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چکیده
هدف اصلي این تحقيق شناسایي و تحليل سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و
متوسط در استان قزوین است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقيق،
کمي است .شيوۀ جمعآوری دادهها از نوع توصيفي -پيمایشي است .جامعة آماری این تحقيق
مدیران کسبوکارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بودند که بر اساس فرمول کوکران
 31نفر از آنها به روش نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند .ابزار اصلي
جمعآوری داده ها پرسشنامه بود که روایي آن از طریق پانل متخصصان بررسي و کسب شد.
برای تعيين ميزان پایایي پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ( .)5/39دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  33و همچنين نرمافزار  LISRELنسخة  8/0تجزیهوتحليل
شدند .یافتههای تحقيق نشان ميدهد که سازوکارهای مالي  -تسهيالتي ،حمایتي ،آموزشي،
مدیریتي و ارتباطي از جمله مهمترین سازوکاهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
هستند.
واژههای کلیدی :توسعه ،سازوکارها ،کسبوکارهای کوچک و متوسط
* نویسندۀ مسئول:

Email: ent.start@gmail.com
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مقدمه
کسبوکارهای کوچک و متوسط بخش جدایيناپذیر فرایند تحول و دگرگوني در بازار رو
به گسترش دنيای امروز هستند .این کسبوکارها در ابداع شيوههای جدیدی که به تغييرات
فناوری و افزایش توانایي توليد منجر خواهد شد نقش مهمي ایفا ميکنند .ميتوان گفت چنين
واحدهایي در جستوجوی تغيير و تحول و رقابت هستند ،چون در حال دگرگونکردن
ساختار کلي بازارند (اکس زولتان جي)3181 ،؛ همچنين ایجاد و توسعة کسبوکارهای
کوچک و متوسط سياستي مهم در ایجاد مشاغل جدید ،تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و
رشد کشورها بهشمار ميرود و به این دليل است که باید توجه ویژهای به کسبوکارهای
کوچک و متوسط شود؛ زیرا کسبوکارهای کوچک و متوسط قادرند خود را با محيط
امروزی وفق دهند؛ همين طور ساختار آنها امکان تطبيق با تغييرات و تحوالت گسترده و
همهجانبه را فراهم ميسازد و حفظ و بقایشان را امکانپذیر ميکند (.)Garavan et al.,1994
در ایران نيز کسبوکارهای کوچک و متوسط نقش بسزایي در توسعه و رشد اقتصادی ایفا
ميکنند .بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهركهای صنعتي ایران ،حدود  35درصد
بنگاههای اقتصادی در ایران را بنگاههای با کمتر از  05نفر کارمند تشکيل ميدهند (سازمان صنایع
کوچک و شهركهای صنعتي ایران .)3135 ،آسيبشناسي این بنگاهها ،مطالعه بر روی دالیل
موفقيت یا شکست آنها و ارائة مدل بومي موفقيت کسبوکارهای کوچک و متوسط ميتواند
کمک شایان توجهي به ارتقای کارایي ،بهبود عملکرد و رقابتپذیری آنها در بازار بين المللي
کند .اگرچه پژوهشهای زیادی در ادبيات کسبوکارهای کوچک و متوسط انجام شده است،
تاکنون تحقيق جامعي دربارۀ سازوکارهای توسعة این نوع کسبوکارها و اولویتبندی این
سازوکارها انجام نشده است .سازوکارهایي که کسبوکارهای کوچک و متوسط برای دستيابي به
رشد و توسعه به کار ميگيرند موضوع جدیدی است که ادبيات رشد کمتر به آن توجه کرده
است؛ از این رو مطالعة حاضر بيشتر بر این موضوع تمرکز ميکند .شناسایي این سازوکارها
ميتواند سياستگذاران و سازمانهای سياستگذاری را برای اقدامهای هدفمند و اثرگذار در
ارتباط با این بنگاهها کمک کند و همچنين به صاحبان کسبوکارها در تمرکز بر اقدامهای
کليدی یاری کند و اهرمي برای دستيابي به رشد و توسعه و ارتقای عملکرد کسبوکارها باشد.
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بنابراین ،هدف اصلي این مقاله شناسایي و تحليل سازوکارهای توسعة کسبوکارهای
کوچک و متوسط است .مهمترین پرسشي که اینجا مطرح ميشود این است که مهمترین
سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط کدامند؟
مروری بر پیشینة تحقیق
توسعه و شکوفایي بخش بزرگي از اقتصاد جوامع گوناگون در دنيای امروز وابسته به
سازوکارهایي است که در آن کسبوکارهای جدید شکل و توسعه ميیابند .سازوکارهای
توسعة کسبوکارها مجموعه راهکارهایي است که توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
را در یک جامعه تسهيل ميکند و شرایطي را برای کارآفرینان فراهم ميسازد تا بتوانند
موقعيت رقابتي خود را در بازار بهبود بخشند ( .)Covin et al., 1990در این ميان ،افراد
کارآفرین هر جامعه نقش اصلي را در ایجاد این کسبوکارها ایفا ميکنند و کارآفریني
ابزاری نيرومند برای شناخت فرصتهایي است که بهرهگيری از آنها ميتواند باعث رفع
مشکالتي همچون اشتغال ،کمبود نيروی انساني خالق و پویا ،پایينبودن بهرهوری ،کاهش
کيفيت محصولها و خدمات ،رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود (.)Landstrom, 2005
امروزه ،اقتصاد کشورهای توسعهیافته بر محور کسبوکارهای کوچک و متوسط استوار است
و عموماً کارآفرینان این بنگاهها را تاسيس ميکنند که معموالً وجوه مورد نياز برای توسعة
طرح و ایدۀ خود را در اختيار ندارند (ایزدخواه و اصغریزاده .)3188 ،این شرکتها سهم
بسزایي در توسعة صنایع پيشرفته و ایجاد اشتغال دارند و نسبت به شرکتهای بزرگ از
انعطافپذیری باالیي برخوردارند.
عالوه بر این ،کسبوکارهای کوچک و متوسط مزایای بسيار زیاد دیگری نيز دارند.
بنگاههای کوچک با هزینههای عمومي کم و ظرفيت محدود ماشينآالت ،انعطافپذیری
بيشتری دارند .این صنایع با ایجاد شبکههای ارتباطي منظم و همکاریهای نظاممند با یکدیگر،
ضمن دستيابي به شاخصهای توليد انبوه ،از مزیتهای کسبوکارهای کوچک همچون
نوآوری و تنوع نيز برخوردارند (برخورداری .)3183 ،بيشترین منافع رشد کسبوکارهای
کوچک و متوسط مربوط به کمک این نوع کسبوکارها به بخش استخدام و اشتغال است
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()Hamilton and Dana, 2003; Reid and Harris, 2004؛ بنابراین بسياری از دولتها
متقاعد شدهاند که باید بستر رشد و توسعه را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم سازند و
آنها را حمایت کنند (.)Kyaw, 2008
آمبویس و مالدوني کسبوکارهای کوچک و متوسط را واحدهای اقتصادی که از طرف
شخصي مستقل(کارآفرین) بهآساني قابل تأسيس و ادارهاند در نظر ميگيرند ( & Amboise

