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چکیده:
با توجه به نقش مهم صنايع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادي کشورها ،هدف
پژوهش حاضر ،طراحي مدل فرآيند توسعه صنايع کوچک و متوسط کشور در بخش
صنايع غذايي و آشاميدني است .جهت طراحي مدل مذکور از روششناسي «نظريه
برخاسته از دادهها» استفاده شده است .بدين منظور با استفاده از روش نمونهگيري
نظري و انجام  14مصاحبه نيمه ساختاريافته با متوليان توسعه صنايع کوچک و متوسط
در کشور و مطالعه اسناد سازماني منابع اطالعاتي مورد نياز جمعآوري شد .سپس با
انجام کدگذاري باز ،محوري و گزينشي مدل توسعه صنايع کوچک تدوين شد .بنا بر
نتايج پژوهش ،توسعه صنايع كوچك و متوسط مستلزم طيف وسيعي از اقدامات است
که طي مراحل هفتگانه بهبود فضاي کسبوکار ،توسعه زيرساخت ،توسعه بازار،
ت مالي و شبکهاي انجام ميشود.
توسعه و رسوخ فناوري ،توسعه منابع انساني ،حماي 
بستر اقتصادي ،سياسيـقانوني ،فني ،فرهنگيـاجتماعي ،طبيعي و توان حمايتي
دولت و همچنين مزيت نسبي و وضعيت موجود صنعت نيز بر مراحل هفتگانه فوق
تاثيرگذارند .مهمترين منافع توسعه صنايع کوچک و متوسط ارتقاي رقابتپذيري اين
صنايع از طريق ارتقاي بهرهوري ،نوآوري و ارزشافزوده است.

کلیدواژهها :صنايع کوچک و متوسط ،نظريه برخاسته از
دادهها ،توسعه اقتصادي ،بهبود فضای کسبوکار،
شهرکهای صنعتی ،صنایع غذایی و آشامیدنی.
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٭ این مقاله برگرفته از رساله دکترای مرتضي انوشه با راهنمايي استاد راهنما جناب آقای دكتر حسنقليپور بوده و
تحت حمایت مالی و معنوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است.
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تجربه بسياري از کشورهاي در حالتوسعه و توسعهيافته نشان ميدهد بخش صنايع کوچک و
متوسط به داليل مختلف ميتواند نقش محوري در توسعه اقتصادي و صنعتي داشته باشد (شقاقي و
شفيعي .)1384 ،صنايع کوچک و متوسط داراي مزايا و معايب زيادي نسبت به صنايع بزرگ هستند
که از جمله مزاياي آنها ميتوان به نوآوري ،اشتغالآفريني و انعطافپذيري بيشتر نسبت به صنايع
بزرگ اشاره کرد ( .)O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009از طرف ديگر کوچک بودن اين
بنگاهها و حجم پايين منابع موجب ايجاد محدوديتهايي براي آنها ميشود .محدوديتهاي مالي،
بازاريابي ،توليدي ،پژوهش و توسعه و ...از آن جمله است ( .)Felzensztein & Gimmon, 2007از
اينرو بسياري از کشورهاي توسعهيافته يا در حال توسعه براي حل مشکالت بازاريابي اين بخش از
صنعت برنامههاي حمايتي خاصي تدوين کردهاند .مطالعات تطبيقي در  20کشور 1صنعتي و در حال
توسعه مبين اين موضوع است که در هر يک از اين کشورها برنامههايي براي توسعه اين صنايع وجود
دارد که از طرف حاکميت تحت حمايت است (سياستهاي موفق توسعه صنايع کوچک ،سازمان
صنايع کوچک .)1380 ،شماري از پژوهشهاي گذشته نيز به مطالعه شبکههاي بازاريابي صنايع
کوچک و متوسط و پيامدهاي شکلگيري اين شبکهها بر فعاليتهاي بازاريابي شرکا پرداختهاند
(;Mort & Weerawardena, 2006; Xu, Lin & Lin, 2008; Miller, Besser & Weber, 2010

 .)Chetty; Gilmore, Carson & Rocks, 2006با توجه به اهميت نقش صنايع کوچک در
توسعه اقتصادي و همچنين محدوديتهاي اين صنايع ،هدف اصلي پژوهش حاضر طراحي مدل
«توسعه صنايع کوچک و متوسط» است .در راستاي هدف اصلي ،نقش ويژگيهاي محيط صنعت
بر توسعه صنايع کوچک و متوسط تبيين شده و منافع حاصل از آن براي اين بخش از صنعت و
کشور شناسايي ميشود .طبق آخرين آمارگيري از کارگاههاي صنعتي  10-49نفر کارکن کشور در
سال  ،1389حدود  18/06درصد از واحدهاي صنعتي در حوزه صنايع غذايي و آشاميدني فعاليت
ميکنند که از نظر تعداد رتبه  ،2شاغل در صنعت رتبه  ،2ارزشافزوده رتبه  ،1ارزش توليد رتبه
 ،1ارزش سرمايهگذاري رتبه  1و ارزش صادرات مستقيم رتبه  1را در ميان ساير گروههاي صنعت
 .1فرانسه ،اسپانیا ،اندونزی ،تایوان ،کره جنوبی ،استرالیا ،آمریکا ،مجارستان ،ایتالیا ،ژاپن ،کانادا ،بلغارستان ،هند ،روسیه،
سنگاپور ،انگلستان ،مالزی ،ترکیه ،منتخب اروپا ،سایر کشورهای منتخب.
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به خود اختصاص داده است .از طرف ديگر استقرار  17/51درصد از کل واحدهاي صنعتي 10-49
نفر کارکن در استان تهران اهميت اين استان را نشان ميدهد بهطوريکه اين استان در تعداد رتبه
 ،1شاغالن رتبه  ،2ارزشافزوده رتبه  ،1ارزش توليد رتبه  ،2ارزش سرمايهگذاري رتبه  2و ارزش
صادرات مستقيم رتبه  14را در ميان ساير استانها به خود اختصاص داده است .با توجه به اهميت
اين بخش از صنعت و بهويژه آن دسته که در استان تهران مستقر هستند ،الزم است مطالعهاي
منسجم و فراگير جهت توسعه صنايع کوچک و متوسط که در صنايع غذايي و آشاميدني فعال
هستند صورت پذيرد .از طرف ديگر طبق آمارهاي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي
ايران طي سالهاي  1370تا شهريور  1392حدود  5400واحد صنعتي غيرفعال شدهاند .آمارهاي
اين واحدها و داليل غيرفعال شدن آنها به شرح زير است (گزارش عارضهيابي سازمان صنايع
کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران:)1392 ،
 تعداد واحد غيرفعال شده 5422 :واحد
 اشتغال مرتبط :حدود  100هزار نفر
 سرمايهگذاري برحسب قيمتهاي سال  :92حدود  30هزار ميليارد ريال
 داليل تعطيلي :کمبود نقدينگي ( 65درصد) ،فقدان بازار ( 13درصد) ،اختالف شرکا (5
درصد) ،مواد اوليه ( 11درصد) ،ماشينآالت ( 5درصد)
طبق آمارهاي مرکز آمار ايران اگر بپذيريم که حدود  18درصد صنايع  10-49نفر کارکن در
صنايع غذايي و آشاميدني فعال هستند (نتايج آمارگيري از کارگاههاي صنعتي  10-49نفر کارکن
کشور ،مرکز آمار ايران )1389 ،ميتوان گفت اين بخش از صنعت قوي ًا نيازمند سياستگذاري در
حوزه حاکميتي براي توسعه بازار و تامين منابع مالي است .از آنجا كه توسعه بازار و منابع مالي فقط
يکي از ابعاد توسعه صنايع کوچک و متوسط است ،از اين رو براي دستيابي به هدف نهايي ،يعني
توسعه صنايع کوچک و متوسط کشور ،بايد در هر يک از حلقههاي زنجيره ارزش رشته صنعت (کد
دورقمي  )ISICمقوله توسعه را مورد بررسي قرار داد .بنابراین هدف پژوهش حاضر ،طراحي مدل
فرآيند توسعه صنايع کوچک و متوسط کشور در بخش صنايع غذايي و آشاميدني است.
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ادبيات مربوط به واحدهاي کوچک بسيار گسترده است و اين گستردگي باعث شده در کشورهاي
مختلف تعاريف گوناگوني در مورد اين واحدها ارائه شود .در ايران با توجه به شاخص تعداد کارکنان،
صنايع زير  150نفر شاغل ،در زمره صنايع کوچک و متوسط محسوب ميشوند (سليماني و همکاران،
 .)1394صنايع کوچک و متوسط داراي مزاياي متعددي نسبت به صنايع بزرگ هستند که ازجمله
این مزايا ميتوان به نوآوري ،اشتغالآفريني و انعطافپذيري بيشتر نسبت به صنايع بزرگ اشاره کرد
( .)O’Dwyer et al., 2009از طرف ديگر در تئوريهاي سنتي کارايي ،با توجه به صرفههاي ناشي
از مقياس ،به استقرار صنايع بزرگ تمايل بيشتري وجود داشته و صنايع کوچک و متوسط بهدليل عدم
برخورداري از اين صرفهها غيراقتصادي تلقي ميشدند ( .)Schmitz, 1995در واقع صنايع کوچک و
متوسط به خاطر ويژگيهاي ساختاريشان نامناسب تشخيص داده شده بودند (.)Bhaskaran, 2005
اندازه کوچک به اين بنگاهها اجازه نميدهد تا در آموزش ،فناوري ،کيفيت ،پژوهش و توسعه ،مطالعه
بازار و ...سرمايهگذاري کنند و قادر نيستند جهت انجام فعاليتهاي اساسي کسبوکار ،مانند بازاريابي،
حسابداري و مديريت ،تخصصهاي شغلي مورد نياز استخدام كنند ( .)Ceglie, 2003در شماري از
مطالعات محدوديتهاي اين بخش از صنعت احصا شدهاند (& Stokes, 2000; Felzensztein
 .)Gimmon, 2008; Rabellotti, 1995; De Maeseneire & Claeys, 2012بر اساس آمارهاي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا پايان شهريورماه  93تعداد  81هزار واحد صنعتي کوچک معادل 92
درصد کل واحدهاي صنعتي کشور با اشتغال يکميليون نفر ،معادل  45درصد اشتغال صنعتي کشور،
ش افزوده  8/16درصدي ،سهم ارزش توليدات  17درصدي و سهم صادرات صنعتي 10
با سهم ارز 
درصدي در کشور وجود داشت (گزارش آماري سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران،
.)1393
زمينههاي توسعه صنايع کوچک و متوسط

