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چکیده
در دنیای امروز؛ تغییر و تحوالت و انعطاف پذیری الزمه ی تأمین بقای 

سازمان ها است. توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی 

و متوسط  کوچک  بقا در شرکت های  تأمین  و  افزایش عملکرد  برای 

مؤلفه های  شناسایی  پژوهش  این  از  هدف  است.  عنوان  شده 

توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط )در سطح شهر تهران( و 

همچنین اولویت بندی این مؤلفه ها و ارائه مدلی با استفاده از رویکرد 

با  مصاحبه  طریق  از  پژوهش  داده های  است.  تفسیری  ساختاری 

ایران خودرو  الت  ماشین آ و  موادغذایی  تولیدی  شرکت های  مدیران 

به دست آمده است.

 یافته ها نشان می دهد که دوازده مؤلفه اساسی رقابت پذیری، توانایی 

کاری، خط مشی ها  مدیریتی، تعیین استراتژی، تغییر و تحول، تعهد 

برابر  در  آمادگی  گزارش دهی،  و  شفافیت  تجاری،  سیاست های  و 

حوادث، نوآوری فناورانه، بازاریابی و صادرات، تیم سازی و توسعه 

و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  در  را  نقش  بیشترین  آموزش 

از بین این مؤلفه ها تعیین استراتژی دارای  متوسط دارند. در نهایت 

ساختاری  مدل سازی  از  بهره گیری  با  و  است  اهمیت  بیشترین 

ترسیم  متوسط  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  مدل  تفسیری، 

و ارائه  شده است.
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1. مقدمه:  طرح مسأله 
کشورهای  کوچک و متوسط )SME( ]1[ در  نقش شرکت های 

کشورهای درحال توسعه اهمیت  پیشرفته صنعتی و همچنین 

در  حیاتی  نقش  شرکت ها،  این  است.  کرده  پیدا  یادی  ز

دو دهه  در   .]2[ دارند  اقتصادی  و  به رشد صنعتی  دستیابی 

ارتباطات،  و  تولید  در  جدید  فناوری های  ظهور  با  گذشته 

و  یع  توز تولید،  روش های  صنعتی،  قابلیت های  در  تحوالتی 

کیفیت آموزش  تی بنگاه ها و همچنین نحوه  ساختار تشکیال

عمومًا  که  آمده  پدید  انسانی  سرمایه های  زمینه های  در  عالی 

 .]3[ است  افزوده  متوسط  و  کوچک  شرکت های  اهمیت  بر 

متعدد،  پژوهشگران  عالقه  و  یاد  ز اقتصادی  اهمیت  باوجود 

کوچک و متوسط  گیر برای شرکت های  یک تعریف واحد و فرا

و  کوچک  شرکت های  تعریف  به طورکلی،   .]4[ ندارد  وجود 

کمی  معیارهای  کیفی،  معیارهای  اساس  بر  متوسط می تواند 

کیفی دارای ویژگی های  یا معیارهای ترکیبی باشد. معیارهای 

معیارها عمدتًا  این  این  حال،  با  غیرقابل اندازه گیری هستند؛ 

مختلف شان  بخش های  در  شرکت ها  ویژگی های  اساس  بر 

این  رشد  تعیین کننده  همزمان  به طور  که  می شوند  اتخاذ 

آن ها  اساس  بر  که  معیارهایی  اهم   .]5[ هستند  شرکت ها 

عبارت اند  می شوند  شناسایی  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 

ارزش دارایی، میزان فروش  کارکنان، میزان سرمایه،  تعداد  از: 

سالیانه و نوع مالکیت ]6[. لذا مشکالت فقر، بیکاری و کنترل 

نابرابری دارایی های ملی یک مسأله پیچیده است که به منظور 

به موانعی تبدیل می شود.  از منابع ملی  بهینه سازی استفاده 

درحال توسعه  موردنظر  جوامع  است  این  نشانگر  شرط  این 

نبوده است. جامعه باید از حق خود برای مشارکت در ایجاد 

کند. این شاخص انگیزه ای برای  یع تولید ملی استفاده  و توز

توانمندسازی اقتصاد اولویت مردم است که بعدها به موضوعی 

از   .]7[ شد  تبدیل  مردم  اولویت  اقتصادی  نظام  ایجاد  برای 

طرفی در جوامع تولیدی، اقتصاد دارای اهمیت ویژه ای است 

جدا  SME ها  از  نمی توان  را  مردم  اقتصادی  مشکالت   .]8[

کشور  یک  اقتصادی  رشد  اصلی  عوامل  از  یکی  که  چرا  کرد، 

بسیاری  بحران،  وقوع  زمان  در  حتی  به نحوی که   .]9[ هستند 

شرکت های  به خصوص  متوسط  و  کوچک  شرکت های  از 

 .]10[ می کنند  کسب  خارق العاده ای  سود  محور   - صادرات 

شرکت های  برای  توانمندسازی  مفهوم  راستا،  همین  در 

افزایش   )2( نوآوری،  ارتقاء   )1( شامل:  متوسط،  و  کوچک 

مالی،  حمایت   )3( آموزشی،  توسعه  طریق  از  انسانی  منابع 

مشارکت  کردن  باز   )5( یابی،  بازار استراتژی  از  حمایت   )4(

نیز، عامل محدودکننده اصلی  ]11[. همچنین  تجاری است 

در توانمندسازی SME، منابع انسانی و ارتباطات است ]12[. 

کوتاه مدت  سیاسی  تعهد  یک  SME ها  توانمندسازی  لذا 

که  است.  طوالنی مدت  سیاسی  پروسه  یک  بلکه  نیست 

نیازمند حمایت های دولت  فرایند،  این  به  سرعت بخشیدن 

]13[. توانمندسازی  برای بهبود عملکرد این صنایع می باشد 

ایجاد  برای  اقتصادی  توسعه  پایه  مفهوم  از  نمی تواند  SMEها 

رشد متوسط SME جدا شود. توانمندسازی اقتصادی شامل 

هردو بعد عینی قابل  اندازه گیری شده توسط افزایش بهره وری 

ازجمله  افراد،  توسط  تجربه شده  ذهنی  بعد  یک  و  درآمد،  و 

برای  راه هایی  و همچنین می تواند  رفاه عمومی است  افزایش 

و  یاتی  اندر کند.  فراهم  اقتصادی  توانمندسازی  به  دستیابی 

کاملو )2018(، حمایت های مالی و سرمایه گذاری را از عوامل 

می کند.  معرفی  متوسط  و  کوچک  شرکت های  در  تأثیرگذار 

کسب  به عبارتی دیگر، یکی از موانع مواجهه SME ها در توسعه 

کار آن ها مربوط به ضعف ساختار سرمایه و عدم دسترسی  و 

 ،)2015( پنجا  و  کازنجو  است.  سرمایه  ساختار  تقویت  به 

را  تانزانیا  در  متوسط  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی 

که در  مورد بررسی قرار داده است، در این مطالعه SME هایی 

مورد  دارند  و خصوصی مشارکت  دولتی  بخش های مختلف 

که این کسب  گرفت؛ نتایج پژوهش آن ها نشان داد  بررسی قرار 

و  کاالها  یابی  بازار و  تولید  ظرفیت  تقویت  لحاظ  از  کارها  و 

خدمات، جریان نقدی، نوآوری و خالقیت سودمند هستند، 

بر   .]14[ می دهد  افزایش  را  ملی  اقتصاد  در  آن ها  سهم  که 

کشورهای  در  همکارانش)2003(،  و  گری  آیا مطالعات  اساس 
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کوچک و متوسط در اشتغال  کم درآمد سهم نسبی بنگاه های 