 .)Muldowney, 1988واحد صنعت و تجارت 3برای اهداف آماری تقسيمبندی زیر را به کار
ميبرد:
2

 )3کسبوکارهای خرد  3 :تا  3نفر نيروی انساني؛  )2کسبوکارهای کوچک 35 :تا 33
نفر نيروی انساني (شرکتهای خرد را هم شامل ميشود)؛  )1کسبوکارهای متوسط 355 :تا
 333نفر نيروی انساني؛  )9کسبوکارهای بزرگ :بيش از  255نفر نيروی انساني.

اهميت صنایع کوچک و متوسط در رشد و ثبات اقتصادی بلندمدت ،به اندازه و ساختار آنها
مربوط است که در شرایط خاص به آنها امکان ميدهد منعطف باشند و بتوانند با شرایط
اقتصادی نامساعد مقابله کنند .صنایع کوچک و متوسط بيشتر از صنایع بزرگ کاربر هستند و به
همين سبب برای ایجاد مشاغل جدید به هزینههای سرمایهگذاری اندکي نياز دارند ( Tommaso

 .)& Sabrina., 2000صنایع بزرگ اثرپذیری شدیدی از صنایع کوچک و متوسط دارند و
بازدهي آنها تا حد زیادی تحت تأثير صنایع کوچک و متوسط است ( .)Hillary, 2000یکي از
شرایط مهم برای موفقيت پایدار در اقتصاد جهان امروزی نيز گسترش این صنایع است و این
صنایع در تثبيت درآمدها ،رشد اقتصادی و اشتغال جامعه نقش مهمي ایفا ميکنند (.)Luo, 2000
بنگاههای توليدی کوچک دارایيهای ناملموس شایان توجه اما معموالً دارای سرمایه و منابع
محدود برای حمایت از توليد و بازاریابي هستند؛ افزون بر این ،بازار توليدات آنها پيوسته
درحال تغيير است و جهاني شده است ،چنان که قابليت آنها در بهدستآوردن و مدیریت منابع
کمياب برای بقا و ادامة حيات محدود شده است .با وجود این محدودیت ،شکست
کسبوکارهای کوچک نسبت به قبل کمتر شده است ()Kim et al., 2008؛ بنابراین توسعة
1. DTI Department of Trade and Industry
2. Micro firm
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بنگاههای کوچک و متوسط رمز توسعة اقتصادی کشور است .بنگاهای کوچک و متوسط از راه
چهار مجرای کارآفریني ،نوآوری و تغيير فناوری پویایي صنعت و در نهایت ایجاد فرصتهای
شغلي و افزایش درآمد بر اقتصاد جهاني تأثيرگذارند؛ همچنين شدتیافتن رقابت جهاني ،افزایش
بياطميناني و تقاضای فزاینده برای محصوالت متنوع باعث شده است که توجه به این صنایع
بيشتر شود .هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیتهای ناشي از اثر مقياس انبوه ،دامنة توليد،
تجربه و اثر سازماندهي هنوز هم مورد توجه سياستگذاران اقتصادی هستند ،مزیتهای صنایع
کوچک و متوسط این صنایع را در توليد اغلب کاالها به انتخاب اول مبدل ساخته است (غفاری
آشتياني و پيرمحمدی .)3187 ،در این بين ،بهدستآوردن وجوه مورد نياز و سایر ملزومات برای
راهاندازی و تداوم این کسبوکارها همواره به شکل معضلي برای کارآفرینان مطرح بوده است.
فرایند بهدستآوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفة
مدیریت کسبوکارها منصرف کند .هریک از مراحل مختلف دورۀ عمر کارآفرینان دارای
ویژگيهای خاص خود است و در هریک از مراحل مختلف این دوره منابع مالي مختلفي قابل
دسترسي است .دامنة گستردهای از منابع تأمين مالي (با امکانپذیری و هزینههای گوناگون) در
دسترس کارآفرینان قرار دارد (.)Deakins & Freel, 2003
مرور ادبيات گوناگون برای تحليل سازوکارهای یاریرسان در راهاندازی و توسعة
کسبوکارهای کوچک و متوسط به مطالعة تحقيقاتي منجر شد که در ادامه ارائه ميشود :بر
اساس الگوی مفهومي دیدهبان جهاني کارآفریني ،سازوکارهایي که به ایجاد و توسعة
کسبوکارهای جدید کمک ميکنند عبارتند از :تأمين مالي ،سياستهای دولت ،برنامههای
دولت و آموزش و تربيت ( .)Reynolds et al., 2010عالوه بر این  GEMمواردی از قبيل
انتقال تحقيق و توسعه ( ،)OECD, 2010زیرساختهای قانوني و تجاری ،دسترسي به
زیرساختهای فيزیکي و هنجارهای فرهنگي و اجتماعي( )Wilson et al., 2007را از دیگر
سازوکارهای مؤثر در ایجاد و توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط ميشمارد .نتایج
تحقيق انصاری و سلمانيزاده ( )3188نشان داد که مؤلفههایي از قبيل تجربة شخصي ،نقش
دولت ،نقش بخش خصوصي ،عوامل سياسي داخلي و خارجي ،عوامل فرهنگي و اجتماعي،
عوامل فناوری و عوامل جمعيتي در توسعة کسبوکارها تأثير داشتهاند.
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از نظر لينستراند و همکاران وی شبکة اجتماعي کارآفرین و تأمين مالي مهمترین نقش را
در رشد و راهاندازی و توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا ميکنند ( Lindstrand et