صنايع کوچک و متوسط داراي ويژگيهاي منحصربهفردي در مراحل توسعه خود هستند.
اين ويژگيها عالوه بر اينکه روش مناسب بازاريابي آنها را از روشهاي بازاريابي مرسوم در
صنايع بزرگ جدا ميکنند ،محدوديتهايي را نيز بر فعاليتهاي بازاريابي صنايع کوچک و متوسط
اعمال ميکند ( .)Carson, 1990اين محدوديتها و ويژگيهاي کليدي باعث ميشوند که
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ماهيت بازاريابي صنايع کوچک و متوسط ساده ،منعطف ،غيررسمي ،کوتاهمدت ،اتفاقي و اغلب
واکنشي و منفعل به فعاليت رقبا باشد (.)Carson, Gilmore, Perry & Grongaug, 2001
بر اساس نتايج مطالعات ،صنايع کوچک در دورههاي مختلف چرخه عمر خود از رويکردهاي
مختلفي براي تامين سرمايه مورد نياز استفاده ميکنند .از جمله اين منابع ميتوان به
منابع داخلي بنگاه ،استقراض و بدهي و ...در مراحل مختلف دوره عمر صنايع کوچک اشاره
كرد ( .)Munro, 2013با وجوديکه صنايع کوچک جهت شروع به کار و فعاليت به سرمايه
کمتري در مقايسه با شرکتهاي بزرگ نيازمندند ،با اين وجود به دليل حجم کوچک فعاليت،
سابقه کم ،نداشتن اعتبار کافي ،عدم برخورداري از صورتهاي مالي حسابرسيشده و عدم
شفافيت مالي ،عدم دسترسي به وثيقه کافي و بازدهي اندک سرمايهگذاري پروژههاي تحت
پوشش ،با مشکالت زيادي در تامين مالي مواجه هستند (.)Wei-Yen & Wee Nee, 2004
نوآوري در ابزارهاي مالي ميتواند دسترسي صنايع کوچک به منابع مالي کافي و با هزينه مناسب را
تسهيل كند ( .)Beck, Demirguc, 2006مديران/مالکان بنگاههاي کوچک و متوسط ميتوانند از
فعاليتهاي شبکهسازي مانند صحبت کردن با ديگر مديران/مالکان درون خوشه صنعتي ،حضور در
وقايع تجاري مرتبط ،اطالعاتي در زمينه تصميمات و اقدامات بازاريابي جمعآوري كنند .در اين روش،
مديران /مالکان بنگاههاي کوچک و متوسط از شبکهسازي براي کمک به برنامهريزي ،اصالح و اجراي
فعاليتهاي بازاريابيشان استفاده ميکنند به گونهاي که اثربخشي و کارايي اقدامات بازاريابي افزايش
مييابد و عملکرد بنگاه در بازار رقابتي بهبود مييابد (.)Gilmore et al., 2006
راهبردهاي مشارکتي و شبکهسازي بهطور فزايندهاي در رويارويي با محيط پويا و پيچيده کسبوکار
بهکارگرفته ميشوند .هنگامي که بنگاهها ميتوانند با بنگاههاي ديگر با شايستگيهاي محوري متفاوتي
همکاري کنند آنگاه آسانتر ميتوانند بر شايستگيهاي محوري خود تمرکز كنند .راهبردهاي مشارکتي
طيفي از اتحادهاي رسمي مبتني بر قرارداد تا شبکههاي غيررسمي مبتني بر روابط شکلگرفته به
واسطه اعتماد را شامل ميشود ( .)Lake, 2004از ديدگاه باتري و باتري يک شبکه عبارت است از
«دو يا تعداد بيشتري بنگاه که براي منافع متقابل در روابطي درگير ميشوند که تمام مشارکتکنندگان
را به صورت شرکتهاي جداگانه حفظ ميکند» (.)Buttery & Buttery, 1994
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهشهاي بنيادي است ،زيرا هدف آن ،کسب شناخت
و درک عميقتر نسبت به پديده توسعه صنايع کوچک و متوسط است ( .)Kothari, 2004روش
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پژوهش حاضر کيفي است و پژوهشگر با استفاده از راهبرد پژوهشي نظريه برخاسته از دادهها ،اقدام
به جمعآوري و تحليل دادهها كرده و نظريهاي در زمينه پديده مورد مطالعه (فرآيند توسعه صنايع
کوچک و متوسط ايران در بخش صنايع غذايي و آشاميدني) ارائه ميدهد (.)Birks, Mills, 2011
همچنين با توجه به اينکه درباره ماهيت مسئله پژوهش يعني توسعه صنايع کوچک و متوسط ،نظريه
جامعي وجود ندارد از اين رو اين شرايط ،ضرورت استفاده از روش پژوهش نظريه برخاسته از دادهها
را توجيه ميکند (بازرگان1387،؛ داناييفرد .)1384 ،در دهه اخير نيز روش نظريه برخاسته از دادهها
در پژوهشهاي بازاريابي صنعتي بسيار مورد توجه قرار گرفته است (;Wagner & Johnson, 2004
;Lee & Cadogan, 2009; Thomas, Esper & Stank, 2011; Siu, Lin, Fang, Liu, 2006
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 .)Flint & Woodruff, 2001در پژوهش حاضر از شيوه سيستماتيک اشتراس و کوربين ()1998
براي نظريهپردازي استفاده شده است .زيرا اين روش هم ساختاريافته است و هم به مدل قابل آزموني
(فرضيههاي قابل آزمون نه پرسشهاي موقت) ميانجامد (بازرگان .)1387 ،بر اساس ايده اصلي
روش نظريه برخاسته از دادهها ،نظريهپردازي بايد بر اساس دادههايي باشد که از مشارکتکنندگاني
که اين فرآيند را تجربه کردهاند ،جمعآوري شده باشد ( .)Strauss & Corbin, 1998از اين رو ،در
پژوهش حاضر ،اطالعات الزم از طريق انجام مصاحبه نيمهساختاريافته با  14نفر از مديران ارشد
دستگاه متولي (سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران) که تجربه ارائه و انجام طرحهاي
توسعه صنايع کوچک و متوسط را داشتهاند ،جمعآوري شده است .اين منابع دارای اطالعات غنياي
در زمينه موضوع پژوهش حاضر هستند .بنابراين ،در نتيجه تحليل دادههاي بسيار نزديک به پديده
توسعه صنايع کوچک ،نظريه حاصل با واقعيت پديده بسيار سازگار است ( .)Gilliland, 2003براي
جمعآوري دادهها ابتدا از نمونهگيري هدفمند استفاده شده و سپس بر اساس کد و طبقات ايجادشده از
نمونهگيري نظري استفاده شد .بر اساس نمونهگيري نظري ،نمونههايي انتخاب شدند که امکان کشف
گوناگونيها را به حداکثر برساند و مقولهها را از لحاظ ويژگيها و ابعاد غني سازد (اشتراس و کوربين،
 .)1391بر همين اساس ،بهمنظور کشف حداکثر گوناگوني ،افرادي بهعنوان نمونه انتخاب شدند که
از نظر تجربه ،تحصيالت ،نگرش نسبت به مدلهاي توسعه ،سوابق مديريتي و سمت سازماني با
نمونههاي قبلي متفاوت بودند .اين عمل و تحليل همزمان دادهها در مرحله کدگذاري باز و محوري
تا آنجا ادامه يافت که به رغم گوناگوني در نمونهها ،مفهوم جديدي از مصاحبهها استخراج نشد و
پژوهشگر به اشباع نظري رسيد .شايان ذکر است که گليزر چهار معيار متناسب بودن ،1کار کردن،2
1. Fit
2. Work
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مرتبط بودن 1و اصالحپذيري 2را براي ارزيابي نظريه برخاسته از دادهها ارائه كرده است
 .)1998متناسب بودن (تناسب داشتن) :متناسب بودن کلمه ديگري براي روايي است .در پژوهش
حاضر مفاهيم و مقولهها از طريق مقايسه مستمر آشکار شده و تناسب ميان مقولهها و مفاهيم مرتبط
با آن به وسيله استادان راهنما و مشاور تاييد شد .مرتبط بودن :يک نظريه زماني مرتبط است که
به مشارکتکنندگان حوزه بنيادي مرتبط باشد و به دغدغه اصلي اجازه ظهور بدهد .در اين پژوهش
پژوهشگر حداکثر تالش را كرد تا مقوله اصلي ،خود آشکار شود و به اصطالح مقوله تحميلي نباشد.
اصالحپذيري نيز موضوعي بسيار مهم است .نظريه برخاسته از دادهها مانند پژوهشهاي متداول،
وارسي نميشود .بنابراين هيچ گاه غلط يا درست نيست .صرف ًا از طريق جمعآوري دادههاي جديد
و مقايسه آنها با نظريه ،اصالح ميشود .ايدهها و دادههاي جديد ميتوانند نظريه را اصالح کنند .در
مراجع علمي اينگونه بيان شده که نقطه ضعف اساسي نظريه برخاسته از دادهها اين است که نتايج
پژوهش صرف ًا به حوزه مورد بررسي قابل تعميم است .ازآنجا که کدها ،مفاهيم و مقولهها مستقيم ًا
از دادهها به دست آمدهاند و به بيان علميتر ،از دادهها ظاهر شدهاند ،نظريه زمينهاي صرف ًا بافتي را
که دادهها از آن به دست آمده توضيح ميدهد .اما اين انتقاد اهمیتی ندارد چراکه به شدت تحتتأثير
پژوهشهاي علوم تجربي است .چون «نظريههاي پيشبينيکننده و جهانشمول در علوم مرتبط با
انسان يافت نميشوند» (.)Flyvbjerg, 2006
(Glaser,
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تجزيه و تحليل يافتهها