کمتر  غیررسمی  بخش  به  نسبت  داخلی  ناخالص  تولید  و 

حداقلی  سطح  یک  افراد،  فقیرترین  که  جایی  یعنی  است؛ 

کشورهای درحال توسعه تقدم  بنابراین، در  را دارند.  از زندگی 

از  رسمی  بخش  تفکیک  موجب  که  است  سیاست هایی  با 

کشورهای  توانمندسازی  و موجب  بخش غیررسمی می شود، 

گرایش این  بازارها و همچنین موجب  برای مشارکت در  فقیر 

کشورها به سمت فعالیت های اقتصادی باارزش افزوده ی باال 

بهبود  راه  بر سر  راستا، موانع موجود  لذا در همین   .]15[ شوند 

به  عمومًا  متوسط،  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  و 

مواردی چون: فقدان زیرساخت ها و دسترسی به دولت مربوط 

که سطوح باالی هزینه های مواجه  به صدور مجوز و بوروکراسی 

است، مربوط می شود. بر اساس این مشکالت، پتانسیل رشد 

SME ها  گرچه  ا است.  شده  مسدود  SME ها  شدن  بزرگ تر  و 

در  اما  درببرند  به  سالم  جان  جهانی  بحران  در  است  ممکن 

که باید با آن مواجه شوند  تی وجود دارند  حقیقت هنوز مشکال

به منظور  متوسط  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی   .]16[

جامعه  کلیدی  عوامل  از  کشور،  در  تولید  بقای  امکان  بهبود 

مادی،  سرمایه  باید  دولت ها  ازاین رو،  می شود.  محسوب 

کشور ما  کنند ]17[. بااین حال، در  فکری و سازمانی را تأمین 

بنگاه های کوچک و متوسط با معضالت و عقب ماندگی هایی 

فقدان  می شود:  اشاره  آن ها  از  برخی  به  که  هستند؛  روبه رو 

مقیاس های الزم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار، 

جنبه های  از  کار  و  کسب  رشد  مناسب  محیط های  فقدان 

نرم افزاری  زیرساخت های  فقدان  قانونی،  حقوقی،  مختلف 

به  دسترسی  عدم  و  کهنه  فناوری های  با  تولید  تی،  تشکیال و 

شبکه های  با  منسجم  ارتباط  فقدان  نوین،  تکنولوژی های 

میان  همکاری  شبکه های  وجود  عدم  و  کشور  مالی  و  بانکی 

که  بنگاهی ]18[. پیامدهای مثبت این صنایع نشان می دهد 

کلیدی در نوآوری، اشتغال و مزیت رقابتی  این صنایع نقش 

برای رشد، خالقیت  الزامات موردنیاز  از  بازی می کنند. یکی 

شکست  روند  مطالعه  جوامع،  در  کارآفرینی  همچنین  و 

شرکت های کوچک و متوسط است. به همین دلیل، در ایران، 

به منظور توسعه ی فعالیت های اشتغال زا، شرکت های کوچک 

گرفته اند ]19[. عالوه بر این، با توجه  و متوسط مورد توجه قرار 

کوچک و  کشور،  به اینکه درصد باالیی از واحدهای صنعتی 

را  از شاغالن بخش صنعت  نیمی  از  بیش  و  متوسط هستند 

در خود جای داده اند این صنایع از اهمیت به سزایی برخوردار 

توسعه ی  آتی  برنامه های  در  اساسی  نقش  می توانند  و  شدند 

این  از  هدف   .]20[ باشند  داشته  کشور  اقتصادی  و  صنعتی 

توانمندسازی  اصلی  مؤلفه های  و  عوامل  شناسایی  پژوهش 

از  یکپارچه  مدل  طراحی  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

این عوامل  ارتباطات  کردن  و مشخص  مؤلفه ها  و  این عوامل 

نوآوری  می باشد.  شرکت ها  توانمندسازی  الگوی  طراحی  در 

اصلی این پژوهش شناسایی الگوی توانمندسازی و پیشرفت 

پژوهش های  در  که  است  متوسط  و  کوچک  صنایع  این  در 

قصد  مقاله  این  در  پژوهشگر  است.  شده  توجه  کمتر  گذشته 

مدل سازی  و  کیفی  روش شناختی  ابزار  از  استفاده  با  دارد 

در  توانمندسازی  الگوی  شناسایی  به  تفسیری  ساختاری 

بپردازد.  تهران  شهر  سطح  در  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

محدود  کیفی  )تحقیقات  فراوان  کمی  پژوهش های  دلیل  به 

روش  به  نیاز  متوسط  و  کوچک  شرکت های  در  مورداستفاده( 

کیفی مدل سازی ساختاری تفسیری با توجه به سؤاالت ذیل، 

به ترتیب و اهمیت هر یک از عوامل در شناسایی عوامل اهم 

بنابراین هدف  یم.  و متوسط می پرداز کوچک  در شرکت های 

شرکت های  در  توانمندسازی  الگوی  ارائه  پژوهش  این  اصلی 

این  در  مطرح شده  سؤاالت  لذا  می باشد.  متوسط  و  کوچک 

پژوهش عبارت اند از:

کوچک و  1. ابعاد و مؤلفه های اصلی توانمندی شرکت های 

کدم اند؟ متوسط 

2. اولویت، سطوح و رابطه بین این مؤلفه ها چگونه است؟

و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  نهایی(  )مدل  الگو   .3

متوسط چگونه است؟
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2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
کسب  که توسط دولت، دنیای  توانمندسازی، تالشی است 

توسعه  در  توسعه یافته  و  هم افزایی  به صورت  جامعه  و  کار  و 

کوچک و متوسط انجام می شود تا آن ها بتوانند  شرکت های 

مستقل  و  انعطاف پذیر  کار  و  کسب  یک  به  و  کنند  رشد 

مانند:  اهدافی  می تواند  توانمندسازی   .]16[ شوند   تبدیل 

و  توسعه یافته  متعادل،  اقتصادی  ساختار  یک  تحقق   .1

به  تبدیل شدن  برای  توانایی  افزایش  و  درحال توسعه 2. رشد 

توسعه  در  نقش  افزایش  و مستقل 3.  قوی  کار  و  کسب  یک 

منطقه ای در ایجاد شغل، تخصیص درآمد، توسعه اقتصادی 

توانمندسازی  در   .]21[ برگیرد  در  را  فقر  از  مردم  رهایی  و 

سرمایه  و  فراوان  خام  مواد  فراوان،  انسانی  منابع  SME ها، 

همین  در  می شوند.  محسوب  حمایتی  عوامل  از  تجاری 

ضعیف،  زیرساخت های  شامل  بازدارنده  عوامل  حال، 

یابی برای تولید.  کز بازار عدم حمایت های دولتی و فقدان مرا

عدم  از:  عبارت اند  بهره وری  به  مربوط   SME موضوع های 

که  گامی  کپی رایت برای نوآوری و خالقیت،  حفاظت از حق 

به  اختراع  ثبت  حق  اعطای  از  قدردانی  داد  انجام  می توان 

در  موجود  موانع   .]7[ است  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

فقدان سرمایه،  و متوسط شامل  کوچک  توسعه شرکت های 

تقسیم  با  سازمانی  ساده  ساختار  یابی،  بازار در  مشکالت 

کمبود محدود  کیفیت پایین مدیریت،  کار،  ی  ضعیف نیرو

جنبه های  مالی،  گزارش های  کمبود  انسانی،  منابع  پایین  و 

نقش   .]19[ است  فن آوری  پایین  کیفیت  و  ضعیف  قانونی 

شرکت های کوچک و متوسط برای ایجاد فرصت های شغلی 

در  رسیده  است.  اثبات  به  جامعه  در  توسعه  فرصت های  و 

ارائه  پتانسیل  کوچک،  مقیاس  در  تولید  روستایی،  مناطق 

و  مهاجرت  مشکالت  با  مبارزه  و  محلی  شغلی  فرصت های 

در  توانمندسازی   .]22[ می باشد  دارا  را  روستایی  مهاجرت 

مطالعات  انجام   )1( شامل؛  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

بازار؛ )3( بهبود  یابی؛ )2( انتشار اطالعات  بازار تحقیقاتی و 

و  امکانات  تأمین   )4( یابی؛  بازار و  مدیریت  مهارت های 

یابی،  که شامل آزمایش بازار، مؤسسات بازار زیرساخت هایی 

و  کوچک  شرکت های  ارتقاء  و  تجاری  خانه های  تأسیس 

محصول،  ارتقاء  برای  پشتیبانی  ارائه   )5( می باشد؛  متوسط 

در  حرفه ای  مشاوران  ارائه   )6( و  صنعت؛  و  شبکه  یابی  بازار

را  توانمندسازی  استراتژی  محققان   .]23[ است  یابی  بازار

فرایند  کنترل  که  مشتریانی  برای  استراتژی  »یک  به عنوان 

آن ها اجازه  به  تا  به عهده  دارند  را  انتخاب محصول شرکت 

ارائه  بازار  به  بعدًا  شرکت  که  را  نهایی  کاالهای  که  دهد 

توانمندسازی  ازاین رو،   .]24[ دهند  توسعه  را  می نماید 

است.  ارتباط  در  بازار  در  موجود  تکنولوژی  با  شرکت ها 

کارگاه های آموزشی و فنی می توان ایده  همچنین با راه اندازی 

کوچک و متوسط تزریق نمود.  و خالقیت ها را به شرکت های 

بنابراین، حمایت های دولتی از طریق سیاست توانمندسازی 

کارآفرینی  SME، می تواند نقش مدیریت را در رابطه با توسعه 

 )2( کارآفرینی؛  پرورش  و  شدن  اجتماعی   )1( از؛  استفاده  با 

توسعه  و  ایجاد   )3( و  مدیریتی؛  و  فنی  مهارت های  بهبود 

کسب  مؤسسات آموزشی، آموزش، مشاوره، انگیزه، خالقیت 

 .]25[ بخشد  بهبود  را  جدید  کارآفرینان  ایجاد  و  کار  و 

SMEها  ساختن  قدرتمند  در  حمایتی  قوانین  بنابراین، 

و  دولت   )1( شود؛  شامل  را  این  دست  از  مواردی  می تواند 

متوسط  و  کوچک  شرکت های  برای  منطقه ای  دولت های 

کمک  تأمین مالی  کنند؛ )2( شرکت های دولتی می توانند از 

کوچک و متوسط  که به شرکت های   هزینه های سود ساالنه 

تأمین  سایر  و  مالی  کمک های  تضمین،  وام دهی،  قالب  در 

کنند.  مالی  تأمین  می شود،  داده  اختصاص   مالی 

مالی  تأمین  می توانند  خارجی  و  ملی  بزرگ  شرکت های   )3(

را در  و متوسط  کوچک  به شرکت های  اختصاص داده شده 

مالی  منابع  سایر  و  مالی  کمک های  تضمین،  وام،  قالب 

کار  کسب و  کنند؛ )4( دولت ها، دولت های محلی و  تأمین 

سایر  و  خارجی  کمک های  مالی،  کمک های  است  ممکن 

شرکت های  برای  مالی  تأمین  غیرقانونی  و  قانونی  منابع 

کنند؛ )5( دولت ها و دولت های  کوچک و متوسط را فراهم 
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منطقه ای می توانند انگیزه هایی را در قالب سهولت الزامات 

