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طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط
(مطالعة موردی :صنایع غذایی و آشامیدنی)
طهمورث حسنقلیپور ،1محمود بهمنی ،2محمدجواد ایروانی ،3هاشم آقازاده،4
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مرتضی انوشه
 .1دانشیار دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
 .3استادیار مدعو دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران
 .4استادیار دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران
 .5دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1393/10/18 :
تاریخ پذیرش1394/03/04 :

چکیده
با توجه به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی کشورها ،هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل
فرایند توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط کشور در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی است .برای طراحی مدل
مذکور از روششناسی «نظریة برخاسته از دادهها» استفاده شد .بهاینمنظور ،با استفاده از روش نمونهگیری نظری
و انجام چهارده مصاحبة نیمهساختاریافته با متولیان توسعة صنایع کوچک و متوسط در کشور و مطالعة اسناد
سازمانی ،منابع اطالعاتی مورد نیاز جمعآوری شد .سپس با کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،مدل توسعة بازار
تدوین شد .بنابر نتایج تحقیق ،حمایت از توسعة بازار این صنایع ،طیف وسیعی از اقدامات را شامل میشود که
در مراحل چهارگانة ظرفیتسازی ،اقدامات اصلی ،اقدامات مکمل و اقدامات نظارتی انجام میگیرد .بستر
فرهنگی -اجتماعی ،سیاسی -قانونی ،نهادی و دولت و همچنین زنجیرة ارزش ،ساختار و جهتگیری صنعت نیز
بر مراحل چهارگانة باال تأثیرگذارند .مهمترین منافع توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط ،کاهش هزینههای
بازاریابی ،ارتقای توان رقابتی واحدهای صنعتی در سطح خرد و افزایش سهم آنها در تولید ناخالص داخلی و
ارزش افزوده در سطح کالن است .همچنین ،بنابر نتایج پژوهش ،مدیران یا مالکان واحدهای صنعتی با مشارکت
در این طرح میتوانند از آن بهعنوان ابزار توسعة بازار و کسبوکار استفاده کنند.
واژههای کلیدی :ایران ،توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط ،صنایع غذایی و آشامیدنی ،صنایع کوچک و متوسط.
* نویسندة مسئول:
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مقدمه
تجربة بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته نشان میدهد بخش صنایع کوچک و
متوسط به دالیل مختلف ،نقشی محوری در توسعة اقتصادی و صنعتی دارد (شقاقی و شفیعی،
 .)1384صنایع کوچک و متوسط ،مزایا و معایب زیادی نسبت به صنایع بزرگ دارند که از جملة
آنها میتوان به نوآوری ،اشتغالآفرینی و انعطافپذیری بیشتر در مقایسه با صنایع بزرگ اشاره
کرد ( .)O’Dwyer et al., 2009همچنین ،کوچکبودن این بنگاهها و حجم پایین منابع ،موجب
ایجاد محدودیتهایی برای آنها میشود .محدودیتهای مالی ،بازاریابی ،تولیدی ،تحقیق و توسعه
و ...از آن جمله است ( .)Felzensztein & Gimmon, 2007بازاریابی یکی از مشکالت اساسی
این صنایع است که هزینة باالی تحقیقات بازاریابی ،نداشتن کادر مجرب و در کل ،نداشتن امکان
انجام فعالیتهای بازاریابی گسترده بهدلیل هزینههای باال ،آن را به مشکلی بزرگ تبدیل ساخته
است ( .)Stokes, 2000از اینرو ،بسیاری از کشورهای توسعهیافته یا درحالتوسعه ،برای حل
مشکالت بازاریابی این بخش از صنعت ،برنامههای حمایتی ویژهای تدوین کردهاند .مطالعات
تطبیقی در بیست کشور 2صنعتی و درحالتوسعه نشان میدهد در هریک از این کشورها برنامههایی
برای توسعة بازار این صنایع وجود دارد که از طرف حکومت حمایت میشود (سیاستهای موفق
توسعة صنایع کوچک ،سازمان صنایع کوچک .)1380 ،شماری از پژوهشها نیز به مطالعة
شبکههای بازاریابی صنایع کوچک و متوسط و تأثیر پیامدهای شکلگیری این شبکهها بر
فعالیتهای بازاریابی شرکا پرداختند (Gilmore & Carson, 1999; Gilmore et al., 2006

