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چکیده
امروزه شرکتهای کوچک و متو سط به عنوان یکی از حوزههایی که توانایی باالیی در تو سعه ملی و
منطقه ای دارد شناخته میشود و به بهبود فناوری محلی و توسعه کارآفرینان بومی کمک میکنند .این
مقاله با هدف شنا سایی عوامل مؤثر بر موفقیت ک سب و کارهای کوچک و متو سط در شهر کرمان شاه با
استفاده از رویکرد تفسیری ساختاری تهیه شده است .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر
روش شنا سی کیفی با رویکرد تو صیفی تحلیلی ه ست .جهت تهیه دادهها ابتدا با مرور مبانی نظری و
استفاده ازنظر  91متخصص بهعنوان اعضای پانل از طریق روش دلفی مهمترین عوامل موفقیت کسب و
کارهای کوچک و متوسط در شهر کرمانشاه شناسایی و برای تجزیهوتحلیل اطالعات نیز از  91متخصص
درروش مدل سازی ساختاری -تفسیری استفاده شد .جامعه اماری پژوهش شامل مدیران ،کارشناسان و
خبرگان در حوزه ک سب و کارهای کوچک و متو سط بود که با ا ستفاده از روش نمونهگیری هدفمند 19
نفر انتخاب شدند .نتایج پژوهش حاکی از آن ا ست که از بین عوامل مؤثر بر موفقیت ک سب و کارهای
کوچک و متو سط ،حمایتهای همه جانبه دولت به عنوان کلیدی ترین عامل مؤثر بر موفقیت ک سب و
کارهای کوچک و متوسط در شهر کرمانشاه شناخته شده است.
کلمات کلیدی
شرکتهای کوچک و متوسط ،توسعه ملی و منطقهای ،موفقیت ،رویکرد تفسیری ساختاری.
-9گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایرانmahdi.hosseinpour65@gmail.com .
-1گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایرانjamshidi.razi@gmail.com .
-3گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایرانhossein.karimi_iran2020@yahoo.com .
 -4گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران( .نویسنده مسئول)da.miladbakhsham@gmail.com
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مقدمه
امروزه شرکتهای کوچک و متوسط بهعنوان یکی از حوزههایی که توانایی باالیی در توسعه ملی دارد
شناخته میشود .این امر به دلیل توانایی این شرکتها در کاهش نرخ بیکاری و تأثیر اجتماعی آن
میباشد(گینتینگ 9و همکاران .)1191 ،درواقع شرکتهای کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در
اقتصاد مدرن بازی میکنند(من 1و همکاران .)1111 ،شرکت های کوچک و متوسط روند رشد اقتصادی
را بهبود بخشیده و با افزایش توان رقابتی ،خلق ثروت را تحقق میبخشند .درواقع آنها ابزاری برای
تقویت وضعیت اقتصادی و موتور توسعه برای تحریک بازیابی در پی رکود عقلی میشوند و به طور متوسط
توانایی اختصاص بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در هر کشوری که توجه کافی به این
شرکتها را داشته باشند دارا هستند(ان یونی و بونگا .)1192 ،3پتانسیلی که این شرکت ها درزمینه
تسریع دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی دارند(چانگ و چنگ )1191 ،4به خاطر تأثیرات مثبت و
قابلتوجه آنها در اشتغال ،نواریهای تکنولوژیکی و پرداختن به مسائل زیستمحیطی و اجتماعی
میباشد(وستمن5و همکاران .)1191 ،شرکتها ی کوچک و متوسط مرکز اقتصاد هر کشوری در جهان
هستند و با فعالیت خود ،قادر به حل مشکالت و پر کردن شکافهایی هستند که شرکتهای بزرگ قادر
به انجام این کار نخواهند بود(ماگایسا و ماتیپیرا .)1192 ،6این شرکت ها بخش بزرگی از کل رشد اشتغال
کشورهای مختلف جهان را تشکیل میدهند و به طور متوسط سهم قابلتوجهی از افزایش تولید ناخالصی
داخلی در این کشورها دارند(چانگ و چنگ.)1191 ،
آمارها نشان میدهند  %11/2کل بنگاههای فعال اتحادیه اروپا را شرکت های کوچک و متوسط
تشکیل میدهند و این بنگاهها  21میلیون شغل(یعنی حدود  %21کل اشتغال این اتحادیه را) ایجاد
کردهاند(مولر2و همکاران)1194 ،؛ عالوه بر این SME ،ها حدود  %56تولید ناخالص داخلی بسیاری از
کشورهای اروپایی را تشکیل میدهند(پلتنو و بارخاتو .)1196 ،2در ایران نیز کسب و کارهای کوچک و
متوسط  %19/5کل واحدهای دارای پروانه صنعتی را شکل میدهند اما علیرغم درصد باالی حضورشان،
این بنگاهها تنها  %14/4از سرمایه و  %41/1از اشتغال کل صنعت را در دست دارند(سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی .)9313 ،1مقایسه این آمارها بیانگر وجود ظرفیت و قابلیت این بنگاهها بهمنظور
افزایش سطح اشتغال و بهبود وضعیت توزیع درآمد در ایران است.
مفهوم عوامل موفقیت یک شرکت برای اولین بار توسط دنیل 91در سال  9169بیان شد و این مفهوم
در سال  9121توسط راک آرت 99ت وسعه داده شد .راک آرت عوامل موفقیت یک شرکت را محدود به
حوزههایی میدانست که با تأثیر بر مزیت رقابتی یک شرکت ،موفقیت آن را تضمین میکند(مابهانگو و
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فن درپول .)1192 ،99سیمپسون 91و همکاران( ،)1191بیان میکنند که هنگامی یک شرکت بتواند روند
رو به رشد خود را در امر سودآوری حفظ و به تجارت خود ادامه بدهد ،میتوانیم آن را در زمره شرکتهای
موفق بدانیم(مابهانگو و فن درپول .)1192 ،اهمیت بسیار زیاد کسب و کارهای کوچک و متوسط در
اقتصاد کشورها ،چالشها و مشکالت آنها در مسیر بقا و موفقیت خود و نرخ باالی شکست آنها در
سالهای اولیه فعالیت خود(آذرو همکاران ،)9311 ،ضرورت بررسی دقیق عوامل موفقیت کسبوکارهای
کوچک و متوسط را نشان میدهد .در این پژوهش سعی بر آن داریم که با بررسی و تعیین علل موفقیت
بنگاههای کوچک و متوسط در ایران ،راهکارهایی عملی بهمنظور کاهش نرخ شکست کسب و کارهای
کوچک و متوسط ابراز کرده و در نتیجه احتمال موفقیت آنها را تا حد امکان افزایش دهیم تا بدین
طریق جامعه بتواند بیشازپیش از مزایای این بنگاهها بهرهمند گردد .این پژوهش به دنبال دو سوال زیر
می باشد که عبارتاند از:
 .9عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر کرمانشاه کدام اند؟
 .1اولویت بندی و سطح بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر
کرمانشاه چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کسب و کارهای کوچک و متوسط
ادبیات مربوط به کسبوکارها ی کوچک و متوسط بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث
شده است که در کشورهای مختلف ،تعریفهای گوناگونی برای این کسبوکارها ارائه شود .واژه  SMEبه
معنای بنگاههای کوچک و متوسط است .شرکت کوچک و متوسط یک شرکت اقتصادی تولیدی مستقل
است که توسط یک فرد یا یکنهاد تجاری مدیریت میشود(بریشا و پوال .)1195 ،93میتوان شرکتهای
کوچک و متوسط را بهعنوان یک ابزار اصلی در جهت توسعه نوآوری فنی و توسعه محصوالت و خدمات
جدید معرفی کرد .شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به ماهیت خود ،رقابتپذیری را افزایش و به
دنبال آنیک اقتصاد کاراتر با بهرهوری باالتر را به دنبال خواهند داشت(آیاندیبو و هوتون .)1192 ،94با
توجه به مزایایی که شرکتهای کوچک و متوسط برای هر منطقهای به دنبال خواهند داشت ،هیچگاه
نمیتوان سهم این کشورها را در توسعه ملی نادیده گرفت .مهمترین این مزایا عبارتاند از :ایجاد اشتغال
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برای شهروندان ،تشویق خوداشتغالی و کارآفرینی ،ایجاد طرحهای پشتیبانی از توسعه قدرت منابع انسانی
از طریق آموزش کارآفرینان ،کاهش وابستگی افراد به دولت و استخدام در شرکتهای بزرگ ،توسعه
روستایی و محقق سازی گستردگی اقتصاد و ارتقا وضعیت اجتماعی(بیتو .)1196 ،95بهطورکلی SMEها
ابزاری برای آموزش ،توسعهی مهارتهای فنی و مدیریتی و استخدام افراد و نیروی کار محلی هستند;
عالوه بر این اجازه ایجاد نسل جدیدی از مخترعان و سرمایهگذاران را میدهند و بهعنوان منبعی از
نوآوری و گسترش ایدههای جدید تلقی میشوند(لند 96و همکاران .)1196 ،در ایاالتمتحده کسب و
کارهای کوچک و متوسط بهعنوان کسبوکارهایی مستقل و متشکل از  511کارمند تعریف میشوند از
سوی دیگر در ژاپن شرکتهای کوچک و متوسط عموماً کسبوکارهایی هستند که بین 4تا  111کارمند
را به خدمت گرفتهاند اما متداولترین شکل  SMEشرکتهایی با تعداد کارمند کمتر از  151نفر
میباشد(لند و همکاران.)1196 ،
در ایران نیز برای دستهبندی و تعریف بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی معیارهایی دارند :مرکز
آمار ایران به را اساس کتاب آمار  ،9111بنگاه ها را به چهار گروه تقسیمبندی کرده است ،بنگاههای
دارای  1-9کارگر(خرد)(41-91 ،کوچک)(11-51 ،متوسط) ،وبیش از  911کارگر(بزرگ) .سازمان صنایع
کوچک واحدهایی را کوچک قلمداد میکند که میزان سرمایهگذاری ثابت آنها تا  511میلیون ریال در
یک واحد تولیدی باشد ،میزان اشتغال حداکثر  51نفر باشد ،جنبه هنری نداشته باشد ،مکانیزه باشد و
ال ایرانی باشد .این سازمان همچنین میزان اشتغال بین  51تا  951را نیز بهعنوان
سرمایه آنها کام ً
کسبوکار متوسط و باالتر از این اشتغال را کسبوکار بزرگ تلقی میکند(کمالی سیدبیگلو و تقی زاده،
 .)9316در ایران نیز کسبوکارها ی کوچک و متوسط نقش بسزایی در توسعه و رشد اقتصادی ایفا
میکنند .بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،حدود نود درصد بنگاههای
اقتصادی در ایران را بنگاههایی با کمتر از  51نفر کارمند تشکیل میدهند(آذر و همکاران.)9311 ،
موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط
کلمه موفقیت در لغت به معنای دستیابی به هدف و یا انجام کار موردنظر است(لغتنامه دهخدا) و
هنگامیکه این کلمه با اهداف سازمانی پیوند میخورد ،میتواند معانی متفاوتی را از خود ساطع نماید؛
برخی از این اهداف میتوانند شامل توسعه و گسترش مرزهای سازمانی ،افزایش سطح فروش یا سود
خالص سازمان و مواردی از این قبیل باشند اما آنچه در این پژوهش از آن بهعنوان موفقیت یک کسبوکار
کوچک و متوسط یاد میشود ،بقاء آن بنگاه در یک بازه زمانی حداقل  5ساله هست؛ بهعبارتدیگر
ازآنجاییکه  %21بنگاههای تازه تأسیس در سالهای آغازین عمر خود با شکست مواجه
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میشوند(باالنتین 92و همکاران ،)9112 ،لذا  SMEهایی که توانستهاند بیش از  5سال در بازار به فعالیت
خود ادامه دهند را میتوان  SMEهای موفق نامید.
از عوامل داخلی که در موفقیت یک بنگاه کسبوکار کوچک و متوسط تأثیرگذار است را میتوان به
مواردی همچون افزایش مهارتهای مدیریتی ،استراتژیهای مناسب کسبوکار ،توسعه و برنامهریزی مالی
مدیریت منابع انسانی ،بازاریابی و تولید اشاره کرد .مهمترین عوامل خارجی نیز که موفقیت و تداوم آن
در یک بنگاه کسبوکار کوچک و متوسط را تحت تأثیر قرار میدهد میتوان قوانین و مقررات کار،تغییرات
فنّاورانه ،مشکالت تأمینکنندگان ،شرایط پیشبینینشده محیطی ،مقررات و وضع قوانین دولتی ،تغییرات
مکرر در شرایط بازار،مشکالت مربوط به تغییر مستمر در نگرش مشتری ،رقابت و رکود اقتصادی نام
برد(وایج واردانا .)1192 ،92از عوامل خارجی تأثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط
میتوان به چارچوب قانونی تحلیلگر ،نبود حوزه محدود برای نفوذ به بازار صادرات ،دسترسی به منابع
مالی و نیروی انسانی کارآمد اشاره کرد(وایج واردانا.)1192 ،
پیشینه پژوهش
مطالعهای با بررسی عوامل موفقیت درکسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور عربستان سعودی
انجام شد .با انجام تجزیهوتحلیل عوامل اکتشافی ،عوامل مؤثر در  6دسته تقسیمبندی شدند که این 6
دسته عبارتاند از :عوامل فردی ،ویژگیهای کسبوکار ،عوامل مدیریتی ،پشتیبانی تجاری ،دسترسی به
سرمایه و محیط کسبوکار .نتایج تحقیق نشان داد که پشتیبانی تجاری مهمترین عامل مؤثر بر موفقیت
کسب و کارهای کوچک و متوسط در عربستان سعودی بوده و به دنبال آن عوامل فردی ،در دسترس
بودن سرمایه و عوامل مدیریتی مهمترین این عوامل بودند و از طرفی ویژگیهای کسبوکار و محیط
کسبوکار کمترین تأثیر را در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط داشتهاند(ال تیت 91و همکاران،
.)1191
اینتانون 11و همکاران( )1191عوامل مؤثر بر موفقیت و توسعه پایدار کسب و کارهای کوچک و