و  زیرساخت ها  و  امکانات  برای  کمتر  تعرفه  مجوز،  صدور  و 

تأمین  که  شرکت هایی  به  قوانین  با  مطابق  مشوق ها  سایر 

می دهند،  ارائه  متوسط  و  کوچک  شرکت های  برای  را  مالی 

بررسی  پژوهشی؛  در  گابریل سون )2007(   .]26[ کنند  فراهم 

کوچک و  توانمندسازی اعضای هیأت مدیره در شرکت های 

بر  که  عواملی  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  متوسط 

می گذارند  تأثیر  هیأت مدیره  اعضای  توانمندسازی 

عبارت اند از: مدیران عامل جوان تر، میزان باالی صادرات و 

کلی، ساختار سیاست های  عملکرد ضعیف شرکت. به طور 

بر اساس چهار  کوچک و متوسط  توانمندسازی شرکت های 

توسعه   )2( کار،  و  کسب  یست  محیط ز بهبود   )1( شاخص: 

مشارکت   )4( و  تضمین  و  مالی  تأمین   )3( کار،  و  کسب 

مسائل  به  توانمندسازی  البته   .]27[ می شود  سنجیده 

بین رشته ای برای تجارت، صنعت و جامعه که به موضوعات 

مالی،  امور  نظیر  مختلف  رشته های  به  مربوط  مختلف 

مصرف کننده،  رفتار  یابی،  بازار بیمه،  بانکی،  حسابداری، 

است  پرداخته  بهداشتی  مراقبت های  و  اخالق  آموزش، 

]28[. فرایند توانمندسازی افراد را در تصمیم گیری و توانایی 

می کند  مدیریت  مطلوب،  نتایج  به  انتخاب ها  آن  تبدیل 

تشویق  یا  انگیزه  یک  به عنوان  می تواند  توانمندسازی   .]29[

که  افرادی  برای  دانش  ایجاد  و  مهارت  بهبود  و  جامعه  برای 

برای  همچنین  و  کنند،  باز  را  خود  کار  و  کسب  می خواهند 

با  مواجهه  برای  را  راه حل هایی  درحال توسعه  SME های 

در   ،)2019( همکاران  و  هیگز   .]30[ می کند  ارائه  مشکالت 

توسعه  در  متوسط  و  کوچک  شرکت های  نقش  پژوهشی؛ 

را  آفریقا(  )موردمطالعه:  زباله  بخش  در  سبز  اقتصاد  و  پایدار 

به طور  جنوبی  آفریقای  دولت  است.  داده  قرار  بررسی  مورد 

کوچک و متوسط به ویژه در  یج شرکت های  فعال در حال ترو

طریق  از  زباله  بخش  می شود  پیش بینی  است؛  زباله  بخش 

به  پسماند  مدیریت  فعالیت های  در  SME ها  مشارکت 

کند. درمجموع، SME ها پتانسیل ایجاد  کمک  اقتصاد سبز 

منابع  از  استفاده  طریق  از  محیط  ی  رو بر  قابل توجهی  فشار 

محدود و تولید آلودگی و زباله را دارند. یافته ها نشان می دهد؛ 

در  کوچک  تجارت  یج  ترو اشتغال،  ایجاد  از  دولت  دیدگاه 

یست محیطی  بخش زباله، و نقشی که SME ها در مسئولیت ز

توانمندسازی  ازاین رو،  می کند.  پشتیبانی  را  می کنند  ایفا 

کار قرا می گیرد  SME ها توسط دولت ادامه می یابد، در دستور 

قوی تر  ملی  و  منطقه ای  اقتصاد  محرک  یک  به عنوان  تا 

موفق  شرکت های  ویژگی های  از  یکی   .]31[ شوند  شناخته 

امروز برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و درعین حال 

ویژگی بارز شرکت های ناموفق، عدم برخورداری از این ویژگی 

]32[. رقابت پذیری به طور عمده به دلیل تفاوت های  است 

ی  کشورهای مختلف است. بنابراین رو مقررات محیطی در 

در  را  کشور  متقابل  تفاوت های  تجربی  نظر  از  که  مطالعاتی 

مشکالت محیطی بررسی می کند، تمرکز می شود. جنبه های 

کار،  کلیدی رقابت پذیری شرکت ها، ازجمله تجارت، محل 

که  همان طور   .]33[ است  نوآوری  و  بهره وری  اشتغال، 

بازار  و  محصول  اساسًا  کار  و  کسب  استراتژی  می دانید 

بر  می کند،  تعیین  را  سازمانی  ساختار  و  فناوری  شرکت، 

پیچیدگی عملیاتی شرکت، عدم اطمینان محیطی و عدم 

نوآوری  نقش   .]34[ می گذارد  تأثیر  اطالعات  تقارن 

یک به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای رقابتی برای  تکنولوژ

است.  کرده  جلب  را  دولت ها  و  شرکت ها  توجه  شرکت ها، 

که سازمان ها  نوآوری فن آوری )IT( یک قابلیت حیاتی است 

باید برای دستیابی به مزیت رقابتی داشته باشند و این توجه 

چین،  جامعه  در  است.  کرده  جلب  دولت  به  را  یادی  ز

کشورهای  توانایی نوآوری در فن آوری )ITC( نسبتًا پایین تر از 

و  یابی  بازار نقش  ویژگی ها؛  دیگر  از   .]25[ است  توسعه یافته 

که سه شرایط مرزی را به رابطه بین سازگاری دائمی  صادرات 

چارچوب  از  الهام  با  می شود:  شامل  صادرات  عملکرد  با 

اثرات  بررسی  صادرات؛  جامع  یابی  بازار استراتژی 

ویژگی   )2( روانی(،  )فاصله  بازار  ویژگی   )1( تعدیل کننده 

مشخص )تجربه بین المللی( و )3( ویژگی محصول )مزایای 
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و  کوچک  صادرکنندگان  از  نمونه ای  در  محصول(.  موضعی 

سازگاری  بین  مثبت  رابطه  آمریکا،  ایاالت متحده  متوسط 

تناسب  که  درزمانی  و عملکرد صادرات  اختیاری  یابی  بازار

است  قوی تر  دارد،  وجود  شرکت  استراتژی  و  عوامل  این  بین 

عملکرد  بر  صادرات  ارتقاء  بر  دولت  سیاست های   .]35[

صادرات تأثیر مستقیم دارد. استفاده از سیاست های دولت 

صادرات  عملکرد  بر  مثبت  به طور  صادرات  ارتقاء  برای 

صادرکنندگان SME تأثیر می گذارد ]36[. خط مشی ها زمان 

کار  کسب و  کلی  که سیاست  اجرا، اطمینان حاصل می کند 

اصول  عملی  اجرای  این  است.  مورداطمینان  سازمان  یک 

 Maskell ماسکل   .]37[ است  تجاری  سیاست  در  مندرج 

در سال )2001(، پویایی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط 

از  می کند.  تعریف  غیرقابل پیش بینی  و  مداوم  تغییر  دارای 

خود  کاری  محیط  تغییرات  از  نباید  سازمان ها  بابت،  این 

کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی  هراس داشته، از آن ها دوری 

کنند.  تصور  بازار  محیط  در  رقابتی  مزیت  کسب  برای 

ورنادات Vernadat در سال )1999(، معتقد است پویایی را 

نیازهای  با  سازمان  نزدیک  هم راستایی  به صورت  می توان 

در  کرد.  تعریف  رقابتی  مزیت  کسب  جهت  در  کاری  متغیر 

کارکنان باهدف های سازمان در  چنین سازمانی، هدف های 

نیازهای  به  تا  می شود  باعث  این  و  داشته  قرار  راستا  یک 

گذشته،  متغیر مشتریان پاسخ مناسبی بدهند. در طول قرن 

داشته  قابل مالحظه ای  تغییر  سازمان ها  در  توسعه  و  آموزش 

اهداف  است،  کرده  تغییر  کار  ماهیت  که  همان طور  است. 