در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونهگيري نظري جامعه آماري شامل  14مصاحبهشونده

انتخاب شد که همه آنها داراي سطح تحصيالت کارشناسيارشد ،تجربه کاري حداقل هشت سال
در حوزه توسعه صنايع کوچک و  12نفر مدير ارشد و دو نفر نيز در سطح معاونت بودند .بر اساس
رويکرد سيستماتيک نظريه برخاسته از دادهها ،متن منابع اطالعاتي پژوهش شامل متن مصاحبهها و
اسناد سازماني با استفاده از کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و کدگذاري گزينشي تحليل شد .بر اساس
مقولهها و مفاهيم استخراجشده ،نظريهاي درباره پديده مورد مطالعه تدوين شد ( .)Dey, 2007در
ادامه نحوه استفاده از اين کدگذاريها تشريح شده است.
کدگذاري باز

کدگذاري باز ،فرآيند تحليلي است که از طريق آن مفاهيم و مقولهها شناسايي شده و ويژگيها
1. Relevance
2. Modifiability
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و ابعاد آنها در دادهها کشف ميشود ( .)Manuj & Pohlen, 2012در مرحله کدگذاري باز با
بررسي عميق متن مصاحبهها و اسناد سازماني ،مفاهيم مستتر در آنها شناسايي شده و اين مفاهيم
در قالب مقولههاي اوليه طبقهبندي شدند ( .)Lee, 2001مثالي از نحوه کدگذاري در جدول ()1
ارائه شده است .در پايان کدگذاري باز تعداد  523کد شناسايي شدند که در قالب  24مفهوم و 18
مقوله طبقهبندي شدند.
جدول  :1نمونههايي از کدگذاري اوليه*

نشانگر
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س
10-8

م
11-6

بخشي از متن مصاحبه يا سند سازماني

فقرزدايي ،ايجاد رفاه عمومي ،عدالت اجتماعي ،تعادلهاي
منطقهاي و استقالل اقتصادي هدفهاي کلي توسعه اقتصادي
هستند .براي همين الزم است سياستهايي وجود داشته باشد
تا رسيدن به اين هدفها ممکن شود .کشورهايي که شرايط
مشابه [اقتصادي] با ايران دارند به اين بخش از صنعت [صنايع
کوچک] توجه زيادي ميکنند .کشورهايي مثل ترکيه يا مالزي
ساختار مشابهي براي حمايت از  SMEدارند .ساختار ما نيز
دقيق ًا مشابه آنهاست .اما در نتيجه فاصله زياد است.
صنايع کوچک و متوسط معموالً نميتوانند بازاريابي انجام
بدهند .هزينههاي بازاريابي زياد است يا اص ً
ال اعتقادي ندارند.
براي بازارهاي خارجي وضع بدتر هم هست .در بازار عراق
به جاي اينکه با خارجيها رقابت کنند با هم رقابت ميکنند.
ميتوان اين موضوع را با برند مشترک يا مديريت صادرات
سازماندهي کرد.

کدهاي استخراجشده
اهميت صنايع کوچک
و متوسط در توسعه
اقتصادي
کاهش بيکاري،
تعادلهاي منطقهاي،
فقرزدايي
محدوديتهاي صنايع
کوچک و متوسط
عدم مطالعه بازار هدف،
رقابت منفي

* به دليل محدوديت در تعداد صفحات فقط بخشي از کدها ارائه شده است.

در مرحله کدگذاري محوري ،با بررسي تطبيقي مقولهها و مفاهيم مرتبط ،ميان مقولهها در
سطح ويژگيها و ابعاد پيوند برقرار شد ( .)Ribeiro, Kimble & Cairns, 2010براي اين منظور،
بر اساس رهيافت سيستماتيک اشتراس و کوربين ( ،)1998مقولههاي مستخرج از مرحله کدگذاري
باز ،در قالب شرايط علّي (علل ايجاد پديده اصلي) ،پديده اصلي ،راهبرد (کنشها يا واکنشهاي
اعضا که جهت کنترل ،اداره ،برخورد و پاسخ به پديده اصلي انجام ميشود) ،زمينه (شرايط بسترساز
موثر در راهبردها) ،شرايط مداخلهگر (ويژگيهاي موثر در راهبردها) و پيامدها (نتايج به کارگيري
راهبردها) دستهبندي شدند ( .)Kendall, 1999کدگذاري محوري «توسعه صنايع کوچک و
متوسط صنايع غذايي و آشاميدني» ،بر اساس الگوي پارادايمي در نمودار ( )1نشان داده شده است.
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کدگذاري گزينشي
در مرحله کدگذاري گزينشي ،مقولهها بهبود يافته و در قالب نظريهاي منسجم يکپارچه شدند (Mjoset,

 .)2005کدگذاري گزينشي ،مهمترين مرحله نظريهپردازي است که پژوهشگر در آن مقولههاي اصلي را با
مقولههاي ديگر ارتباط ميدهد و ارتباط آنها را اثبات و مقولههايي را که نياز به بهبود و بازنگري دارد اصالح