; .); Xu et al., 2008; Dennis, 2000; Miller et al., 2010با توجه به اهمیت نقش صنایع
کوچک در توسعة اقتصادی و همچنین محدودیتهای این صنایع در فعالیتهای بازاریابی ،هدف
اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل «توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط» است .در راستای هدف
اصلی ،نقش ویژگیهای محیط صنعت در توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط تبیین و منافع
حاصل از توسعة بازار برای این بخش از صنعت شناسایی میشود .مطابق آخرین آمارگیری از
 .1این مقاله برگرفته از رسالة دکتری است و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،از آن حمایت مالی و معنوی کردند.
 .2فرانسه ،اسپانیا ،اندونزی ،تایوان ،کرة جنوبی ،استرالیا ،آمریکا ،مجارستان ،ایتالیا ،ژاپن ،کانادا ،بلغارستان ،هند ،روسیه ،سنگاپور،
انگلستان ،مالزی ،ترکیه ،منتخب اروپا ،سایر کشورهای منتخب.
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کارگاههای صنعتی  49 -10نفر کارکن کشور در سال  ،1389در حدود  18/06درصد از واحدهای
صنعتی حوزة صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت میکنند .این آمار از نظر تعداد ،رتبة دوم ،شاغل در
صنعت رتبة دوم ،ارزش افزوده رتبة اول ،ارزش تولید رتبة اول ،ارزش سرمایهگذاری رتبة اول و
ارزش صادرات مستقیم رتبة اول را بین سایر گروههای صنعت دارد .همچنین ،استقرار 17/51
درصد از کل واحدهای صنعتی  49-10نفر کارکن در استان تهران ،اهمیت این استان را نشان
میدهد ،بهطوریکه این استان در تعداد رتبة اول ،شاغالن رتبة دوم ،ارزش افزوده رتبة اول ،ارزش
تولید رتبة دوم ،ارزش سرمایهگذاری رتبة دوم و ارزش صادرات مستقیم رتبة چهاردهم را در بین
سایر استانها دارد .با توجه به اهمیت این بخش از صنعت و بهویژه آن دسته که در استان تهران
مستقرند ،الزم است مطالعهای منسجم و فراگیر برای توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط فعال در
صنایع غذایی و آشامیدنی صورت پذیرد .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل فرایند توسعة
بازار صنایع کوچک و متوسط کشور در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
صنایع کوچک و متوسط

ادبیات مربوط به واحدهای کوچک ،بسیار گسترده است و این گستردگی موجب میشود در
کشورهای مختلف ،تعاریف گوناگونی درمورد این واحدها ارائه شود .در ایران ،با توجه به
شاخص تعداد کارکنان ،صنایع زیر  150نفر شاغل ،در زمرة صنایع کوچک و متوسط محسوب
میشوند (سلیمانی و دیگران .)1394 ،صنایع کوچک و متوسط ،مزایای متعددی در مقایسه با
صنایع بزرگ دارند که از جملة آنها میتوان به نوآوری ،اشتغالآفرینی و انعطافپذیری بیشتر
در مقایسه با صنایع بزرگ اشاره کرد ( .)O’Dwyer et al., 2009همچنین ،در تئوریهای
سنتی کارایی ،با توجه به صرفههای ناشی از مقیاس ،به استقرار صنایع بزرگ گرایش بیشتری
وجود داشت و صنایع کوچک و متوسط بهدلیل نداشتن این صرفهها ،غیراقتصادی تلقی
میشدند ( .)Schmitz & Humphrey, 1995درواقع ،صنایع کوچک و متوسط بهدلیل
ویژگیهای ساختاریشان نامناسب تشخیص داده شدند ( .)Bhaskaran, 2005اندازة کوچک
به این بنگاهها اجازه نمیداد تا در آموزش ،فناوری ،کیفیت ،تحقیق و توسعه ،مطالعة بازار و...
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سرمایهگذاری کنند یا برای انجام فعالیتهای اساسی کسبوکار مانند بازاریابی ،حسابداری و
مدیریت ،تخصصهای شغلی مورد نیاز را استخدام کنند ( .)Ceglie, 2003در شماری از
مطالعات ،محدودیتهای این بخش از صنعت بررسی شدند ( Rabellotti, 1995; De

.)Stokes, 2000; Felzensztein & Gimmon, 2008; Maeseneire & Claeys, 2012
براساس آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تا پایان شهریور 81 ،1393هزار واحد
صنعتی کوچک (معادل  92درصد کل واحدهای صنعتی کشور) وجود دارد که شامل اشتغال
یک میلیون نفر (معادل  45درصد اشتغال صنعتی کشور) ،سهم ارزش افزودة  16/8درصد،
سهم ارزش تولیدات  17درصد و سهم صادرات صنعتی  10درصد در کشور میشود (گزارش
آماری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران.)1393 ،
ویژگیهای بازاریابی صنایع کوچک و متوسط

هرچند گسترة فعالیتهای بازاریابی صنایع کوچک و متوسط بسیار وسیع است ،مهمترین فعالیتهای
بازاریابی که در اکثر صنایع کوچک و متوسط اجرا میشود ،برنامهریزی و اجرای فعالیتهای آمیختة
بازاریابی است که در متون بازاریابی نیز به آنها اشاره شده است (Kotler et al., Jobber, 2004

; .)2001آن دسته از فعالیتهای بازاریابی صنایع کوچک و متوسط که پشتوانة موضوعی قوی دارند،
عبارتاند از :فعالیتهای برنامهریزی بازاریابی ( ،)Fuller, 1994افزایش دانش بازار ( & Gilmore
 ،)Carson, 1999مدیریت توزیع ( ،)Piercy & Cravens, 1995مدیریت محصول ( & Gilmore