 .)al., 2011بر اساس تحقيق شریفزاده و همکاران ( ،)3183مشخص شد که در زمينة
اولویتبندی نيازهای حمایتي توسعة کسبوکارهای کشاورزی ،از بين حمایتهای نهادی،
پرداخت تسهيالت بانکي ،آسانشدن امور اداری ،توسعة زیرساختها ،شفافسازی قوانين و
امور حقوقي ،واگذاری زمين ،پرداخت یارانه ،تنظيم بازار و گسترش پوشش بيمه و در بين
حمایتهای آموزشي و اطالعاتي ،امور و روند اداری مرتبط با راهاندازی و مدیریت
کسبوکارها ،زمينهها و فرصتهای موجود و آتي کارآفریني ،قوانين و امور حقوقي مرتبط با
راهاندازی و مدیریت کسبوکار ،نوشتن طرح توجيهي ،مکانیابي ،سازهها و تأسيسات
کسبوکار و برنامهریزی توليد ،در باالترین اولویتها قرار داشتند .بر اساس نتایج تحقيق
احمدپور داریاني و کمال ( )3183مشخص شد که شناخت راهبردهای کارآفرینانه ،تدوین
راهبردهای کارآفرینانه و عملکرد واحد کسبوکار ،از جمله سازوکارهایي هستند که سهم
عمدهای در عملکرد موفقيتآميز واحدهای کسبوکار کشاورزی داشتهاند .یداللهي فارسي و
همکاران ( )3135بيان داشتهاند که ساختار سازماني ،امکانات فيزیکي ،نظام پژوهشي ،نظام
مالي ،نظام منابع انساني ،استراتژی سازماني ،نظام منابع اطالعاتي ،فرایندها و روشهای کاری و
سيستم کنترل و نظارت دارای در باالترین اولویتها در زمينة عوامل ساختاری مؤثر بر توسعة
کارآفریني قرار داشتهاند .زیودار و قاسمي ( )3135در پژوهشي در زمينة اولویتبندی عوامل
تسهيلگر در راهاندازی کسبوکارهای کوچک و متوسط به ارجحيت شرایط چارچوب
کارآفرینانه بر شرایط کارآفرین پي بردند .لرنر و هابر نيز در تحقيق خود عوامل مؤثر بر فرایند
کارآفریني و موفقيت شرکتهای کارآفرینانه را به چهار گروه ویژگيهای شخصي و
روانشناختي کارآفرینان ،حمایتهای مالي و مشورتي دولتي ،جذابيتهای محيطي محل
فعاليت شرکت و تنوع خدمات قابل ارائه تقسيمبندی کردهاند (.)Lerners & Haber, 2000
هينونن و کوروال در تحقيق خود در کشور فنالند بر نقش حمایتها و تشویقهای مدیریت،
انگيزش افراد و وجود شفافيت در راهبردها در راستای گسترش اطالعات مرتبط با توسعة
کارآفریني سازماني تأیيد کردهاند (.)Heinonen & Korvela, 2003
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دی پایليس و ریردون و کيگوندو ویژگيهای شخصيتي منابع اطالعاتي را در ایجاد و
توسعة شرکتهای کوچک و متوسط موثر دانستهاند ( & Kiggundu, 2002; De Pillis