آموزش فراتر از بهبود بهره وری در وظایف یدی به منظور فراهم 

کارهای  انجام  برای  موردنیاز  مهارت های  با  کارکنان  آوردن 

تعهد  مفهوم   .]38[ است  گسترش  یافته  پویا  و  پیچیده 

رفتار  مدیریت،  در  چالش برانگیز  مفاهیم  از  یکی  کارکنان 

سازمانی و اداره منابع انسانی و پژوهش است ]39[. ازاین رو، 

رفتارهایی  از  ناشی  نیک نامی  و  شهرت  حسن  تعهد،  نقش 

طریق  از  و  خود  حضور  و  خروج  ورود،  ضمن  افراد  روز  هر  که 

که در سازمان انجام می دهند، به نمایش  کار جزیی  صدها 

می گذارند. راه حفظ آن نیز اندیشیدن و تفکر و تالش مستمر 

یابی طرح ها در  کارهای درست است ]40[. با ارز برای انجام 

آمادگی،  و  پاسخگویی  شیوه های  موجود،  شرکت های 

در  کاماًل  می توانند  صنایع  متخصصین  و  محققین 

آینده  بحران  با  مواجهه  در  موفق  کنش های  وا و  آماده سازی 

باشد،  غیرمنصفانه  گروه  رهبر  یک  گر  ا  .]41[ باشند  مؤثر 

انجام  کمتری  کار  هستند،  خشنود  کار  این  از  تیم  اعضای 

می گیرند  کار  به  را  غیرمستقیم  مدیریتی  سبک  و  می دهند 

یک  گر  ا متناوبًا،  شوند.  تیمی  رهبران  خود(  )به نوبه  وقتی که 

اعضای  باشد،  منصفانه  تقسیم بندی  وظایف  در  تیم  رهبر 

تیم ممکن است داوطلب شوند تا وظایف بیشتری را انجام 

به  تیم  کار  کیفیت  بهبود  برای  را  طوالنی تری  ساعات  دهند 

از  استفاده  که  می دهد  نشان  پژوهش ها   .]42[ بگیرند  کار 

کیفیت و بهره وری می شود و  کاری منجر به افزایش  تیم های 

همراه  به  را  کارکنان  از  باالیی  رضایت  و  تعهد  هم چنین 

اجرای  ضمن  انسانی  منابع  مدیریت  داشت]43[.  خواهد 

گزارش های  مصوبات و قوانین، باید طراحی سیستم بازخور و 

سالمتی  و  ایمنی  از  دوره ای  بازدیدهای  و  شفاهی  و  کتبی 

مسئولیت  ایمنی،  مسأله  یابد.  اطمینان  کاری  محیط های 

همه اعضای سازمان بوده و باید به جزیی از فرهنگ سازمان 

کارکنان به موارد  تبدیل شود ]44[. لذا پایبندی دائمی همه 

را  گزارش  شفافیت  و  بودن  کامل  وضوح،  چک لیست، 

تسهیل می کند. توصیف های صریح، نه ابهام و یا بی توجهی، 

گاری  به بهترین وجه منافع همه را خدمت می کنند ]45[. ایا

»شرکت های  مطالعه ای  در   ،)2007( سال  در   Ayyagari

ارائه  کشورها  بین  جهان«  سرتاسر  در  متوسط  و  کوچک 

سهم  مورد  در  قابل مقایسه  و  مداوم  اطالعات  که  می دهد 

ناخالص  تولید  و  تولید  در  اشتغال  کل  در  را   SME بخش 

کشورهای مختلف نشان می دهد. داخلی در 
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3. روش تحقیق
به  ابتدا  است.  انجام  گرفته  کلی  مرحله  دو  در  پژوهش  این 

و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  معیارهای  شناسایی 

مؤلفه های  از  فهرستی  تهیه  و  دسته بندی  سپس  و  متوسط 

متوسط  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  اصلی 

پرداخته شده است. در مرحله دوم با استفاده از سطح بندی 

یا اولویت بندی  مؤلفه ها، یک مدل یکپارچه از توانمندسازی 

برای  است.  ارائه  شده  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

مضمون  تحلیل  روش  از  مؤلفه ها  شناسایی  و  کدگذاری 

استفاده  شده است. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، 

است  کیفی  داده های  در  موجود  الگوهای  گزارش  و  تحلیل 

]46[. به عبارت دیگر تحلیل مضمون روشی برای شناخت و 

موجود  معانی  و  محتوا  یک  در  موجود  الگوهای  سازماندهی 

مضمون  تحلیل  به این ترتیب،  می باشد.  کیفی  داده های  در 

کیفی است ]47[ و  مبنای سایر روش های تحلیل داده های 

کنده  فرایندی برای تحلیل داده های متنی بوده، داده های پرا

و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند ]48[. 

به  که  است  کیفی  تجزیه وتحلیل  نوع  شایع ترین  روش،  این 

در  و غیره(  الگوهای )مشترکات، تضادها،  دنبال شناسایی 

به طورکلی، تحلیل مضمون،   .]49[ محتویات داده ها است 

درک  و  برداشت  ب-  متن؛  دیدن  الف-  برای:  است  روشی 

اطالعات  تحلیل  ج-  نامرتبط؛  ظاهرًا  اطالعات  از  مناسب 

گروه،  تعامل،  شخص،  نظام مند  مشاهده  د-  کیفی؛ 

کیفی به  موقعیت، سازمان و یا فرهنگ؛ ه- تبدیل داده های 

اول  مرحله  در  ارائه شده  مطالب  به  توجه  با  کمی.  داده های 

سطح  در  تولیدی  شرکت های  مدیران  مصاحبه  با  محقق 

که شرح داده شد  از نمادهایی  شهر تهران و در این ماتریس 

استفاده می گردد و برای استخراج ماتریس خودتعاملی ازنظر 

متخصصان و صاحب نظران )مدیران شرکت ماشین سازی 

بادی  پالستیک  ماشین  شرکت  مدیران  )ماشین آالت(، 

همکاری  با  و  غذایی  مواد  فروشگاه های  مدیران  پارس، 

اساتید دانشگاه( استفاده  شده است. لذا با توجه به مراحل 

ضروری  زیر  اساسی  گام های  مضمون  تحلیل  روش  تنظیم 

است ]50[:

درباره  خوبی  ایده های  گام  این  در  داده ها:  با  شدن  آشنا   .1

کار،  این  پس  از  می گیرد.  شکل  الگوها  و  کدگذاری 

کند. لکن  کدگذاری را آغاز  پژوهشگر، آماده است فرایند 

کل فرایند تحلیل صورت می گیرد و تعریف  کدگذاری در 

می شود.

آغاز  زمانی  دوم،  گام  کدگذاری:  و  اولیه  کدهای  ایجاد   .2

آن ها  با  و  کرده  مطالعه  را  داده ها  پژوهشگر،  که  می شود 

ایده های  از  اولیه  فهرستی  همچنین  باشد.  شده  آشنا 

کرده باشد؛  موجود در داده ها و نکات جالب آن ها، تهیه  

کدهای اولیه از داده هاست. گام مستلزم ایجاد  لذا این 

شروع  وقتی  سوم  گام  مضمونی:  شبکه های  ساختن   .3

گردآوری شده  کدگذاری اولیه و  که همه داده ها،  می شود 

کدهای مختلف در مجموعه  باشد و فهرستی طوالنی از 

داده ها، شناخته  شده باشد. 

گام چهارم وقتی  کشف شبکه های مضمونی:  4. توصیف و 

مضامین  از  مجموعه ای  پژوهشگر،  که  می شود  شروع 

مضامین  کند.  پاالیش  را  آن ها  بخواهد  و  پیشنهاد  را 

مضامین  شبکه های  تشکیل  اصلی  منبع  شناخته، 

است.

گام پنجم وقتی شروع  5. خالصه کردن شبکه های مضمونی: 

که پژوهشگر به شبکه مضامین رضایت بخشی  می شود 

رسیده باشد. 

که  می شود  آغاز  وقتی  ششم،  گام  الگوها:  توصیف   .6

باشد.  فراهم  شده  نهایی،  مضامین  از  کاملی  مجموعه 

تحقیق،  نهایی  گزارش  تدوین  و  تحلیل  مرحله،  این  در 

صورت می گیرد. 

گردآوری  کیفی  داده های  ابتدا  تحقیق  از  بخش  این  در 

که منجر به شناسایی جنبه های متعدد پدیده، شده  می شود 

سپس  می کند،  فراهم  تحقیق  برای  راهبردی  تدوین  امکان  و 

وارد  می توان  کیفی  داده های  از  حاصل  یافته های  مبنای  بر 



یور 1399  100   شماره 102، مرداد و شهر

مرحله بعدی تحقیق شد. تا بتوان یک مدل خاصی از آن ارائه 

با  مرتبط  عوامل  کلیه  اصلی،  متن  به  توجه  با  اینجا  در  داد. 

