
 

 

 

 

 

با تأکید بر  (SMEs)وکارهای کوچک و متوسط گذاری در توسعه کسبمشیطراحی مدل خط
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شود و بیکاری به عنوان ترین نیازهای جامعه محسوب میمورد نظر، از اساسی اشتغال و دستیابی افراد به شغل چکیده:

ریزان کشورهای مختلف گذاران و برنامهمشیهای خطترین دغدغهمهممخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از جمله  پدیده

های یافتگی جوامع است و در اکثر کشورها، راهکار تحقق آن از طریق تأمین زیرساختهای اصلی توسعهو یکی از شاخص

وکارهای اهمیت کسبگردد. با توجه به وکارهای کوچک و متوسط، پیگیری میاندازی و اداره کسبمورد نیاز برای راه

گذاران توسعه به ریزان و سیاستکوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه

های وکارهای مناسب برای رشد و توسعه کسبمشیگذاران، نسبت به اتخاذ خطاین مقوله مهم، ضرورت دارد سیاست

 به مبنایی نیاز تئوریک، جنبه از های فوق،وکارکسب گذاریمشید. این در حالی است که خطکوچک و متوسط، اقدام نماین

 کمک کشور، در شده تعیین هایبه هدف دستیابی و بیشتر کارآفرینان با کارآفرینانه اقتصاد ایجاد به بتواند تا دارد دقیق

 تأکید های کوچک و متوسط، باوکاردر توسعه کسب گذاریمشیخط مدل طراحی هدف با پژوهش اساس، این این . برکند

های وکارگذاری توسعه کسبسیاست جهت بهبود فرایند در المللیگیری از دانش و تجربیات داخلی و بینبر نوآوری و بهره

کشور انجام شده و کاهش نرخ بیکاری  در خصوص کمک به اشتغال ارزشمند متعدد آن به ویژه نتایج کوچک و متوسط و

ایجاد شود. سپس لعات اسنادی، چارچوب پایه مناسبی، در این مقاله سعی شده با توجه به تحقیقات پیشین و مطا است.

چارچوب اولیه، به بررسی عمیق و واکاوی مطالعه موردی و با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به براساس 

ها، از کدگذاری باز و محوری، های مستخرج از مصاحبهتحلیل دادهوخته شد. برای تجزیهاستخراج الگوی مفهومی پردا

های توسعه، نهادهای مشیوکار، خطاستفاده شد. در نهایت الگوی حاصل در چهار بعد عوامل مؤثر بر توسعه کسب

 شد. وکارهای کوچک و متوسط، ترسیم گذاری و عملکرد کسبمشیخط

 ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیوکارهای کوچک و متوسط، نوآوریگذاری، توسعه کسبمشیمدل خط کلیدی:واژگان 

 JEL: E32, Q55, E60, L84بندی طبقه
 

   mojibi@iaufb.ac.ir * نویسنده مسئول:

 113-131 ،((25 پیاپی)1)7 شهری، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

پژوهشی  -فصلنامه علمی  
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

 بیشـتر اقتصـادی هـایفعالیـت انجام کهآنجایی از

 درآمـد افزایش اشتغال، ایجاد گذاری،سرمایه رشد موجب

 جامعـه رفاه گسترش و دولت برای مالیات افزایش مردم،

 وکـارکسـب فضـای ایجـاد بـرای کشورها کلیه ،گرددمی

 اقــدامات و کننــدمــی تــالش اقتصــادی فعــا ن توســط

 )شیرکوند، دهندمی انجام آن تحقق برای زیادی اصالحی

 توسـعه و ایجـاد کـه انـدپذیرفته هادولت امروزه (.1390

 در مهمـی عامـل متوسـط، و کوچـک جدید هایشرکت

 در نوآوری شغل، ایجاد ،آن نتایج از و بوده اقتصادی رشد

 اسـت. دولـت و شـرکت در وریبهـره بهبـود و هافعالیت

 یافتـهتوسـعه هـایکشـور در هـادولت دارد امکان اگرچه

 تأکید محور اما کنند تأکید بزرگ هایشرکت بر کماکان

 وکـارکسـب فضای بهبود و محیط تقویت آنها، مشیخط

 عبـارت بـه است. رشد حال در و جدید هایشرکت برای

 جهـت تغییر به واکنشی کارآفرینی، گذاریسیاست دیگر،

 کـه اسـت کارآفرینانـه اقتصـاد به شدهمدیریت اقتصاد از

 محور،دانش اقتصاد به صنعتی اقتصاد از گذار آن، ویژگی

 هایشرکت از خدماتی، بخش به تولید و ساخت بخش از

 بـه کوچـک هایشرکت از و کوچک هایشرکت به بزرگ

 (.1388 فرد،)دانایی است جدید هایشرکت

هـای جدیـد در در دو دهه گذشته با ظهور فناوری

هـای واحـدهای تولید و ارتباطـات، تحـو تی در قابلیـت

 های تولیـد و توزیـع و سـاختار تشـکیالتیصنعتی، روش

ها پدیـد آمـده کـه معمـو   بـر اهمیـت واحـدهای بنگاه

کوچک و متوسـط افـزوده اسـت. از آنجـایی کـه فراینـد 

یادگیری در صـنایع کوچـک و متوسـط موجـب تربیـت 

شـود و خـارج شـدن ایـن صـنایع از مدیران توانمند مـی

کنـد  جامعه تحمیل میصحنه رقابت، زیان کمتری را بر 

لذا صنایع کوچک و متوسط به عنوان بستر مناسبی برای 

پـذیر و توانمنـد محسـوب شـده و در ایجاد صنایع رقابت

گذاری مناسب برای ایـن صـنایع اکثر کشورها بر سیاست

 (. 1390ختی و زرگر، یدتأکید شده است )امین ب

وکارهای کوچک و متوسط، به میزان موفقیت کسب

های دهند بستگی دارد. شرکتکه به نوآوری می اهمیتی

وکـار خـود قـرار کوچکی که نـوآوری را در مرکـز کسـب

از  .یابنـدا دسـت مـیـوری و بقـد بهـرهـرشدهند، به می

هـای برابـر چـالش نیـز در 1هـاSMEطرف دیگـر حتـی 

اقتصاد جهانی، ایمـن نیسـتند. بـا توجـه بـه سـهم ایـن 

کننده نیز موضوع تا حدی نگرانها در اقتصاد، این شرکت

نظیر محـدودیت   ها با مشکالت متعددیSME .باشدمی

رو هستند کـه مـانع از ارا ـه و تجـاری کـردن منابع روبه

گـردد هـای جدیـد مـییـا فراینـدها محصو ت یا سرویس

(Tiwari & Buse, 2007).  

های بزرگ فعال جهانی در حال نفوذ هرچه شرکت

 بیشتر به همه بازارها هستند. این امر موجب رقابت شدیدتر

های تر در کل صنایع خواهد شد. شرکتو تغییرات سریع

تر در زنجیره تأمین به دلیل این تغییرات کوچک و پایین

و شرایط باید با با بردن نـوآوری و مهـارت تکنولوكیـک، 

المللـی نماینـد. در به رقابـت در صـحنه بین خود را قادر

گذاری توسـعه مشـیواقع هـدف اصـلی تهیـه مـدل خط

های کوچک و متوسـط، فـراهم کـردن امکـان وکارکسب

سـازی و وکـار کشـور و نظـام تصمیمبهبود فضای کسـب

هـای گیری برای حضور و فعالیت مـؤثرتر شـرکتتصمیم

رهـا بـه علـت هـا در بازافوق با هدف غلبه بـر ضـعف آن

مقیاس بودن و محدودیت شدید در منابع از یـک کوچک

. باشدها از طرف دیگر میگری آنطرف و ارتقای سطح رقابت

گذاری در ایـن پـژوهش نیـز بـر مشیهدف عملیاتی خط

  های تأسیس شده و در حال فعالیت، متمرکز است.شرکت

اشـتغال با توجه به مطالب بیان شده، دستیابی بـه 

وکارهای کوچک و متوسط به عنوان پایدار از طریق کسب

یکی از مؤثرترین راهکارهای موجود برای حفظ و افزایش 

ــورد توجــه سیاســت ،ســطح اشــتغال کشــور گذاران و م

باشد. در این تحقیـق سـعی شـده اسـت مردان میدولت

ــه منظــور توســعه مشــیمــدل خــط گــذاری مناســبی ب

بـا تأکیـد بـر  (SMEs)وکارهای کوچک و متوسط کسب

                                                            
1- Small and Medium Enterprises 
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نوآوری، طراحی و ارا ه گـردد کـه بـا توجـه بـه نقـش و 

مسئولیت مهـم وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی در 

تحقق این امر، این وزارتخانه بـه عنـوان مطالعـه مـوردی 

 انتخاب شده است.

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیالف( پژوهش

( نشـان 2016و همکـاران ) 1کاردوزانتایج پژوهش 

ــه  داد ــای SMEsک ــات آمریک ــه مؤسس ــق ب  تین متعل

وکـار( در یـک موقعیـت های کسـبتر )مانند گروهبزرگ

المللـی قـرار دارنـد. همننـین تر بـرای توسـعه بـینقوی

المللی، به طور برای توسعه بین SMEsمشکالت و موانع 

محـیط اقتصـادی عمده در مواجهه با مقررات داخلـی در 

داخلی و در فقـر اطالعـاتی در مـورد بازارهـای خـارجی 

ویژه های این مقاله بـه تـأثیر نهادهـا و بـهباشد. یافتهمی

هـای کوچـک و های عمومی بـر توسـعه شـرکتسیاست

 در حالظهور و  در حالالمللی بر اقتصادهای متوسط بین

 گذر، تأکید داشتند. 