متوسطی یکی از شهرهای صنعتی تایلند را موردبررسی قراردادند .نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که
عواملی همچون سرمایه(منابع مالی) ،سیستم حسابداری ،تعامالت خارجی و شبکهی اطالعاتی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر موفقیت این  SMEها میباشد .از طرفی ضریب همبستگی باالیی بین سطح تولید و
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بازاریابی وجود داشت که نشان میداد یکی از عوامل تأثیرگذار دیگر بر عملکرد و موفقیت شرکت بازاریابی
و مشارکت اعضاء کار میباشد.
مطالعهای که باهدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در سودان انجام
شد نهایتاً مشخص شد که عواملی همچون خصوصیات کسب و کارهای کوچک و متوسط ،انتظارات و
بازار ،روش انجام تجارت و منابع مالی و انسانی مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد این شرکتها میباشند.
از طرفی همکاری بین شرکتی نیز ،بهطور مثبت به کسب مشروعیت سازمانی ،تمرکز بر کسبوکار اصلی
خود ،یادگیری مهارتهای جدید و سازگار شدن با تغییرات سریع تکنولوژیکی کمک میکند .رقابت سایر
شرکتها نیز مهمترین عامل خارجی تأثیرگذار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسطی سودان در
این مطالعه معرفی شد(ال تهیر.)1192 ،19
کمالی سیدبیگلو و تقی زاده( )9316نیز زیرمعیارهای مربوط به منابع انسانی شامل تخصص،
تحصیالت ،مهارت کار گروهی و تجربه را مهمترین عوامل در موفقیت کسبوکارها میداند؛ وی همچنین
معیارهای استراتژیک ،کارآفرینانه ،مالی ،کسبوکار ،قوانین ،تکنولوژی ،بازاری و درنهایت معیارهای مربوط
به ویژگیهای محصول را ازجمله عوامل تأثیرگذار بر موفقیت کسبوکارها قلمداد میکند.
حسینی و همکاران( )9315مطالعهای با عنوان سنجش میزان موفقیت کسبوکارهای کوچک و
متوسط استان قم انجام دادند .نتایج بهدستآمده بیانگر عدم موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط
در سطح استان و لزوم پیگیری جدی را در خصوص تالش برای موفقیت این نوع کسبوکارها نشان
میدهد.
مالشاهی و ظریفیان( )9314مطالعهای تحت عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت کسبوکارهای کوچک و
متوسط زراعی و باغی شهرستان بابل انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که تجربه کار کشاورزی مدیران
این کسبوکارها ،تعداد اعضای خانوار مدیر ،میزان وام دریافتی برای احداث کسبوکار ،تحصیالت مدیر،
سن مدیر ،تعداد نیروی کار مشغول در کسبوکار ،فاصله محل کسبوکار تا شهر مقدار سطح زیر کشت
به موفقیت این کسبوکارها تأثیر معنیداری داشتند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر روششناسی کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی هست.
با توجه به هدف پژوهش ،جامعه موردمطالعه صاحبان کسبوکارها ی کوچک و متوسط و خبرگان حوزه
کسبوکار در شهر کرمانشاه بود که  19نفر از این افراد با توجه به شاخصهایی همچون تجربه ،تخصص،
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تمای ل ،توانایی و در دسترس بودن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید .در ابتدای روند
تهیه و تولید دادهها ،ابتدا با مرور مبانی نظری مرتبط با پژوهش ،استفاده از نظر خبرگان ،مهمترین عوامل
موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط شناسایی شد .بعد از شناسایی این موانع از طریق روش دلفی
(در 1مرحله) مهم ترین عوامل موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط مشخص و برای تجزیه و تحلیل
اطالعات نیز از مدلسازی تفسیری– ساختاری استفاده گردید .به منظور تایید روایی پرسشنامههای
ساخته شده ،از روش محتوایی( )CVRاستفاده گردید که براین اساس از  19نفر از اعضای خبرگان خواسته
شد ،امتیازهای مدنظر خود را به هریک از عوامل اعمال کنند  .پس از این کار با توجه به اینکه مقدار
 CVRمقیاس بزرگ تری از  1/41است ،اعتبار محتوایی مولفه های پژوهش تائید گردید(جدول  .)1روش
تفسیری– ساختاری فرآیندی است که در آن متغیرهای وابسته پژوهش بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
به شکل مدلی درخواهند آمد که این مدل به شکل یک الگوی طراحیشده گرافیکی است که با توجه به
ویژگیهای خود ،شکل پیچیده متغیرها را بانظم بخشی و جهتدهی به آن ،سادهتر خواهد کرد .مهمترین
ویژگی این روش ،تفسیری بودن(تصمیم گروهی متخصصین و خبرگان درباره متغیرها و ارتباط بین
آنها )؛ ساختاری بودن آن(یک ساختار کلی از مجموعه پیچیده متغیرها)؛ روشی برای مدلسازی(تصویر
و شکل از روابط خاص متغیرها و ساختار کلی سیستم) و نظمبخشی و جهتدهی(نظمبخشی و جهتدهی
به متغیرها و روابط بین آنها) میباشد(علی اکبری و اکبری9316 ،؛ مودگال 11و همکاران .)1191 ،روش
مدلسازی تفسیری– ساختاری ،فرآیندی هفت مرحله ایست که این مراحل عبارتاند از :شناسایی
متغیرهای مرتبط با مسئله ،تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری ،13تشکیل ماتریس دسترسی اولیه،44
ایجاد ماتریس دسترسی نهایی ،15تعیین روابط و سطحبندی شاخصها و ترسیم شبکه مدل
تعامالت(مودگال و همکاران .)1191 ،در بخش یافتههای پژوهش این مراحل به ترتیب ذکرشدهاند.
یافتههای پژوهش
با توجه به چکلیست تهیهشده از مبانی نظری و نظر خبرگان تعداد  31عامل در این تحقیق شناسایی
شدند .چکلیست امتیازی بر مبنای مقیاس لیکرت( 2گزینهای) در اختیار خبرگان قرار گرفت و برحسب
میانگین و ضریب توافق معیارها جهت حضور در مدل نهایی تائید یا حذف میگردند .نتایج دور اول دلفی
در جدول  9نشان دادهشده است .الزم به ذکر است در دور اول دلفی از هریک از افراد خواسته شد در
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صورت وجود ،دیگر عوامل موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط را که در میان عوامل مذکور ذکر
نشده است را قید کنند .نتایج دور دوم دلفی نیز در جدول  1نشان دادهشده است.
جدول : 9نتایج دور اول دلفی(یافته های پژوهشگر)
منبع