کوچک و متوسط شناسایی شده اند  توانمندسازی بنگاه های 

و بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان در مدل ساختاری 

از متن اصلی  که  این مضامین  الگوسازی شده اند.  تفسیری 

و  می شود.  نامیده  »پایه ای«  مضامین  استخراج  شده اند، 

مضامین  را  پایه ای  مضامین  از  شده  مستخرج  مضامین 

سازمان دهنده می نامند. لذا با تفکیک مضامین حاصل شده 

و  دسته بندی شده  مضامین  کلیه  کلی  بخش  دوازده  در 

است.  شده  گرفته  نظر  در  زیرمجموعه های  بخش  هر  برای 

رقابت پذیری،  مدیریتی،  توانایی  شامل:  کلی  بخش  دوازده 

صادرات،  و  یابی  بازار فناورانه،  نوآوری  استراتژی،  تعیین 

توسعه  تجاری،  سیاست های  و  دولت  خط مشی های 

و  شفافیت  تیم سازی،  تحول،  و  تغییر  کاری،  تعهد  آموزش، 

کدها و در  گزارش دهی. بر این اساس جدول )1( از استخراج 

مرحله بعد مؤلفه های فرعی را نشان می دهد.

کدهای اولیه، ابعاد و مؤلفه اصلی جدول 1- 

مؤلفه اصلیابعاد کدهای اولیه )باز(

کارایی و اثربخشی،  کارکنان، اتخاذ تصمیمات اثربخش، محدوده اختیارات  تسهیل ارتباطات، اعتماد کاری، حیطه نظارت، پرورش 
کارکنان، رضایت درونی، حس ابداع و ابتکار، رشد و پیشرفت سازمان، روشنی اهداف،  سازگاری با اهداف سازمان،آزادی عمل 

رفتاری عادالنه، ارتقای تدریجی در فعالیت های شغلی، ارتقای کیفیت مستمر

تفویض اختیار

توانایی 
مدیریتی

کارآمد و توانمند، قابلیت ارتقای مستمر بهره وری، ارتقا کیفیت  نظارت و کنترل، اقدامات پیشگیرانه، بازیابی حوادث، پرورش مدیران 
کامل از  کارکردهای کالن مدیریتی، ارائه راه کار های قابل اجرا، دانش  مدیریت، استفاده از ظرفیت ها و امکانات در شرکت ها، تحلیل 
کارکنان، قدرت  کاری مؤثر، رضایت مصرف کننده،  پیگیری مستقیم عملکرد  کار، مهارت ارتباطات مؤثر، سیاست  ادبیات کسب و 

گاهی. رهبری، مقبولیت باال، شناخت عواطف دیگران، خودکنترلی، خودآ

مدیریت اجرایی

کیفیت و گستردگی شبکه های زیرساختی، برخورداری از روش های مؤثر  هوشمندی، مهارت، وجود فناوری الزم، 
حمل ونقل،شبکه های مخابراتی کارآمد و توسعه یافته، تسهیل ارتباط بنگاه ها، فراهم آوردن اطالعات الزم.

زیرساخت های 
اقتصادی

تولید، سازمان دهی، توزیع، تسهیم دانش، اداره مهارت های حیاتی، اطالعات و دانش، تحقق رسالت سازمانی،  سیستم های آموزشی 
پایدار و مطمئن، به کارگیری دانش، تبدیل و انتقال دانش، ایجاد دانش، نگهداری دانش.

مدیریت دانش

کارهای فکری،  کارهای فیزیکی، انجام  توانایی پیاده سازی علم، توانایی خصلتی باثبات و وسیع، مهارت ظرفیت خاص برای انجام 
کار تیمی. نگرش فردی، تجربه، اصول 

شایستگی

کار، پیامدهای عملیاتی شغل، حق اظهارنظر بر آینده سازمان. تأثیر گذاشتن بر اجرای راه حل انتخاب شده، روند اجرایی 
کار روند 

کنترل دنیای مجازی،صریح و صادق باشیم، زمینه مشترک و نکات  پایان دادن به نکات منفی در روابط اجتماعی، پرانرژی شوید، 
مشابه را یافتن، وقت و موقعیت شناس باشیم، تقویت نمودن عزت نفس، مخالفت نمودن به شیوه مناسب، سکوت نمودن، عدم افراط 

در موعظه

روابط اجتماعی

نشان دهنده طیف فعالیت های سازمانی، ارزش ها و اولویت های سازمانی، ماهیت و دامنه فعالیت های کنونی، شناسایی مسیر آینده 
سازمان

بیانیه های مأموریت

تعیین 
استراتژی

هدف های بلندمدتبرنامه ریزی،ایجاد انگیزه در کارکنان،هدف های باثبات و معقول در سازمان ها،هدف های ساالنه

مقررات و رویه ها، خط مشی های سازمانی، ارتباط دولت و بخش خصوصی، وجود قوانین در شرکت ها، نقاط قوت و ضعف، 
فرصت ها و تهدیدات سازمانی، وجود سیاست های بازرگانی

سیاست ها

هدف گذاریتعیین اهداف، سنجش پذیر بودن هدف، اهداف واقع گرایانه، دقیق بودن، زمان بندی شده

تدوین برنامه های کوتاه مدت، تعیین معیارهای کمی-کیفی سنجش عملکرد،ارزیابی برنامه ها و تعیین موارد انحراف از عملکرد، 
تجدیدنظر  در برنامه ها، تهیه برنامه های جدید

برنامه عملیاتی
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محیط حقوقی و اجرایی، بنگاه ها و دولت ها، ایجاد درآمد و ثروت،احیا اقتصادهای آسیب پذیر،موجب رشد اقتصادی 
کشورها،کیفیت نهادها در رابطه با سرمایه گذاری و نحوه تولید، نگرش دولت به بازارها و آزادی اقتصادی، شفافیت فعالیت بنگاه های 

بخش خصوصی.

محیط نهادی

رقابت پذیری

ثبات محیط اقتصاد کالن، عوامل افزایش بهره وری شرکت ها، ارائه خدمات مؤثر، اثرات نرخ تورم، سیاست های مالی دولت، رشد 
اقتصادی پایدار، اثرات مدیریت حساب های دولتی، اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز، هماهنگی با داده ها و ستاده ها، مشتری مداری.

محیط اقتصادی کالن

کار  کار تحصیل کرده، پاسخگویی، سنجش کیفیت آموزش، آموزش ضمن خدمت، هدف استراتژی،وظیفه اسالمی، افزایش  منابع نیروی 
کار. کارکنان،امر ارزشی کیفیت، کیفیت مفهومی پیچیده و پویا، میزان آموزش نیروی  عملی جهت ارتقای کیفی، افزایش مستمر مهارت های 

کیفیت آموزش عالی

کاالی موردنظر، افزایش اشتغال،  کار آیی بازار، افزایش بهره وری، تولید  کاال و خدمات، وجود رقابت سالم در بازار،پیشبرد  ترکیب بهینه 
فرصت رشد و شکوفایی، به حداقل رساندن موانع انجام فعالیت های بازرگانی، دالیل فرهنگی و تاریخی بازار، مشتری مداری، 

شفافیت بودن سیستم های اطالعاتی، انتقال سریع اطالعات

کاال کارایی بازار 

کار، مشوق های انگیزشی الزم، جلوگیری از نوسانات دستمزد و حقوق، اعطا پاداش، تقویت  کارایی و انعطاف پذیری نیروی 
کار، جذب نخبگان جامعه. کار، جذابیت نیروی  شایسته ساالری، تساوی زن و مرد در محیط 

کار کارایی بازار نیروی 

کارکنان، تحمل تعارض، الگوهای  احساسات و روابط میان فردی، نگرش ها و رفتارها، شفاف سازی اهداف، روابط مدیریت و 
ارتباطات، جهت دهی؛ یکپارچگی و وحدت، صیانت و حفظ فرهنگ، یادگیری فرهنگ

فرهنگ سازمانی

نوآوری 
فناورانه

کاره های جدید تولید، افزایش قدرت رقابت پذیری سازمان، افزایش رشد آینده بنگاه ها، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه دارای  ارائه راه 
کز دانشگاهی و تحقیقاتی بازده مطلوب، مرا

فعالیت های تحقیق 
و توسعه

حلقه واسطه صنعت و دانشگاه، یکپارچه سازی تولید دانش، افزایش ثروت در جامعه، ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده، سرمایه 
معنوی و زیرساخت های مناسب، تسهیل توسعه فناوری و رشد اقتصادی، تلفیق سازوکارهای اجرایی، دانش پیشرفته

کز رشد و پارک های  مرا
علم وفناوی

ارزشمندترین منبع ایده های تولید محصول، درک عمیق نسبت به نیازهای برآورده نشده، انگیزه الزم برای یافتن راه حل ها، وفاداری 
مشتریان و عرضه کنندگان

همکاری با مشتریان و 
عرضه کنندگان

عناصر بازاریابیطراحی محصوالت، قیمت گذاری، توزیع کاال، تبلیغات پیشبردی

بازاریابی و 
صادرات

بازارهای هدفتقسیم بازار، هدف گیری در بازار، تعیین ابعاد جذابیت بازار، تعیین جایگاه در بازار

اداره فعالیت های بازارتحلیل رقبا، خط مشی های رقابتی بازار، برنامه ریزی، کنترل بازاریابی

صادراتمهم ترین منابع درآمد ارزی کشور، افزایش اشتغال زایی، باعث پیشرفت اقتصادی جامعه، رونق محصوالت و خدمات، افزایش تراز تجاری

تشویق سرمایه گذاری، معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی، بازسازی و توسعه توان بالقوه بنگاه ها، منطقی سازی نرخ و 
کارکنان دولت و بخش خصوصی، حذف مالیات علی الراس طبقات مالیاتی، یکسان سازی حقوق 

مشوق مالیاتی

خط مشی 
و سیاست 

تجاری

تسهیل صادرات، تسهیل واردات برای تولید داخلی، معافیت تمامی واحدهای تولیدی اعم از کوچک و بزرگ، معافیت واردات 
ماشین آالت برای حمایت از تولید داخلی.