 ،)Carson, 1999مدیریت فعالیتهای ترویجی ( ،)Hogarth et al., 1996مدیریت قیمتگذاری
( ،)Carson et al., 1998کسب منابع بازاریابی ( )Johannisson & Nilsson, 1989و نوآوری
بازاریابی ( .)Cummins et al., 2000صنایع کوچک و متوسط ویژگیهای منحصربهفردی در
مراحل توسعة خود دارند .این ویژگیها عالوهبراینکه روش مناسب بازاریابی را از روشهای بازاریابی
مرسوم در صنایع بزرگ جدا میکنند ،محدودیتهایی را نیز بر فعالیتهای بازاریابی صنایع کوچک
و متوسط اعمال میکنند ( .)Carson, 1990این محدودیتها و ویژگیهای کلیدی موجب میشوند
ماهیت بازاریابی صنایع کوچک و متوسط ساده ،منعطف ،غیررسمی ،کوتاهمدت ،اتفاقی ،اغلب
منفعل و درمقابل فعالیت رقبا واکنشی باشد (.)Carson et al., 2001
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توسعة بازار
ایگر انسف 1برای اولینبار با ارائة ماتریسی در دو بعد محصول و بازار ،به تبیین جهت راهبردی
(استراتژیک) برای رشد فعالیتهای واحد کسبوکار پرداخت (.)finch & Geiger, 2011
هرچند انسف فقط یک مورد را توسعة بازار میداند ،در بعضی منابع ،توسعة محصول و نفوذ در
بازار را نیز موجب توسعة بازار موجود تلقی میکند و از آن با عنوان اصالح بازار 2نام میبرد .وی
معتقد است هنگامیکه بازار در حالت اشباع قرار دارد ،توسعة محصول و نفوذ در بازار بسیار
سودمند است ( .)kotler & keller, 2009ماتریس انسف بیانگر راهبردهای رشد در سازمان است
و هریک از این راهبردها درنهایت بر توسعه و سهم بازار سازمان اثر دارند؛ بنابراین ،در این
تحقیق مقصود از توسعة بازار ،هر چهار حالت ذکرشده در ماتریس انسف است ،اما باید توجه
داشت که رشد از طریق تنوع و توسعة محصول ،برای صنایع کوچک و متوسط کمتر اتفاق
میافتد ،زیرا توسعة محصول ،نیازمند تحقیق و توسعة قوی و تنوع ،نیازمند امکانات و
توانمندیهای مالی و فنی است که این موارد کامالً در اختیار سازمانهای بزرگ قرار دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی است ،زیرا هدف آن ،کسب شناخت و درک عمیقتر در
زمینة پدیدة توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط است ( .)Kothari, 2004این پژوهش کیفی
است و پژوهشگران در آن ،با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریة برخاسته از دادهها ،دادهها را
جمعآوری و تحلیل میکند و نظریهای در زمینة پدیدة مورد مطالعه (فرایند توسعة بازار صنایع
کوچک و متوسط ایران در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی) ارائه میدهد ( Birks & Mills,

 .)2011همچنین ،با توجه به اینکه دربارة ماهیت مسئلة تحقیق یعنی توسعة بازار صنایع کوچک
و متوسط ،نظریة جامعی وجود ندارد ،ضرورت استفاده از روش تحقیق نظریة برخاسته از
دادهها توجیه میشود (بازرگان1387 ،؛ داناییفرد .)1384 ،در دهة اخیر نیز به روش نظریة
برخاسته از دادهها در تحقیقات بازاریابی صنعتی بسیار توجه شده است ( Flint & Woodruff,
1. Igor Ansoff
2. Market Modification

26

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،8شماره  ،1بهار 1394

Lee & Cadogan, 2009; Wagner & Thomas et al., 2011; Siu et al., 2006; 2001
; .)Johnson, 2004در پژوهش حاضر ،از شیوة نظاممند (سیستماتیک) استراوس و کوربین

( )1998برای نظریهپردازی استفاده شد ،زیرا این روش ساختاریافته است و به مدلی قابل آزمون
(و نه پرسشهای موقت) میانجامد (بازرگان .)1387 ،براساس ایدة اصلی روش نظریة
برخاسته از دادهها ،نظریهپردازی باید براساس دادههایی صورت گیرد که از طریق
مشارکتکنندگان باتجربه در این فرایند ،جمعآوری شده است (.)Strauss & Corbin, 1998
از اینرو ،در پژوهش حاضر ،اطالعات الزم از طریق انجام مصاحبة نیمهساختاریافته با چهارده
نفر از مدیران ارشد دستگاه متولی (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران)
جمعآوری شد که تجربة ارائه و انجام طرحهای توسعة صنایع کوچک و متوسط را -بهویژه در
حوزة بازار -داشتند .این منابع ،اطالعاتی غنی در زمینة موضوع این پژوهش بهشمار میروند؛
بنابراین ،برای نتیجهگیری از تحلیل دادههای بسیار نزدیک به پدیدة توسعة بازار ،نظریة حاصل
با واقعیت پدیده بسیار سازگار است ( .)Gilliland, 2003برای جمعآوری دادهها ابتدا از
نمونهگیری هدفمند و سپس براساس کد و طبقات ایجادشده ،از نمونهگیری نظری استفاده شد.
براساس نمونهگیری نظری ،نمونههایی انتخاب شدند که امکان کشف گوناگونیها را به
حداکثر برسانند و مقولهها را از لحاظ ویژگیها و ابعاد ،غنی سازند (استراوس و کوربین،
 .)1391برایناساس ،بهمنظور کشف حداکثر گوناگونی ،افرادی بهعنوان نمونه انتخاب شدند
که از نظر تجربه ،تحصیالت ،نگرش به مدلهای توسعه ،سوابق مدیریتی و سمت سازمانی با
نمونههای قبلی متفاوت بودند .این عمل و تحلیل همزمان دادهها در مرحلة کدگذاری باز و
محوری ،تا آنجا ادامه یافت که برخالف گوناگونی در نمونهها ،مفهوم جدیدی از مصاحبهها
استخراج نشد و محقق به اشباع نظری رسید .شایان ذکر است گلیزر ،چهار معیار متناسببودن،1
کارکردن ،2مرتبطبودن 3و اصالحپذیری 4را برای ارزیابی نظریة برخاسته از دادهها ارائه کرد
(.)Glaser, 1998