عامل

ضریب تائید /
میانگین
توافق حذف

کیاتچارنپول و همکاران1195 ،

استفاده از مشاوران متخصص

5/13

1/54

تائید

راگاف و همکاران1114 ،

راهبرد سازمان به طور عام

4/6

1/44

حذف

جسرا و همکاران1199 ،

میزان تجربه و مهارت مدیر

5/19

1/51

تائید

قوش1119 ،

ارتباطات درونی بنگاه کسب و کار

4/22

1/49

حذف

بنزینگ1111 ،

مسئولیت اجتماعی بنگاه کسب و کار

4/19

1/44

حذف

کلوساماس و همکاران1199 ،؛
جسرا و همکاران1199 ،

حمایت و تعهد مدیریت بنگاه

5/36

1/61

تائید

کمایل1195 ،

آمادگی کارآفرینی کسب و کار

4/23

1/44

حذف

راگاف و همکاران1114 ،

وجود قوانین تسهیلکننده و نبود قوانین
بازدارنده

5/26

1/22

تائید

کلوساماس و همکاران1199 ،

طرح کسب و کار

4/19

1/42

حذف

راگاف و همکاران1114 ،

توانایی رقابت بنگاه کسب و کار

5/21

1/22

تائید

مارتین و رایت1115 ،

دسترسی به اطالعات

4/33

1/45

حذف

مازارول و چو1113 ،

قانونی بودن

4/12

1/41

حذف

جسرا و همکاران1199 ،

حمایت های همه جانبه دولت

5/42

1/63

تائید

وجود انجمن ها و تشکل های صنعتی فعال 4/23

1/43

حذف

وارن و هاتچینسون1111 ،

توانایی مقابله با رویدادهای غیر منتظره

4/12

1/42

حذف

مان و همکاران1111 ،

مدیریامالکبنگاهکسبوکارمیزانتحصیالت

5/13

1/11

تائید

مان و همکاران1111 ،

هماهنگی هزینه و فایده

4/19

1/41

حذف

وارن و هاتچینسون1111 ،

تنوع فعالیت های تجاری

4/23

1/44

حذف

بنزینگ1111 ،

سرمایه اجتماعی

5/21

1/29

تائید

کرو و اندرسون1116 ،

تمرکز بر رشد و توسعه سازمانی

4/24

1/31

حذف

راگاف1114 ،

زیرساختهای سازمانی

5/21

1/29

تائید

مورسی ،تن و چو1191 ،

اقدامات مربوط به مدیریت منابع انسانی

5/9

1/61

تائید

کرو و اندرسون1116 ،

حمایت از سرمایه های فکری

4/23

1/41

حذف

بنزینگ1111 ،
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کرو و اندرسون1116 ،