ميکند ( .)Danaee Fard & Eslami, 2010در ادامه به تشريح مقولههاي اصلي الگو ميپردازيم.
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ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨﻪاي
 ﻋﻮاﻣــﻞ اﻗﺘﺼــﺎدي ،ﻋﻮاﻣــﻞ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻋﻮاﻣــﻞﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ
و ﺗﻮان دوﻟﺖ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ
 اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤــﺪودﻳﺖﻫــﺎي ﺻــﻨﺎﻳﻊﻛﻮﭼﻚ
 -اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﺖ

راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ

دﺳﺘﺎورد

 ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪاي

ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ

 اﻳﺠﺎد واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ -ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد

 ارﺗﻘﺎي رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﻳﺮي ﺻـﻨﺎﻳﻊﻛﻮﭼﻚ
 ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري
 ارﺗﻘﺎي ﻧﻮآوري
 ارﺗﻘﺎي ارزش اﻓﺰوده

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ
 زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ -وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ

نمودار  :1مدل توسعه صنایع کوچک
ﻧﻤﻮدار  :1ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ
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در دادهها ظاهر شده و در کانون دادهها قرار دارد و تمام مقوالت ديگر به نحوي به آن مرتبطاند.
همچنين با انتخاب مقوله «توسعه صنايع کوچک» بهعنوان مقوله اصلي ،ميتوان تبييني منطقي
و سازگار از رابطه ميان مقولهها ارائه کرد که باعث ميشود نظريه تدوينشده از نظر عمق و
تبيين پديده مورد مطالعه ،قويتر شود (بازرگان .)1387 ،در جدول ( )2مقولههاي فرعي و مفاهيم
زيرمجموعه مقوله «توسعه صنايع کوچک» ارائه شده است.
جدول  :2پديده اصلي :توسعه صنايع کوچک

مقوله
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ايجاد
واحد
صنعتي
جديد

توسعه
واحد
صنعتي
موجود

مفهوم و ابعاد

تمايل به سرمايهگذاري؛ تمايل به توليد؛ تمايل به فعاليت و درگيري؛ توان شناسايي
زمينه همکاري؛ توان شناسايي فرصت بازاريابي؛ توان شناسايي مسئله؛ توان تعيين منابع
و مهارتهاي موردنياز؛ توان تعيين معيارهاي انتخاب شرکاي مناسب؛ شناسايي شرکاي
مناسب؛ شناسايي شرکاي راغب به همکاري؛ تماس با شرکاي بالقوه؛ توان مالي؛ توان
فيزيکي و جسمي؛ توان فني؛ توان منابع انساني؛ توان گرفتن سهم بازار.

اعطاي نمايندگي؛ تاسيس دفتر فروش؛ استفاده از ظرفيتهاي بنکداريها؛ بازارچههاي
مرزي؛ مناطق ويژه؛ صادرات مستقيم؛ صادرات غيرمستقيم؛ توليد تحت سفارش؛ اعطاي
ليسانس؛ اعطاي فرانچايز؛ پيمانکاري فرعي؛ مونتاژ؛ مديريت صادرات؛ کنسرسيوم؛ برند
مشترک؛ برندسازي؛ ادغام؛ يکپارچگي؛ تنوع؛ روابط تجاري مستقيم و غيرمستقيم؛ نزديک
کردن توزيع به بازار؛ تخفيفات؛ حراجها؛ فروش بيشتر محصوالت؛ کاربردهاي جديد براي
محصول موجود؛ تغيير موضع محصول؛ طراحي مجدد؛ تغيير در ويژگيهاي محصول؛
بهبود و اصالح محصول؛ حضور در نمايشگاه؛ پذيرش و اعزام هيات تجاري؛ تور
نمايشگاهي؛ برند مشترک؛ تبليغات؛ آموزش و فرهنگسازي؛ تدوين استاندارد؛ برندسازي؛
نوآوري و توسعه محصول جديد؛ کاهش هزينهها؛ ارتباط با مشتري؛ تنوع در منابع مالي؛
توسعه فناوري؛ بهبود منابع انساني؛ مشارکت در شبکهها.

فِراي 1در مدل رويدادي خود سه عامل را در انگيزه فرد کارآفرين براي تاسيس يک شرکت نوپا
موثر ميداند .اين سه عامل عبارتند از :متغيرهاي پيشينه ،تسريعکننده و توانبخش .هر سه گروه
از متغيرها به عنوان نيروهاي انگيزشي در تصميمگيري کارآفرين دخالت دارند .نياولي و فوگل 2در
مدل يکپارچه خود چهار عنصر محيطي را که بر روي رخداد کارآفريني و ايجاد شرکت نوپا تاثير
دارد معرفي کردند .اين عوامل ميتوانند فرآيند ايجاد يک شرکت نوپا را تسريع يا کند كنند .مهمتر
اينکه اين عوامل بهعنوان محرکهاي کارآفريني بيشتر در اختيار دولتها بوده و دولت از طريق
1. Feray
2. Gnyawali & Fogel
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بهبود اين محرکها ميتواند نرخ ايجاد شرکتهاي نوپا را بيشتر کند .بر اساس پژوهشهاي آنان،
ايجاد يا توسعه يک شرکت منوط به وجود توان و تمايل در ميان سرمايهگذاران است .اين توان و
تمايل خود متاثر از داليل زيادي مثل شرايط اقتصاديـاجتماعي است (احمد پورداریانی .)1385 ،در
اين پژوهش توسعه واحد صنعتي موجود نيز به عنوان مصداقي از توسعه منظور شده است.
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مقولههاي راهبردي (اقدام) :راهبردهاي توسعه صنايع کوچک

اقداماتي که نهادهاي متولي يا ذيربط جهت کنترل ،اداره و برخورد با پديده محوري (توسعه صنايع
کوچک و متوسط) انجام ميدهند ،بهعنوان مقولههاي راهبردي شناخته ميشوند (اشتراس و کوربين،
 .)1391در واقع ،تمامي کنشها و واکنشهايي که از سوي نهادهاي متولي يا ذيربط در فرآيند توسعه
صنايع کوچک رخ ميدهد مقولههاي راهبردي توسعه صنايع کوچک و متوسط را شکل ميدهند .در
جدول ( ،)3مقولهها و مفاهيم مرتبط با راهبردهاي توسعه صنايع کوچک و متوسط ارائه شده است.
جدول  :3مقولههاي راهبردي :راهبردهاي توسعه صنايع کوچک*

مقوله

مفهوم و ابعاد

توسعه
زيرساختها

احداث شهرکها و نواحي صنعتي؛ ايجاد مراکز خدمات کسبوکار؛ ايجاد شهرکهاي
فناوري؛ ايجاد فنبازارها؛ احداث شهرکهاي مشترک؛ احداث شهرکهاي مشترک مرزي؛
احداث انبار مشترک؛ احداث سردخانه؛ احداث پايانههاي مرزي؛ ايجاد مناطق ويژه اقتصادي؛
ايجاد بازارچههاي مرزي؛ ايجاد بنادر خشک؛ ايجاد آزمايشگاه مرجع؛ ايجاد مراکز پژوهش و
توسعه؛ ايجاد لجستيک شهرکي؛ احداث محلهاي عرضه مستقيم کاال؛ احداث نمايشگاههاي
فصلي؛ احداث شهرکهاي صنفي؛ احداث کاالشهر؛ نزديکتر کردن توليد به توزيع.

تدوين اليحه قانون خاص حمايت از صنايع کوچک؛ تدوين سند راهبردي توسعه
صنايع کوچک؛ تسهيل شروع کسبوکار و راهاندازي واحد؛ اصالح قانون کار متناسب
بهبود فضاي
با ويژگيهاي صنايع کوچک؛ اصالح قانون ماليات متناسب با ويژگيهاي صنايع
کسبوکار
کوچک؛ اصالح قانون عوارض صادرات متناسب با ويژگيهاي صنايع کوچک؛ تجميع
وظايف قانوني؛ تجميع سياستگذاري؛ نهادسازي؛ مشارکت بخش خصوصي.
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ادامه جدول  :3مقولههاي راهبردي :راهبردهاي توسعه صنايع کوچک

مقوله

توسعه
بازار
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تقويت و تسهيل تبادل فناوري؛ حمايت و حفاظت از عرضه فناوري و دانش فني؛ تامين
نيازهاي فناوري؛ بهرهگيري از فنون تجاريسازي انتقال و انتشار فناوري با تاکيد بر
فناوري پيشرفته ،ايجاد زيرساخت مناسب فعاليتهاي پژوهش و توسعه شامل امکانات
فيزيکي و خدمات نرمافزاري؛ حمايت از واحدهاي فناور و دانشبنيان؛ حمايت از ايدههاي
کارآفرينانه و تجاريسازي نتايج پژوهشها؛ ايجاد بستر مناسب پژوهش و توسعه و تسهيل
فعاليت متخصصان و پژوهشگران.