( در پژوهشــی، نقــش 2016) شو همکــاران 2تــورنر

ــای  ــق ارتق ــادی از طری ــعه اقتص ــد در توس ــت تایلن دول

هــا( را بررســی SMEهــای کوچــک و متوســط )شــرکت

اند. این بررسی، تعامل بین دولت و بخش خصوصی، کرده

های کوچـک و متوسـط و روی شرکتهای پیشبا چالش

هـا از نظـر پیامـدهای SMEاثربخشی سیاسـت ارتقـای 

. دولت، نقش مهمی گرفته استرا در نظر سیاست آینده 

هـای کوچـک و متوسـط بـه در حمایت از توسعه شرکت

عنوان ابزاری برای دستیابی بـه رشـد اقتصـادی پایـدار و 

های متعهدانه برای ارتقای مشیسالم ایفا کرده است. خط

SMEتر بین دولت و از سوی دولت و همکاری نزدیک هـا

های کوچک و بخش خصوصی برای توسعه بیشتر شرکت

هـای دولتـی بـرای متوسط مورد نیاز است. ادغام سازمان

نگر باید به منظور داشتن یک رویکرد کل هاSMEارتقای 

                                                            
1 - Cardoza 
2 - Turner  

 هـایبه دولت، افزایش یابد. تمرکز بیشتر بر کیفیت شرکت

 توسعه پایدار ضروری است.کوچک و متوسط برای 

( در پژوهشی، سیاسـت 2015) 3ایلودینمو -اوزیوما

کوچـک و متوسـط در آبـا،  هایکارآفرینی برای شـرکت

. نتـایج پـژوهش وتحلیل کـردنیجریه را تجزیه 4دولت ابیا

ـــت ـــد سیاس ـــان دادن ـــد: نش ـــارآفرینی مانن ـــای ک ه

وپرورش، تبلیغـات، دسترسـی بـه منـابع مـالی و آموزش

های کوچک و متوسـط در آبـا، بـا اجـرای توسعه شرکت

ند. بـا وجـود اهرو شـدهای روبـهبا چالش ،ضعیف و فساد

هنـوز  ،در نیجریه SMEsمشکالت و موانع در برابر رشد 

هـای های زیادی برای رشد و توسعه شـرکتهم موقعیت

 کوچک و متوسط در نیجریه وجود دارد.  

( در پژوهشـــی 2014) شو همکـــاران 5میرزانتـــی

براسـاس گذاری کـارآفرینی را چارچوب مفهومی سیاست

کردنـد.  وتحلیل، میکرو، مزو و کالن تقسـیمسطح تجزیه

در سطح کالن، سیاسـت کـارآفرینی، بـر ایجـاد انگیـزه، 

وکـار تمرکـز هـای کسـبهای کارآفرینی و مهارتمهارت

شامل کاهش بـار دولـت   کند در حالی که سطح مزومی

زدایــی واردات و وکــار و مقــرراتدر تســهیل ورود کســب

ــر کســب وکــار و مشــوق صــادرات و همننــین تمرکــز ب

هــای باشــد. در ســطح کــالن، سیاســتوکــار مــیکســب

ـــارآفرینی،  ـــ  ک ـــر ایجـــاد فرهن ـــد ب ـــارآفرینی بای ک

 تمرکز نماید. ،کارآفرینی و مقرراتهای زیرساخت

ــه نقــش 2014) 6اوبــاجی و اگلگــو ( در پژوهشــی، ب

سیاست دولت در توسعه کارآفرینی پرداختند. این مقالـه 

با هدف توسعه چـارچوب مفهـومی بـرای بررسـی نقـش 

سیاست دولت در توسعه کارآفرینی و تأثیر آن بر توسـعه 

ســی اقتصــادی انجــام شــده اســت. ایــن مطالعــه بــه برر

هــای دولــت و کــارآفرینی، توســعه اقتصــادی و سیاســت

. در ایـن پرداختـه اسـتارتباط آن با اقدامات کارآفرینی 

ــد: یکپارچــه ســازی تحقیــق، دو فرضــیه پیشــنهاد گردی

                                                            
3 - Ozioma-Eleodinmuo 

4 - Aba, Abia State 
5- Mirzanti 

6 - Obaji and Olugu 
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اقــدامات کــارآفرینی بــا توســعه اقتصــادی و بــا سیاســت 

ــت. ایــن مطالعــه درک درســتی از نقــش و  ــه دول مداخل

وسـعه کـارآفرینی ارا ـه هـای دولـت در تاهمیت سیاست

هـای دولـت بـر عملکـرد دهد و بـر اهمیـت سیاسـتمی

 ید دارد.کوکار تأکسب

( در پژوهشی، نقـش 2011) شو همکاران 1خاکسار

 های میکرو،های دولت و رشد کارآفرینی در شرکتسیاست

این مقاله با اند. کوچک و متوسط در هند را بررسی کرده

و  SMEsهای دولت با توجـه بـه مشیهدف ارزیابی خط

هـا انجـام مشیدر رابطه با این خط هاعملکرد این شرکت

را به سمت ایجـاد اشـتغال  SMEsشده است. باید سهم 

توجهی به قابل کشور در نظر بگیریم. بازار جهانی، به طور

های میکرو، کوچک و متوسـط توجـه های شرکتفعالیت

وکار، پویـایی ماندن کسبداشته است. امروزه، برای زنده 

 و کارآفرینی باید در با ترین درجه کمال باشد. 

( در پژوهشی بـه بررسـی تـأثیر 2011) 2چاکوامکا

. پرداخـتر کـارآفرینی در نیجریـه های عمومی بسیاست

هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه بــه صــورت مصــاحبه داده

هـای مستقیم، بحـ  گروهـی متمرکـز، مجـالت، کتـاب

آوری شد. نتایج نشان دادند که سایر موارد جمعدرسی و 

بنـدی و های مالی را به نادرسـتی فرمـولدولت، سیاست

اجــرا کــرده اســت کــه باعــ  کنــد شــدن رونــد توســعه 

کارآفرینی در نیجریه شده است. عالوه بر این بسـیاری از 

کـه هزینـه  هسـتندقدر پینیده های عمومی آنسیاست

 منافع آن است. یابی مشکل بیشتر از حلراه

 های داخلیب( پژوهش

( در پژوهشی کیفی بـا 1395) شمرادی و همکاران

هدف شناسایی عوامل و موانع توسعه کارآفرینی از منظـر 

کارآفرینان ایرانی، پس از پا یش کـدهای اولیـه )تلفیـق 

پوشان و مصداقی(، سه دسته عوامـل توسـعه کدهای هم

شناســایی شــدند کــه  ،کــارآفرینی از منظــر کارآفرینــان

نقش، تجربه قبلی ای )الگوی عوامل زمینه -1عبارتند از: 

                                                            
1- Khaksar  

2- Chukwuemeka 

عوامل بازدارنـده )عامـل تـأمین  -2های فردی( و ویژگی

عوامـل  -3اجتمـاعی و قـانونی(  -مالی، عامـل فرهنگـی

 ها، دسترسیتوانمندساز )شناسایی و تشخیص مناسب فرصت

 به شبکه اجتماعی، داشتن دانش و مهارت تخصصی(.

( نشان دادند 1395نتایج پژوهش فو دی و زنگنه )

ها، نقش مهمی در تـرویج در سنگاپور و تایوان، دولتکه 

گذاری خطرپذیر بـرای های سرمایهنوآوری از طریق طرح

کننـد های با پتانسیل رشد با  ایفا مـیحمایت از شرکت

های مـالی توسـعه تکنولـوكی اما بررسی عملکرد صندوق

هـا بـا ایران به خوبی نشان داد که تسهیالت این صندوق

خـوانی ندارنـد و بـه گذاری خطرپذیر، هـمهمفهوم سرمای

های نوپا پیشرفته کشـور همین دلیل، تأمین مالی شرکت

 با مشکالت جدی همراه است.

ــه بررســی 1395رضــا ی و صــفا ) ( در پژوهشــی ب

کوچـک و متوسـط هـای عوامل تأثیرگذار بر توسعه بنگاه

تحقیـق، های کشاورزی پرداختند. با در نظر گرفتن یافته

حمـایتی، هـای توان نتیجه گرفت که اجرای سیاسـتمی

اعطای تسهیالت و اعتبارات، تدوین قوانین مناسب و رفع 

هـا و ایجـاد ارتبـاط موانع اداری، آمـوزش مـدیران بنگـاه

هـای اصـلی توسـعه شـرطهـا، پـیشاثربخش بین بنگـاه

های کوچک و متوسط کشاورزی در اسـتان مطلوب بنگاه

 .هستندزنجان 

 

 نظری مبانی -3

 مشیخط

مشی عمومی، تصمیمی است که در مقابل یک خط

مشـی صـرفا  اتخـاذ گـردد. خطمشکل عمومی اتخاذ مـی

باشد بلکه فراینـدی اسـت کـه شـامل تمـام تصمیم نمی

اقدامات از زمان احساس مشکل شروع و به ارزیابی نتایج 

مشـی گـردد. خطمشـی خـتم مـیحاصل از اجـرای خط

ها کـه تصمیمات اتخاذ شده توسط دولتعبارت است از: 

هدفی را تعریف و ابزاری را برای دستیابی به آن مشخص 

مشی عمـومی، (. خط1392زاده، کند )الوانی و شریفمی

ای از اقدامات نسـبتا  ثابـت و پایـدار و هدفمنـد مجموعه
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دستگاه اجرایی و دولـت، بـه منظـور حـل مشـکالت یـا 