مشوق گمرکی

تقویت بنیه مالی بنگاه های صنعتی، کاهش نرخ بهره، تخفیف ویژه در اعطای تسهیالت اعتباری، تضمین ویژه برای سرمایه گذاری، 
اعطای تسهیالت مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، کاهش هزینه های تولید

مشوق مالی

کار، ارتقای کیفیت محصوالت صنعتی، دسترسی به بازارهای  ایجاد واحدهای تولیدی نوآور، ارتقای ظرفیت های علمی و فنی نیروی 
صادراتی

مشوق سرمایه گذاری 
خارجی
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کار آیی در  موجب رشد و پیشرفت علم، عوامل مؤثر بر نوآوری، تخصص و تعهد منابع انسانی، فرایند خلق ارزش و نوآوری، بهبود 
عملکرد، تمایل انگیزه در افراد

نیرو انسانی

توسعه 
آموزش

کامل در مورد سازمان، تشخیص و مسائل موجود  طراحی و اجرای دوره همه ای آموزشی، آموزش دانش و مهارت های الزم، بررسی و مطالعه 
در سازمان، مسائل مربوط به تولید و بهره وری، برگزاری آزمون های مختلف، نظرخواهی از مدیران و سرپرستان، مطالعه طرح های توسعه آینده

تعیین نیازهای 
آموزشی

توسعه شغلیجابجایی افقی شغل در محل کار، ترفیع، گزینه های اکتشافی)کاوش(، همسان سازی مجدد، انتقال، برنامه ریزی تغییر شغلی

کار و فعالیت، توانایی بیشتر در انطباق با تغییر و تحوالت محیطی، آموزش مهارت های میان فردی، توانایی ایجاد  کارآمدی سیستم 
رابطه سالم و سازنده با دیگران، تجربه طراحی آموزشی، اجرا و ارزشیابی یک سیستم، فرایند یاددهی-یادگیری نیازمند توجه سیستمی 

و جامع به روند طراحی آموزشی

آموزش سیستمی

کار،امانت داری در پرتو مسئولیت  فضایل مهم رفتاری در زندگی شخصی، شغلی و حیات سازمانی، اعتماد فردی در محیط کسب و 
اخالقی امین، مهم ترین توقع افراد در تعامل شغلی

امانت داری

تعهد
کارکنان حمایتعدالت سازمانی، حمایت مافوق، پاداش های سازمانی، شرایط شغلی، افزایش تعهد عاطفی و بهبود عملکرد 

اطاعت و فرمان برداریاستفاده از قرینه های مثبت غیرکالمی، عالقه نشان نسب به طرف مقابل، تعریف و تمجید از دیگران، استفاده از فنون محبت و دوستی

کانال جدید  کارآفرینی، افزایش تقاضا برای خدمات سازمانی، تغییرات اجتماعی، توسعه فناوری برای ارائه  جنبه کلیدی از فرایند 
عرضه خدمات

فرصت سازی

تغییر و تحول

نوگراییتحّول دائمی و پویایی، علم گرایی، عقل گرایی، پیشرفت باوری

کارکنان کارکنان وحدت و همبستگی میان  کارهای جدید، استفاده از متدهای نو و تازه، باعث شادابی و نشاط بین  استفاده از روش های استفاده از ساز 
نوین

تصمیم گیری های الزم در شرایط خاص و موقعیت سازمان، تشخیص نیازها و سازگاری امکانات سازمان شناخت محیط، اندازه 
سازمان، تفاوت های فردی موجود، فناوری

مدیریت اقتضایی

کار، موجب شادابی و نشاط در جامعه کسب و  جوان گراییاستفاده از افراد جوان در محیط های 

کوتاهی در انطباق با تغییر، شایعه سازی و بهتان زدن به سازمان، ارتکاب فعالیت های غیرقانونی، اعتصاب و تحریم، اخذ رشوه توسط 
کارکنان برای ارائه محصوالت و خدمات

بحران سازمانی 
-اجتماعی

آمادگی در 
برابر حوادث

کاهش میزان محصوالت یا خدمات، ورشکستگی مالی،ظهور فناوری های جدید در بازار،خراب شدن سیستم های بزرگ، نارسایی در 
سیستم های اطالعاتی مدیریت، بحران های ملی،دولتی و بین المللی

بحران اقتصادی-فنی

کم بر جریان اطالعات، سبب پیشرفت نهادهای سازمانی کاربرد اطالعات، ابزارهای آماده سازی اطالعات، نیروهای حا اطالع رسانیکیفیت و 

دستیابی به اهداف تکنیکی مدیریتی برای افزایش مشارکت افراد در محیط کار، تصمیم گیری و کنترل فعالیت ها، عملکرد های سازمانی کارآمدتر
مشترک

تیم سازی کار، داشتن تسهیالت شغلی، شرایط محیطی مطلوب، وجود فرصت برای رشد، افزایش حیطه اختیارات، تناسب شغل  عالقه به 
بااستعدادهای فرد

شرایط مناسب شغلی

تنظیم کردنشناسایی مختصات نظم موجود، ایجاد هماهنگی برای حفظ آن ها، تنظیم عملیات و برنامه های سازمانی

کوتاه مدت، برنامه عملیاتی سازمان اعالم برنامه هایی اجرای طرح های متعدد اقتصادی و اجتماعی، برنامه ای با اهداف 
اجرایی

شفافیت و 
گزارش دهی

ارتقای نظام سیاست گذاری در حوزه تولید، اصالح نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری اقتصادی، ارتقای کیفیت محصوالت 
داخلی، تقویت حمایت از قانون تولید ملی

اعالم سیاست های 
شرکت

کارکنان مناسب، به دوراز غرض نسبت به مسائل شخصی گزارش دهی  کارکنان، نحوه  بازرسی پنهاننظارت مخفیانه بر عملکرد 
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مدل سازی ساختاری تفسیری

روابط  الگوی  شناسایی  بعدی  گام  تحقیق  مدل  اساس  بر 

میان  درونی  روابط  انعکاس  جهت  آن هاست.  میان  علی 

است.  استفاده  شده  خبرگان  دیدگاه  از  اصلی  معیارهای 

به  بیشتری  تسلط  با  قادرند  متخصصان  تکنیک  این  در 

اثرات(  اثرات )جهت و شدت  با  بیان نظرات خود در رابطه 

ساختاری  مدل سازی  متدلوژی  بپردازند.  عوامل  میان 

مختلف  تکنیک های  پایه ی  بر  خبرگان  عقاید  از  تفسیری 

گروهی  جزیی  بحث  تکنیک  و  مغزی  طوفان  نظیر  مدیریتی 

در توسعه ارتباط مفهومی بین مؤلفه ها و ابعاد بهره می جوید. 