 .)Reardon, 2007جيان گيوها و همکاران ( )2553دریافتند که استقرار نظام تحقيق و توسعه
ميتواند سيستم برنامة کارآفریني را با نوآوری و خالقيت تلفيق کند؛ از این رو بهکارگيری
این رویکرد تحقيق و توسعه موجب ميشود تا خالقيت و نوآوری از طریق کارآفریني افزایش
یابد؛ همچنين آنها دریافتند که استراتژی تحقيق و توسعه موجب افزایش توانمندی منابع
انساني و توسعة کارآفریني ميشود؛ بنابراین با بررسي پيشينة تحقيق مشخص شد که در زمينة
توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارآفرینانه سازوکارهای مختلفي وجود دارد.
با بررسي پيشينة تحقيق مشخص شد که رشد و توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
در گرو مجموعهای سازوکارهاست و این خود نخست نيازمند شناسایي و مشخصکردن این
سازوکارهاست .برخي از اهداف این پژوهش عبارتند از:

شناسایي و اولویتبندی سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
دستهبندی سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
اولویتبندی سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر از نظر ماهيت ،از نوع پژوهشهای کمي و از نظر هدف جزو تحقيقات کاربردی
است که بر پایة راهبرد پيمایش به انجام رسيد .جامعة آماری شامل  273نفر از مدیران
کسبوکارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بود که با استفاده از فرمول کوکران  31نفر
به عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب
نمونههای تحقيق برای پاسخگویي به پرسشنامه انتخاب شدند؛ بدین ترتيب که هریک از
شهرستانها به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد و متناسب با حجم هریک از آنها نمونهگيری
صورت پذیرفت .دادههای مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محققساخته گردآوری شد که بر
اساس پيشينة تحقيق تدوین شده بود و شامل دو بخش ویژگيهای فردی و حرفهای مدیران و
سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط ( 17گویه) بود که در قالب طيف
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ليکرت بررسي شدند .روایي صوری پرسشنامه را متخصصان بازنگری و تأیيد کردند و برای
تعيين قابليت اعتماد پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و ميزان آن برای مقياس
اصلي پرسشنامه یعني سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط 5/39به دست
آمد .پس از تکميل پرسشنامهها ،اطالعات موجود در آنها کدگذاری شدند و با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخة  33و همچنين نرمافزار  LISRELنسخة  8/0مورد تجزیهوتحليل قرار
گرفتند .از نرمافزار ليزرل برای انجام تحليل عاملي تأیيدی به منظور تأیيد نتایج تحليل عاملي
اکتشافي استفاده شده است .برای تجزیهوتحليل دادهها از روشهای آماری توصيفي و
استنباطي نظير فراواني ،درصد ،ميانگين ،ضریب تغييرات ،تحليل عاملي اکتشافي و تحليل
عاملي تأیيدی استفاده شد.
یافتهها
بررسي ویژگيهای فردی و حرفهای پاسخگویان نشان داد که بيشتر آنها مرد ( 87/2درصد) و
بقيه ( 32/8درصد) زن بودند .ميانگين سني مدیران مورد مطالعه تقریباً  95سال بود که رنج سني
بيشتر آنها ( 13/0درصد) بين  15تا  95سال قرار داشت .حوزۀ فعاليت شرکت بيشتر اعضای
جامعة مورد مطالعه ( 73/8درصد) صنعت بود و بيشترین فراواني در زمينة رشته تحصيلي
پاسخگویان ( 13/3درصد) مربوط به کارشناسي بود؛ همچنين مشخص شد که بيشتر افراد
جامعة مورد مطالعه ( 28/1درصد) سابقة دریافت تسهيالت بانکي داشتهاند.
همانگونه که ذکر شد ،به منظور رتبهبندی سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و
متوسط از  18گویه در قالب طيف ليکرت (از خيلي کم تا خيلي زیاد ) استفاده شد و بر اساس
ضریب تغييرات گویهها رتبهبندی شدند .همانگونه که در جدول  3مالحظه ميشود،
گویههای "اعطای تسهيالت بانکي با بهرۀ پایين" و "کاهش موانع موجود در زمينة دریافت
تسهيالت از قبيل وثيقه" در باالترین رتبهها قرار گرفتند و گویههای "انجام تحقيقات کاربردی
در زمينة بررسي موانع و راهکارهای توسعة شرکتهای کوچک و متوسط" و "اشاعة فرهنگ

کارآفریني" پایينترین رتبهها را به خود اختصاص دادند.
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جدول  .1رتبهبندی سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
انحراف