  (.Anderson, 2014)باشد های عمومی جامعه میدغدغه

مشی، فرایندی است کـه دولـت از طریـق آن، خط

هـای اجرایـی بـرای ها و فعالیتهای خود را به برنامهایده

دستیابی به نتـایج و ایجـاد تغییـرات مطلـوب در دنیـای 

مشـی، بررسـی کند. تمرکز اصلی خطواقعی را عملی می

فهـم تعامل بـا جامعـه اسـت کـه در مراحـل شـناخت و 

گیـری، اجـرا، ارزیـابی، اصـالح و مسئله، طراحی و شـکل

مشـی، مفـاهیم و شود. واكه خطمشی عمل میتغییر خط

هـا ای از اصول و بیانیـهمعانی بسیاری را با طیف گسترده

گیرد که فرایندهای سیاسی سطح با ی دولت تا دربر می

هــای دولتــی را شــامل تصــمیمات اداری خــرد ســازمان

ــی ــر م ــا خــطشــود. ه ــی، ب ــد سیســتم فرع مشــی مانن

تـر خـود در ارتبـاط اسـت  های بـا تر و پـایینمشیخط

های کالن، میانی و مشیتوان آن را به خطکه میطوریبه

(. 1391بندی کرد )باقری میاب و بـاقری، اجرایی تقسیم

ها، اصولی هستند کـه بـه مشی، خط1طبق تعریف ویکرز

هـای عمـومی، هـای سـازمانها و فعالیتها، اقدامتصمیم

تنظــیم  ،جهــت داده و آنهــا را در مســیر تحقــق اهــداف

 (. 1394نمایند )بابایی و توکلی، می

 وکارهای کوچک و متوسطتعریف و مفهوم کسب

ها های این بنگاهها و تنوع فعالیتبه دلیل مشخصه

هـای های گونـاگون، تعـاریف و برداشـتو وجود شاخص

کوچک و متوسط وجود دارد و  هایوکارکسبمتعددی از 

یک تعریف پذیرفته شده در سطح جهانی، ارا ـه  ،تاکنون

وکار یـا تعـداد کارکنـان، زمینـه نشده است. اندازه کسب

ها، میزان گـردش مـالی و غیـره، از فعالیت، ارزش دارایی

هــای مــورد اســتفاده بــرای تعریــف تــرین شــاخصرایــج

ــاه ــای کوچــک و متوســط، محبنگ ــیـســه ود ـشــوب م

(López-Ortega et al., 2016 ) که در میان آنها، اندازه

باشـد  ها مییا تعداد کارکنان، یکی از معتبرترین شاخص

وکارها بندی کسـببه نحوی که در بیشتر کشورها، طبقه

 (.Olusegun, 2012)براساس این شاخص صورت گرفته است 

                                                            
1- Vickers 

صـنایع بـزرگ، صنایع از نظر اندازه، به سـه گـروه 

ای کـه شـوند. در مطالعـهتقسـیم می ،متوسط و کوچـک

هـای المللی انجـام داده سـازمانمرکز توسعه صنعتی بین

 100انـد کـه کمتـر از هایی تلقـی شـدهکوچک، سازمان

ها همواره از SMEهای پرسنل دارند. برای تعریف ویژگی

ی از شود  برای مثال برخـهای یکسانی استفاده نمیمعیار

گونـه هـای کوچـک و متوسـط را ایـنتحقیقات، سازمان

هـای کوچـک و متوسـطی کـه انـد: شـرکتتعریف کرده

نفر دارند و بعضی دیگر نیز بر این  250کارکنانی کمتر از 

 500هـا، کارکنـانی کمتـر از باورند که این نوع از شرکت

 .(Beck et al., 2005) نفر دارند

ـــدونی ـــویس و مال وکارهای ( کســـب1988) 2آمب

کوچک و متوسـط را واحـدهای اقتصـادی کـه از طـرف 

شخصی مستقل )کارآفرین( بـه آسـانی قابـل تأسـیس و 

 (.1393دانند )کریمی و بوذرجمهری، اداره باشند می

سعه صنعتی ملل متحـد وسازمان تبراساس تعریف 

هـای جهـان، قبول در اکثر کشـور( و تعریف مورد2003)

  اند:بندی شدهکوچک و متوسط به شرح ذیل طبقههای شرکت

کارمنـد دارنـد،  10هـایی کـه کمتـر از شرکت (1

 های خرد هستند.شرکت

کارمنـد دارنـد،  49تـا  10هایی کـه از شرکت (2

 های کوچک هستند.شرکت

کارمنـد دارنـد،  249تـا  50هایی که از شرکت (3

آنهـا عـالوه گـردش مـالی های متوسط هستند. بهشرکت

 27میلیون یورو و بـا ترازنامـه کمتـر از  40باید کمتر از 

میلیون یـورو باشـد و در نهایـت از نظـر اقتصـادی بایـد 

ــیش از  ــتقل و ب ــش  50مس ــه بخ ــق ب ــد آن متعل درص

 (.1395نژاد و همکاران، خصوصی باشد )سلطانی

معیارهای اتحادیه اروپـا بـرای تعریـف و شناسـایی 

SMEارکنان، حجم گـردش مـالی ها عبارتند از: تعداد ک

هـای آن. تعریـف سا نه بنگاه و میـزان دارایـی و بـدهی

 1اتحادیه اروپا از مؤسسات کوچک و متوسط در جـدول 

 آورده شده است:

                                                            
2- Amboise and Muldowney 
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 )کمیسیون اروپا(های کوچک و متوسط تعریف شرکت -1جدول 

 تعداد کارکنان شـــرح
 گردش مالی ساالنه

 )میلیون یورو(

 هاارزش کل دارایی

 )میلیون یورو(

 2کمتر از  2کمتر از  10کمتر از  های خردشرکت

 10تا  2بین  10تا  2بین  50تا  10بین  های کوچکشرکت

 43تا  10بین  50تا  10بین  250تا  50بین  های متوسطشرکت

 

ــاه حاضر لحا در ــایبنگ  بانک متوسط و کوچک ه

 کنند:می راـک ،یلذ یفرتعا سساابر جهانی

بنگاه خرد، کمتـر از ده نفـر کـارکن بـا سـقف  -1

دارایی تا ده هزار د ر آمریکا و فروش سا نه تا سقف صد 

 هزار د ر 

 و ییدارا سقف با کنرکا نفر 50تا کوچک هبنگا -2

  د ر نوـمیلی سه تا وشفر

 اـب و کنراـک نفر 300کثراحد با متوسط هاـبنگ -3

 نوــمیلی 15 دلاــمع لــک وشرــف و یـیدارا کثرادـح

 ر. د

هـای کوچـک و متوسـط در ایـران از تعریف بنگـاه

ــه ســازمان دیگــر فــرق می هــا و کنــد. ارگانســازمانی ب

های مختلف، هر یک بنا به مقتضیات کاری خود، سازمان

ها از حی  بزرگی، کوچکی بندی بنگاهبه تعریف و تقسیم

 اند.و متوسطی پرداخته

معــــدن و تعریــــف وزارت صــــنعت، براســــاس 

هــای کوچــک تجــارت و وزارت جهــاد کشــاورزی، بنگــاه

هـای صـنعتی و خـدماتی هسـتند کـه و متوسط، واحـد

ــر از  ــران،  50کمت ــار ای ــز آم ــد. مرک ــارکن دارن ــر ک نف

بنــدی کــرده کارها را بــه چهــار گــروه طبقهوکســب

ــب ــت: کس ــاراس ــای وک ــارگر 1-9ه ــرد،  ،ک ــ49خ  10ـ

ــارگر ــ99کوچــک،  ،ک ــارگر 50ـ ــط و، ک ــیش از  متوس ب

ـــزرگ. براســـاس جدیـــدترین تعریـــف  ،کـــارگر 100 ب

هــای صــنعتی، ســازمان صــنایع کوچــک و شــهرک

شـود کـه تعـداد صنایع کوچـک بـه صـنایعی گفتـه می

نفـر باشـد و صـنایع بـزرگ،  50تـا  5شاغالن آنها بـین 

نفــر  50صــنایعی هســتند کــه تعــداد شــاغالن بــیش از 

نی، داشــته باشــند )معاونــت اقتصــادی اتــاق بازرگــا

 (. 1395صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 

به هـا ی بنگـاهبندطبقهدر نهایت در این پـژوهش، 

 تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است:یل ح ذشر

 نفر کارکن 9های خرد: تا بنگاه -1

 نفر کارکن 10-49های کوچک: بین بنگاه -2

 نفر کارکن 50-99های متوسط: بین بنگاه -3

 نفر کارکن به با . 100های بزرگ: از بنگاه -4

وکارهای هـای توسـعه کسـبمشـیالگوهای خط

 کوچک و متوسط

هـــای اصـــلی کـــارآفرینی، یکـــی از اولویـــت

هـای مشـیگذاران دولتی است. ولی تدوین خطمشیخط

کارآفرینی در مراحل اولیه و ابتدایی تکامل خود است. به 

کارآفرینی وضع شـده در های مشیمنظور آشنایی با خط

 :اندهای متداول بیان شدهها، در ادامه برخی از الگودولت

مبتنـی بـر  :1جهانی کـارآفرینیبان دیدهالگوی  -1

های گوناگون است. این مدل، مطالعه کارآفرینی در کشور

های کارآفرینی و سطح توسعه های علّی بین فعالیترابط

براسـاس ایـن مـدل، شـرایط اقتصادی برقرار کرده است. 

و شرایط کارآفرینانه بـر توسـعه کـارآفرینی  ملی عمومی

  .کشورها تأثیر دارند

( 2001و همکــارانش ) : آدرتــ 2آدرتــ الگــوی  -2

ــه ــرای تجزی کننــده وتحلیــل عوامــل تعیــینالگــویی را ب

کارگیری اند که به درک چگونگی بـهکارآفرینی ارا ه داده

راسـتای ارتقـای کـارآفرینی کمـک مشی عمومی در خط

مشی دولتی تأثیرگـذار بـر این الگو پنج نوع خط کند.می

                                                            
1 -Global Entrepreneurship Monitor 

2 -Audresch 
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ــه را شــامل عرضــه کــارآفرینی، فعالیــت هــای کارآفرینان

تقاضای کارآفرینی، دسترسی به دانش و منابع مالی برای 

هـای کارآفرینانـه در دهـی ارزشکارآفرینان بالقوه، شکل

 .  داندمیرای کارآفرینی پذیری بفرهن  و تقویت ریسک

( بــه 2002: پنــ  و لــی )1الگــوی پنــ  و لــی -3

اند که بیـانگر مشی اشاره نمودههای خطتعدادی از حوزه

های کارآفرینانـه در یـک کشـور اسـت. ایـن سطح تالش

کردن منافع و حداقل کـردن  ها عبارتند از: حداکثرحوزه

 (.1385زیان )داوری و رضایی، 

 نوآوری

( از اولـــین پژوهشـــگرانی اســـت 1959) 2دراکـــر

، 3که بر نـوآوری تأکیـد داشـته اسـت. بـه اعتقـاد راجـرز

ــدن ــده مان ــرای زن ــازمان ب ــت  ،س ــوآوری اس ــد ن نیازمن

(Tuksinnimit et al., 2015)  ــارت اســت ــوآوری عب و ن

از: یــک ایــده، عمــل یــا شــی کــه توســط یــک فــرد یــا 

ـــواح ـــده ــبـای کس ـــدرک و پ ،ارـوک ــده رش ـذی ش

 (. De Vries  et al., 2016) است

( مفهــوم نــوآوری را بــه 1990) 4رزنفیلــد و ســروو

 کند: وسیله فرمول زیر بیان می

 نوآوری = مفهوم+ اختراع+ انتفاع

چـارچوب براساس ای را ایده ،در این فرمول، مفهوم

مرجعی شخص، دپارتمـان یـا گـروه، سـازمان یـا دانـش 

دهـد. اختـراع در مـورد انباشته شـده جدیـد نشـان مـی

یافتـه و انتفـاع  بـه هرگونه ایده جدیدی است کـه تحقق

معنای ایجاد با ترین مقدار ممکن سـود از یـک اختـراع 

 (.Hejazi, 2013)است 

نقش نوآوری به عنوان نیروی محرکـه بسـیار مهـم 

ای شناخته شده است. به طور گسترده ،اقتصادی و توسعه

وکـار، نـوآوری در اغلـب به طور خاص در محـیط کسـب

مــوارد بــه عنــوان منبــع حیــاتی تغییــر اســتراتژیک کــه 

ــدار را  ــابتی پای ــت رق ــه مزی ــی  از جمل ــدهای مثبت پیام

                                                            
1- Peng and Lee's  

2- Drucker 

3- Rogers 

4- Rosenfeld and Servo 

و همکارانش  5شود. به اعتقاد داویالدربرداشته، بررسی می

آورنـد روی مـی نـوآوریبـه ( د یلی که سـازمان 2006)