حمایت دوستان و خانواده

5/1

1/29

تایید

مورسی و همکاران1191 ،

تخصیص مطلوب منابع

4/24

1/31

حذف

مورسی و همکاران1191 ،

فناوری اطالعات استفادهشده در بنگاه
کسبوکار

5/1

1/29

تائید

کلوساماس و همکاران1199 ،؛
جسرا و همکاران1199 ،

امنیت سرمایه گذاری

4/6

1/44

حذف

کلوساماس و همکاران1199 ،؛
جسرا و همکاران1199 ،

سرمایه مالی

5/6

1/23

تائید

کیاتچارنپول و همکاران1195 ،

نوآوری کسبوکار

5/23

1/21

تائید

مورسی و همکاران1191 ،

ارتباطات درونی بنگاه کسبوکار

6/9

1/21

تائید

5/13

1/11

تائید

5/2

1/52

تائید

بهروزی و محمد علی تبار 9311 ،فرهنگ سازمانی غالب بر بنگاه کسبوکار
جسرا و همکاران1199 ،

شبکه سازی کسبوکار

جدول : 2نتایج دور دوم دلفی(یافته های پژوهشگر)
عامل

میانگین

ضریب توافق

تائید  /حذف

استفاده از مشاوران متخصص

5/13

1/1

تائید نهایی

میزان تجربه و مهارت مدیر

5/12

1/21

تائید نهایی

حمایت و تعهد مدیریت بنگاه

6/13

1/65

تائید نهایی

وجود قوانین تسهیلکننده و نبود قوانین بازدارنده

5/4

1/21

تائید نهایی

توانایی رقابت بنگاه کسبوکار

5/64

1/61

تائید نهایی

حمایت های همه جانبه دولت

5/1

1/61

تائید نهایی

میزان تحصیالت مدیر یا مالک بنگاه کسب و کار

6/13

1/19

تائید نهایی

سرمایه اجتماعی کسب و کار

5/21

1/22

تائید نهایی

اقدامات مربوط به مدیریت منابع انسانی

5/13

1/61

تائید نهایی

فناوری اطالعات استفادهشده در بنگاه کسبوکار

5/21

1/29

تائید نهایی

سرمایه مالی(دسترسی به سرمایه)

5/43

1/25

تائید نهایی

نوآوری کسبوکار

5/26

1/2

تائید نهایی

ارتباطات درونی بنگاه کسبوکار

5/12

1/21

تائید نهایی
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فرهنگ سازمانی غالب بر بنگاه کسبوکار

5/13

1/1

تائید نهایی

شبکه سازی کسبوکار

6

1/21

تائید نهایی

حمایت دوستان و خانواده

5/61

1/21

تائید نهایی

زیرساختهای سازمانی

5/91

1/62

تائید نهایی

همان طور که گفته شد روش مدلسازی تفسیری– ساختاری ،فرآیندی است هفت مرحلهای که این
مراحل به ترتیب در ادامه بیان شده اند.
گام اول :شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط
با توجه به مراحل انجامگرفته دلفی و نتایج بهدستآمده(جدول )1و بهرهگیری ازنظر خبرگان پژوهش،
 92عامل با بیشترین مقدار میانگین و ضریب توافق برای بهکارگیری در روش مدلسازی تفسیری
ساختاری مشخص گردید .این  92عامل در جدول شماره  1نشان دادهشده است.
گام دوم :ایجاد ماتریس خود تعاملی ساختاری
در گام دوم با توجه به مشخص شدن عوامل مؤثر بر موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط در
گام اول ،باید این موارد مورد تحلیل قرار بگیرند .درواقع در این گام با استفاده ازنظر  1خبره درزمینه
کسبوکار(مدرسین و مالکان کسبوکار) ،ارتباط بین دو عامل( )p,qبا توجه به جهت و نوع رابطه آنها
موردبررسی قرارگرفته است .برای نشان دادن این رابطه از  4نماد استفادهشده که نحوه استفاده از آنها
بدین صورت خواهد بود ؛  Vزمانی که  pروی  qتأثیر بگذارد A ،زمانی که  pاز  qتأثیر بپذیرد X ،زمانی
که یک ارتباط دوطرفه بین دو متغیر  pو  qوجود داشته باشد و در نهایت  Oزمانی که دو متغیر  pو
 qهیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.
با توجه به این موارد ،جدول مربوط به ماتریس خود تعاملی ساختاری در جدول شماره  3نشان
دادهشده است.
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جدول  : 9ماتریس خود تعاملی ساختاری( یافته های پژوهشگر )

گام سوم :ایجاد ماتریس دسترسی اولیه
در این گام ،ماتریس دسترسی اولیه با توجه به ماتریس خود تعاملی ساختاری در گام قبل تشکیلشده
است .ماتریس دسترسی اولیه با توجه به محل تالقی متغیرها در ماتریس خود تعاملی ساختاری ،مقادیر
صفر و یک را پذیرفته است .قاعده تکمیل این ماتریس بهصورت جدول  4است.
جدول  : 8جدول مربوط به تکمیل ماتریس دسترسی اولیه
( ( )p,qمحل تالقی سطر  pو ستون )q
V
A
X
O