ارائه تسهيالت مالي و اعتباري؛ خدمات صندوق ضمانت صادرات؛ خدمات صندوق
ضمانت صنايع کوچک؛ معافيتهاي مالياتي در شهرکها و نواحي صنعتي؛ تامين مالي
مبتني بر دارايي؛ تسهيل به کارگيري بدهي جايگزين (استقراض)؛ استفاده از ابزارهاي
ترکيبي؛ استفاده از ابزارهاي سرمايه (حقوق صاحبان سهام).

توسعه منابع انساني

توسعه فناوري

ارائه خدمات بازاريابي در کلينيکهاي صنعتي؛ ارائه خدمات آموزش بازاريابي؛ اعزام به
نمايشگاههاي داخلي و خارجي؛ اعزام تورهاي صنعتي و تجاري داخلي و خارجي؛ تهيه
بانک اطالعات صادرکنندگان؛ تهيه بانک اطالعات واردکنندگان؛ استقرار شرکتهاي
مديريت صادرات در شهرکهاي صنعتي؛ انجام پروژههاي پژوهشي در حوزه بازار؛ مطالعه
بازارهاي هدف داخلي و خارجي؛ خدمات مشاورهاي مشاوران صنعتي مراکز خدمات
کسبوکار؛ برگزاري نمايشگاه بينالمللي؛ شرکت در نمايشگاههاي بينالمللي؛ بازديد از
نمايشگاههاي بينالمللي؛ اعزام هيات تجاري؛ پذيرش هيات تجاري؛ تنظيم برنامه بازاريابي
براي رايزنهاي اقتصادي؛ برگزاري کميسيونهاي مشترک اقتصادي؛ تقويت روابط
دوجانبه و چندجانبه؛ ايجاد عوارض ترجيحي؛ برگزاري نشستهاي مشترک تجاري؛
بازديد از تجارب موفق توسعه بازار ساير کشورها؛ بازديد از تجارب موفق توسعه بازار
کسبوکارهاي داخلي؛ افزايش آگاهي نسبت به علم بازاريابي؛ ترويج منافع توسعه بازار
داخلي و خارجي؛ تغيير ذهنيت از توليدمحوري به بازارمحوري؛ برگزاري تور صنعتي
انجام پروژههاي آزمايشي؛ برگزاري برنامههاي آموزشي؛ تبيين ضرورت مشتريگرايي؛
تبيين ضرورت برندينگ؛ تبيين ضرورت بازارشناسي.

توسعه منابع
مالي
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مفهوم و ابعاد

آموزش نيروي انساني صنايع کوچک؛ آموزش کارآفرينان نسل اول براي کارآفرينان قبل از
سرمايهگذاري؛ آموزش دورههاي مهارتي براي شاغالن حين بهرهبرداري از واحد صنعتي؛
آموزش دورههاي مديريتي براي کارآفرينان و مديران حين بهرهبرداري از واحدهاي
صنعتي؛ اعزام تورهاي صنعتي و تجاري داخلي و خارجي؛ برگزاري نشستهاي بررسي
تجارب موفق.

ادامه جدول  :3مقولههاي راهبردي :راهبردهاي توسعه صنايع کوچک

مقوله

مفهوم و ابعاد

توسعه شبکهاي

مقاله  -2طراحي مدل توسعه صنايع کوچک و متوسط | ...طهمورث حسنقليپور ودیگران

تشريک مساعي؛ همافزايي؛ پيشبرد اهداف مشترک؛ حل مسئله مشترک؛ پروژه مشترک؛
تجميع فعاليتها؛ تلفيق مهارتها؛ اقدامات تکميلي؛ اقدامات مشترک هدفمند؛ استفاده
مشترک از منابع؛ ارتباطات ميانبنگاهي؛ تعامالت ميانبنگاهي؛ همکاري ميانبنگاهي؛
همکاري در عين رقابت؛ اعتماد متقابل؛ منافع متقابل؛ شبکههاي تجاري؛ روابط تجاري
با خريداران؛ روابط تجاري با رقبا؛ روابط تجاري با تامينکنندگان؛ روابط تجاري با
توزيعکنندگان؛ روابط تجاري با ارائهدهندگان خدمات کسبوکار؛ روابط تجاري دوجانبه
و چندجانبه؛ روابط تجاري مستقيم و غيرمستقيم؛ شبکههاي ارتباطات شخصي مدير/
مالک؛ شبکههاي اجتماعي؛ پيمان؛ ائتالف؛ اتحاد؛ کنسرسيوم؛ شبکه پژوهشگران بازاريابي؛
شبکه طراحي؛ شبکه فروش؛ شبکه بازاريابي محصوالت؛ شبکه ترويج؛ شبکه صادراتي؛
شبکه توزيع محصوالت؛ شبکه تامين؛ شبکه توسعه محصول جديد؛ حضور مشترک در
نمايشگاه؛ غرفه مشترک؛ هيات تجاري؛ تور تجاري؛ تاسيس نمايندگي مشترک؛ تاسيس
شعبه مشترک؛ شبکه قيمتگذاري؛ برند مشترک؛ شبکه خدمات؛ شبکه تبليغات؛ شبکه
آموزش؛ شبکه تدوين استاندارد؛ شبکه توليد مشترک؛ شبکه خريد مواد اوليه؛ شبکه خريد
خدمات کسبوکار؛ شبکه يادگيري؛ شبکه پژوهش؛ شبکه توسعه فناوري
* به دليل محدوديت درتعداد صفحات فقط بخشي از کدها ارائه شده است.

توسعه صنايع کوچک و متوسط شامل هفت مرحله بهبود فضاي کسبوکار ،توسعه زيرساخت
توسعه بازار ،توسعه فناوري ،توسعه منابع انساني ،توسعه منابع مالي و توسعه شبکهاي است .در مرحله
اول ،ظرفيتسازي قوانين و مقررات مورد بررسي قرار ميگيرند .برخي از قوانين ،نحوه اجراي آنها،
عدم شفافيت و تفسيرهاي متفاوت و همچنين عدم انطباق با ويژگيها و محدوديتهاي صنايع
کوچک و متوسط از مواردي است که ظرفيت توسعه اين بخش از صنعت را محدود ميکند .در
اين مرحله با برش قوانين و مقررات و بازنگري آنها ظرفيت قانوني و نهادي براي توسعه صنايع
کوچک و متوسط افزايش مييابد .در صورت مديريت صحيح اقدامات توسعه زيرساختها ،توسعه
زيرساختها از طريق افزايش در کارايي ،صرفهجويي در زمان و کاهش در هزينهها ميتوانند بر
روي رشد اقتصادي تاثير مثبت بگذارند .ازاينرو در مرحله دوم ،الزم است که دولت به توسعه
زيرساختها روي آورد و از طرف ديگر رشد اقتصادي و توسعه بخش توليدي و خصوصي نيز
ميتواند عرضه و تقاضاي زيرساخت را تحتتاثير قرار دهد .در گام سوم ،بستههاي حمايتي متناسب
با محدوديتهاي صنايع کوچک و متوسط در توسعه بازار تدوين ميشوند تا بتوانند عدم توانايي آنها
در انجام فعاليتهاي بازاريابي را پوشش دهند .اين بستهها عموم ًا بر کاهش هزينهها ،فعاليتهاي
مشترک و افزايش مهارتها تمرکز دارند .در گام چهارم ،بهمنظور رسوخ فناوري در صنايع کوچک
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از دو استراتژي اصلي احداث و توسعه شهرکهاي فناوري و همچنين راهاندازي فن بازارها در
شهرکهاي فناوري ،فناوريهاي موردنياز صنايع کشور توسعه داده شده و اين فناوريهاي نوين از
طريق فنبازارها که جايگاهي جهت مبادله فناوري فراهم ميآورد ،در ميان صنايع کوچک رسوخ
داده ميشود .گستردگي منابع و روشهاي تأمين مالي از يکسو و چالشها و مشکالت موجود و
همچنين ،محدوديتهاي قانوني و محيطي در صنعت کشور و لزوم اثربخشي روشهاي انتخابشده
براي تامين مالي در صنايع کوچک از سوي ديگر باعث شده مسئله انتخاب منبع و روش تامين مالي
و نيز طراحي چارچوبي براي انجام اين کار يکي از مهمترين مسائل پيش روي بنگاههاي کوچک
و متوسط باشد بنابراين الزم است در گام پنجم ،دستهبنديهاي متفاوتي از منابع تامين مالي (با
امکانپذيري و هزينههاي گوناگون) که در دسترس کارآفرينان و صاحبان صنايع کوچک است
شناسايي شود .بنگاههاي صنعتي کوچک و متوسط در اغلب موارد بهصورت انفرادي قادر نيستند
فرصتهاي بازار را به چنگ آورند ،زيرا اين کار به توليد زياد و استانداردهاي همگن نياز دارد .چنين
بنگاههايي از لحاظ دسترسي به صرفههاي ناشي از مقياس در زمينه خريد نهادههاي توليد از قبيل
تجهيزات ،مواد خام ،منابع مالي ،خدمات مشاورهاي و غيره با مشکل مواجه ميشوند .کوچکبودن
مانع بزرگي براي درونيکردن کارکردهايي از قبيل آموزش ،بازارسنجي ،پشتيباني فني و نوآوري
فني است .حالآنکه همه اين موارد شالوده پويايي بنگاهها به شمار ميرود .يکي از الگوهاي مهم
براي فائق آمدن بر اين مشکالت شبکهسازي و توسعه شبکههاست .از طريق شبکهسازي تکتک
بنگاهها ميتوانند مسائل مربوط بهاندازه خود را رفع و جايگاه خود را در عرصه رقابت تقويت کنند.
از اينرو الزم است تمامي فعاليتهاي توسعهاي در قالب فعاليتهاي شبکهاي مبتني بر نوع روابط
ميان بنگاهها ،در قالب دو دسته شبکههاي افقي 1و شبکههاي عمودي 2سازماندهي شوند.
مقولههاي ع ّلي