1. Fit
2. Work
3. Relevance
4. Modifiability
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متناسببودن :متناسببودن اصطالح دیگری برای روایی است .در پژوهش حاضر ،مفاهیم
و مقولهها از طریق مقایسة مستمر مشخص شدند و استادان راهنما و مشاور ،تناسب بین مقولهها
و مفاهیم مربوط به آن را تأیید کردند.
مرتبطبودن :یک نظریه زمانی مرتبط است که به مشارکتکنندگان حوزة بنیادی مرتبط
باشد و به دغدغة اصلی اجازة ظهور دهد .در این تحقیق ،پژوهشگران تالش زیادی کردند تا
مقولة اصلی ،آشکار شود و مقولهای ،بهاصطالح تحمیل نشود.
اصالحپذیری نیز موضوعی بسیار مهم است .مفهوم حاصل از نظریة برخاسته از دادهها مانند
تحقیقات وارسی (تحقیقات متداول) ،بررسی نمیشود؛ بنابراین ،هیچگاه غلط یا درست نیست
و تنها از طریق جمعآوری دادههای جدید و مقایسة آنها با نظریه ،اصالح میشود .درنتیجه،
ایدهها و دادههای جدید نظریه را اصالح میکنند .در مجامع علمی بیان میشود ضعف اساسی
نظریة برخاسته از دادهها این است که نتایج تحقیق ،تنها به حوزة مورد بررسی قابلتعمیم است
و از آنجاکه کدها ،مفاهیم و مقولهها بهطور مستقیم از دادهها بهدست میآیند و به بیان علمیتر
ظاهر میشوند ،نظریة زمینهای فقط بافتی را توضیح میدهد که دادهها از آن بهدست میآیند،
اما این انتقاد درست نیست و بهشدت متأثر از تحقیقات علوم تجربی است ،زیرا نظریههای
پیشبینیکننده و جهانشمول در علوم مربوط به انسان یافت نمیشوند (.)Flyvbjerg, 2006
یافتهها
براساس رویکرد نظاممند نظریة برخاسته از دادهها ،متن منابع اطالعاتی تحقیق شامل متن
مصاحبهها و اسناد سازمانی با استفاده از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
گزینشی تحلیل شد .براساس مقولهها و مفاهیم استخراجشده ،نظریهای دربارة پدیده مورد مطالعه
تدوین شد ( .)Dey, 2007درادامه ،نحوة استفاده از این کدگذاریها تشریح میشود.
کدگذاری باز

کدگذاری باز ،فرایندی تحلیلی است که از طریق آن مفاهیم و مقولهها شناسایی میشوند و
ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند ( .)Manuj & Pohlen, 2012در مرحلة
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کدگذاری باز ،با بررسی عمیق متن مصاحبهها و اسناد سازمانی ،مفاهیم مستتر در آنها شناسایی
و در قالب مقولههای اولیه طبقهبندی میشود (.)Lee, 2001
کدگذاری محوری

در مرحلة کدگذاری محوری ،با بررسی تطبیقی مقولهها و مفاهیم مرتبط ،بین مقولهها در سطح
ویژگیها و ابعاد پیوند برقرار شد ( .)Ribeiro et al., 2010برای اینمنظور ،براساس رهیافت
نظاممند استراوس و کوربین ( ،)1998مقولههای مستخرج از مرحلة کدگذاری باز ،در قالب
شرایط علی (علل ایجاد پدیدة اصلی) ،پدیدة اصلی ،راهبرد (کنشها یا واکنشهای اعضا که
برای کنترل ،اداره ،برخورد و پاسخ به پدیدة اصلی انجام میگیرد) ،زمینه (شرایط بسترساز مؤثر
در راهبردها) ،شرایط مداخلهگر (ویژگیهای مؤثر در راهبردها) و پیامدها (نتایج بهکارگیری
راهبردها) دستهبندی شدند ) .)Kendall, 1999کدگذاری محوری «توسعة بازار صنایع کوچک
و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی» ،براساس الگوی پارادایمی در نمودار  1مشاهده میشود.
کدگذاری گزینشی

در مرحلة کدگذاری گزینشی ،مقولهها بهبود یافتند و در قالب نظریهای منسجم یکپارچه شدند
( .)Mjoset, 2005کدگذاری گزینشی ،مهمترین مرحلة نظریهپردازی است که محقق در آن،
مقولههای اصلی را با مقولههای دیگر ارتباط میدهد ،ارتباط آنها را اثبات میکند و
مقولههایی را اصالح میکند که به بهبود و بازنگری نیاز دارند ( Danaee Fard & Eslami,

 .)2010درادامه ،مقولههای اصلی مدل تشریح میشود.
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شرایط محیطی
محیط کالن .1 :محیط اجتماعی -فرهنگی .2 ،محیط طبیعی /فیزیکی .3 ،بستر سیاسی .4 ،بستر قانونی .5 ،بستر نهادی .6 ،دولت:
منابع دردسترس ،مالی ،فنی ،کارشناسی ،دانشی ،سازمانها و نهادهای حامی و مرتبط ،رویکرد /بینش/گرایشهای متولیان

شرایط علی
 محدودیتهای smeها
 ویژگیهای بنگاههای
کوچک و متوسط
 تغییرات محیطی و
پویایی بازارها
 اهمیت smeها در
توسعة اقتصادی
 رسالت قانونی