عبارتند از: بهبود کیفیت، ایجاد بازارهای جدید، گسترش 

ــه ــاهش هزین ــارگری، آســیبمحصــول، ک ــای ک ــای ه ه

محیطی و مصرف انركی، بهبود فرایندهای تولیـد و زیست

مواد و جایگزینی محصو ت یا خدمات. از این رو، نوآوری 

 هـا ووتحلیلهای گذشته موضوع بسیاری از تجزیهاز دهه

 (.Talegeta, 2014) ها بوده استپژوهش

امروزه نوآوری، نه تنها به مسئله اصـلی بسـیاری از 

ل شـده بلکـه بـه یهای خصوصـی و تجـاری تبـدسازمان

صورت جدی مورد توجه بخش عمومی و دولتی نیز قـرار 

گذاری مشیگرفته است. ضرورت توجه به نوآوری در خط

ظـارات نـوین جامعـه هـای دولتـی را بایـد در انتسازمان

وجو کرد. طـی چنـد دهـه اخیـر، افکـار عمـومی، جست

ه نحـوی های سنتی مدیریت در بخش دولتـی را بـشیوه

اند. عمـوم جامعـه از مـدیران گسترده، به چالش کشـیده

دولتی انتظار دارند که ضمن افزایش اثربخشـی خـدمات 

 .خود، منافع عمومی را بـه بهتـرین وجـه، تـأمین کننـد

هـای دولتـی، ایـن تأکید و توجه به نـوآوری در سـازمان

ها را در شناخت هرچـه بهتـر محـیط پیرامـون و سازمان

دهـد. های مراجعین خود یاری میهدرک نیازها و خواست

هـای جدیـد دهـد تـا شـیوهاین امر به سازمان امکان می

هـای ها و رویـهآن، روشبراساس انجام امور را بیاموزد و 

فـر و تـر کننـد )ناصـحید را کاراتر و اثـربخشجاری خو

 (.1389همکاران، 

 

 روش تحقیق -4

گیـری از تحقیقـات مطالعـه روش تحقیق بـا بهـره

ریزی شد که ابتدا با مطالعات اولیه، سـؤا ت موردی، پایه

های تحقیق مطرح شدند که نتـایج آن و همننین فرضیه

بعـد، مطالعـات در قالب طرح تحقیق ارا ه گردید. در گام 

در زمینه موضوع تحقیق در ابعاد مختلف ادامه یافت. این 

شامل بررسی ادبیات موضوع تحقیق به صـورت   مطالعات

                                                            
5- Davila 
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هـای معتبـر ای و مطالعه مقـا ت علمـی سـایتکتابخانه

در نتیجه، مبانی نظری تحقیق در این مرحله،   علمی بود

شکل منسـجمی بـه خـود گرفـت. مجموعـه مطالعـات و 

های انجام شده در مراحـل قبـل بـه محقـق ایـن یبررس

امکان را داد تا چارچوب نظری یا مدل مفهومی تحقیق را 

تبیین نمایـد. سـپس سـؤا ت تحقیـق جهـت مصـاحبه 

طراحی شدند. در ادامه، مصـاحبه بـا اسـاتید دانشـگاه و 

مدیران وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت گرفت و 

بنـدی ها، مدل نهایی، جمعمصاحبهتحلیل نتایج براساس 

 و گزارش شد.

تحقیــق حاضــر از نظــر شــکل مطالعــه، بــه شــکل 

ــردآوری داده ــارچوب ســاختاریافته در موضــوع گ ــا، چ ه

ها و طرح کدگذاری عمل نموده و از نظر ماهیت، مصاحبه

ای را مـورد از نوع تحقیقات اکتشافی است  زیـرا مسـئله

پرداخته نشده است. در  دهد که قبال  به آنتوجه قرار می

آوری این نوع تحقیق، به جای آزمون فرضیه، هدف، جمع

ها برای یافتن درک عمیق از موضـوع اسـت. الگوها و ایده

ــردآوری داده ــرای گ ــه ب ــن مقال ــاهده و در ای ــا، از مش ه

مصاحبه، بررسی اسناد و مـدارک و مطالعـه اینترنتـی در 

ه شــد. هــای دولتــی و آمارهــای رســمی اســتفادســامانه

 های مصاحبه با توجه به چارچوب نظـری اسـتخراجسؤال

ای شده از مبانی نظری مطرح گردید. روند کار بـه شـیوه

بود که ابتدا چند سـؤال بـا توجـه بـه چـارچوب نظـری 

های اصلی در عنوان سؤالشده از مبانی نظری بهاستخراج

های های بعدی با توجه بـه پاسـ نظر گرفته شد و سؤال

ها طـرح تر شدن مفهوم پاسـ منظور روشنشده به ارا ه 

از:  های مصاحبه عبارت اسـتای از سؤالنهشدند. نمومی

وکارهـا بـا توجـه بـه فضـای عوامل مؤثر بر توسعه کسب

وکار کدامند و به همین ترتیب بـا گذاری کسبمشیخط

شـده از چـارچوب نظـری توجه به سایر عوامل استخراج 

 رح شدند. هایی مطپژوهش، سؤال

هــا و منظور شناســایی مؤلفــهدر ایــن پــژوهش بــه

وکارهـای های مؤثر بر توسـعه کسـببررسی روایی مؤلفه

وکارها، گذاری، نوآوری و عملکرد کسبمشیکوچک، خط

ها و متناسب با شرایط و امکانات بالقوه، روایی پرسشـنامه

ــی کلــی تحقیــق، از جامعــه  در نهایــت در مــواردی روای

ورت گرفــت. مصــاحبه صــ 2خبرگــان، بــه شــرح جــدول 

اعضــای هیــأت علمــی  :د ازاعضــای ایــن جامعــه عبارتنــ

های مدیریت و کارآفرینی متخصص در ایـن زمینـه رشته

های عوامل مؤثر بر توسـعه مؤلفه خصوصکه مقا تی در 

گــذاری، نــوآوری و مشــیوکارهــای کوچــک، خــطکســب

عضای ایـن جامعـه، وکارها داشتند. تعداد اعملکرد کسب

باشد. همننین از اندک بود و شامل افراد در دسترس می

ریزان سابق و فعلی دولـت و برنامه ،گذارخبرگان سیاست

مــدیران و کارشناســان واحــدهای ، نهادهــای حــاکمیتی

ستادی و صـنفی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و 

وکارهای کوچـک و متوسـط مدیران و کارآفرینان کسـب

  نیز بهره گرفته شد. نه کشورینمو

شـایان ذکــر اســت پــس از هفــدهمین مصــاحبه و 

ها به حـد اشـباع رسـیدند و بررسی اسناد و مدارک، داده

متوقف شد. نشانه اشباع، تکرار اطالعات  ،هاگردآوری داده

و تصــدیق طبقــات مفهــومی موجــود اســت کــه در ایــن 

مصـاحبه و تحلیـل اسـناد و  هفدهپژوهش، پس از انجام 

مدارک، محقق به این نتیجه دست یافت که دیگـر بـیش 

شـود. حجـم نمونـه از این اطالعات جدیدی حاصـل نمی

 باشد:می 2شوندگان خبرگان به شرح جدول مصاحبه
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 حجم نمونه خبرگان -2ل جدو

 تعداد مؤسسه/مرکز تخصص ردیف

 گروه اول
اعضای هیأت علمی و اساتید 

 دانشگاهی

 3 دانشگاه آزاد اسالمی

 1 دانشگاه تهران

 1 دانشگاه تربیت مدرس

 5 سایر نهادهای حاکمیتیدولت و  ریزانگذاران و برنامهسیاست گروه دوم

 مدیران و کارشناسان گروه سوم
واحدهای ستادی و صفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات 

 کل استانی
5 

 2 وکارهای کوچک و متوسط نمونه کشوریکسب مدیران و کارآفرینان گروه چهارم

 17 مجموع

 

هـای بـه وتحلیل دادهبرای تجزیـهدر این پژوهش، 

ها، از تکنیک تحلیل تِـم اسـتفاده دست آمده از مصاحبه

شــده اســت. بــرای محاســبه پایــایی تحقیــق، از پایــایی 

ــان  ــه از می ــب ک ــدین ترتی ــد  ب ــتفاده ش ــازآزمون اس ب

های انجام گرفته چند مصاحبه به عنـوان نمونـه مصاحبه

فاصله زمانی کوتاه ها در یک انتخاب شد و هر کدام از آن

شـوند. سـپس کگـدهای و مشخص دو بار کگدگـذاری مـی

مشــخص شــده در دو فاصــله زمــانی بــرای هــر کــدام از 

شـوند. پایـایی بـازآزمون ها بـا هـم مقایسـه مـیمصاحبه

 78های انجـام گرفتـه در ایـن تحقیـق برابـر بـا مصاحبه

زان پایایی بیشـتر از درصد است. با توجه به اینکه این می

  موردتأیید است. ،ها، قابلیت اعتماد کدگذاریدرصد است 60

 

 های تحقیقیافته -5

با استخراج عناصـر چـارچوب مفهـومی، چـارچوبی 

ها بـه های مصـاحبهاولیه طراحی شد که از تحلیل یافتـه

وکـار، دست آمده است. عوامـل مـؤثر بـر توسـعه کسـب

وکارهــای گــذاری، نــوآوری و عملکــرد کســبمشــیخــط

های اصلی چـارچوب را تشـکیل متوسط، بخشکوچک و 

راحـی چـارچوب اولیـه و بـازنگری پـس از ط .دهنـدمی

باره پژوهشگر بر روی آن به نحوی که عوامـل ناشـی چند

ها در آن به درستی مـورد توجـه قـرار از تحلیل مصاحبه

ــه گــروه  گرفتــه باشــند، ایــن چــارچوب جهــت تأییــد ب

اعتبـار آن، ارزیـابی بـه کارشناسان ارا ه شد تا نسبت بـه 

هـا عمل آید. چارچوب ارا ه شـده بـرای مـدیران شـرکت

نفـر بـه  8آوری شـد. هـا جمـعارسال شـد و نظـرات آن

چارچوب طراحی شده، ایراد گرفتند. ایـن نظـرات باعـ  

تغییرات اساسی در چارچوب اولیه شد. چارچوب تکمیـل 

فـر ن 5شده دوباره برای آنها ارسال شـد. در دور دوم نیـز 

ایراد گرفتند که از هر یک از آنها خواسته شد تا نظر خود 

را در مورد نوع اصالح مورد نظر ارا ه دهنـد. در پایـان بـا 

چوب نهـایی لحاظ کردن ایرادات یا پاس  به ایرادات، چار

 3ها در جـدول به دست آمد که نتایج حاصل از مصاحبه

 بیان شده است.
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 های انجام شدهمجموعه عوامل استخراج شده از مصاحبه -3جدول 