]51[ یک روش معتبر   )ISM(تفسیری مدل سازی ساختاری 

که یک مشکل  برای شناسایی روابط میان موارد خاص است 

باید   ISM تکنیک   ،]52[ می کنند.  تعریف  را  مسأله  یک  یا 

یک  در  تعریف شده  به خوبی  مراحل  از  بعضی  از  ی  پیرو با 

مرتبط  استفاده شود. هر مرحله  زیر  به صورت  نظم مشخص 

کرد:  عبور  آن  از  نمی توان  و  است  قبلی  مرحله  با  مرتبط   و 

بر  3.تصمیم  متغیرها  شناسایی   .2 مشکل  شناسایی   .1

بین متغیرها  روابط عاقالنه جفتی  نوع ساختار 4.شناسایی 

به  دستیابی  از  پس   .]53[ خودتعاملی  ماتریس  5.توسعه 

انتقال پذیری  گرفتن  با در نظر  اولیه،  ماتریس دسترس پذیری 

نهایی  دسترس پذیری  ماتریس  به دست آمده،  روابط  در 

نفوذ  قدرت  و  وابستگی  میزان  ماتریس  این  می آید.  به دست 

از  نفوذ  و  را نشان می دهد. قدرت  از عامل ها  هر یک هر یک 

جمع اعداد در هر ردیف و میزان وابستگی از جمع اعداد در 

که مجموعه خروجی  هر ستون به دست می آید. عامل هایی 

کمترین  دارای  و  باشند  هماهنگ  کاماًل  آن ها  مشترک  و 

سلسله مراتب  از  سطح  پایین ترین  در  باشند  نفوذ  قدرت 

ساختاری تفسیری قرار می گیرند. هنگامی که در اولین تکرار، 

عامل هایی باالترین سطح مشخص شدند، باید این عامل ها 

سطح  که  زمانی  تا  عمل  این  شوند.  حذف  عامل ها  سایر  از 

تمامی عامل ها مشخص شود ادامه پیدا می کند. ]54[

4. یافته ها
روابط  تعیین  پرسشنامه  ابتدا  پژوهش  این  انجام  برای 

مدیریت  خبرگان  توسط  تفسیری  ساختاری  مدل سازی 

ایجاد  و  روابط  ماتریس  تبدیل  با  سپس  گردید.  تکمیل 

گراف ISM به عنوان مدل سازی  سازگاری در ماتریس روابط، 

نفوذ-میزان  قدرت  تحلیل  از  استفاده  با  و  ترسیم  گرافیکی 

ماتریس  از  استفاده  با  شدند.  تعیین  متغیرها  نوع  وابستگی 

و  متخصصان  نظر  از   ]55[  )SSIM( ساختاری  خودتعاملی 

و در پرسشنامه تکمیل   صاحب نظران استفاده شده است، 

یافتی از تبدیل ماتریس خود- تعاملی  شده است. ماتریس در

حاصل  -یک(  )صفر  ارزشی  دو  ماتریس  یک  به  ساختاری 

باید در هر  برای استخراج ماتریس دسترسی،  گردیده است. 

صفر  عدد  و   V ;X عالمت های  جایگزین  را  یک  عدد  سطر 

O و با تبدیل نمادهای روابط  A و  را جایگزین عالمت های; 

ماتریس خود تعاملی ساختاری به اعداد صفر و یک برحسب 

قواعد  این  کرد.  پیدا  دست  ماتریس  به  می توان  زیر  قواعد 

به صورت زیر است ]56[ :

است،  گرفته   V نماد   SSIM ماتریس  در   )i,j( خانه  گر  ا  -

 خانه مربوطه در ماتریس دسترسی عدد 1 می گیرد و خانه

قرینه آن، یعنی خانه )i,j( عدد صفر می گیرد.

است،  گرفته   A نماد   SSIM ماتریس  در   )i,j( خانه  گر  ا  -

خانه مربوطه در ماتریس دسترسی عدد صفر می گیرد و 

خانه قرینه آن، یعنی خانه )i,j( عدد 1 می گیرد.

است،  گرفته   X نماد   SSIM ماتریس  در   )i,j( خانه  گر  ا  -

و  می گیرد   1 عدد  دسترسی  ماتریس  در  مربوطه  خانه 

خانه قرینه آن، یعنی خانه )i,j( عدد 1 می گیرد.

است،  گرفته   O نماد   SSIM ماتریس  در   )I,j( خانه  گر  -ا

می گیرد  صفر  عدد  دسترسی  ماتریس  در  مربوطه  خانه 

و خانه قرینه آن، یعنی خانه )i,j( عدد صفر می گیرد.

توانمندی  اولیه  دسترسی  ماتریس  تشکیل  از  پس 

کوچک و متوسط با دخیل نمودن انتقال پذیری  شرکت های 

در روابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی تشکیل می شود 
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کلیه  تا با ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود. در این مرحله، 

روابط ثانویه بین متغیرها، بررسی می شود و ماتریس دسترسی 

نهایی مطابق جدول زیر به دست  آمده است. در این ماتریس 

شده  داده   نشان  متغیر  هر  وابستگی  میزان  و  نفوذ  قدرت 

نهایی  تعداد  از  است  عبارت  متغیر  هر  نفوذ  قدرت  است. 

که می تواند در ایجاد آن ها نقش  متغیرهایی )شامل خودش( 

نهایی  تعداد  از  است  عبارت  وابستگی  میزان  باشد.  داشته 

که موجب ایجاد متغیر مذکور می شوند. متغیرهایی 

جدول 2- ماتریس دسترسی نهایی

 j 

 i 
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میزان 
وابستگی

559549748474

نهایی  دسترسی  ماتریس  از  بعد  پژوهش  از  گام  این  در 

سطح  تعیین  برای  می شود.  دسته بندی  مختلف  سطوح  به 

متغیرها در مدل نهایی، به ازای هرکدام از آن ها، سه مجموعه 

خروجی، ورودی و مشترک تشکیل می شود. در اولین جدول 

ک مجموعه خروجی و ورودی آن  شاخص یا متغیرهای که اشترا

  یکی است، در فرایند سلسله مراتب به عنوان مجموعه مشترک

هیچ  ایجاد  در  متغیرها  این  به طوری که  می شوند،  محسوب 

متغیر دیگری مؤثر نیستند. پس از شناسایی باالترین سطح، 

گذاشته می شود.  کنار  از فهرست سایر متغیرها  آن متغیرها 

ادامه  متغیرها،  همه  سطح  شدن  مشخص  تا  تکرارها  این 

که نتیجه نهایی آن ها در جدول )3( آمده است. می یابد 
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جدول 3- سطح بندی مؤلفه های مدل

سطح بندیمجموعه مشترکمجموعه ورودیمجموعه خروجیابعاد

11،4،5،6،7،8،121،4،8،9،10،121،4،8،126

22،3،4،5،6،8،9،11،122،3،4،5،6،10،11،132،3،5،6،10،112

32،3،4،5،6،8،9،10،11،122،3،4،6،7،8،9،10،11،122،3،4،6،8،9،10،11،121

41،3،4،7،9،111،2،3،4،6،101،3،43

52،5،6،7،91،2،3،5،62،5،62

62،3،4،5،6،9،101،2،3،5،6،8،9،10،11،122،3،5،6،9،102

73،7،9،111،4،5،7،8،10،11،127،117

81،3،6،7،8،9،121،2،3،8،91،3،8،94

91،3،6،8،9،11،132،3،4،5،6،7،8،9،103،6،8،9،104

101،2،3،4،6،7،9،10،113،6،11،123،6،115

112،3،6،7،10،112،3،4،7،9،10،11،122،3،7،10،114

121،3،6،7،10،11،121،2،3،8،121،3،126

تشکیل مدل سازی ساختاری تفسیری

در  با  همچنین  ابعاد  از  یک  هر  شدن  مشخص  از  پس 

اولیه  مدل  نهایی،  دسترس پذیری  ماتریس  از  گرفتن  نظر 

نمودار  )در  نهایی  مدل  می شود.  ترسیم  تفسیری  ساختاری 

در  که  عامل هایی  است.  تشکیل  شده  سطح  هفت  از  زیر( 

از تأثیرپذیری بیشتری برخوردارند.  سطوح باالتری قرار دارند 

گزارش دهی از  عامل هایی همچون توسعه آموزش، شفایت و 

کمتری برخوردارند. اثرپذیری 

 نمودار 1- مدل نهایی ارائه شده در پژوهش
کوچک و متوسط الگوی توانمندسازی شرکت های 
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تجزیه وتحلیل قدرت و نفوذ-میزان وابستگی

دستگاه  می توان  متغیرها،  نفوذ  و  وابستگی  قدرت  اساس  بر 

ی  مساو قسمت  چهار  به  را  آن  و  کرد  تعریف  مختصاتی 

زیرگروه  در  متغیرها  از  گروهی  پژوهش،  این  در  نمود.  تقسیم 

یاد و وابستگی  گرفتند، این متغیرها قدرت نفوذ ز محرک قرار 

مدل سازی  به کارگیری  با  مرحله  این  در   ]44[ دارند.  کمی 

به  اقدام  دسترس پذیری  در  ماتریس  و  ساختاری-تفسیری 

دسته بندی  و  وابستگی   - نفوذپذیری  ماتریس  جدول  ایجاد 

متغیرها در چهار دسته شد. 

که  است  متغیرهایی  شامل  دسته  این  خودمختار:  متغیرهای 

متوسط  و  ضعیف  وابستگی  و  هدایت  قدرت  دارای 

سیستم  به  غیرمتصل  نسبتًا  متغیرها  این  می باشند. 

سیستم  با  ضعیف  و  کم  ارتباطات  دارای  و  هستند 

می باشند. 

قدرت  دارای  متغیرها  از  نوع  این  وابسته:  متغیرهای 

می باشند.  باال  نسبتًا  وابستگی  ولی  کم  هدایت کنندگی 

یا هدف  نتیجه  از متغیرها معمواًل متغیرهای  این دسته 

هستند. 