()q,p( )p,q
1
0
1
0

0
1
1
0

با توجه به جدول شماره  ،5جدول مربوط به ماتریس دسترسی اولیه در جدول شماره  6نشان دادهشده
است.
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جدول  : 5ماتریس دسترسی اولیه( یافته های پژوهشگر )

گام چهارم :ایجاد ماتریس دسترسی نهایی
در این مرحله سازگاری درونی ماتریس دسترسی اولیه بررسی و برقرار میشود .ماتریس دسترسی
نهایی درواقع همان ماتریس دسترسی اولیه است که سازگاری درونی آن برقرارشده است .این کار
بدینصورت انجام خواهد گرفت که اگر ( )p,qدر ماتریس دسترسی اولیه دارای ورودی یک و ( )q,rنیز
مقدار یک را بپذیرند ،در این صورت ( ) p,rنیز مقدار یک را باید در خود جای دهد .در این مرحله باید
ترایایی بین عوامل نیز بررسی شود؛ اگر  pمنجر به  qو  qمنجر  rشود ،آنگاه  pباید منجر به  rشود.
هوانگ و همکاران از قوانین ریاضی برای ایجاد سازگاری استفاده کردند بدینصورت که ماتریس دستیابی
را به توان ( )r+1میرساند و  r ≥ 1است .البته ،عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده
بولیّن( )1+1=1, 1*1=1باشد(الفت و شهریاری نیا .)9313 ،در این ماتریس قدرت نفوذ و میزان
وابستگی هر عامل(مانع) نیز نشان دادهشده است .قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر عامل درواقع تعداد
"یک" های سطر و ستون هر عامل را نشان میدهد .خانههایی نیز که با نشان(*) عالمتگذاری شده
است در ماتریس دسترسی اولیه مقدار صفر و اکنون بعد از برقراری سازگاری درونی ،در ماتریس دسترسی
نهایی مقدار یک را پذیرفته ماتریس دسترسی نهایی در جدول شماره  6نشان دادهشده است.

105

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هشتم -زمستان 9911
جدول  : 6ماتریس دسترسی نهایی(یافته های پژوهشگر)

گام پنجم :تعیین سطح و اولویتبندی متغیرها
در گام پنجم با توجه به ماتریس دسترسی نهایی(جدول شماره  ،)6جدول عوامل مؤثر بر موفقیت
کسبوکارهای کوچک تهیهشده است .عوامل پژوهش با توجه به میزان وابستگیشان در این جدول
سطحبندی شدهاند .مجموعه خروجی درواقع بیانگر "یک" های موجود در سطر هر متغیر و مجموعه
ورودی نیز "یک" های ستون هر متغیر را نشان میدهد .پس از تعیین شدن سطح هر متغیر ،در عملیات
ریاضی سطح بعدی حذف خواهد شد .این کار تا سطحبندی کلیه عوامل پژوهش ادامه داشته است .عوامل
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پژوهش در نه( )1تکرار سطحبندی شدهاند .نتایج نهایی مربوط به سطحبندی عوامل پژوهش در جدول
شماره  2نشان دادهشده است.
جدول شماره :0جدول مربوط به سطح بندی عوامل پژوهش( یافته های پژوهشگر )
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گام ششم :ترسیم مدل شبکه تعامالت
سطح مربوط به هریک از عوامل پژوهش در گام قبلی مشخص شد .در این مرحله میتوان با توجه به
سطوح مشخصشده هر عامل ،مدل نهایی موسوم به دایگراف را بر اساس ماتریس دسترسی نهایی ترسیم
نمود .این مدل نهایی در اختیار متخصصین قرارگرفته که بعد از اصالحات جزئی که این تیم انجام داده
است ،شکل نهایی(شکل شماره  )9بهصورت زیر در آمده است.

شکل  .9مدل(دایگراف) نهایی پژوهش(یافته های پژوهشگر)
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گام هفتم :تجزیهوتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی
آخرین گام روش تفسیری– ساختاری ،طبقهبندی عوامل پژوهش در چهار گروه مشخص است .نام
و ویژگیهای داین چهار گروه در جدول زیر نشان دادهشده است .نتایج نهایی مربوط به طبقهبندی عوامل
که با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی صورت میگیرد ،در جدول شماره  2نشان دادهشده است
جدول  : 4گروههای موجود در ماتریس قدرت نفوذ– میزان وابستگی
شماره

نام گروه

ویژگی متغیرهای این گروه

9

خودمختار

میزان وابستگی پایین ،قدرت نفوذ پایین

1

وابسته

میزان وابستگی باال ،قدرت نفوذ پایین

3

پیوندی

میزان وابستگی باال ،قدرت نفوذ باال

4

مستقل

میزان وابستگی پایین ،قدرت نفوذ پایین

با توجه شکلشماره  ،1عوامل 96، 4 ، 2و  6در ناحیه مربوط به گروه مستقل قرار گرفتهاند که نشانگر
قدرت نفوذ و میزان وابستگی پایین این عوامل است .عوامل  99،91،93،94،95،92 ،9،1،3،5،2،1،91نیز
در ناحیه مربوط به گروه پیوندی قرار گرفته اند که نشان دهنده قدرت نفوذ و میزان وابستگی باالی این
عوامل است و هر گونه تغییر در این عوامل ،تغییر در سایر عوامل را به دنبال خواهد داشت.