 فراوانی ها(کدگذاری محوری )زیرسنجه ها()مؤلفه کدگذاری باز ابعاد )متغیرها(

بر  مؤثرعوامل کلیدی 

وکارهای توسعه کسب

 کوچک و متوسط

 دسترسی به منابع

تـأمین ای، تسهیل تأمین منابع مالی و سرمایه

هـای فعالیـتو  انـدازیراه بـرایاولیه  هسرمای

ی بـرا یعمـوم یهاارانه، اعطای یآمیزمخاطره

ــدازیراه ن ــب ا ــوکار جدکس ــای فعالیتو  دی ه

)نرخ سود تسهیالت، مـدت زمـان  آمیزمخاطره

ــنفس و بازپرداخــت،  ــمانت وامت (، بهبــود ض

بهبود دسترسـی دسترسی و تأمین مواد اولیه، 

یــق ایجــاد بــه اطالعــات مــورد نیــاز از طر

های اطالعات بـین های خاص و جریانسیستم

های های حمایتی، کارآفرینان و شرکتسازمان

مــالی و  مؤسســات ، توســعهکوچــک و متوســط

وکارهـای هـای ضـمانت مخـتص کسـبصندوق

کارهای وکوچک و متوسط، افزایش سهم کسب

هـا و کوچک و متوسط در تخصیص منابع بانک

 اعتباری کشورمؤسسات مالی و 

I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8, 

I9, I10, I12, 113, I15, 

I16, I17 

 تامقرر و نیقوان

سویی و تطابق قوانین و مقـررات مـرتبط بـا میزان هم

گیـری کارها با قوانین با دسـتی، شـکلوتوسعه کسب

مقررات حمایتی برای کـاهش  های قدرت، اصالح بی

رقابـت  و برقراری وکارهای نوپای ایجاد کسبهاهزینه

، مالیـاتیای و بیمـه ،مـالیهـای اعطای مشـوق، سالم

حفظ حقـوق اختراعـات، فکری ) حفظ حقوق مالکیت

( و فیزیکی و حمایت رایت و عال م تجاریها، کپیطرح

 و قـومیهـای زنان، جوانان، اقلیت) های خاصگروهاز 

ای اداری، (، تثبیت قـوانین و مقـررات و رویـهمعلو ن

حــذف و  هــا و قــوانین و مقــررات اداریرویــهاصــالح 

سازی و تسهیل فرایند سادهجهت  پاگیرومقررات دست

ــد و ت وکــارکســب ایجــاد عطیــل شــدن کارآمــد جدی

اجـرای قـوانین ورشکسـتگی و ) هـای نـاموفقشـرکت

هـای صـاحبان شـرکتتسهیل فراینـد انحـالل بـرای 

های برای شرکتوکار کسبمحیط ( و بهبود ورشکسته

 جدید و در حال رشد

I1, I2, I3, I4, I8, I9, 

I10, I11, 112, I14, 115, 

I16, I17 

 بازار به یدسترس

و بـازار و  دانـش، اطالعـات دستیابی سریع و آسان به

سـاختار رقابـت در های هـدف، بازارتسهیل حضور در 

و محصو ت تولیدی،  خدمات بازارهای مورد نظر، تنوع

 از طریق ایجاد شبکه مقیاس از ناشیهای ییجوصرفه

و خوشه صـنعتی، سـهم مصـرف دولـت در اقتصـاد و 

حمایت از تولید و مصرف کا های داخلی، نقش بـازار 

ــه ــأمین ب ــابع، همکــاریدر ت ــه من ــع و بهین ــای موق ه

المللـی، گسـترش تعـامالت سیاسـی بـینای و منطقه

حساسیت قیمت در بازار و تسهیل فراینـد صـادرات و 

 صدور کا 

I1, I2, I3, I5, I7, I9, 

I10, I12, 113, I14, 115, 

I16 
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 فراوانی ها(کدگذاری محوری )زیرسنجه ها()مؤلفه کدگذاری باز ابعاد )متغیرها(

 فرهن  و رفتار کارآفرینانه

های فعالیتمدیریتی در انجام  هایتشویق و هاحمایت

، توجـه کارآفرینانه و معرفی کارآفرینان موفق /نوآورانه

کارآفرینـان و  شـناختیو روان شخصـی هایبه ویژگی

ــرورش ــتعدادها و پ ــارآفرینی،  انتخــاب اس ــیم و ک تعل

و هـای کـارآفرینی ارا ـه آمـوزش) آموزش کـارآفرینی

طـرح و تـدوین کـار وهای ایجاد و توسعه کسبمهارت

سیس و گسترش مراکز رشـد أتو  هاتجاری در دانشگاه

 و متوسـط جهت کمـک بـه رشـد واحـدهای کوچـک

 سـطح ارتقـای و کـارآفرینی فرهنـ  (، ترویجبردانش

 و کارآفرینانه هایفعالیت کارآفرینانه )نرخ هایفعالیت

نوآورانه(، انتقال و مبادله دانش و  وکارهایکسب تعداد

 کارآفرینانـه/ انتقـال هـایکارآفرینان و فعالیتتجربه 

 هامهارت از حاصل دانش

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I10, I11, I13, I15, I17 

 هازیرساخت

توسـعه ) ای و تجـاریحرفـه، های قانونیتوسعه زیرساخت

( و فیزیکـی خدمات تجاری، حسابداری و خدمات حقـوقی

آب و بـرق، ارتبـاطی / نقـل، وهای حملتوسعه زیرساخت)

(، های صـنعتیمخابرات، فناوری اطالعات و سایر زیرساخت

 هـایهای حمایتی توسط دولـت در بخـشارا ه انواع برنامه

ها و در سیاستثبات ای، اطالعاتی و مشاوره آموزشی، مالی،

ی کشور )نرخ ارز، تـورم، مالیـات، اقتصادهای کالن شاخص

بـرای  دولـت هـایبرنامـهالی(، تجارت خارجی، بازارهای م

هـای نوظهـور در سـطوح ملـی و کمک بـه رشـد شـرکت

ــام ایمنطقــه ــا در درازمــدت، ادغ ــداری فعالیــت آنه  و پای

 هـا بـرایSMEدهنده خدمات بـه ارا ه دولتی هایسازمان

 تمرکز در خدمات و ارتقای کیفیت خدمات فوق، همکـاری

 سـند روزرسـانیخصوصی، به بخش و دولت بین ترنزدیک

وکارهای کوچک و متوسـط، کارآفرینی و کسب توسعه ملی

 بـه مربـوط مقررات و قوانین اجرای و انتشار اطالعات بهبود

وکـار بهبود فضای کسب ،کارهای کوچک و متوسطوکسب

گــذاری خــارجی ســرمایه افــزایش میــزان جــذب کشــور و

 کارآمد در کشور خارجی هایحضور شرکت و مستقیم

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, 

I9, I14, I15, I16, I17 

 یریکارگهب و انتقال

 نوظهور و نینو یهایفناور

های جدید و آگـاهی از رونـد پیگیری تحو ت فناوری

هـای موقع فنـاوریروزرسانی بـهارتقا و توسعه آنها، به

از طریـق  کارگیری نوآورانـه فنـاوریمورد استفاده، به

های  زم، تحقیق و ها و قابلیتافزایش تواناییایجاد و 

توسعه و تولید دانش به ویژه از طریق همکاری و انجام 

نام دارای هـای صـاحبهای مشترک بـا شـرکتپروكه

 های فناورانهالمللی، استفاده از فرصتدانش فنی بین

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I10, I11, I13, I14 

 نوآوری

 یافتهمیزان تولید دانش، نوع و میزان دانش توسعه توسعه دانشخلق و 
I1, I10, I14, I15, I16, 

I17 

 انتشار دانش

هـای مـورد تکمیل زنجیره ارزش، میزان تنوع تخصص

ها و نیاز و وجود بازار کار گسترده، تعداد و اندازه شبکه

هـای تحقیقـاتی و های صنعتی، میزان همکاریخوشه

هـا و مراکـز تحقیـق و توسـعه میـان دانشـگاهفناوری 

 المللیو با نهادهای بین یکدیگرداخلی با 

I1, I2, I4, I8, I111, I13, 

I15, I17 
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 فراوانی ها(کدگذاری محوری )زیرسنجه ها()مؤلفه کدگذاری باز ابعاد )متغیرها(

دهی تحقیقات هدایت و جهت

 هاو نوآوری

اندازهای رشد بالقوه و رویکـرد جوامـع روندها و چشم

هـای ها و سیاستعلمی و تخصصی به فناوری، اولویت

 شدهتعیین 

I1, I4, I5, I6, I7, I8, I9, 

I10, I11, I12, I13, I14 

 های کارآفرینانهفعالیت

ــا و کــارآفرین، نقــش ورود شــرکت هــای زایشــی، نوپ

هـای های دولتی و حمایت دولت از فعالیـتکارآفرینی

 کارآفرینانه

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I8, I9, I10, I11, I12, 

I13, I14, I15, I16, I17 

گیری بازارهای جدید و شکل

 رانهنوآو

گیری بـازار، نـوع های نهادی شکلها و مکانیزممشوق

 مشتریان و رفتار خرید آنها

I1, I2, I5, I11, I12, I13, 

I14, I15 

تأمین و تخصیص نوآورانه 

 منابع مالی

هـا، تأمین و تخصیص منابع مـالی تحقیقـات و نوآوری

 های خطرپذیرسرمایهمیزان 

I1, I2, I3, I4, I14, I15, 

I16, I17 

فرایند 

 گذاریمشیخط

های توسعه مشیخط

وکارهای کوچک و کسب

 متوسط

های انضـباطی و بازدارنـده، تـوزیعی، توزیـع مشیخط

 سیاسی -مجدد، قانونی
I1, I2, I3, I4, I15, I16, 

I17 

 مردمی و حاکمیتی )خارج از دولت(، دولتینهادهای  گذاریمشینهادهای خط
I2, I3, I4, I5, I6, I7, I9, 