راهبردها
طرح توسعة بازار
اقدامات ظرفیتسازی
 بازنگری و اصالح قوانین و
مقررات
 نهادسازی
اقدامات اصلی
نرم افزاری

 بستههای حمایتی توسعة
بازار
 توسعة دیپلماسی تجاری
سختافزاری

 ایجاد زیرساختهای تجاری
پدیدۀ اصلی:
توسعة بازار  smeها
 افزایش سهم بازار
داخلی -خارجی)
 ورود به بازار جدید
داخلی -خارجی

اقدامات مکمل
 حساسسازی
 اعتمادسازی

پیامدها
منافع و هزینههای توسعة بازار
منافع
در سطح کالن:
 افزایش سهم  smeدر gdp
و ارزش افزوده
در سطح خرد /بنگاه:
 توسعة بازار
هزینهها
در سطح کالن:
 افزایش مخارج دولت
در سطح خرد:
 حق مشارکت
 تغییر ساختار

اقدامات نظارتی
 نظارت بر بودجه
نظارت بر شاخصها

شرایط مداخلهگر
ویژگیهای محیط صنعت غذایی و آشامیدنی .1 :زنجیرة ارزش صنعت  .2ساختار صنعت  .3جهتگیری صنعت

نمودار  .1الگوی پارادایمی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط

مقولة اصلی :توسعة بازار
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط
است ،توسعة بازار بهعنوان مقولة اصلی انتخاب شد ،زیرا این مقوله بارها در دادهها ظاهر
میشود ،در کانون دادهها قرار دارد و تمام مقولههای دیگر بهگونهای با آن مرتبطاند .همچنین،
با انتخاب توسعة بازار بهعنوان مقولة اصلی ،میتوان تبیینی منطقی و سازگار از رابطة میان

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،8شماره  ،1بهار 1394

30

مقولهها ارائه کرد که موجب میشود نظریة تدوینشده از نظر عمق و تبیین پدیدة مورد مطالعه
قویتر شود (بازرگان.)115 :1387 ،
مقولههای راهبردی (اقدام) :طرح توسعة بازار
اقداماتی که نهادهای متولی یا ذیربط برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیدة محوری (توسعة
بازار صنایع کوچک و متوسط) انجام میدهند ،بهعنوان مقولههای راهبردی شناخته میشوند
(استراوس و کوربین .)1391 ،درواقع ،تمام کنشها و واکنشهایی که از سوی نهادهای متولی
یا ذیربط در فرایند توسعة بازار رخ میدهند ،مقولههای راهبردی طرح توسعة بازار صنایع
کوچک و متوسط را شکل میدهند .در جدول  ،1مقولهها و مفاهیم مربوط به طرح توسعة
بازار صنایع کوچک و متوسط ارائه میشود.
جدول  .1مقولههای راهبردی :طرح توسعة بازار
مقوله

*

مفهوم و ابعاد
بازنگری قوانین حمایتی و سیاستگذاری

اقدامات
ظرفیتساز

تدوین الیحة قانون ویژة حمایت از صنایع کوچک ،قانون بهبود فضای کسبوکار ،اصالح قانون
کار متناسب با ویژگیهای صنایع کوچک و متوسط ،اصالح قانون مالیات ،اصالح قانون عوارض
صادرات ،تجمیع وظایف قانونی ،تجمیع سیاستگذاری ،تدوین سند راهبردی توسعة صنایع کوچک.
نهادسازی
ساماندهی امور صنفی ،تهیه و تنظیم پیشنهادها به دولت ،ایجاد ارتباط با سازمانهای حامی و مرتبط،
اطالعرسانی ،مطالبهگری ،حمایت از منافع مشترک ،مشارکت در تدوین استانداردها ،مشارکت در
تدوین سندهای راهبردی ،مشارکتهای مدنی و سیاسی ،آموزش ،جلوگیری از رقابت منفی و ناسالم.
حوزة نرمافزاری

اقدامات
اصلی

 اقدامات حمایت از توسعة بازار
ارائة خدمات بازاریابی در کلینیکهای صنعتی ،ارائة خدمات آموزش بازاریابی ،توسعة خوشههای
کسبوکار ،خدمات فنبازارها ،تورهای اعزام به نمایشگاههای داخلی و خارجی ،اعزام تورهای
صنعتی و تجاری داخلی و خارجی ،تهیة بانک اطالعات صادرکنندگان و واردکنندگان صنایع غذایی.
توسعة دیپلماسی تجاری
توسعة پیمانهای منطقهای ،برگزاری -شرکت و بازدید از نمایشگاه بینالمللی ،اعزام و پذیرش هیئت
تجاری ،تنظیم برنامة بازاریابی برای رایزنهای اقتصادی ،برگزاری کمیسیونهای مشترک اقتصادی ،تقویت
روابط دوجانبه و چندجانبه ،ایجاد عوارض ترجیحی ،برگزاری نشستهای مشترک تجاری.
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ادامةجدول  .3مقولههای راهبردی :طرح توسعة بازار
مقوله

*

مفهوم و ابعاد
حوزة سختافزاری

 ایجاد زیرساخت تجاری
ایجاد مراکز خدمات کسبوکار ،ایجاد شهرکهای فناوری ،ایجاد فنبازارها ،احداث شهرکهای مشترک،
احداث شهرکهای مشترک مرزی ،احداث انبار مشترک ،احداث سردخانه ،احداث پایانههای مرزی.
حساسسازی