شکل  : 2ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی عوامل پژوهش( یافته های پژوهشگر )
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بحث و نتیجه گیری
امروزه شرکتهای کوچک و متوسط بهعنوان یکی از حوزههایی که توانایی باالیی در توسعه ملی دارد
شناخته میشود .این امر به دلیل توانایی این شرکتها در کاهش نرخ بیکاری و تأثیر اجتماعی آن
میباشد(گینتینگ و همکاران .)1191 ،شرکت های کوچک و متوسط روند رشد اقتصادی را بهبود
بخشیده و با افزایش توان رقابتی ،خلق ثروت را تحقق میبخشند .درواقع آنها ابزاری برای تقویت وضعیت
اقتصادی و موتور توسعه برای تحریک بازیابی در پی رکود عقلی میشوند و بهطور متوسط توانایی
اختصاص بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در هر کشوری که توجه کافی به این شرکتها
را داشته باشند دارا هستند(ان یونی و بونگا .)1192 ،
هدف این پژوهش طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری( )ISMعوامل موفقیت کسبوکارهای
کوچک و متوسط میباشد .پس از شناسایی عوامل موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط ،از طریق
تشکیل ماتریس دستیابی تالش گردید مهمترین سطوح مؤثر بر موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط
موردبررسی قرار بگیرد .در تحلیل نتیجه بهدستآمده باید گفت ،اساسیترین عوامل موفقیت
کسبوکارهای کوچک و متوسط برای نتایج کسبشده ،سطح نه و هشت که به ترتیب مربوط به عوامل
حمایت همهجانبه دولت و میزان تجربه و مهارتهای مدیر میباشد .نتایج تحلیل این پژوهش از جانب
عامل حمایت همهجانبه دولت مشابه نتایج (جسرا و همکاران1199 ،؛ راگاف و همکاران )1114 ،و از
جانب عامل میزان تجربه و مهارتهای مدیر مشابه نتایج پژوهش(ال تیت و همکاران1191 ،؛ ال تهیر،
1192؛ جسرا و همکاران1199 ،؛ کمالی سیدبیگو و تقی زاده9316 ،؛ مالشاهی و ظریفیان )9314 ،می
باشد .درواقع این نتیجه بیان میکند که عامل دولت و حمایتهای همهجانبه آن مؤثرترین و اساسیترین
عامل در موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط میباشد.
دولت به طرُق مختلف یا بهعبارتدیگر از جوانب مختلف میتواند فعل حمایت خود را از
کسبوکارهای کوچک و متوسط به مرحله اجرا درآورد .یکی از کلیدیترین راهها تدوین و مهیاسازی یک
ساختار زمینهای کارآمد ،منسجم و چابک باهدف حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط خواهد بود.
تمامی سطوح این ساختار باید اقدامات خود را در راستای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و
هموارسازی مسیر موفقیت آنها برنامهریزی و سازماندهی کنند .در این ساختار حمایتهای دولت
میتواند در قالب موارد حمایتی مختلف اعم از دسته حمایتهای قانونی و اداری ،تسهیالتی و مالی و
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نهادهای خدماتی به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه شود .در دسته حمایتهای قانونی و اداری میتواند
موارد مختلفی قرار گیرد .یکی از این موارد حذف فرآیندهای بروکراتیک و در کنار آن کمینهسازی مراحل
اداری پیش رو شرکتهای کوچک و متوسط خواهد بود .درواقع امروزه بسیاری از این شرکتها ،بخش
زیادی از منابع مالی و زمانی خود را صرف کسب مجوزات اداری و پشت سر گذاشتن مراحل متعدد و
زمانبر اداری میکنند که بازنگری ،اصالح و یا حذف این مراحل از جانب دولت میتواند برای اینگونه
شرکتها بسیار مثمر ثمر واقع شود .یکی دیگر از مواردی که میتواند در این دسته حمایتی دولت قرار
بگیرد وضع قوانین تسهیل گر و نبود قوانین بازدارنده میباشد .دولت میتواند با وضع قوانینی که موفقیت
کسبوکارهای کوچک و متوسط را تسریع و تسهیل بخشد و در کنار آن اصالح و یا حذف قوانین بازدارنده،
مسیر موفقیت اینچنین کسبوکارهایی را هموار سازد .تحقق این امر با بهکارگیری افراد متخصص و
باتجربه در حوزه کسبوکار و کارآفرینی در سازمانها و ارگانهای قانونگذار و تصمیمگیرنده امکانپذیر
خواهد بود .یکی دیگر از راههایی که دولت میتواند با استفاده از آن نسبت با اصالح قوانین وضعشده و
وضع قوانین جدید تسهیل گر اقدام کند ،بازخورد گیری از کسبوکارهایی خواهد بود که در معرض اجرای
چنین قوانینی خواهند بود .بنابراین مهیاسازی زیرساختی برای ارتباط مؤثر با چنین کسبوکارهایی
میتواند اقدامی مناسب در راستای اصالح مستمر قوانین وضعشده از جانب دولت ،قلمداد شود .در دسته
دیگر حمایتهای دولت یعنی دسته حمایتهای مالی و تسهیالتی نیز پتانسیل قرارگیری چندین اقدام
از جانب دولت مشاهده میشود .یکی از مهمترین مواردی که میتواند در این حوزه قرار بگیرد ،اعطای
تسهیالت مالی در قالب وامهای مختلف با بازههای زمانی انعطافپذیر با نرخ بهره پایین میباشد.
کسبوکارهای کوچک و متوسط همواره در مسیر توسعه و موفقیت خود با مشکل بزرگی تحت عنوان
دسترسی به سرمایه و تأمین مالی مواجه هستند که دولت میتواند با استفاده از منابع مالی در دسترس
و از پیش برنامهریزیشده خود بهعنوان پیشران بخش مالی این کسبوکارها عمل کند .در نظرگیری
شرایط مختلف و انعطافپذیری قوانین دولت در بازپسگیری تسهیالت مالی اعطاشده یکی دیگر از