I10, I11, I12, I13, I14, 

I15, I16, I17 

وکارهای توسعه کسب

 کوچک و متوسط

 یراهبرد توسعه

ــدمات و  ــا  و خ ــد ک ــوی تولی ــه پرتف ــدیریت بهین م

وری کار و سرمایه، تولید ها، ارتقای بهرهگذاریسرمایه

افزوده با ، ارتقای سـطح محصو ت و خدمات با ارزش

های اجتماعی، مندی ذینفعان، ایفای مسئولیترضایت

برندسازی، اجرای حاکمیت شرکتی، رعایت مالحظات 

محیطی و الزامـات توسـعه پایـدار، شناسـایی و زیست

ــا حضــور و توســعه بازارهــای هــدف، هــم راســتایی ب

اجتمـاعی و  ،ادیهـای کـالن اقتصـها و برنامهسیاست

وکارهای مرتبط افزایی با سایر کسبسیاسی کشور، هم

های صنعتی، افـزایش قـدرت ها و خوشهو ایجاد شبکه

وکارها، کاربست فناوری زنی و سطح رقابتی کسبچانه

 اطالعات و هوش تجاری

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I9, I10, I14, I17 

 یاتیعمل توسعه

ــزان  ــزایش ســطحگذاریبازگشــت ســرمایهمی ــا، اف  ه

مهارت( مدیران و کارکنان، افـزایش  و دانش) تخصص

فروش محصو ت/ خدمات، رشد سودآوری محصو ت/ 

ــب ــازمانی کس ــدهای س ــود فراین ــدمات، بهب وکار، خ

های داخلـی، افـزایش مدیریت ریسک و تقویت کنترل

و کیفیت ارا ه خدمات پس از فروش، افـزایش  سرعت

 ازار و جذب مشتریان نوظهورسهم ب

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I9, I10, I11, I12, I13, 

I14, I15, I16, I17 

 

هـای صـورت مطابق با پیشینه تحقیـق و مصـاحبه

وکارهـای گرفته، عوامل کلیدی مـؤثر بـر توسـعه کسـب

اسـتخراج  4کوچک و متوسط در ایران به شـرح جـدول 

  شدند.
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 وکارهای کوچک و متوسط در ایرانثر بر توسعه کسبؤعوامل کلیدی م -4جدول 

 هازیرسنجه هاعوامل/مؤلفه عنوان

عوامل کلیدی مؤثر 

بر توسعه 

وکارهای کسب

 کوچک و متوسط

دسترسی به 

 منابع

، آمیزهای مخاطرهفعالیتو  اندازیراه برایاولیه  هتأمین سرمایای، تسهیل تأمین منابع مالی و سرمایه

)نرخ سود  آمیزهای مخاطرهفعالیتو  دیوکار جدکسب اندازیی راهبرا یعموم یهاارانهاعطای ی

بهبود (، بهبود دسترسی و تأمین مواد اولیه، ضمانت وامتسهیالت، مدت زمان تنفس و بازپرداخت، 

های اطالعات بین های خاص و جریاندسترسی به اطالعات مورد نیاز از طریق ایجاد سیستم

های قمالی و صندو مؤسسات ، توسعههای کوچک و متوسطهای حمایتی، کارآفرینان و شرکتسازمان

وکارهای کوچک و متوسط در وکارهای کوچک و متوسط، افزایش سهم کسبضمانت مختص کسب

 ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشورتخصیص منابع بانک

 قوانین و مقررات

گیری وکارها با قوانین با دستی، شکلسویی و تطابق قوانین و مقررات مرتبط با توسعه کسبمیزان هم

 و برقراری وکارهای نوپای ایجاد کسبهامقررات حمایتی برای کاهش هزینه قدرت، اصالحهای  بی

)حفظ حقوق  یفکر تیحفظ حقوق مالک، مالیاتیای و بیمه ،مالیهای اعطای مشوق، رقابت سالم

جوانان، زنان، ) های خاصگروهو حمایت از  یکیزیو عال م تجاری( و ف تیرایها، کپاختراعات، طرح

ها و قوانین و مقررات رویهاصالح  ،ای اداری(، تثبیت قوانین و مقررات و رویههای قومی، معلو ناقلیت

عطیل جدید و ت وکارکسب ایجادسازی و تسهیل فرایند سادهجهت  پاگیروحذف مقررات دستو  اداری

فرایند انحالل برای صاحبان اجرای قوانین ورشکستگی و تسهیل ) های ناموفقشدن کارآمد شرکت

 های جدید و در حال رشدبرای شرکتوکار کسبمحیط ( و بهبود های ورشکستهشرکت

 دسترسی به بازار

های هدف، ساختار رقابت در بازارو تسهیل حضور در بازار و  دانش، اطالعات دستیابی سریع و آسان به

از طریق ایجاد  مقیاس از ناشیهای ییجوصرفهو محصو ت تولیدی،  خدمات بازارهای موردنظر، تنوع

شبکه و خوشه صنعتی، سهم مصرف دولت در اقتصاد و حمایت از تولید و مصرف کا های داخلی، نقش 

المللی، ای و گسترش تعامالت سیاسی بینهای منطقهموقع و بهینه منابع، همکاریبازار در تأمین به

 ار و تسهیل فرایند صادرات و صدور کا  حساسیت قیمت در باز

فرهن  و رفتار 

 کارآفرینانه

، کارآفرینانه و معرفی کارآفرینان موفق /های نوآورانهفعالیتمدیریتی در انجام  هایتشویق و هاحمایت

تعلیم کارآفرینی،  کارآفرینان و انتخاب استعدادها و پرورش شناختیو روان شخصی هایتوجه به ویژگی

و تدوین طرح وکار های ایجاد و توسعه کسبو مهارتهای کارآفرینی ارا ه آموزش) و آموزش کارآفرینی

 و متوسط سیس و گسترش مراکز رشد جهت کمک به رشد واحدهای کوچکأتو  هاتجاری در دانشگاه

 کارآفرینانه هایفعالیت کارآفرینانه )نرخ هایفعالیت سطح ارتقای و کارآفرینی فرهن  (، ترویجبردانش

کارآفرینانه/  هاینوآورانه(، انتقال و مبادله دانش و تجربه کارآفرینان و فعالیت وکارهایکسب تعداد و

 هامهارت از حاصل دانش انتقال

 هازیرساخت

( حسابداری و خدمات حقوقیتوسعه خدمات تجاری، ) ای و تجاریحرفههای قانونی، توسعه زیرساخت

مخابرات، فناوری اطالعات و سایر آب و برق، ارتباطی/ ونقل، های حملتوسعه زیرساختو فیزیکی )

، آموزشی مالی، هایهای حمایتی توسط دولت در بخش(، ارا ه انواع برنامههای صنعتیزیرساخت

ی کشور )نرخ ارز، تورم، مالیات، اقتصادهای کالن ها و شاخصدر سیاستثبات ای، اطالعاتی و مشاوره

های نوظهور در سطوح برای کمک به رشد شرکت دولت هایبرنامهتجارت خارجی، بازارهای مالی(، 

دهنده خدمات به ارا ه دولتی هایسازمان و پایداری فعالیت آنها در درازمدت، ادغام ایملی و منطقه

SMEبخش و دولت بین ترنزدیک مرکز در خدمات و ارتقای کیفیت خدمات فوق، همکاریت ها برای 

انتشار  وکارهای کوچک و متوسط، بهبودکارآفرینی و کسب توسعه ملی سند روزرسانیخصوصی، به

وکار بهبود فضای کسب ،وکارهای کوچک و متوسطکسب به مربوط مقررات و قوانین اجرای و اطالعات

کارآمد در  خارجی هایحضور شرکت و گذاری خارجی مستقیمسرمایه افزایش میزان جذب کشور و

 کشور

 و انتقال

 یریکارگهب

 نینو یهایفناور

 نوظهور و

های موقع فناوریروزرسانی بههای جدید و آگاهی از روند ارتقا و توسعه آنها، بهپیگیری تحو ت فناوری

های  زم، تحقیق ها و قابلیتتوانایی یشافزااز طریق ایجاد و  نوآورانه فناوریکارگیری مورد استفاده، به

نـام هـای صـاحبهای مشترک با شـرکتویژه از طریق همکاری و انجام پروكهو توسعه و تولید دانش به

 های فناورانهالمللی، استفاده از فرصتدارای دانش فنی بین
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هـای صـورت مطابق با پیشینه تحقیـق و مصـاحبه

هـای مشـیگرفته، نهادهای حاکمیتی مؤثر بر تدوین خط

وکارهای کوچک و متوسط به شـرح جـدول توسعه کسب

هـای همننین بـا توجـه بـه مصـاحبه استخراج شدند. 5

 1صورت گرفته، مدل مفهومی پژوهش به صـورت شـکل 

 باشد.می

 

 وکارهای کوچک و متوسطهای توسعه کسبمشیثر بر خطؤنهادهای حاکمیتی م -5جدول 

 بخشریز نهادها عنوان

نهادهای 

 گذاریمشیخط

نهادهای حاکمیتی )خارج 

 از دولت(

مجلس شورای  دیوان عدالت اداری،مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، 

 شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشوراسالمی، 

 نهادهای دولتی

های دولتی، معاونـت علمـی و فنـاوری هیأت دولت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک

ریاست جمهوری، معاونت زنان ریاست جمهـوری، وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی، وزارت 

علوم، تحقیقات و فنـاوری، وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت فرهنـ  و ارشـاد اسـالمی، وزارت 

اقتصـادی و دارایـی،  صنعت، معدن و بازرگانی، وزارت امور خارجه، اتـاق بازرگـانی، وزارت امـور

جهاد دانشگاهی، مرکـز آمـار ایـران، وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح، سـازمان ملـی 

رسـانی، انقــالب فرهنگــی، اطالعـات :عــالیهای شـورااستاندارد، مناطق آزاد و ویژه تجـاری، 

 های کاربردی و شـورای عالی اداریتحقیقات و فناوری، آموزش

 مردمینهادهای 

نهـاد، هـای مـردمها و سازمان، انجمنهاشهرداری :مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند

هـای های تولیدی، توزیعی و خدماتی، انجمن صـنایع کشـور، انجمـنشوراهای صنفی و اتحادیه

ه و محلـشهر و شهرسـتان و اسالمی  هایشورا، هاشورای عالی استانشده، علمی و صنعتی ثبت

 روستا

 

 
 وکارهای کوچک و متوسط با تأکید بر نوآوری در ایرانگذاری در توسعه کسبمشیمدل خط -1شکل 
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 گیری و پیشنهادنتیجه -6