ضريب

معيار

تغييرات

87/78

1
4

رتبه

گويه

ميانگين

اعطای تسهیالت بانکی با بهرة پایین

2/42

1/66

کاهش موانع موجود در زمینة دریافت تسهیالت از قبیل وثیقه
کاهش تعرفههای گمرکی و مالیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط
بهخصوص در سالهای اولیة تأسیس
تقویت اتحادیهها و اصناف مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط
ایجاد ثبات قیمتها در بازار
کاهش محدودیتهای قانونی و بوروکراسیهای اداری در زمینة تأسیس
کسبوکارها
حمایت همهجانبة دولت از شرکتهای کوچک و متوسط
استفاده از مشاور یا افراد متخصص در امور شرکتها
تربیت نیروهای کارآزموده در مراکز آموزش عالی
برخورداری مدیران از قابلیتها و مهارتهای کارآفرینانه
فراهم کردن زمینة سرمایهگذاری مشترک در طرحها و پروژهها
رفع تبعیض بین شرکتها در زمینة اعطای تسهیالت و ارائة خدمات
بهبود روابط سیاسی اقتصادی بینالمللی
ایجاد و تقویت بورسهای رسمی مختص شرکتهای کوچک و متوسط
وجود شبکة آموزش مجازی در زمینههای تخصصی مختلف مختص
شرکتهای کوچک و متوسط
ایجاد بانک یا مؤسسة مالی مختص شرکتهای کوچک و متوسط به منظور
حمایت بیشتر
وجود محیط رقابتی سالم در بین شرکتهای کوچک و متوسط
بهبود سطح رضایت شغلی کارکنان در این کسبوکارها
تولید ،فراهمسازی یا واردات تجهیزات و امکانات مورد نیاز کسبوکارهای
کوچک و متوسط
بهرهگیری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در امور تخصصی شرکتها
تشویق و ترغیب کارکنان در این کسبوکارها به کار گروهی و مشارکت
فعال توسط مدیران
تحقیق دربارة شناسایی زمینههای مستعد برای سرمایهگذاری و فعالیت
توسط شرکتهای کوچک و متوسط
اعطای مشوقهای الزم برای حضور و فعالیت در زمینة کسبوکارهای
کوچک و متوسط

2/24

1/78

21/99

2/81

1/78

28/87

8

8/78
2/44

1/82
1/98

22/94
26/44

2
8

8/88

1/88

26/64

6

2/42
2
8/99
8/84
2/88
2/42
8/67
8/96

4/14
4/46
4/47
1/82
4/28
4/44
4/48
4/48

29/92
81/8
84/18
84/62
88/24
82/77
88/68
86/42

8
7
9
14
11
14
18
12

2/48

4/84

86/22

18

8/76

4/44

86/94

16

8/28
8/88

1/97
4/88

88/89
89/26

18
17

8/88

4/88

89/79

19

2/28

4/67

64/44

44

8/87

4/19

61/47

41

8/78

4/86

61/41

44

8/78

4/89

61/68

48

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 3131

139

ادامه جدول  .1رتبهبندی سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط
گويه

ایجاد مراکز مشاورهای به منظور ارائة خدمات الزم در زمینههای مختلف
به کسبوکارهای کوچک و متوسط
حمایت مادی و معنوی دولت از ایدههای نوآورانه
وضع سیاستهایی برای تسهیل تبادالت بینالمللی و حضور فعال
کسبوکارهای کوچک و متوسط در این عرصه
وجود نظام بیمهای قدرتمند مختص کسبوکارهای کوچک و متوسط
افزایش سطح دانش فنی مدیران و کارشناسان از طریق برگزاری دورههای
آموزشی
توسعة زیرساختها (عمرانی ،فناوری اطالعات و )...به منظور توسعة
کسبوکارهای کوچک و متوسط
ایجاد مرکزی برای برقراری ارتباط مداوم بین شرکتهای کوچک و
متوسط و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
برگزاری نشستها و جلسات هماندیشی با حضور مدیران شرکتهای
کوچک و متوسط به منظور تبادل افکار و اندیشهها و ارائة راهکارهای مناسب
تدوین طرح جامع توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط در کشور
ایجاد پایگاههای اطالعرسانی به منظور تسهیل در دریافت اطالعات بازار
افزایش سطح دانش مدیریتی و ارتباطی مدیران و کارشناسان از طریق
برگزاری دورههای آموزشی
در اولویت قراردادن شرکتهای کوچک و متوسط در زمینة واگذاری
طرحها و پروژهها
اشاعة فرهنگ کارآفرینی
انجام تحقیقات کاربردی در زمینة بررسی موانع و راهکارهای توسعة شرکتها

انحراف

ضريب

معيار

تغييرات

2/46

4/88

64/81

42

8/88

4/18

62/86

48

8/98

4/89

68/27

46

8/81

4/84

68/84

48

8/46

4/18

68/98

47

8/78

4/88

68/98

49

8/62

4/88

69/21

84

8/67

4/89

84/87

81

2/1
8/98

4/94
4/78

81/41
81/47

84
88

8/18

4/49

84/14

82

8/77

8/48

87/84

88

4/88
4/88

4/17
4/44

78/29
76/77

86
88

ميانگين

رتبه

با هدف کاهش تعداد متغيرهای مربوط به سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و
متوسط به عوامل کمتر و تعيين سهم هریک از عاملها از تحليل عاملي اکتشافي بهره گرفته
شد .بدین منظور  17متغير وارد تحليل عاملي اکتشافي شد .برای مناسببودن دادهها برای
تحليل عاملي از ضریب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .مقدار  5/350 KMOو مقدار
بارتلت  7820/929بهدست آمد که در سطح یک درصد معنيدار بود و این امر نشاندهندۀ
مناسببودن همبستگي متغيرهای واردشده برای تحليل عاملي است؛ همچنين به منظور باالبردن
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تفسير گویهها از روش چرخش واریماکس استفاده شد و در مجموع تعداد پنج عامل و بر
اساس مقادیر ویژه و نيز معيار عامل پيشين استخراج شدند که در جدول  2ارائه شدهاند .این
عوامل  20/59درصد از واریانس کل متغيرها را تبيين کردهاند که این امر نشاندهندۀ درصد
باالی واریانس تبيينشده به وسيلة این عاملهاست .سهم هرکدام از این عوامل در این جدول
مشخص شده است .نامگذاری عاملها با توجه به ماهيت متغيرهای موجود در هر عامل انجام
پذیرفت و بر این اساس این عوامل به صورت "مالي -تسهيالتي"" ،حمایتي"" ،آموزشي"،
"مدیریتي" و "ارتباطي" نامگذاری شدند .وضعيت قرارگيری متغيرها در عوامل با فرض واقع
شدن متغيرهای با بار عاملي بزرگتر از  ،5/0بعد از چرخش عاملها به روش وریماکس و
نامگذاری عاملها به شرح جدول  2است .با توجه به مقدار ویژۀ عوامل استخراجشده ،عامل
"مالي -تسهيالتي" با مقدار ویژۀ  2/38بيشترین سهم را در تبيين متغيرها دارد .پس از آن،
عوامل "حمایتي" با مقدار ویژۀ " ،0/32آموزشي" با مقدار ویژۀ " ،9/57مدیریتي" با مقدار
ویژۀ  1/33و "ارتباطي" با مقدار ویژۀ  1/29قرار دارند.
برای بررسي اعتبار سازهای پرسشنامه و برازش الگوی اندازهگيری و ساختاری مربوط به
سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط دادهها با استفاده از نرمافزارLISREL

