو ت و به هزينه آن و به روزرسانی مسيمر آن
 ياز كسب و كارها تيبنام روز حمادر تقويم كاور روز  کي يگذار نام -13

 كواک و ميوسط
 ي توزيع مج د  ها مای خط -3ب/
 ي ماا ی و ها معاشيت جم ه از مينوع ما ی هاي ماوق و سازوكارها برقراري -1

ي بالعوض  اعطااي تساهيالت باانكی ارزان    ها كمک  اي تعرشه و ما ياتی و گمركی
اي مناسب با او ويت ما دجويان بهزيسايی    ي بيمهها ه پوش ئاي  ارا قيمت و يارانه

 ايا سرپرسات   یزناان با    ینااتوان جسام    ساا لورده و كمييه ام اد اماام خمينای )  
و كسب و كارهاي كواک و ميوساط   و غيره( بعاعت یباشراد سرپرست خانوار و 

 .یصنعي یو نواح ها مسيقر در شهرک يها بنگاهو 
 و كوااک  يهاا  بنگااه  ساهام  تق م حق و سهام شروش اتيما  نرخ كاه  -2
 تاا  درصا   0.1 به شروش ارزش درص  0.5 از هيسرما بازار درش ه  پذيرشيه ميوسط

 (1400) توسعه شام برنامه انيپا
سااالنه صان وق    ي( ورود%10) درص  ده  یا ياخيااص معادل رپيگيري  -3

عامل مطابق ضوابط صن وق مذكور در قباال اخاذ خاط     يها نزد بانک یتوسعه م 
كوااک و   يبه كسب و كارها متيق ارزان التيجهت پرداخت تسه یا ير ياعيبار

 ام توسعه(قانون برنامه ش 46)موضوع بن  چ ماده  یردو ييو غ یميوسط تعاون
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كاار    )وابسايه باه وزارت تعااون     يا ام ینيشرآصن وق كار هيسرما  ياشزا -4
كيا  بار تلاايص مناايع ماا ی صان وق شاوق باا او ويات          سورشاه اجيماعی( باا ت 

 ايا  سرپرست یب زنان  یجسم ناتوان  سا لورده) ام اد يهيكم و یسييبهز انيم دجو
 ميوساط  و كواک يكارها و كسب و( رهيغ و بعاعت یب اشراد و خانوار سرپرست

 .یصنعي ینواح و ها شهرک در مسيقر يها بنگاه و
 و ها بنگاه در يا توسعه و  يج  يها يگذار سرمايه انجام از دو ت تيحما -5
 و كسب نانيكارآشر ژهيوه ب یخاوص و یردو ييغ يها بل  توسط موجود عيصنا
 ناا ه  ميتقسا  ساود  از یبلاا  ايا  تماام  انيقال قيطر از ميوسط و كواک يكارها
 شوق منابع محل از شركت هيسرما  ياشزا در پی آن و هيسرما حساب به ها شركت

 باه  كاه  بلا   آن درآم  بر اتيما  تيمعاش ياعطا با توسعه يها طرح ياجرا يبرا
 است اشيهي صيتلا هيسرما  ياشزا

 سياسی-ي قانونیها مای خط -4ب/
 يكارها و كسب ازی اسيس و یقانون  یييحماجامع  بسيه ياجرا و نيت و -1
 رانيا درو كارآشرينی  ميوسط و كواک
موجاود  و مقاررات   نيكامل قوان يالزم به منظور اجرا يسازوكارها جاديا -2
قاانون بهباود مسايمر محايط      ژهيا وه كواک و ميوسط ب يبر كسب و كارها مؤبر

قاانون  ( 44ي ك ای اصال اهال و اهاارم )    هاا  قانون اجراي سياست  كسب و كار
 یو شرهنگا  یاجيمااع   يساا ه شاام توساعه اقياااد     قاانون برناماه پانه     اساسی
 ماه ياز پرداخات ساهم ب   تيا قاانون معاش   (1396اا  1400) رانيا یاسالم يرجمهو
 توسعه يهاا  برنامه ئمیدا محكاا نقانو  كه ح اكثر پنه نرر كارگر دارن  یانيكارشرما
 يها نامه نييكاور و آ ینظام ما  يو ارتقا ريپذ رقابت  يقانون رشع موانع تو   ركاو

شوق و رشاع مواناع و    يها نامه نييو آ نيوانق يمسيمر اجرا  يها و پا مربوط به آن
 ی.احيما  يیماكالت اجرا

 يكارهاا  توساعه كساب و  باراي   یبانک مسايقل و تلااا   کي ويسست -3
كسب و كارها و  نيا ازيمورد ن یخ مات ما  هيك  هئارا به منظوركواک و ميوسط 