آن دسته از مقولههايي که بر مقوله اصلي تأثيرگذارند بهعنوان مقولههاي علّي مدل انتخاب
شدند .بهبيانديگر ،اين مقولهها به حوادث ،وقايع و اتفاقهايي ميانجامد که به شکلگيري يا
توسعه پديده اصلي (توسعه صنايع کوچک) منجر ميشوند (اشتراس و کوربين .)1385 ،در جدول
( ،)4مقولهها و مفاهيم مرتبط با شرايط علّي توسعه صنايع کوچک ارائه شده است.
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1. Horizontal Networks
2.Vertical Networks

جدول  :4مقولههاي ع ّلي مدل*

مقوله

مفهوم و ابعاد

محدوديتهاي صنايع
کوچک و متوسط
اهميت صنايع کوچک و متوسط
در توسعه اقتصادي

ايجاد فرصتهاي شغلي فراوان؛ قدرت باال در جذب و بومي کردن فناوري؛ برتري
در صرفهجويي در مقياس توليد؛ قابليت تراکم دانش بيشتر در فرآيند توليد؛ قدرت باال
در تربيت کارآفرينان و مديران اقتصادي؛ کاهش عدم تعادلهاي بخشي و منطقهاي در
اقتصاد؛ ايجاد محيط رقابتي در اقتصاد و افزايش کارايي؛ استفاده از امکانات در نيل به
خوداتکايي اقتصادي؛ قدرت تصميمگيري سريع و انعطافپذيري باال در مديريت و در
شرايط متغير بازار

الزام قانوني

سند چشمانداز  20ساله کشور
رشد اقتصادي؛ گسترش بازارهاي صادراتي ايران؛ افزايش سهم ايران از تجارت
جهاني؛ ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري؛ رقابتپذيري کاالها در بازارهاي
داخلي و خارجي؛ توسعه صادرات غيرنفتي؛ پشتيباني از کارآفريني
سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
توسعه کارآفريني؛ افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت؛ حمايت هدفمند از
صادرات کاالها و خدمات؛ برنامهريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي؛
شکلدهي بازارهاي جديد و تنوعبخشي پيوندهاي اقتصادي با کشورها ب ه ويژه با
کشورهاي منطقه؛ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور ب ه منظور
انتقال فناوريهاي پيشرفته؛ گسترش و تسهيل توليد؛ صادرات کاال و خدمات
سياستهاي کلي توسعه بخش صنعت (ابالغي مقام معظم رهبري)
تقويت صنايع کوچک و متوسط؛ شناسايي و تحصيل بازار؛ افزايش سهم بخش صنعت
در توليد داخلي و افزايش ارزشافزوده بخش صنعت؛ افزايش توان رقابتپذيري
صنعت؛ رشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتي؛ حمايتهاي موثر مالي ،سياسي
و مقرراتي از صادرات صنعتي؛ ايجاد خوشههاي صنعتي
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور
مواد  80،104،150و 194
اساسنامه سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران
ماده 4
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رقابت منفي؛ منابع محدود؛ منابع محدود بازاريابي؛ فقدان اطالعات بازار؛ ضعف دانش
بازاريابي؛ کمبود کارشناس بازاريابي؛ ضعف دانش بازاريابي مدير/مالک بنگاه؛ کمبود
نقدينگي؛ محدوديت در صرف هزينههاي بازاريابي (مثل هزينههاي طراحي؛ برندينگ؛
تبليغات و کانال توزيع)؛ زمان محدود؛ کمبود نيروي انساني متخصص؛ مهارتها و
دانش محدود کارکنان؛ مهارتها و دانش محدود مدير /مالك بنگاه؛ محدوديت در
دسترسي به اطالعات.

* به دليل محدوديت در تعداد صفحات فقط بخشي از کدها ارائه شده است.
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يکي از مقولههاي علّي که دولتها را ترغيب به توسعه صنايع کوچک و متوسط ميكند اهميت
اين صنايع در توسعه اقتصادي است .همچنين در راستاي برنامه توسعه اقتصادي کشور با بررسي
سند چشمانداز  20ساله کشور ،سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،سياستهاي کلي توسعه بخش
صنعت (ابالغي مقام معظم رهبري) ،قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور ،اساسنامه سازمان
صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران مشخص شد که توجه به مقوله توسعه صنايع کوچک به
صراحت در اين اسناد ذکر شده است .بنابراين الزم است توسعه اين صنايع بهعنوان تکليف قانوني
از سوي نهادهاي متولي اجرايي شود.
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مقوله زمينهاي :ويژگيهاي محيط کالن

مقولههاي محيطي نشانگر يک سلسله شرايط زمينهاي است که راهبرد را تحتتأثير قرار ميدهند
(اشتراس و کوربين .)1385 ،آن دسته از ويژگيهاي مرتبط با بستر اقتصادي ،سياسي ،قانوني ،فني،
فرهنگي ،اجتماعي و طبيعي که بر روي توسعه صنايع کوچک و متوسط تاثيرگذارند ،مقولههاي
زمينهاي مدل را شکل ميدهند .اين مقولهها تحت تاثير محيطهاي مذکور در طي زمان شکل گرفته و
توسعه صنايع کوچک و متوسط را تسهيل يا دشوار ميسازند .عدم دسترسي به منابع مالي براي سرمايه
در گردش و تامين مواد اوليه در حوزه محيط اقتصادي از موارد مهم است که ناشي از ناکارآمدي قوانين
بانکي 1براي صنايع کوچک است .در بسياري از موارد به دليل عدم دسترسي به منابع مالي و در نهايت
عدم حضور مستمر محصوالت در بازارهاي هدف صادراتي ،آن بازارها از ميان رفتهاند .حتي اگر تمامي

شرايط در محيط کالن مساعد باشد باز ممکن است جهت حمايت از اين صنايع در بدنه دولت توان و
آمادگي کافي وجود نداشته باشد .محدوديتهاي دانشي و کارشناسي ،ضعف در تعداد و توان سازمانها
و نهادهاي دولتي مرتبط و حامي ،گرايشهاي سياسي متفاوت ،رويکردهاي توسعه اقتصادي متفاوت،
تغييرات در مديران ،اطاله زمان ،حزبگرايي و غيره از جمله داليل آن هستند .در جدول ( ،)5مقولهها
و مفاهيم مرتبط با بستر کالن ارائه شده است.

 .1توجه بانکها در ایران بیشتر بر روی صنایع بزرگ است .از اين رو فرآیند اعطای تسهیالت نیز متناسب با آن صنایع
طراحی شده است.