در این پژوهش سعی گردید الگوی مناسب توسـعه 

متوسط با تأکید بـر وکارهای کوچک و ها کسبمشیخط

گـذاران بـا اسـتفاده از ایـن نوآوری ارا ه شود تا سیاسـت

وکار را دریافته و با چارچوب، عوامل مهم در توسعه کسب

دهی مناسب نسبت به تخصیص سرمایه لحاظ کردن وزن

مالی، انسانی و زمانی اقدام کنند. با توجه به ابعاد متنـوع 

پیشنهادهایی برای  ها دارایاین پژوهش، هر یک از مؤلفه

 باشد.گذاران و مدیران میسیاست

وکار، توجه به در بعد عوامل مرتبط با توسعه کسب

 هاییتـرین مؤلفـهتوان یکی از مهممزیت رقابتی و بازار را می

وکارهای ایرانی بـه آن توجـه دانست که در توسعه کسب

 مناســبی نشــده اســت. مزیــت رقــابتی در بحــ  توســعه

 وکار، پایه اصلی ایده و پتانسـیلعملکرد کسبوکار و کسب

 سازد و توجه به شدت و مـدت آن، دو عامـلمحصول را می

است. وکارها کننده در موفقیت عملکرد کسباصلی تعیین

 شـود کـه کارآفرینـانبه این مسئله سبب مینداشتن دقت 

ای بپردازنـد کـه در زمـان کوتـاهی مدت زیادی به ایـده

است و بعد از مدتی مزیت آن از بین دارای مزیت رقابتی 

رفته، اما شرکت بدون توجه به از بین رفتن مزیت هنـوز 

به آن مشغول است. این امر به ویژه در بازارهای فنـاوری 

اطالعات که ماهیت تند رشـد و بسـیار متغیـر آن باعـ  

هـا بسـیار زود منقضـی شـوند شود مدت زمان مزیتمی

شـود بـرای پیشـنهاد میاهمیت بیشتری دارد. از این رو 

وکارهـای ایرانـی در گـذاری در کسـبمشـیتوسعه خـط

ابتدای سنجش ایده، به مزیت رقابتی خود در آن ایـده و 

گیری صنعت مشخص توجه گردد، آن را به درستی اندازه

 کنند و از مدت زمان پایداری آن مزیت، عوامـل تهدیدکننـده

 آن و میزان پتانسیل سودآوری آن آگاهی یابند.

هــا و کارکردهــای در بعــد عوامــل نــوآوری، ویژگی

و تأکیـــد آن بــر توســـعه  هــای ملـــی نــوآوریامنظــ

شود. توسـعه نـوآوری در گذاری بیشتر نمایان میسیاست

ــه ــول، مجموع ــب محص ــدهقال ــی ای از ای پردازی، طراح

محصول، انتخاب صحیح بـازار هـدف، تـدوین اسـتراتژی 

های دخیـل در توسـعه محصـول مناسب  از جمله مؤلفـه

ها، بخش بزرگـی هستند. به دلیل ماهیت تقلیدی نوآوری

بـرداری محتـوایی و سازی و کپـیها با شبیهاز این مؤلفه

ـــاهری و بومی ـــرات ظ ـــازیتغیی ـــورت س های  زم ص

ــد. می ــربزرگپذیرن ــایی  نیت ــد، توان ــن بع ــئله در ای مس

سازی به شکل کاربردی بـرای بـازار داخلـی اسـت. بومی

هـای جدیـد برای مثال در شرایطی که بسیاری از نوآوری

جهانی مبتنی بر فضای ابری هستند، در کشـور  در سطح

ما به دلیل دسترسی محدود به شبکه، امکان اسـتفاده از 

کنندگان و در عـو  مصـرف وجود دارندها قابلیت برخی

 ین نیاز دارند. چنین شـرایطی اسـتفاده از به قابلیت آف

ها و متخصصانی که بتواننـد تغییـرات  زم را نویسبرنامه

هـای مناسبی ایفا کنند، یکی از مسـا ل شـرکتبه شکل 

 شود. کارآفرین تلقی می

ترین پیشنهادهای پـژوهش در توسـعه یکی از مهم

هاسـت. در واقـع مشـیبندی در ارا ه خطمشی، زمانخط

نکـردن رعایـت  ،یافته پـژوهش در ایـن زمینـه نیترمهم

گـذاران اسـت. بـا توجـه بـه مشـیبندی توسط خطزمان

شـود کـه یی مداوم کارآفرینـان، توصـیه میروحیه نوجو

گـذاری خـود را بـر های سیاسـتگذاران بسـتهمشیخط

شود مبنای سرعت و تغییرات نوآوری که به بازار ارا ه می

وکارهـا و ها در راستای کسـبمشیارا ه دهند تا این خط

 عملکردهای آنها باشد.

توجه به محصو ت و خدمات برای ایجاد و توسـعه 

ها، یکی دیگر از نتایج پژوهش بود. تحلیل نشان مشیخط

گذاران غالبـا  بـر محصـو ت و خـدمات مشیداد که خط

ــده محصــو ت و موجــود تمرکــز می ــر آین ــد و کمت کنن

دهند. از ایـن رو توجـه بـه خدمات را مورد توجه قرار می

وکـار در های کسـبمحور و تأکید بر مـدلمحتوای آینده

 شود.وکارها توصیه میکسبگذاری توسعه سیاست

استفاده از رفتارهای کارآفرینانه، به عنـوان یکـی از 

طلبی، های شرکت شناخته شـد. فرصـتویژگی نیترمهم

ایـن رفتارهـا بـود. اگرچـه  نیترمهمچا کی و یادگیری، 

های ایرانی به دلیل اندازه خود چا ک تلقی اغلب شرکت
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 ژهیوبـهشوند اما بـه دلیـل سـطح پـایین یـادگیری و می

تواننـد سنجش مزیت رقابتی خود به طور دا می نمیعدم

مند شـوند تـا از به طور مناسب از فواید این چا کی بهره

توان سطح یشتر میهای محیطی استفاده کنند و بفرصت

های کارآفرین را سطح مدیریتی تلقی کرد تا اداره شرکت

ــن در حــالی اســت کــه  ــن ویژگیکــارآفرینی. ای هــای ای

ــرکت ــاز داردش ــه را نی ــدیریت کارآفرینان ــن رو . ها، م از ای

مشـی خط گذاران باید در توسعهگذاران و سیاستمشیخط

 وکارهای کوچک و متوسط توجه نمایند. کسب

تـوان گفـت مرتبط با زیرسـاخت میدر بعد عوامل 

ــا ــلت ــی عملکــرد قاب قبــولی را در کنون کارآفرینــان ایران

اند. ها داشـتههـا و اسـتفاده از فرصـتمواجهه بـا چـالش

هـا های به وجود آمده در نتیجـه تحریماستفاده از فرصت

ها بـه اسـتفاده از تبه شکل گسترده بیانگر توجـه شـرک

ــدازی های محیطــی اســت. از ســوی دیگــر راهفرصــت ان

ها بـرای های اطالعات بازار توسط هر یک از شـرکتنظام

مقابله با خالء ناشی از نبود چنین نظام فراگیری، تالشـی 

رسـد برای پر کردن این نیاز است. با این حال به نظر می

اطالعـات های صـنفی بـرای ایجـاد نظـام ایجاد اتحادیـه

ها، راهکار مناسبی استفاده برای همه شرکتفراگیر و قابل

برای مقابله با تهدیدات محیطی باشد. چنـین رویکـردی 

تواند دو مؤلفه دیگر زیرساختی  یعنی نظـام توزیـع و می

 گذاری را نیز مورد تأثیر قرار دهد.زیرساخت قانون

هـای همننین مطابق با پیشینه تحقیق و مصـاحبه

های انضباطی و بازدارنـده بـرای مشیگرفته، خطصورت 

 وکارهای کوچک و متوسط عبارتند از: توسعه کسب

هـای ایجاد دفاتر کـارآفرینی در کلیـه دسـتگاه -1

 هااجرایی و دانشگاه

 ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور  -2

رسـانی و توسعه و تقویت مراکز مشاوره، اطـالع -3

سـازی ها و منـاطق و شبکهکارآفرینی در اسـتانخدمات 

 بین آنها

سـازی و هـای  زم بـرای شبکهایجاد سـازوکار -4

 های کارآفرینیسازی فعالیتخوشه

هــای  زم بــرای توســعه کــارآفرینی ایجــاد ســازوکار -5

 سازمانی 

های  زم بـرای تعـامالت ملـی و ایجاد سازوکار -6

 مناسبات هایشبکه تقویت و کارآفرینان و توسعهفراملی 

 و پژوهشـگران و فراملی کارآفرینـان، دانشـمندان و ملی

 و اسـالمی هـایاولویـت کشـور بـا المللـیبین همکاری

  زبانیفارس هایکشور

ــرکت -7 ــاد ش ــذب ایج ــی ج ــادر تخصص ــای م ه

 های خرد برای توسعه کارآفرینیاندازپس

های  زم برای جذب کارآفرینـان سازوکارایجاد  -8

 ایرانی مقیم خارج کشور

هــای  زم بــرای تعامــل مــؤثر ایجــاد ســازوکار -9

 های علم و فناوریکارآفرینان با مراکز رشد و پارک

ایجـاد بانـک اطالعـات تخصصـی کارآفرینــان  -10

 داخل و خارج کشور 

ســازی هــای  زم بــرای پیادهایجــاد ســازوکار -11

 های فرشتگان و خیرین حامی کارآفرینیدلم

هـای  زم بـرای انتقـال نتـایج ایجاد سازوکار -12

 های اقتصادیتحقیق و توسعه به بخش

 هـایانجمـن مـؤثرتر بندیرتبه و ساماندهی -13

 پژوهشـی مؤسسـات و بنیـاندانش هـایو شرکت علمی

 آنها به کار ارجاع از و حمایت غیردولتی

پیشرفته  هایمهارت آموزش توسعه از حمایت -14

 سـهم افـزایش منظـور بـه خصوصـی، مشارکت بخش با

 المللی.های بینبازار از کشور

هـای همننین مطابق با پیشینه تحقیق و مصـاحبه

ــه، خط ــعه مشــیصــورت گرفت ــرای توس ــوزیعی ب های ت

 وکارهای کوچک و متوسط عبارتند از:کسب

سـازی فرهنـ  پیرامون نهادینهانجام مطالعات  -1

 اندیشیدن 

 آفرینیترویج اخالق و رفتار کارآفرینی و ارزش -2

 با تأکید بر نقش خانواده

ریزی بــرای تغییــر رویکردهــا بــه ســوی برنامــه -3

 خالقیت، نوآوری و کارآفرینی
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مطالعه و بررسی قوانین و مقـررات بـا رویکـرد  -4

 سازی فرهن  کارآفرینینهادینه

های ها و قابلیتفاده بهینه از تمامی ظرفیتاست -5

 ها برای ترویج فرهن  کارآفرینی رسانه

اندازی شـبکه کـارآفرینی در صـدا و ایجاد و راه -6

 سیمای جمهوری اسالمی ایران 

ریزی تغییر رفتار سـازمانی بـرای تبـدیل برنامه -7

 های کارآفرینهای موجود به سازمانسازمان

هـای مـدل اجرایهای  زم برای سازوکارایجاد  -8

 های کارآفرینتعالی سازمان

های کارآفرینی بـرای تکـریم برگزاری جشنواره -9

 کارآفرینان و ارتقای فرهن  و روحیه کارآفرینی در کشور

های کـارآفرینی در سـطح برگزاری نمایشـگاه -10

 المللیای و بیناستانی، ملی، منطقه

الگوســــازی از زنــــدگی و مستندســــازی و  -11

 آفرین کشورهای کارآفرینان برجسته و نقشاندیشه

اصالح و بازمعماری ساختار مؤسسات فرهنگی  -12

 ایرانی و کارآفرینی و تقویت -در انطباق با فرهن  اسالمی

های علمی حوزوی و مؤسسات نهاد نیمابیفتعامل 

 فرهنگی.