كوااک و ميوساط در    يهاا  مربوط به بنگااه  یتلاا يها دشاتر و بل  جاديا اي
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 كاور يو اعيبار یسسات ما ؤو م ها بانک یتمام
و  يشكار  تيقانون حقوق ما ك ايجاد سازوكارهاي الزم براي اجراي كامل -4
 مربوطو اصالح قوانين و مقررات  نانيكارآشر يها  هياخيراعات و ا يساز يتجار
 يهاا  تيا حما هئا شراهم ش ن امكان ارا يبرا كااراهو يقانون جامع  تنظيم -5
 يريوگ كواک و ميوسط و ج يو ه شمن  از كسب و كارها يو حرشه ا یتلاا

ويااژه وضااع قااوانينی در خاااوص  ه باا SMEsامااور مربااوط بااه   یاز پراكناا گ
 يكساب و كارهاا   يانا از  كماک باه راه  و  اشايغال ماا ی و   تسميني و گذار سرمايه

  .كواک و ميوسط
مناابع   تاسمين از موضاوع   تيا حما پي  بينی سازوكارهاي قانونی الزم در -6

و  هاا  تيا حما نيا و اسايمرار ا  ي اريكواک و ميوسط و پا يكسب و كارها یما 
 .كل كاور یبودن بودجه عموم كسا هي با توجه بهبه موقع منابع  صيتلا
هااي   گاذاري  تاسمين ريساک سارمايه   اي ج يا  باراي    وضع قاوانين بيماه   -7

 خطرپذير كارآشرينی
 ها یتعاون يآور و شن یتلاا يها شهرکو  يكااورز يها شهرک جاديا -8

  وزارت تعااون و  يكااورزجهاد وزارت  ليذبه ترتيب  یصنعي يها ماابه شهرک
 ليا و ذ یصانعي  يهاا  در شاهرک  یتعااون  يهاا  طارح  ي)اجرا یكار و رشاه اجيماع

 (.یصنعي يها خوشه
ايجاد دشاتر كاارآشرينی و كساب و كارهااي كوااک و ميوساط در ك ياه        -9
 ها هاي اجرايی و داناگاه دسيگاه
كوااک و ميوساط باا     يكساب و كارهاا   یا م  ا  نيسسه بؤم کي جاديا -10

ععاو   يكااورها  انيا در م ايا  يا منطقاه  يكااورها  اي یاسالم يحعور كاورها
 باش  ها می ععو آن زين رانيموجود كه ا یا م   نيب يها سازمان
 يارتقاا  و ناان يكارآشر ميتكار  يبارا  ینيكاارآشر  يهاا  جانواره يبرگزار -11
 در ینيكاارآشر  شابكه  يانا از  راه و جااد ياو  كاور در ینيكارآشر روحيه و شرهنگ
 رانيا یاسالم يجمهور يمايس و ص ا

 و اجيمااعی  تقويات سارمايه    كااور  كالن اقيااد شعاي در ببات ايجاد -12
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 شايسيه حكمرانی
و سارمايه   FDIجذب سارمايه گاذاري مسايقيم خاارجی     تسهيل شراين   -13
خاارو از   یرانيا نانيكارآشر يها جذب سرمايه ژهيوه ب FPIرتروي خارجی پگذاري 
 كاور

هااي شرشايگان و خيارين     سازي م ل ايجاد سازوكارهاي الزم براي پياده -14
 حامی كارآشرينی

 ی سیاستیها توصیه

ي هاا  ماای  راهبردهاا و خاط  نيايه به دست آم ه در اين پژوه  تالشی براي ارائه 
گاذاران و   مناسب براي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط بود تاا سياسات  

  نسبت به تلاايص بهيناه و مط اوب    آنم يران و كارآشرينان كاور با اسيراده از 
ي ناوين و  ها آوري ن ي از شنم بهره  ي هوشمن انهها منابع در اخييار  اتلاذ سياست

و همچنين  مراتب شوقترويه شرهنگ كارآشرينی در كاور اق ام نماين . با توجه به 
هاا و ميغيرهاا و     راه ؤگذاري ملي   هار ياک از م  تسبيرابعاد مينوع اين پژوه  و 

ذيل قابل  هاي سياسيی توصيه  عوامل بر توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط
 باشن : می هئارا

 یصانعي  یو ناواح  هاا  الزم در شاهرک  يهاا  رساختيز هيبا توجه به ته -  ا
خااوص توساط    نيا قابل توجه در ا يها نهيملي   در سراسر كاور و انجام هز