36

جدول  :5مقولههاي محيط کالن

مقوله

عوامل اقتصادي

مفاهيم و ابعاد

رشد اقتصادي؛ بودجه عمومي؛ سرمايهگذاري مستقيم خارجي؛ سرمايهگذاري
داخلي؛ دستمزد و بازار کار؛ خصوصيسازي؛ دسترسي به منابع مالي؛ تغييرات
قيمت ارز؛ تورم؛ ضمانتسپاري؛ قدرت خريد؛ محصوالت جايگزين؛ افزايش
واردات؛ سرمايه در گردش؛ عدم دسترسي به بازار پول و سرمايه؛ اتکاي صرف
به منابع بانکي.

عوامل فرهنگي
اجتماعي

سرمايه اجتماعي؛ تعهد؛ اطمينان؛ امانتداري؛ انصاف؛ درستي؛ پايبندي به قول و
قرار؛ صداقت؛ نوعدوستي؛ قابليت اعتماد؛ روحيه همکاري؛ فرهنگ کار گروهي؛
تمايل به مشارکت؛ هنجارهاي اجتماعي؛ ارزشهاي اجتماعي؛ معضالت فرهنگي:
تملق و چاپلوسي؛ دورويي و تظاهر؛ بدبيني؛ رقابت منفي؛ چشم و همچشمي؛
حسادت؛ سياسيکاري؛ روحيه کارآفريني؛ ميل به کار و فعاليت؛ نگرش موافق در
جامعه؛ وجود الگو؛ حرف مردم؛ توفيقطلبي؛ قدرتطلبي؛ فردگرايي؛ جمعگرايي؛
تحمل ابهام؛ فرهنگ خالقيت؛ استقاللطلبي؛ قبول مسئوليت؛ مخاطرهپذيري.
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عوامل سياسي-
قانوني

عدم انسجام در سياستگذاري؛ موازيکاري؛ وجود چند متولي؛ عدم ضمانتهاي
اجرايي برخي قوانين؛ تغييرات مداوم؛ رويکردهاي متفاوت؛ بينشهاي متعدد
و متناقض؛ البيها؛ قوانين نامرتبط؛ بهروز نبودن قوانين و سياستهاي مرتبط؛
ادغامها و انتزاعها؛ فقدان تشکلهاي قوي؛ عدم نظارت و کنترل؛ جذاب نبودن
مشوقها؛ بازدارندگي قوانين؛ سازمانها و نهادهاي مرتبط و حامي؛ شرايط
بينالمللي؛ تحريمها؛ ارتباط با بازارهاي هدف خارجي؛ قوانين بانکي ،گمرک،
استاندارد؛ تحريمها.

سرعت تغيير فناوري؛ شدت نوآوري؛ ميزان توسعه فناوريهاي رقيب؛ مخارج
پژوهش و توسعه؛ وضعيت انتقال فناوري؛ ارائه محصوالت جديد و متنوع؛ فناوري
اطالعات ()IT؛ ميزان حمايت از مالكيت معنوي؛ شدت جانشيني محصوالت؛
عوامل تکنولوژيک
دسترسي به فناوري ،واگذاري حق ليسانس ،حق انحصاري اختراع؛ فناوريهاي
مشارکتي؛ تجارت الکترونيک؛ وجود بانکهاي اطالعاتي الکترونيکي بازرگاني.

عوامل طبيعي

توان دولت

منابع طبيعي؛ داشتن چهارفصل؛ بازار بزرگ مصرف داخلي؛ مجاورت با
کشورهاي پرجمعيت؛ مرزهاي زياد آبي و خاکي؛ ترانزيت بينالمللي؛ حملونقل
دريايي و ريلي؛ ضعف در زيرساختهاي تجاري؛ موقعيت ژئواستراتژيک.
بودجه؛ توان کارشناسي؛ توان فني؛ سازمانها و نهادهاي دولتي مرتبط و حامي؛
گرايشهاي سياسي متفاوت؛ رويکردهاي توسعه اقتصادي متفاوت؛ تغييرات
مکرر و سريع در مديران؛ اطاله زمان؛ حزبگرايي.
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مقوله مداخلهگر :ويژگيهاي محيط صنعت

مقوله ويژگيهاي محيط صنعت مقوله مداخلهگر مدل پژوهش حاضر است .زيرا اين ويژگيها
عمل و تعاملهاي فرآيند توسعه صنايع کوچک را به شکل همبافتي تحت تاثير قرار ميدهند
(اشتراس و کوربين .)1385 ،جهت موفقيت در اقدامات توسعهاي ضروري است معيارهاي مزيت

جدول  :6ويژگيهاي محيط صنعت

مقوله
زنجيره ارزش
صنعت
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نسبي صنعت ،وضعيت موجود صنعت و توان حمايتي دولت همزمان لحاظ شوند .در جدول (،)6
زيرمقوله و مفاهيم مرتبط با ويژگيهاي محيط صنعت ارائه شده است .زنجيره ارزش صنعت
ويژگياي است که بر روي اقدامات توسعه اين صنايع تأثير مثبتي دارد .هرچقدر زنجيره ارزش يک
صنعت در سطح ملي تکامل بيشتري داشته باشد فرآيند توسعه با سهولت بيشتري رخ داده و حتي
ارزشافزوده نيز بيشتر خواهد بود .هرچقدر اقدامات حمايتي براي حمايت از توسعه صنعت فراگير و
کامل باشد باز ذات و شاخصهاي اصلي صنعت بر روي فرآيند توسعه آن اثر خواهد داشت .شدت
رقابت نيز باعث ميشود صنايع موجود تمايل بيشتري براي توسعه داشته باشند.
*

ويژگي

زنجيره تامين؛ حلقههاي مفقوده؛ فاصله حلقههاي ابتدا و انتهاي زنجيره؛ شفافيت؛ فقدان
ارائهدهندگان خدمات کسبوکار در طي زنجيره؛ طراحي بستهبندي؛ تامين مواد اوليه؛
حملونقل و نگهداري؛ حالل بودن؛ ارزشافزوده در حلقهها؛ بازاريابي محصوالت؛ مزيت
نسبي؛ زيرساختهاي حملونقل و نگهداري؛ تکميل زنجيره ارزش صنعت.

وضعيت موجود صنعت

اندازه صنعت؛ نرخ رشد صنعت؛ گستره فعاليت؛ کيفيت محصوالت؛ تنوع؛ گردش
مالي؛ عمر فناوري؛ پيچيدگي فناوري؛ تغييرات فناوري؛ مقياس توليد؛ عمر صنعت؛
تعداد متخصصان؛ ساختار هزينه صنعت؛ هزينه راهاندازي؛ هزينه ثابت؛ سرمايه در
گردش؛ هزينه سربار؛ مزيت نسبي؛ شدت رقابت؛ جنگ قيمتي؛ جنگ تبليغاتي؛ اقدامات
تالفيجويانه؛ نرخ بازگشت سرمايه؛ کاربر يا سرمايهبر بودن؛ تمايل به همکاري با
دولت؛ تمکين از قوانين؛ تمکين از صنف؛ باور به فعاليت بازاريابي؛ تفکيک مديريت
و مالکيت؛ سرمايهگذاري؛ همکاري با خارج؛ قدرت رقابت؛ نرخ سودآوري؛ مرحله در
چرخه عمر صنعت؛ کارتلها.
* به دليل محدوديت در تعداد صفحات فقط بخشي از کدها ارائه شده است.