نسخة  8/0تحليل عاملي تأیيدی شدند .در الگوی  3و جدول  1نتایج حاصل از این تحليل
عاملي تأیيدی آمده است .در شکل  ،3الگوی برازششدۀ سازوکارهای توسعة کسبوکارهای
کوچک و متوسط ،بارهای عاملي استاندارد شدۀ گویهها بيانگر این هستند که ابزار اندازهگيری
در وضعيت مناسبي از لحاظ اعتبار سازهای قرار دارد .در جدول  ،9شاخصهای برازندگي
بيانگر برازش خوب مدل مورد مطالعه با دادههای مشاهدهشده هستند .شاخص نيکویي برازش
و شاخص تعدیلشدۀ نيکویي برازش هرچه به یک نزدیکتر باشد ،نشان دهندۀ برازش مناسب
مدل است؛ همچنين معيار ریشة ميانگين باقيماندهها ،که شاخصي برای اندازهگيری متوسط
باقيماندههاست ،هرچه کوچکتر باشد ،نشاندهندۀ برازش خوب مدل است؛ افزون بر این
مجذور کای و سطح معنيداری و کميتهای ( tدر سطح معنيداری  5/05درصد) بيانگر
نداشتن تفاوت معنيدار دادههای مشاهدهشده با مدل هستند ( .)Hair et al., 2006با توجه به
نتایج جدول  9ميتوان گفت که عاملهای مالي  -تسهيالتي ،حمایتي ،آموزشي ،مدیریتي و
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ارتباطي تا حدود زیادی ابعاد مستقل و مجزای سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و
متوسط را اندازهگيری ميکنند و این موارد به ترتيب اولویت رتبة اول تا پنجم را در تدوین این
سازوکارها به خود اختصاص ميدهند.
جدول  .4خالصة تحلیل عاملی سازوکارهای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط

آموزشي

حمايتي

مالي  -تسهيالتي

نام
عامل

متغيرها

بار
عاملي

4/694
اعطای تسهیالت بانکی با بهرة پایین
کاهش موانع موجود در زمینة دریافت تسهیالت از قبیل وثیقه 4/879
4/821
ایجاد ثبات قیمتها در بازار
فراهم کردن زمینة سرمایهگذاری مشترک در طرحها و پروژهها 4/848
رفع تبعیض بین شرکتها در زمینة اعطای تسهیالت و ارائة
4/828
خدمات
ایجاد و تقویت بورسهای رسمی مختص شرکتهای
4/621
کوچک و متوسط
ایجاد بانک یا مؤسسة مالی مختص شرکتهای کوچک و
4/648
متوسط به منظور حمایت بیشتر از آنها
تولید ،فراهمسازی یا واردات تجهیزات و امکانات مورد نیاز
4/888
کسبوکارهای کوچک و متوسط
کاهش تعرفههای گمرکی و مالیاتی برای شرکتهای کوچک
4/811
و متوسط بهخصوص در سالهای اولیة تأسیس
تقویت اتحادیهها و اصناف مربوط به شرکتهای کوچک و
4/648
متوسط
کاهش محدودیتهای قانونی و بوروکراسیهای اداری در
4/814
زمینة تأسیس کسبوکارهای کوچک و متوسط
حمایت همهجانبة دولت از شرکتهای کوچک و متوسط 4/678
4/868
حمایت مادی و معنوی دولت از ایدههای نوآورانه
وضع سیاستهایی برای تسهیل تبادالت بینالمللی و حضور
4/874
فعال کسبوکارهای کوچک و متوسط در این عرصه
در اولویت قراردادن شرکتهای کوچک و متوسط در زمینة
4/898
واگذاری طرحها و پروژهها
4/668
استفاده از مشاور یا افراد متخصص در امور شرکتها
4/864
تربیت نیروهای کارآزموده در مراکز آموزش عالی
وجود شبکة آموزش مجازی در زمینههای تخصصی مختلف
4/844
مختص شرکتهای کوچک و متوسط
4/698
ایجاد مراکز مشاورهای به منظور ارائة خدمات الزم در