شوق )با توجه باه   يا هيسرما يها نهياز هز بهيرهراه  يبردار دو ت و ضرورت بهره
آن( و  يارميرتاب بار اسايهالک و نگها      يهاا  ناه يهز سايرو  ها نهيهز یا ير زانيم

  در كااور   اريا اشايغال پا  جاديو ا ها بنگاه يان از در راه عيضرورت تسر نيهمچن
هااي كوااک و    و توساعه بنگااه  انا ازي   او ويات راه كارآشريناان   گردد  می توصيه
قرار دهنا   ملي   در سراسر كاور  یصنعي یو نواح ها شهرکخود را در  ميوسط

ي شاراهم شا ن در   ها   با ح اقل هزينه ممكن از امكانات و زيرساختتا قادر باشن
 اين مناطق اسيراده نماين .

ي دو يی و ساير نهادها ها هاي صنری با مجموعه تقويت همكاري اتحاديه -ب
ي مرتبط براي كمک به ايجاد نظاام اطالعاات شراگيار و قابال اسايراده      ها و سازمان
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يک راهكار اجرايی مناساب باراي مقاب اه باا ته يا ات        براي همه كسب و كارها
سطح ابربلای نظام تاميم گيري براي ت اوم و توساعه شعا يات    يمحيطی و ارتقا

باش  كاه بايسايی ماورد پيگياري الزم قارار       می كسب و كارهاي كواک و ميوسط
 ره ديگر زيرسااخيی يعنای شابكه توزياع و     ؤتوان  دو م می گيرد. انين رويكردي

 قرار ده . تسبيرگذاري را نيز مورد  خت قانونزيرسا

 يیساازوكارها  ینيب  يكالن كاور با پ گذاران استيكه س شود یم انهاديپ -و
ي دو يای  هاا  و حمايات  هاا  برقراري مااوق   ض  انحاار نيقوان بيتاو همچون

 يهاا  شاركت بزرگ باا   يها شركت انيارتباط م  مناسب و خاوصی سازي واقعی
 .ن يو شراهم نما ليكواک و ميوسط را تسه

باه   یرانا يكواک و ميوساط ا  يكسب و كارهاي توسعه ها مای خط كي ست -د
 تيا ماورد شعا   عيخالقانه و صانا  يها  هياه ئارادر  ها بنگاه یرقابي يها تيحرظ مز

كنن ه آن  يعوامل ته  و ها تيمز ي اريدرست از م ت زمان پا يريگ و ان ازه ها آن
  هيهر ا يسودآور ليپيانس زانيو م

در توسااعه محاااول  ينااوآور يهااا  رااهؤم يساااز یتااوان بااوم تيااتقو -هااا
باازار ها ف و    حيمحااول  انيلااب صاح    یها  طراح يپرداز  هياز ا يا )مجموعه

آن باا    يا به دان  تو  یابي و دست یبازار داخ  يمناسب( برا يها ياسيراتژ نيت و
 وساط كوااک و مي  يدر كساب و كارهاا   ها يبودن نوآور ي يتق  تيتوجه به ماه

 یرانيا
بار    يكسكواک و ميوسط با ت يتوسعه كسب و كارها يها مای خطاتلاذ  -و
  يا تمركاز بار تو    يجاا ه اشزوده باال ب محاوالت و خ مات با ارزش هئو ارا  يتو 

 كاالها و خ مات موجود
از  زياارهالزم و پ يهااا یهماااهنگ جاااديگااردد بااه منظااور ا  ماای توصاايه -ز
موجاود كااور    يهاا  تيا امكاناات و ظرش  یاز تماام  نهيو اسيراده به ها يكار دوباره

 ماه يو ضامانت و ب  يگذار سرمايهملي    يها صن وق عيتجم اينسبت به ادغام و 
صان وق  ان  در  ش ه جاديادر كاور ملي    ليگذشيه و به دال هاي سال یكه در ط
ک )باا اصاالح اساسانامه و حاوزه شعا يات باه       ي صنايع كواگذار سرمايهضمانت 
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ي صنايع كواک و ميوسط تغيير نام خواه  داد( و يا گذار سرمايهصن وق ضمانت 
ه )با  يجمهاور  استيدر ر يدشير اياق ام شود و معاونت و   يصن وق ج  کدر ي
توسط اركان ملي ا  دو ات و    رشيو پذ تيضرورت امكان اشراف و جامع ليد 

و نااظر بار    كه تنظيم كننا ه مقاررات  صن وق  نيا يها تيمورس( میبل  خاوص
 .رديرا بر عه ه گنحوه عم كرد آن ها خواه  بود 
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