اقدامات
مکمل

 حساسسازی نسبت به بازاریابی
بازدید از تجارب موفق توسعة بازار سایر کشورها ،بازدید از تجارب موفق توسعة بازار کسب
وکارهای داخلی ،ترویج منافع توسعة بازار داخلی و خارجی ،تغییر ذهنیت از تولیدمحوری به
بازارمحوری؛ برگزاری برنامههای آموزشی ،تبیین ضرورت برندینگ ،تبیین ضرورت بازارشناسی.
 حساسسازی نسبت به طرح توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط:
اطالعرسانی طرح حمایتی ،ارائة مشاوره ،آموزش بهرهبرداری از طرح حمایتی ،برگزاری همایش،
سخنرانی ،تبلیغات محیطی ،اعالم زمینههای حمایت ،برگزاری جلسههای هماهنگی با بخش
خصوصی ،طراحی و توزیع بروشور ،راهاندازی سایت ،تبیین منافع طرح.
اعتمادسازی
ایجاد باور نسبت به منافع بستههای حمایتی ،جلب اعتماد نسبت به عوامل اجرایی ،جلب مشارکت
ذینفعان در طراحی طرح حمایتی ،جلب اعتماد از طریق رفتار و صفات پسندیده ،اثبات بیطرفی،
شفافسازی ،انتشار یکسان اطالعات ،تطبیق وعده و عملکرد.
نظارت بر بودجه

اقدامات
نظارتی

نظارت در مجامع بودجه ،نظارت در مجامع اصالح بودجه ،گزارش ذیحسابی ،تهیة برنامة
زمانبندی ،تهیة گزارشهای فصلی ،نظارت میدانی ،استفاده از ظرفیت نهادها و بخش خصوصی،
اتاقهای بازرگانی ،خانة صنعت و معدن.
نظارت بر شاخصها
پایش هزینههای واحد صنعتی در حوزة بازاریابی ،بررسی میزان تداوم کسبوکار ،بررسی رقابت
پذیری ،پایش صادرات شهرکهای صنعتی ،پایش میزان تولید در شهرک صنعتی ،پایش موجودی
انبارها ،بررسی و پایش میزان اطالعات از بازارهای هدف ،بررسی و پایش سهم بازار در بازارهای
هدف ،پایش میزان مهارت بازاریابی در واحدهای صنعتی.

* بهدلیل محدودیت در تعداد صفحات ،تنها بخشی از کدها ارائه شد .متن کامل در دفتر نشریه موجود است.