اقداماتی است که دولت میتواند برای افزایش سطح کارآمدی این دسته اقدامات حمایتی خود انجام دهد.
بحران بیماری کویید )Covid-19(91میتواند یکی از این شرایط خاص و بحرانی پیشآمده برای
کسبوکارهای کوچک و متوسط باشد که آنها را از مسیر عادی و رو به موفقیت خود خارج ساخته و
کلیه جوانب فعالیتهای آنها را تحت تأثیر خود قرار داده است که این امر توجه ،حمایت و انعطافپذیری
بیشازپیش دولت را خواهد طلبید .ایجاد ،توسعه و نظارت بر بانکهای تخصصی در حوزه کسبوکار و
کارآفرینی ،معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات و واسطهگری اعتباری بین شرکت و بانک توسط دولت
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میتواند از دیگر اقدامات حمایتی دولت باشند که قابلیت قرارگیری در سایه این چتر حمایتی دولت را
خواهند داشت .دسته دیگر حمایتهای دولت ،دسته زیرساختهای نهادی و خدماتی میباشد .اقداماتی
که دولت میتواند در این حوزه در راستای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط انجام دهد میتواند
شامل توسعه و راهاندازی سازمانها وادارات حمایتی از فعالیت کسبوکارهای کوچک و متوسط ،تسهیل
محیط نهادی حمایتی ،ارائه خدمات مؤثر محلی از طریق نهادهای محلی و راهاندازی نهادهای اجرائی
توسعه و موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط باشد.
دیگر عامل کلیدی در سطح هشت بیان میکند که میزان تجربه و مهارتهای مدیریت یکی دیگر از
عوامل اساسی موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط میباشد .قرارگیری این عامل در چنین سطحی
بیانگر اهمیت باالی نقش مدیر در موفقیت و توسعه یک کسبوکار می باشد .حوزههایی که در دسته
مهارتهای موردنیاز مدیریت برا تحقق موفقیت یک کسب و کار قرار میگیرد میتواند شامل دانش مدیریت
منابع انسانی(پاداش ،انگیزه ،استخدام و نگهداری) ،دانش حمایت از سرمایه های فکری و آگاهی از قوانین
مالکیت فکری ،شبکه سازی مطلوب کسب و کار و ارتباطات درونی و بیرونی موثر ،دانش بازار و بازاریابی
و دانش تحلیل مسائل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و درک تاثیر این مسائل بر عملکرد کسب و کار باشد
که هریک از این موارد خود به تنهایی میتواند به عنوان یکی از عامل های موفقیت هر کسب وکاری ایفای
نقش کند که این موضوع بیانگر تاثیر بسیار زیاد مهارت ها و ویژگی های مدیریتی بر موفقیت کسب و
کارها می باشد .الزم به ذکر است دولت در رابطه با این عامل نیز می تواند با برگزاری دوره های آموزشی
مستمر با استفاده از منابع علمی بروز نسبت به تقویت و توسعه سطح مهارت های مدیریتی مدیران کسب
و کارهای کوچک و متوسط عمل کند.
پیشنهادها
به طور کلی پیشنهادهای حاصل از پژوهش به شرح زیر اعالم میشوند:
 .9بازنگری و اصالح قوانین وضع شده از جانب مراجع ذی ربط و حذف فرآیند های بروکراتیک و
کمینه سازی مراحل اداری فعالیت های مربوط به کسب و کارهای کوچک و متوسط اعم از کسب مجوزات،
تامین مالی و ....
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 .1مهیاسازی شبکه ارتباطی موثر میان دولت(سازمان ها و ارگان های مربوطه) با مالکان و مدیران
کسب و کارهای کوچک و متوسط برای بازخوردگیری از نحوه تاثیر قوانین وضع شده و اقدامات صورت
گرفته ،که این کار میتواند با برگزاری جلسات منظم دولت با نمایندگان یا مدیران این کسب و کارها
صورت بپذیرد  .الزم به ذکر است این ارتباط موثر نیز میتواند از طریق احداث دفتر نمایندگی دولت در
شهرک های صنعتی به منظور برقراری ارتباط دائم دولت با این شرکت ها انجام بپذیرد.
 .3دعوت از مدیران و مالکان کسب و کارهای کوچک و متوسط در برنامه های مناسب در صدا و
سیما به منظور معرفی الگوی نقش و بیان مسائل و مشکالت مربوط به این کسب و کارها
 .4ارائه سبدی از پیشنهادات و گزینه های مناسب در حوزه تسهیالت مالی از جانب دولت برای
شرکت های کوچک و متوسط همراه با مشوق هایی از قبیل انعطاف پذیری ،تعویق و یا معاف از بازپرداخت
 .5توسعه و راهاندازی سازمانها وادارات حمایتی وتسهیل محیط نهادی حمایتی برای کسب و کارهای
کوچک و متوسط و ایجادشرایطی برای ارتباط موثراین سازمانها با کسبوکارهای کوچک و متوسط
 .6حمایت همه جانبه دولت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در زمان جنگ اقتصادی و شرایط
خاص مثل دوران بحران اپیدمی بیماری کووید  91از طریق اقداماتی از قبیل تعویق یا بازپرداخت وامها
و تسهیالت مالی ،استمهال حق بیمههای پرداختی به سازمانهای مربوطه و ....
 .2الزام سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و ارائه مشوقهایی از جانب دولت نسبت به استفاده
از محصوالت تولیدی داخل که بخشی از این محصوالت توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط تولید
و تامین خواهد شد.
 .2برگزاری دورههای آموزشی منظم توسط دولت توسط کادر مجرب و متخصص با بهره گیری از
علوم نوین در حوزههایی از قبیل مدیریت منابع انسانی ،بازاریابی ،فروش ،نیازسنجی ،تحقیق و توسعه به
منظور افزایش مهارتهای مدیریتی جهت عملکرد بهتر در عرصه رقابت تجاری.
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