مقدار
ويژه

درصد
واريانس

درصد واريانس
تجمعي

6/17

18/18

18/18

8/94

16/22

88/64

2/48

11/81

22/92
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ارتباطي

مديريتي

نام
عامل

بار
عاملي

متغيرها

زمینههای مختلف به کسبوکارهای کوچک و متوسط
افزایش سطح دانش فنی مدیران و کارشناسان از طریق
برگزاری دورههای آموزشی
انجام تحقیقات کاربردی در زمینة بررسی موانع و
راهکارهای توسعة شرکتهای کوچک و متوسط
برخورداری مدیران از قابلیتها و مهارتهای کارآفرینانه
تشویق و ترغیب کارکنان این کسبوکارها به کار گروهی و
مشارکت فعال از سوی مدیران
بهبود سطح رضایت شغلی کارکنان در این کسبوکارها
بهرهگیری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در امور
تخصصی شرکتها
ایجاد مرکزی برای برقراری ارتباط مداوم بین شرکتهای
کوچک و متوسط و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
ایجاد پایگاههای اطالعرسانی به منظور تسهیل در دریافت
اطالعات بازار
افزایش سطح دانش مدیریتی و ارتباطی مدیران و کارشناسان
از طریق برگزاری دورههای آموزشی
برگزاری نشستها و جلسات هماندیشی با حضور مدیران
شرکتهای کوچک و متوسط به منظور تبادل افکار و
اندیشهها و ارائة راهکارهای مناسب

مقدار
ويژه

درصد
واريانس

درصد واريانس
تجمعي

4/888
4/848
4/682
4/647
4/887

8/99

11/14

86/42

4/888
4/844
4/669
4/628

8/42

9

68/42

4/827

جدول  .8نتایج میزان انطباق مدل پژوهش بر شاخصهای برازندگی
شاخص برازش

معيار پيشنهادشده

نتايج در پژوهش

درجة آزادی
سطح معنیداری

≤8

4/261
4/444
4/91
4/94
4/94
4/94
4/91
4/428
4/488

NFI
NNFI
CFI

شاخص نیکویی برازش
شاخص تعدیلشدة نیکویی برازش
RMR

معیار ریشة میانگین باقیماندهها

≤

4/48
≤ 4/94
≤ 4/94
≤ 4/94
≤ 4/94
≤ 4/94
≤ 4/48
≤ 4/14
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جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی ساختار نظری پرسشنامه
متغيرها

مالی  -تسهیالتی

حمایتی

آموزشی

مدیریتی

ارتباطی

گويهها

مالی – تسهیالتی 1
مالی – تسهیالتی 4
مالی – تسهیالتی 8
مالی – تسهیالتی 2
مالی – تسهیالتی 8
مالی – تسهیالتی 6
مالی – تسهیالتی 8
مالی – تسهیالتی 7
حمایتی 1
حمایتی 4
حمایتی 8
حمایتی 2
حمایتی 8
حمایتی 6
حمایتی 8
آموزشی 1
آموزشی 4
آموزشی 8
آموزشی 2
آموزشی 8
آموزشی 6
مدیریتی 1
مدیریتی 4
مدیریتی 8
مدیریتی 2
ارتباطی 1
ارتباطی 4
ارتباطی 8
ارتباطی 2

بار عاملي استاندارد شده

مقدار t

4/884
4/882
4/846
4/941
4/697
4/864
4/782
4/794
4/879
4/794
4/897
4/749
4/794
4/771
4/791
4/728
4/778
4/718
4/726
4/784
4/714
4/876
4/697
4/694
4/848
4/749
4/778
4/749
4/881

7/687
7/798
7/666
7/482
7/781
7/284
7/888
8/411
7/217
7/744
14/844
11/241
9/964
9/111
9/882
7/684
14/846
14/848
14/648
14/248
11/697
9/889
9/892
9/648