طرح توسعة بازار شامل چهار مرحلة اصلی اقدامات ظرفیتساز ،اقدامات اصلی ،اقدامات
مکمل و اقدامات نظارتی است .در مرحلة ظرفیتسازی ،قوانین و مقررات بررسی میشوند.
بعضی از قوانین ،نحوة اجرای آنها ،نبود شفافیت و تفسیرهای متفاوت و همچنین
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انطباقنداشتن با ویژگیها و محدودیتهای صنایع کوچک و متوسط ،از مواردی است که
ظرفیت توسعة بازار را در این بخش از صنعت محدود میکند .عالوهبراین ،نهادهای مرتبط و
پشتیبان نیز نقش مهمی در تقویت توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط در بازار دارند .در این
مرحله ،با برش قوانین و مقررات ،بازنگری آنها ،تدوین الیحة اصالح و همچنین کمک به
ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان ،زمینه برای اجرای طرح توسعة بازار آماده میشود و ظرفیت
قانونی و نهادی برای توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط افزایش مییابد .در مرحلة دوم،
اقدامات اصلی برای توسعة بازار صورت میگیرد .این اقدامات مربوط به دو حوزة نرمافزاری
(شامل بستههای حمایتی و توسعة دیپلماسی تجاری) و سختافزاری (شامل ایجاد
زیرساختهای تجاری) است .بستههای حمایتی ،متناسب با محدودیتهای صنایع کوچک و
متوسط در توسعة بازار تدوین میشوند تا ناتوانی آنها را در انجام فعالیتهای بازاریابی پوشش
دهند .این بستهها بهطور عمومی ،بر کاهش هزینهها ،فعالیتهای مشترک و افزایش مهارتها
تمرکز دارند .در مرحلة سوم ،پیش از اجرای طرح (اقدامات اصلی) اقدامات مکمل بر اقدامات
اصلی انجام میشود .در این مرحله ،با حساسسازی صنایع کوچک و متوسط ،توجه آنها به
اهمیت توسعة بازار و همچنین طرح توسعة بازار جلب و زمینة همکاری و تقاضای آنها برای
مشارکت در طرح فراهم میشود .از آنجاکه فرایند توسعه ،فرایندی مستمر و مداوم است ،این
همکاری باید بهصورت مستمر ادامه یابد .این امر از طریق اقدامات اعتمادساز صورت میگیرد.
در مرحلة چهارم ،اقدامات نظارتی برای پایش کارآمدی و اثربخشی طرح انجام میگیرد .در
این مرحله ،از طریق کنترلهای بودجهای ،کارآمدی طرح و از طریق معیارهای عملکرد،
اثربخشی آن بررسی میشود.
مقولههای علی
آندسته از مقولههایی که بر مقولة اصلی تأثیرگذارند ،بهعنوان مقولههای علی مدل انتخاب
شدند؛ بهبیان دیگر ،این مقولهها به حوادث ،وقایع و اتفاقهایی میانجامد که به شکلگیری یا
توسعة پدیدة اصلی (توسعة بازار صنایع کوچک) منجر میشوند (استراوس و کوربین.)1385 ،
یکی از مقولههای علی که دولتها را به توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط ترغیب
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میکند ،اهمیت این صنایع در توسعة اقتصادی است .امروزه در بیشتر کشورهای دنیا ،توجه به
توسعة صنایع کوچک بهویژه توسعة بازار آنها ،در محوریت برنامههای توسعهای قرار دارد.
همچنین ،محدودیتهای این بخش از صنعت ،توجیه مناسبی برای مداخله در این حوزه است.
در راستای برنامة توسعة اقتصادی کشور نیز به توسعة بازار صنایع کوچک در اسناد باالدستی
بسیار توجه شده است که الزم است این موضوع بهعنوان تکلیفی قانونی از سوی نهادهای
متولی اجرایی شود.
مقولة محیطی :ویژگیهای محیط کالن
مقولههای محیطی ،بیانگر سلسلهشرایطی زمینهای است که بر راهبرد تأثیر میگذارد (استراوس
و کوربین .)1385 ،آندسته از ویژگیهای مربوط به محیط اجتماعی -فرهنگی ،طبیعی-
فیزیکی ،سیاسی -قانونی ،اقتصادی و عنصر دولت که بر توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط
تأثیرگذارند ،مقولههای محیطی مدل را شکل میدهند .این مقولهها متأثر از محیطهای مذکور
و همچنین ویژگیهای دولت ،در گذر زمان شکل گرفتهاند و توسعة بازار صنایع کوچک و
متوسط را تسهیل یا دشوار میکنند .در حوزة محیط اقتصادی ،دسترسینداشتن به منابع مالی
برای سرمایة در گردش و تأمیننشدن مواد اولیه ،از موارد مهماند که از ناکارآمدی قوانین
بانکی 1برای صنایع کوچک ناشی میشوند .حتی اگر تمام شرایط در محیط کالن مساعد
باشد ،باز هم ممکن است برای حمایت از این صنایع در بدنة دولت توان و آمادگی کافی
وجود نداشته باشد.
مقولة مداخلهگر :ویژگیهای محیط صنعت
مقولة ویژگیهای محیط صنعت ،مقولة مداخلهگر مدل تحقیق حاضر است ،زیرا این ویژگیها
بر عمل و تعاملهای فرایند توسعة بازار بهشکل همبافتی تأثیر میگذارند (استراوس و کوربین،
 .)1385برای موفقیت در اقدامات توسعة بازار ،ضروری است معیارهای زنجیرة ارزش صنعت،
شاخص صنعت و جهتگیری صنعت بهطور همزمان لحاظ شوند .زنجیرة ارزش صنعت،
 .1در ایران ،توجه بانکها بیشتر به صنایع بزرگ است؛ بنابراین ،فرایند اعطای تسهیالت نیز متناسب با آن صنایع طراحی شده است.
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ویژگیای است که بر اقدامات توسعة بازار این صنایع تأثیر مثبتی دارد .هرچقدر زنجیرة ارزش
یک صنعت در سطح ملی تکامل بیشتری داشته باشد ،فرایند توسعه با سهولت بیشتری رخ
میدهد و حتی ارزش افزوده نیز بیشتر میشود .هرقدر اقدامات حمایتی برای حمایت از توسعة
بازار فراگیر و کامل باشد ،باز هم ذات و شاخصهای اصلی صنعت بر فرایند توسعة بازار آن
اثر خواهد داشت .شدت رقابت و رقابتیبودن بازار نیز موجب میشود صنایع موجود تمایل
بیشتری به توسعة بازار داشته باشند .درنهایت ،جهتگیری کلی یک صنعت که برآیند نیروهای
بسیار پیچیده و متنوعی است ،بر اقدامات توسعة بازار اثر دارد.
مقولههای پیامد :منافع و هزینههای شبکه
پیامدهایی که اقدامات توسعة بازار برای واحدهای کوچک و متوسط بههمراه دارد ،مقولههای
پیامد مدل تحقیق را شکل میدهد (داناییفرد و امامی .)1386 ،پیامدهای توسعة بازار به دو