هـای مصـاحبههمننین مطابق با پیشینه تحقیق و 

های توزیع مجـدد بـرای توسـعه مشیصورت گرفته، خط

 وکارهای کوچک و متوسط عبارتند از:کسب

متنوع   مالی هایمشوق و سازوکارها از استفاده -1

 هـایمعافیـت وام، کمـک، مالیـاتی، جملـه معافیـت از

 هایکارآفرینان و بنگاه تقویت های برایتعرف و گمرکی

  نوآور بنیان ودانش

پیوند بین  یبرقرارهای  زم برای ایجاد سازوکار -2

 گذاران داخلی و خارجی و کارآفرینان سرمایه

ــازوکار -3 ــاد س ــرای پیادهایج ــای  زم ب ــازی ه س

گونـه های موفق نوآوری باز بـه منظـور رشـد جهشمدل

 های کارآفرینیفعالیت

گیــری انــدازههــای ســازی و اجــرای مــدلبومی -4

 های توسعه اقتصاد کارآفرینیشاخص

ایجـــاد مـــدیریت یکپارچـــه راهبـــری بـــرای  -5

 گذارکارآفرینان سرمایه

ــاخت -6 ــعه زیرس ــاد و توس ــرای ایج ــای  زم ب ه

هـای رقـابتی گذار با تأکیـد بـر مزیـتکارآفرینان سرمایه

آفرینی همراه بـا توسـعه تکنولـوكی سـبز، کشور و ثروت

 انسان و اقلیم حفظ سالمت

کـارآفرینی بـا  توسـعه مالی تأمین نظام ساماندهی -7

 گذار خطرپذیرتمرکز بر تأمین سرمایه از طرف مالک یا سرمایه

ـار تولید، هایجریان بین افزاهم و مستمر ارتباط -8 ، انتش

 به محصول ایده تبدیل فرایند تقویت و دانش توسعه و کاربرد

هـای کشـور رقابتی و اولویـتهای تعیین مزیت -9

 گذاربرای کارآفرینان سرمایه

 از حمایـت در دولـت سـهم و نقـش افزایش -10

کارآفرینی با تمرکـز بـر تـأمین سـرمایه از طـرف  توسعه

 گذار خطرپذیرمالک یا سرمایه

ـــدوین عارضـــه -11 ـــوانین موجـــود و ت ـــابی ق ی

 هـای مناسـب قـانونی و حقـوقی بـرای توسـعهسازوکار

ینی با تمرکز بر تأمین سـرمایه از طـرف مالـک یـا کارآفر

 گذار خطرپذیرسرمایه

 و تحقیقـاتی هـایبخـش تعامل از پشتیبانی -12

 و تحقیقـاتی هایشبکه توسعه و طریق ایجاد از صنعتی

بنیان وابسـته های دانشو گسترش شرکت ایجاد فناوری،

 و انتقـال مراکـز ها و مراکز تحقیقـاتی و نیـزبه دانشگاه

های رقـابتی سازی ایده و فناوری با تأکید بر مزیتتجاری

 زیستکشور و حفظ محیط

ســازی ســازوکار  زم بــرای ایجــاد و فراهم -13

ــاد ــترش نه ــاتر گس ــون دف ــایی همن ــت در  IPه و پتن

ها و مراکــز تحقیــق و توســعه، مراکــز تحقیــق و دانشــگاه

هــای توســعه چنــدملیتی در بخــش خصوصــی، شــرکت

 های مالی خطرپذیر.مادرتخصصی نوآوری، صندوق

هـای همننین مطابق با پیشینه تحقیق و مصـاحبه

سیاسی برای توسعه  -های قانونیمشیصورت گرفته، خط

 وکارهای کوچک و متوسط عبارتند از:کسب
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وضـع موجـود ارا ـه خـدمات و  شناسـیآسیب -1

ها اعم از مالی و غیرمالی به کارآفرینان و اصالح و حمایت

 های موجود بهبود روش

بازنگری و اصالح قوانین و مقـررات موجـود بـا  -2

کار و توسـعه اقتصـاد مبتنـی بـر وهدف سـهولت کسـب

 ها کارآفرینی و خلق ارزش

ـــازوکار -3 ـــرای ایجـــاد س ـــای  زم ب ـــعه ه توس

هـای کـارآفرینی اعـم از جـذب گذاری در فعالیتسرمایه

گذاری مستقیم خـارجی، گذاری مشترک، سرمایهسرمایه

 های ایرانیان مقیم خارج از کشور و ...جذب سرمایه

ایجاد سازوکار  زم برای تغییر رویکرد خیـرین  -4

 های کارآفرینیبه سمت حمایت از فعالیت

ای جدید برای تأمین ریسـک بیمهوضع قوانین  -5

 های خطرپذیر کارآفرینیگذاریسرمایه

های  زم برای پشتیبانی حقـوقی ایجاد سازوکار -6

 و قضایی از محصو ت کارآفرینانه )حمایت از مالکیت فکری(

وضع قوانین و مقررات خاص در عرصـه واردات  -7

هــای کــارآفرین هــا و محصــو ت بنگــاهو صــادرات نهاده

 هاIP، فناوری و R&Dبنیان و فروش دانش

بسترسازی قانونی و حقوقی در جهت حمایت از  -8

 کارآفرینی مبتنی بر دانش، نوآوری و علم و فناوری. 

 

 منابع  -7

 گـذاریمشیفرایند خط(. 1392زاده، فتاح. )الوانی، سید مهدی  شریف

 تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا ی. عمومی.

(. بررسی موانع 1390اکبر  زرگر  مجتبی. )امین بیدختی، علی

ــاه ــعه بنگ ــود در توس ــط موج ــک و متوس ــای کوچ ه

(SMEs) هــا. و ارا ــه چــارچوب حمایــت از ایــن بنگاه

 .34-42، 138شماره  ماهنامه کار و جامعه.

(. تدوین مدل فراینـدی 1394)بابایی، سحر  توکلی، غالمرضا. 

ــت ــازمانسیاس ــذاری در س ــی. گ ــای دولت ــلنامه ه فص

 .29-53(، 3)1گذاری عمومی، سیاست

ــاقری، محمدرضــا. ) ــاب، شــهال  ب ــاقری می (. الزامــات 1391ب

گـذار و اجرایـی در فراینـد همسویی نهادهـای سیاسـت

فصــلنامه گذاری فرهنگــی عفــاف و حجــاب. مشــیخــط

 .  31-45(، 3)5تحقیقات فرهنگی، 

ـاقریباقری، محمدرضا  پورعزت، علی  اصغر  مظاهری، محمدمهـدی  ب

گـذاری مشـی(. تدوین سیستم خط1392میاب، شهال. )

ها. مجلـه افزایی مدلنگر با استفاده از همفرهنگی آینده

 .135-162، 22، شماره راهبرد فرهن 

مشی ملی شناسی تدوین خط(. روش1388فرد، حسن. )دانایی

نشـریه توسـعه کارآفرینی کشـور: چـارچوب مفهـومی. 

 .125-155(، 6)2کارآفرینی، 

ــا. ) ــایی، حمیدرض ــی  رض ــت و 1385داوری، عل ــش دول (. نق

فصـلنامه های دولتـی در توسـعه کـارآفرینی. مشیخط

 . 109-129(، 3)1ایران. علوم مدیریت 

(. عوامل اثرگـذار بـر توسـعه 1395اله  صفا، لیال. )رضا ی، روح

های کوچک و متوسط کشاورزی در استان زنجان. بنگاه

 .141-163(، 18)5اقتصاد فضا و توسعه روستایی، فصلنامه 

نــژاد، نیمــا. نــژاد، اســما  کــزازی، ابوالفضــل  ســلطانیســلطانی

سـاز هـای قطعـهیابی عملکـرد شـرکت(. عارضه1395)

سـازان تحـت کوچک و متوسط )مطالعه موردی: قطعـه

نشریه مدیریت تولیـد و پوشش ساپکوی استان تهران(. 

 .120-130(، (12)پیاپی 1)7عملیات، 

بررسی عوامل مـؤثر بـر سـنجش و (. 1390شیرکوند، سعید. )

اتـاق . تهران: انتشـارات وکار در ایرانبهبود فضای کسب

 بازرگانی و صنایع و معادن تهران.

هـای نـوآوری (. سیاست1395فو دی، مهران  زنگنه، افسانه. )

تأمین مالی برای توسعه کـارآفرینی مقایسـه سـنگاپور، 

چهارمین همایش ملی و دومین همایش تایوان و ایران. 

 های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد.المللی ایدهبین

ـازوکارهای1393هری، شـهریار. )کریمی، آصف  بوذرجم  (. تحلیـل س

نشـریه وکارهـای کوچـک و متوسـط. تأمین مالی کسب

 .467-486((، 25)پیاپی3)7توسعه کارآفرینی، 

(. 1395زن، عبدالحمیـد. )مرادی، شیوا  رضـایی، بیـژن، پـا 

شناسایی عوامل توسعه کارآفرینی از منظـر کارآفرینـان 

ایرانی )مورد مطالعه: تجربه زیسته کارآفرینان در برنامه 

ــایش(. نشــریه  ــونی پ ــارآفرینیتلویزی (، 3)9، توســعه ک

532-513. 

معاونت اقتصادی اتاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و کشـاورزی 

 . سا ل روز اقتصاد ایرانبررسی م(. 1395ایران. )
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ــی ناصــحی ــه  حبیب ــدرآبادی، محبوب ــی ب ــد  حبیب ــرد، وحی ف

(. عوامــل ســاختاری مــؤثر بــر 1389بــدرآبادی، علــی. )

هـا )مطالعـه مـوردی نوآوری و خلق دانـش در سـازمان

پژوهشـنامه مالیـات، دوره سازمان امور مالیاتی کشـور(. 
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