مقولههاي پيامد :منافع توسعه صنايع کوچک

پيامدهايي که اقدامات توسعه صنايع کوچک براي واحدهاي کوچک و متوسط به همراه دارد،
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مقولههاي پيامد مدل پژوهش را شکل ميدهد (داناييفرد و امامي .)1386 ،افزايش رقابتپذيري
صنايع کوچک و متوسط اصليترين پيامد توسعه آنهاست که در قالب ارتقاي بهرهوري ،نوآوري و
ارزشافزوده بيان شده است .مقولهها ،زيرمقولهها و مفاهيم مرتبط با پيامدهاي حاصل از توسعه
صنايع کوچک و متوسط در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول  :7پيامدهاي توسعه صنايع کوچک و متوسط

ارتقاي
رقابتپذيري
صنايع کوچک
و متوسط

ويژگي
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مقوله

*

ارتقاي بهرهوري
کاهش هزينههاي :فعاليتهاي بازاريابي؛ هزينههاي خدمات پس از فروش؛
هزينههاي برندينگ (برند مشترک)؛ هزينههاي آموزش؛ هزينههاي ورود به بازارهاي
جديد؛ کاهش قيمت خريد مواد اوليه؛ کسب مزيت رقابتي؛ بهبود عملکرد اقتصادي؛
بهرهبرداري اثربخش از منابع محدود؛ افزايش سودآوري؛ تحقق اهداف خارج از
توان هر يک از واحدها؛ کاهش اتالف مواد اوليه؛ کاهش اتالف منابع انساني؛ منابع
مالي؛ ارتقاي کيفي محصوالت؛ ارتقاي کيفي محصوالت؛ افزايش کارايي
ارتقاي نوآوري
بهبود خالقيت در طراحي ،توليد و بازاريابي؛ استفاده از روشهاي جديد در
فرآيندها؛ توليد محصوالت جديد؛ اجراي روشهاي جديد در توليد؛ ارتقاي قابليت
محصوالت و خدمات جديد؛ الگوبرداري از تجارب موفق
ارتقاي ارزشافزوده
تحليل زنجيره ارزش؛ بهبود گلوگاهها؛ شناسايي فرصتهاي جديد کاهش هزينه؛
شناسايي فرصتهاي جديد افزايش درآمد؛ افزايش ارزش در طراحي؛ افزايش
ارزش در توليد؛ افزايش ارزش در بازاريابي و فروش؛ افزايش ارزش در خدمات
پس از فروش
* به دليل محدوديت در تعداد صفحات فقط بخشي از کدها ارائه شده است.

نتيجهگيري

هرچند موضوع صنايع کوچک و متوسط در جهان سابقه زيادي دارد ،اما متاسفانه در ايران
در حوزههاي علمي و سياستگذاري و تدوين طرحهاي حمايتي چندان به اهميت و جايگاه اين
بخش پرداخته نشده است .اين در شرايطي است که بيش از  92درصد واحدهاي صنعتي کشور
را واحدهاي صنعتي کوچک با سهم  45درصدي از اشتغال صنعتي تشکيل ميدهند (گزارش
آماري سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران ،شهريور  .)1393بديهي است هرگونه
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برنامهريزي براي توسعه صنعتي و اقتصادي کشور ،اشتغالزايي ،توسعه صادرات غيرنفتي و نوآوري
بدون حمايت و پشتيباني از صنايع کوچک و متوسط ميسر نخواهد شد .از اينرو در پژوهش حاضر،
فرآيند توسعه صنايع کوچک و متوسط در بخش صنايع غذايي و آشاميدني مورد مطالعه قرار گرفت.
توسعه شامل ايجاد واحد صنعتي جديد يا توسعه واحد صنعتي موجود در ابعاد مختلف است.
صنايع کوچک و متوسط به دليل ويژگيهايي که دارند با محدوديت مواجه هستند .تغييرات
محيطي و پويايي بازارها نيز بر اين محدوديتها ميافزايد .از طرف ديگر اين صنايع نقش محوري
در توسعه اقتصادي دارند و توجه به توسعه آنها در اسناد باالدستي کشور بهصراحت ذکر شده است.
اين موارد همگي انگيزههايي براي حمايت از توسعه اين صنايع است .توسعه صنايع کوچک و
متوسط شامل هفت مرحله بهبود فضاي کسبوکار ،توسعه زيرساخت ،توسعه بازار ،توسعه فناوري،
توسعه منابع انساني ،توسعه منابع مالي و توسعه شبکهاي است .نتايج برخي مطالعات نشان ميدهد
هزينه پايين ورود به صنعت ،دستيابي آسان به منابع مالي و سطح مناسبي از توسعه صنعت و
نوآوري بخش بزرگتري از صنايع کوچک و متوسط را باعث ميشود ( .)Rocha, 2012به همين
دليل بستر اقتصادي ،سياسي ،قانوني ،فني ،فرهنگي ،اجتماعي ،طبيعي و توان حمايتي دولت بر
روي توسعه صنايع کوچک و متوسط تاثير عميقي دارد .توسعه از جهاتي نيز تحتتأثير مسائل خاص
هر صنعت است .کمتر بودن حلقههاي مفقوده در زنجيره ارزش وضعيت موجود صنعت از آن جمله
هستند .در نهايت مهمترين منافع توسعه صنايع کوچک و متوسط ارتقاي رقابتپذيري اين صنايع
از طريق ارتقاي بهرهوري ،نوآوري و ارزشافزوده است.
پيشنهادها

يافتهها و استنتاجات پژوهش حاضر ،براي متوليان دولتي توسعه صنايع کوچک و متوسط
و مديران/مالکان صنايع کوچک و متوسط مفيد است .از اين رو براساس يافتههاي پژوهش
پيشنهادهاي زير جهت توسعه صنايع کوچک و متوسط ارائه ميشود:
 .1مهمترين پيشنياز براي توسعه ،ظرفيتسازي قانوني است .از اين رو بايد در اسناد باالدستي
نظام نقش صنايع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادي کشور مورد توجه قرار گيرد .هماکنون
محمل قانوني خاصي براي حمايت از اين صنايع وجود ندارد .از اينرو الزم است هر چه سريعتر
اليحه قانون خاص حمايت از صنايع کوچک و متوسط تدوين ،تصويب و اجرايي شود.
 .2يافتهها نشان ميدهد توسعه فعاليتي فرآيندي ،مستمر و يکپارچه است .بنابراين الزم است
دستگاه متولي انجام حمايتها را بهصورت فرآيندي و يکپارچه مطابق آنچه در مدل به آن اشاره
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شده است ،پيگيري كند .براي اين منظور توصيه ميشود کليه فعاليتهاي مرتبط با توسعه صنايع
کوچک و متوسط بهصورت متمرکز در يک دستگاه متولي تجميع شود.
 .3با استفاده از نتايج پژوهش ميتوان گفت صنايع متفاوت ظرفيتهاي متفاوتي براي توسعه
دارند .بنابراين با توجه به محدوديت در منابع ،اولويتبندي صنايع براي حمايت از توسعه آنها ،بسيار
ضروري است.
 .4بر اساس نتايج پژوهش ،گستردگي منابع و روشهاي تامين مالي از يکسو و چالشها و
مشکالت موجود و همچنين محدوديتهاي قانوني و محيطي در صنعت کشور و لزوم اثربخشي
روشهاي انتخابشده براي تامين مالي در صنايع کوچک از سوي ديگر باعث شده مسئله انتخاب
منبع و روش تامين مالي و نيز طراحي چارچوبي براي انجام اين کار يکي از مهمترين مسائل پيش
روي بنگاههاي کوچک و متوسط باشد .بر اين اساس ،الزم است دستهبنديهاي متفاوتي از منابع
تامين مالي (با امکانپذيري و هزينههاي گوناگون) که در دسترس کارآفرينان و صاحبان صنايع
کوچک است شناسايي شده و بستههاي متناسب با هرکدام طراحي شود.
 .5طبق نتايج تحليل مصاحبهها ،الگوي توسعه شبکههاي کسبوکار هسته اصلي فعاليتهاي
توسعه صنايع کوچک و متوسط را تشکيل ميدهد که ميتواند از طريق تقويت همکاري ميان
صنايع کوچک ،امکان حصول به صرفههاي ناشي از مقياس را در حوزههاي مختلف از جمله توليد،
فروش و بازاريابي محصول ،تامين نهادهها و مواد اوليه مورد نياز براي توليد ،دسترسي مناسب
به خدمات تخصصي توسعه کسبوکار فراهم آورد .از اين رو توجه جدي به ايجاد و تقويت اين
شبکهها با همکاري بخش خصوصي ضروري است.
پيشنهادهايي براي مطالعات آتي

مطابق نتايج پژوهش ،توسعه ابعاد مختلفي دارد .براي دستيابي به هدف نهايي ،يعني توسعه
صنايع کوچک و متوسط کشور ،ميبايد نسبت به هر يک از موضوعات مث ً
ال توسعه بازار اين صنايع
پژوهشهاي جامعي صورت گيرد.
شبکهسازي روش مفيدي براي مديران /مالکان صنايع کوچک و متوسط است تا بتوانند
خبرگي و دانش خود را گسترش دهند ( .)McGrath, 2008بنابراين پژوهشهاي جامع درباره
انواع شبکهها در صنايع کوچک و متوسط ميتواند به اجرا و پيادهسازي طرحهاي توسعه اين صنايع
کمک بسيار موثري كند.
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