مقولة اصلی منافع و هزینههای حاصل از توسعة بازار تفکیک میشود .مقولة منافع توسعة بازار
به دو زیرمقولة منافع در سطح بنگاه و منافع در سطح کالن تفکیک میشود .زیرمقولة منافع در
سطح بنگاه ،شامل منافعی است که توسعة بازار برای واحدهای کوچک و متوسط بههمراه
دارد .زیرمقولة منافع در سطح کالن ،شامل آن دسته از منافعی است که یک طرح موفق توسعة
بازار برای کل رشتة صنعت در پی دارد.
نتیجهگیری
صنایع کوچک و متوسط بهدلیل ویژگیهایشان ،در انجام فعالیتهای بازاریابی با محدودیت
روبهرو هستند .تغییرات محیطی و پویایی بازارها نیز بر این محدودیتها میافزاید .همچنین ،این
صنایع نقشی محوری در توسعة اقتصادی دارند و توجه به توسعة بازار آنها در اسناد باالدستی
کشور بهصراحت ذکر شده است .همة این موارد ،انگیزههایی برای حمایت از توسعة بازار این
صنایع است .فرایند توسعة بازار این صنایع شامل چهار مرحلة اصلی است .این چهار مرحله شامل
ظرفیتسازی ،اقدامات اصلی ،مکمل و نظارتی است .نتایج بعضی از مطالعات نشان میدهد هزینة
پایین ورود به صنعت ،دستیابی آسان به منابع مالی و سطح مناسبی از توسعة صنعت و نوآوری،
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موجب بخش بزرگتری از صنایع کوچک و متوسط میشود ) .(Rocha, 2012بههمیندلیل ،بستر
اجتماعی -فرهنگی ،طبیعی -فیزیکی ،سیاسی -قانونی ،اقتصادی و عنصر دولت بر توسعة بازار
صنایع کوچک و متوسط تأثیر عمیقی دارد .توسعة بازار نیز از جهاتی ،متأثر از مسائل ویژة هر
صنعت است .کمتربودن حلقههای مفقوده در زنجیرة ارزش ،شاخصها و جهتگیری درون
صنعت ،از آن جملهاند .درنهایت ،مهمترین منافع توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط ،کاهش
هزینههای بازاریابی و ارتقای توان رقابتی واحدهای صنعتی در سطح خرد و افزایش سهم آنها در
تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده در سطح کالن است.
پیشنهادها
یافتههای پژوهش حاضر ،برای متولیان دولتی توسعة صنایع کوچک و متوسط و مدیران/
مالکان صنایع کوچک و متوسط مفید است؛ بنابراین ،براساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای
زیر برای توسعة بازار صنایع کوچک ارائه میشود:
 .1مهمترین پیشنیاز برای توسعة بازار ،ظرفیتسازی قانونی است؛ بنابراین ،در اسناد باالدستی
نظام باید به نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی کشور توجه شود .هماکنون،
قانون ویژهای برای حمایت از این صنایع وجود ندارد؛ بنابراین ،الزم است هرچه سریعتر
الیحة قانون ویژة حمایت از صنایع کوچک و متوسط تدوین ،تصویب و اجرایی شود.
 .2نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت نهادسازی در ارضای نیازهای صنایع کوچک و متوسط
در زمینة فعالیتهای بازاریابی تأکید دارد .از اینرو ،متولیان صنایع کوچک و متوسط
باید از شکلگیری و توسعة نهادهای مرتبط با این صنایع حمایت کنند.
 .3بیتوجهی و بیاعتنایی مخاطبان به برنامههای حمایتی ،از آسیبهایی است که موجب
شکست این برنامهها میشود؛ بنابراین ،قبل از تدوین و اجرای طرح ،الزم است
حساسسازی نسبت به مفهوم بازاریابی و طرحهای حمایت از توسعة بازار صورت پذیرد.
 .4اعتمادسازی برای جلب مشارکت حداکثری و تداوم فعالیتهای توسعة بازار ضروری
است؛ بنابراین ،در گام اول باید اعتماد مالکان /مدیران به منافع حاصل از توسعة بازار
جلب شود و در گام دوم ،باید اعتماد به برنامههای حمایتی فراهم شود تا مالکان /مدیران
با متولیان همراهی کنند و در برنامهها مشارکت کنند.
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 .5شاخصهای بودجهای (منابعی که صرف حمایت از توسعه بازار شده است) و شاخصهای
سنجش عملکرد (دستاوردهای طرح توسعة بازار) تدوین شود و تحلیل همزمان آنها برای
جلوگیری از انحراف در طرح توسعة بازار صورت گیرد .پیشنهاد میشود نظارت بر
شاخصها توسط نهادهایی مثل اتاق بازرگانی یا خانة صنعت و معدن صورت پذیرد.
 .6یافتهها نشان میدهد حمایت از توسعة بازار فعالیتی فرایندی ،مستمر و یکپارچه است؛
بنابراین ،الزم است دستگاه متولی انجام حمایتها را بهصورت فرایندی و یکپارچه-
مطابق آنچه در مدل به آن اشاره شده است -پیگیری کند .برای اینمنظور پیشنهاد
میشود تمام فعالیتهای مرتبط با توسعة صنایع کوچک و متوسط بهصورت متمرکز در
دستگاهی متولی تجمیع شود.
 .7با استفاده از نتایج پژوهش ،میتوان گفت صنایع متفاوت ،ظرفیتهای متفاوتی برای
توسعة بازار دارند؛ بنابراین ،با توجه به محدودیت در منابع ،اولویتبندی صنایع برای
حمایت از توسعة بازار آنها ،بسیار ضروری است.
 .8به مدیران /مالکان صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد میشود با مشارکت در طرح
حمایت از توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط ،قابلیتهای بازاریابی خود را گسترش
دهند و از این مهارت بهعنوان ابزار توسعة کسبوکار استفاده کنند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 .1توسعة بازار فقط یکی از ابعاد توسعة صنایع کوچک و متوسط است .برای دستیابی به
هدف نهایی ،یعنی توسعة صنایع کوچک و متوسط کشور ،باید در هریک از حلقههای
زنجیرة ارزش رشتة صنعت (کد دو رقمی  ،)ISICمقولة توسعه را بررسی کرد.
 .2شبکهسازی ،روش مفیدی برای مدیران /مالکان صنایع کوچک و متوسط است تا بتوانند
خبرگی و دانش بازاریابی خود را گسترش دهند ()McGrath, 2008؛ بنابراین،
تحقیقات جامع دربارة شبکههای بازاریابی در صنایع کوچک و متوسط ،به اجرا و
پیادهسازی طرحهای توسعة بازار این صنایع کمک بسیار مؤثری میکند.
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