نمودار 2- طبقه بندی نهایی معیارها

که  هستند  متغیرهایی  دسته  سومین  پیوندی:  متغیرهای 

می باشند.  یاد  ز وابستگی  و  یاد  ز هدایت  قدرت  دارای 

آنان  در  تغییر  نوع  زیرا هر  این متغیرها غیرایستا هستند، 

می تواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و درنهایت بازخور 

سیستم نیز می تواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد. 

متغیرهای نفوذی: متغیرهایی که دارای قدرت هدایت کنندگی 

نفوذی  متغیرهای  کم می باشند جزء  وابستگی  ولی  یاد  ز

طبقه بندی  می گیرند.]57[  قرار  محرک  به عبارت دیگر  یا 

معیارهای نهایی معیارها در نمودار )2( نشان داده  شده 

است.

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
کیفی  توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء 

کار آیی سازمان تلقی می گردد.  کارکنان و افزایش اثربخشی و 

و  کسب  تغییر  حال  در  محیط  در  موفقیت  کسب  به منظور 

خالقیت  و  انرژی  نظرات،  دانش،  به  سازمان ها  امروزه،  کار 

سطح  مدیران  تا  مقدم  خط  کارکنان  از  اعم  کارکنان،  کلیه 

به  دستیابی  و  سازمان  پیشرفت  برای  که  نیازمندند.  باال، 

به حساب  مدیریت  در  مهم  ابزارهای  از  موردنظر  اهداف 

تهدیدها  و  مشکالت  با  مواجهه  در  مدیریت  لذا  می آید. 

توانمندسازی  باشد.  برخوردار  بیشتری  انعطاف پذیری  از 

ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره برداری از توانایی انسانی در 

مؤلفه ها  پژوهش سعی شده است  این  در  اختیار می گذارد. 

کوچک و متوسط  و شاخص های توانمندسازی شرکت های 

که  می شود  استخراج  متوسط  و  کوچک  شرکت های  برای 

که تناسب بیشتری با محدوده مورد  درنتیجه دوازده شاخص 

مطالعه داشته اند و بیشتر مدنظر خبرگان و کارشناسان بودند، 

شاخص های  پژوهش  یافته های  اساس  شده اند.بر  انتخاب 

مهم و اثرگذار توانمندسازی عبارت اند از: توانایی مدیریتی، 

رقابت پذیری، تعیین استراتژی،خط مشی ها و سیاست های 

گزارش دهی،  کاری، تغییر و تحول، شفافیت و  تجاری، تعهد 

آمادگی در برابر حوادث. همچنین شاخص  تعیین استراتژی 
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مدل  از  استفاده  با  است.  برخوردار  اولویت  بیشترین  از 

شرکت های  توانمندسازی  پژوهش،  این  در  پیشنهادی 

کوچک و متوسط بررسی نتایج موردنظر حاصل گردید. سپس 

مدل سازی ساختاری تفسیری با مهم ترین معیارهای حاصل 

که به ایجاد شبکه های جامع از  از تحلیل مضمون آغاز شد 

درحالی که  شد،  منجر  آن ها  میان  روابط  تمامی  با  معیارها 

و  موضوع  از  قبولی  قابل  درک  هیچ  پژوهش  آغاز  از  پیش 

مطالعه  مورد  سازمان  در  آن ها  میان  روابط  و  آن  متغیرهای 

گردید  وجود نداشت. ازاین رو، با استفاده از گرافISM ترسیم 

اولویت)سطح بندی(  و  حاصل شده  جامع  معیارهای  تا 

کامل تری  گرافیکی نشان داده شود و بینش  متغیرها به شکل 

قدرت  تحلیل  از  استفاده  با  باشیم.  داشته  روابط  به  نسبت 

و  اثرگذاری  و  مشخص  متغیرها  نوع  وابستگی  نفوذ-میزان  و 

روابط   ISM گراف  در  شد.  تعیین  متغیرها  سایر  بر  اثرپذیری 

سطوح  آنان،معیارهای  ارتباط  و  متغیرها  میان  متقابل 

بهتری  درک  موجب  که  است  نمایان  به خوبی  مختلف 

می شود.  متوسط  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  از 

را  تأثیر  بیشترین  گراف(  قسمت  )باالترین  اول  سطح  معیار 

بر سیستم دارند. و با تغییر آن ها سیستم دچار تغییر می شود. 

و  تعیین استراتژی و در مرحله بعد)سطح دوم( خط مشی ها 

سیاست های تجاری و رقابت پذیری و در سطح بعد نوآوری 

یابی و صادرات قرار دارند. در سطح بعد تغییر  فناورانه و بازار

در  متقابل  روابطی  دارای  کاری  تعهد  تیم سازی،  تحول،  و 

محیط سازمانی است. در مرحله بعد )پنجم( آمادگی در برابر 

گزارش دهی و توانایی  حوادث و در مرحله ششم شفافیت و 

که به طورکلی  مدیریتی و در مرحله هفتم توسعه آموزش است 

ترسیم  متوسط  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی  نظام 

بخش  سرمایه گذاران  از  همه جانبه  ضرورت  با  لذا  می شود. 

کوچک و متوسط، تسهیل روند  خصوصی برای شرکت های 

گذاری  کوچک و متوسط، عدم وا صادرات برای شرکت های 

صنایع مادر و بزرگ به متخصصان خارجی، برقراری ارتباط 

از  جلوگیری  صنایع،  این  پیشرفت  برای  منطقه  کشورهای  با 

توانمندسازی  عوامل  توسعه  به  حوزه ها  همه  در  فروشی  خام 

یم. کوچک و متوسط بپرداز شرکت های 

توصیه های سیاستی

و  کوچک  شرکت های  توانمندی  شد  اشاره  که  همان طور 

کشور از مفاهیم نسبتًا  کوچک و متوسط  متوسط برای صنایع 

مدل  تبیین  و  طراحی  به  پژوهش  این  در  لذا  است.  جدی 

شده  بررسی   متوسط  و  کوچک  شرکت های  توانمندسازی 

نمود  ادعا  می توان  بودن،  جدید  به  توجه  با  طرفی  از  است. 

که این پژوهش با این عنوان برای اولین بار عنوان توانمندی 

ازاین رو؛  انتخاب شده،  متوسط  و  کوچک  شرکت های  برای 

الزم  برداشت.  آن  تکمیل  برای  را  دیگری  گام های  می توان 

پژوهش،سؤال  بودن  کتشافی  ا به  توجه  با  است،  یادآوری  به 

در  اولیه،  مدل  مؤلفه های  به  دستیابی  از  پس  و  بوده  محور 

گرفته است. مرحله ساختاری قرار 

حمایتی 	  سیاست های  به کارگیری  با  باید  دولت ها 

یابی  ارز برای  کند.  بیشتر  را   SME کارآفرینان  با  ارتباط 

کامل تر،  مدل  یک  از  به دست آمده  مدل  پاالیش  و 

پژوهش های بیشتری موردنیاز است.

سازنده 	  به عنوان  دولت  نقش  میان  رقابت  بهبود 

سیاست و نهاده ای طرف مقابل، به خصوص مؤسسات 

مالی خرد برای تسهیل دسترسی به اعتبارات و توسعه 

یابی الزم است. شبکه اطالعات بازار

SME ها 	  رشد  برای  داخلی  تولید  راستای  در  فرهنگ 

ضروری است و موجب تقویت اقتصاد ملی می شود. 

لذا باید بستر این فرهنگ سازی از سوی دست اندرکاران 

گردد. دولتی فراهم 

فعاالنه 	  باید  متوسط  و  کوچک  شرکت های  کارآفرینان 

کنند تا راهنمایی و آموزش از طریق  با دولت همکاری 

)IT(فراهم  اطالعات  فن آوری  اجرای  و  ظرفیت  ایجاد 

شود، ازجمله تأثیر بر برقراری مجدد ارتباطات بر اساس 

فن آوری اطالعات با دولت محلی.
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باید در 	  که مؤسسات دولتی  همچنین توصیه می شود 

رفتار  کردن فرصت های خرید عمومی منصفانه  فراهم 

کوچک و متوسط  که شرکت های  کنند و اجازه دهند 

شانس استثنایی در برنده شدن این فرصت ها داشته 

جایزه  در  اصلی  معیارهای  قیمت  پایین ترین  باشند. 

فرصت های خرید عمومی است.

تالش های بیشتری باید برای حذف چارچوب قانونی و 	 

که بوروکراتیک، پرهزینه و متمرکز  گیرد  نظارتی صورت 

گیر هستند، این  پا از رونده ای دست و با بسیاری  شده 

تولید  فرصت های  به  SME ها  دسترسی  افزایش  به  امر 

کرد. کمک خواهد  عمومی 

دستیابی 	  برای  مالی  مؤسسات  می گردد؛  پیشنهاد 

این  دهند،  کاهش  و  بازبینی  را  خود  نیازهای  وام،  به 

می کند  کمک  متوسط  و  کوچک  شرکت های  به  امر 

دامنه  و  داشته  را  مالی  منابع  به  دسترسی  قابلیت  که 

گسترش  دولتی  نهاده ای  با  به ویژه  را  خود  عملیات 

دهند.
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