آلفاي کرونباخ

4/984

4/941

4/798

4/941

4/788
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در قالب هدف کلي اشارهشده ،این تحقيق به دنبال پاسخدادن به این پرسش بود که
سازوکارهای اصلي برای توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط کدامند و وضعيت این
سازوکارها به چه صورت است .بدین منظور ،سازوکارهای اصلي توسعة کسبوکارها با
استفاده از تحليل عاملي اکتشافي شناسایي شدند و در نهایت با استفاده از تحليل عاملي تأیيدی
مورد تأیيد قرار گرفتند .همان گونه که یافتههای تحقيق نشان داد ،از دیدگاه مدیران مورد
مطالعه عوامل مالي و تسهيالتي مهمترین سازوکارها در زمينة توسعة کسبوکارهای کوچک
و متوسط مطرح هستند .شاید اصليترین و مهمترین دغدغة فعاالن این بخش یا افرادی که به
حضور در این بخش تمایل دارند مسائل مالي است .این شرکتها معموالً بنية مالي ضعيفتری
دارند و به منظور ادامة حيات و حضور در بازار رقابتي به تقویت در بعد مالي نياز دارند؛ به
طوری که پاسخگویان نيز بهخوبي به این نکته اشاره داشتند و از دیدگاه آنها مواردی چون
اعطای تسهيالت بانکي با بهرۀ پایين ،کاهش موانع موجود در زمينة دریافت تسهيالت از قبيل
وثيقه و کاهش تعرفههای گمرکي و مالياتي برای شرکتهای کوچک و متوسط ،بهویژه در
سالهای اولية تأسيس ،در باالترین رتبهها قرار گرفتند.
دومين دسته از سازوکارها ،که از اهميت باالیي نيز برخوردارند ،به حمایت دولت به
شيوههای مختلف مربوطند .همانطور که گفته شد ،این شرکتها ،بهویژه شرکتهای نوپا،
معموالً بنية مالي ،نيروی انساني و زیرساختي ضعيفي دارند که بدون حمایت همهجانبة دولت
نميتوانند به حيات خود ادامه دهند و دولت نيز نميتواند به اهداف مورد نظر در این بخش دست
پيدا کند .دولت ميتواند به اشکال مختلف با سياستگذاری و وضع قوانين مختلف ،بهصورت
مستقيم و غيرمستقيم ،از این شرکتها حمایت مادی و معنوی کند .عالوه بر مواردی که ذکر
شد ،در کنار حمایتهای مختلف دولت ،توسعه و پيشرفت شرکتهای کوچک و متوسط به
نيروهای انساني این بخش بستگي دارد و در صورتي که مدیران این واحدها بتوانند از نيروی
انساني خود به نحو مناسبي بهره گيرند ميتوانند به موفقيتهای چشمگيری دست پيدا کنند .یکي
از سرمایههای اصلي هر سازمان یا شرکت اطالعات است که در کنار سرمایههای مادی و انساني
زمينهساز رشد و توسعه است .امروزه ،هيچ سازماني نميتواند بدون دستيابي به اطالعات مناسب،
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مرتبط و در زمان مطلوب به حضور موفق در عرصههای ملي و بينالمللي اميدوار باشد و باید به
شيوههای مختلف تالش کند به این امر مهم دست پيدا کند.
نتایج این تحقيق با نتایج مطالعات متعددی همچون مطالعة رینولد ( )2535و ليندستراند
( )2535که تأکيد ميکنند سازوکارهای مالي مهمترین نقش را در رشد و توسعة
کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا ميکنند ،تحقيق لرنر و هابر( )2555و هينونن و کوروال
( ،)2551که حمایت دولت را بر توسعة کسبوکارها آزمودهاند و این متغير را برای رشد و
توسعة کسبوکارها مهم ارزیابي کردهاند ،مطالعة آني و هامالي ( ،)2551که با درنظر داشتن
متغير آموزش نيروی انساني و دستيابي به منابع انساني مفيد سعي در برآورد سهم این عامل در
رشد و توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط داشتهاند ،و نتایج تحقيق دی پایليس ()2557
و ریردون و کيگوندو( ،)2552که سهم سازوکارهای اطالعاتي را برای رشد و توسعة
کسبوکارها برآورد کردهاند ،مطابقت دارد.
پیشنهادها
در زمينة عامل مالي -تسهيالتي پيشنهادهای زیر سازنده خواهد بود:
 مؤسسات مالي و اعتباری خاص شرکتهای کوچک و متوسط به منظور ارائة خدماتمالي بهتر به این واحدها ،همچنين کوتاهترشدن فرایند اداری اعطای این گونه تسهيالت به
متقاضيان تأسيس و توسعه یابند؛
 با توجه به اینکه معموالً این واحدها در شروع فعاليت خود ممکن است به سوددهياقتصادی نرسند و برای تثبيت خود نياز به زمان دارند ،توصيه ميشود تسهيالت اعطایي با
درصد بهرۀ پایينتر و همچنين دورۀ بازپرداخت طوالنيتر اعطا شوند.
در زمينة عامل حمایت دولت ميتوان به پيشنهادهای زیر اشاره کرد:
 با توجه به سياست دولت در زمينة خصوصيسازی ،پيشنهاد ميشود ،در واگذاری طرحهاو پروژههای مختلف سعي شود شرکتهای کوچک و متوسط در اولویت قرار گيرند؛
 با توجه به اینکه بيشتر شاغالن در این بخش را جوانان تشکيل ميدهند ،دولت تالش کندتا از ایدههای خالقانه و نوآورانة افراد در حوزههای مختلف حمایت کند و زمينه را برای
تجاریسازی این ایدهها فراهم سازد.
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در زمينة عامل منابع انساني پيشنهادهای زیر ارائه ميشود:
 مدیران تالش کنند تا با حضور در دورههای مختلف آموزشي برای ارتقای سطح دانشفني و مدیریتي خود اقدام کنند و سعي کنند برای آموزشهای ضمن خدمت پرسنل خود
اقدامات الزم را انجام دهند؛
 مدیران باید تالش کنند تا به مقولة رضایت شغلي و ارتقای آن در بين کارکنان خود بهشيوههای مختلف مادی و معنوی اقدام کنند تا از این طریق زمينة بهبود عملکرد شغلي در
شرکتها فراهم شود؛
 پيشنهاد ميشود تا مراکز آموزشي -مشاورهای حداقل در مراکز استانها به منظور ارائةخدمات آموزشي و مشاورهای تأسيس شوند؛ البته ميتوان در کنار این مراکز از شيوههای
آموزش الکترونيکي استفاده کرد.
در زمينة عامل اطالعاتي نيز پيشنهادهای زیر ارائه ميشود:
 پایگاههای اطالعرساني در زمينة اطالعات مختلف مالي ،قيمتها ،بورس ،شرکتهایفعال و سایر اطالعات مفيد مورد نياز شرکتها ایجاد شوند تا ضمن تسهيل دسترسي مدیران به
این اطالعات ،زمينة تعامل و برقراری ارتباط مناسب بين افراد و شرکتها نيز فراهم شود.
 تالش شود تا زیرساختهای فناوری اطالعات و در کنار آن ارتقای سطح مهارتهایالزم برای بهرهمندی از این فناوریها در جامعه فراهم شود.
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