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 ایران اقتصاد در متوسط و کوچک وکارهای کسب مروری بر اهمیت

 aصنیعی فریثم م
a م و تحقیقات، تهران، ایران، دانشگاه علوکارآفرینیمدیریت انشجوی دکتری د 

 

 ویژگی. اند شده شناخته اقتصاد بخش ترین فعال عنوان به هستند ضروری معاصر اقتصاد در مشاغل توسعه برای متوسط و کوچک های شرکت: چکیده

 اقتصادی، توسعه مانند مواردی در موردبحث متوسط و کوچک های شرکت. است بازار متغیر شرایط تعدیل در زیاد پذیری انعطاف وکار کسب نوع این عمده

 ضروری های مؤلفه عنوان به( SME) متوسط و کوچک های شرکت. هستند برخوردار ای ویژه اهمیت از بیکاری اندازه یا اقتصاد ساختار در تغییرات و رقابت

 زایی، اشتغال افزایش با ای مالحظه قابل طور به جهان سطح در اقتصاد بخش زیر این. اند شده شناخته توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای در ملی توسعه

 بهبود و اقتصادی و صنعتی یکنواخت پراکندگی کارآفرینی، های مهارت توسعه فناوری، و فنی نوآوری درآمد، مجدد توزیع منابع، عادالنه توزیع فقرزدایی،

 صنعتی تشویق و غذایی امنیت تأمین در استراتژی یک عنوان به آن از این بر عالوه. است بوده مرتبط اقتصادی منطقه یک مردم زندگی استانداردهای کلی

 وکارهای کسب اهمیتبنابراین این تحقیق به روش مروری و کتابخانه ای به بررسی  .است یادشده شهر به روستا مهاجرت کردن معکوس و سریع شدن

 ایران پرداخته است. اقتصاد در متوسط و کوچک

 و متوسط، اقتصاد ایران چککسب و کار، کسب و کار کوکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه. 1

اند. ویژگی عمده این نوع  شده ترین بخش اقتصاد شناخته عنوان فعال برای توسعه مشاغل در اقتصاد معاصر ضروری هستند بههای کوچک و متوسط  شرکت

موردبحث در مواردی مانند توسعه اقتصادی، رقابت و تغییرات در های کوچک و متوسط  پذیری زیاد در تعدیل شرایط متغیر بازار است. شرکت وکار انعطاف کسب

های ضروری توسعه ملی در کشورهای  عنوان مؤلفه ( بهSMEهای کوچک و متوسط ) ای برخوردار هستند. شرکت ساختار اقتصاد یا اندازه بیکاری از اهمیت ویژه

زایی، فقرزدایی، توزیع عادالنه منابع،  ای با افزایش اشتغالمالحظه طور قابل در سطح جهان به اند. این زیر بخش اقتصاد شده توسعه شناخته یافته و درحال توسعه

های کارآفرینی، پراکندگی یکنواخت صنعتی و اقتصادی و بهبود کلی استانداردهای زندگی مردم یک  توزیع مجدد درآمد، نوآوری فنی و فناوری، توسعه مهارت

عنوان یک استراتژی در تأمین امنیت غذایی و تشویق صنعتی شدن سریع و معکوس کردن مهاجرت  عالوه بر این از آن به منطقه اقتصادی مرتبط بوده است.

 روستا به شهر یادشده است.

قابتی مناسب وکار، دستیابی به جایگاه ر ایم. بنا بر نظر محققان عرصه کسب وکار در صنایع مختلف بوده تر شدن عرصه کسبهای اخیر شاهد رقابتیدر سال

وکار موفق،  ب. یک مدل کس(Baden-Fuller & Mangematin, 2013)پذیر است وکار امکان برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب

تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به  باشد که می های موجود می راه بهتر نسبت به گزینه دهنده یک نشان

 &)منطقی شود ستیابی به اهداف آن میها در د وکار، موجب ناکامی سازمان وکار مناسب در زمان آغاز یک کسب شرکت بازگرداند. عدم تشخیص یک مدل کسب

شدن روزافزون مرزهای رنگ  های ارزش، و کم ها، ایجاد شبکه . ظهور فناوری ارتباطات باعث تسهیل ارتباطات، به هم پیوستن شرکت (1392ثاقبی سعیدی, 

وکارهای امروزی،  وتحلیل جایگزین صنعت کرد. با توجه به تغییر مستمر محیط متالطم کسب وکار را به منزله واحد تجزیه صنعت شد و مفهوم مدل کسب

 ,Omidi & Khoshtinat)د دارندیابی به مزیت رقابتی ماندگار تأکی وکار، بر دست بسیاری از منابع علمی مرتبط با مدیریت استراتژیک و توسعه کسب

2016) . 
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وکارهای کوچک و متوسط در سرتاسر جهان ازلحاظ اجتماعی،  بر این اساس نیز تجارب چند دهه گذشته و نتایج تحقیقات حاکی از آن است که کسب 

توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.  . چنین تأثیراتی بخصوص در کشورهای درحال(Wu, 2017)کنندمحیطی نقش مهمی ایفا می اقتصادی و زیست

وکارها سهم مهمی در ایجاد شغل و توسعه اقتصادی در  وکارهای کوچک و متوسط حاکی از آن است که این نوع از کسب ها و آمارهای مرتبط با کسبگزارش

درصد از تولید ناخالص داخلی در  40وکارهای کوچک و متوسط در حدود  . بر اساس آمارهای موجود کسب(Zou et al., 2021)کنندسرتاسر جهان ایفا می

وکارهای کوچک و متوسط غیررسمی  این در حالی است که چنین ارقامی در صورت در نظر گرفتن کسباند. توسعه را به خود اختصاص داده کشورهای درحال

وکارهای  میلیون شغل در جهان نیاز خواهد بود و بنابراین توسعه کسب 600به بیش از  2030یابد. بر اساس تخمین بانک جهانی  تا سال شدت افزایش می به

وکارهای  وسیله کسب کشورهای در سرتاسر جهان مبدل شده است. چنانکه بسیاری از مشاغل در بازارهای درحال ظهور بهکوچک و متوسط به اولویت بسیاری از 

وکارهای کوچک و متوسط بخش  . درواقع کسب(WorldBank, 2020)شده است شغل جدید تخمین زده 10شغل از  7کوچک و متوسط ایجادشده و این رقم 

فناوری و افزایش های جدیدی که به تغییرات وکارها در ابداع شیوه ناپذیر فرایند تحول و دگرگونی در بازار رو به گسترش دنیای امروز هستند. این کسب جدایی

 .(1391مولدر,  &)کریمی, بیمنز, چیذری, کنندتوانایی تولید منجر خواهد شد نقش مهمی ایفا می

توانند زمینه  وکارهای نوپا و کوچک و متوسط می توجهی از آنان بیکارند، کسب آموخته که البته تعداد قابل در کشور ما به علت وجود نیروهای جوان و دانش

 1/1میلیون نفر شاغل و  ۵/ 4میلیون نفر( حدود  11/8آموختگان دانشگاهی و در حال تحصیل ) راهم آورند. از کل جمعیت دانشمناسبی برای ایجاد اشتغال ف

درصد( غیرفعال هستند )خبرگزاری مهر،  ۵2میلیون نفر معادل  2/ 6میلیون نفر جزء جمعیت فعال اقتصادی و بقیه ) ۵/6میلیون نفر بیکارند. درمجموع، 

وکارهای کوچک و متوسط در ایران  اندازی، حمایت و توسعه کسب ترین اقدامات برنامه ریزان و مجریان راه توان گفت که یکی از مهم این راستا، می (. در1396

بنابراین  وپا است.وکارهای ن اندازی کسب عنوان طیف وسیع بیکاران به دانش، مهارت و امکانات موردنیاز برای راه آموختگان دانشگاهی به مجهز ساختن دانش

 ایران می باشد. اقتصاد در متوسط و کوچک وکارهای کسب اهمیت بر هدف از تحقیق حاضر مروری

 . مبانی نظری2

 وکار کسب .2.1

کمک گرفتن کنند که با وکارها چیزهایی را فراهم می شان است. کسب وکار، جزء اصلی زندگی ها انسان در سراسر دنیا، فعالیت تجاری و کسب برای میلیون

-کننده را بازی می وکار ما نقش تولیدکننده، همکار و دریافت مان هستیم. در ارتباط با فعالیت کسب ها قادر به ادامه زندگی و لذت بردن از زندگی روزانه از آن

شمار، های بیه نمودن درآمد حاصله با سازمانآورند و با مبادلشان را به دست می ها درآمد زندگیساالن از طریق کار کردن برای سازمان کنیم، اکثر بزرگ

کنیم )کارگر، هایی که در آن بازی میکنند. بنابراین بسیار مهم است که درک درستی از این محیط، نقشملزومات و مایحتاج زندگی خود را فراهم می

 گذارد، داشته باشیم. ثیر میکه چگونه بر زندگی روزمره ما تأ کننده، تولیدکننده، مالک، مشتری و ...( و این مصرف

وکارها هستیم.  وکار، نیازمند درک واقعیت کسب ها ندارد، اما برای فهم مبنای فضای کسب وکارها نیازی به دانستن واقعیت آن هرچند تعامل با کسب

-)براتی،جواد, رسولگیرد هدف کسب سود در برمیمنظور فروش و با شود که تولید و خرید کاالها و خدمات را بههایی تعریف میعنوان فعالیت وکار به کسب

وکار شامل فرآیندهایی است که از طریق  که یک کسبکند وکار عنوان می . یک تعریف ساده از کسب(1393مظهری،محمد,  &دارانی،هادی, زاده،مریم, رفیعی

نماید و دیگران نیز حاضر هستند برای آن مبالغی را پرداخت نمایند. در حالت کلی ها یک فرد یا سازمان کاال یا خدمتی را )در حالت کلی محصول( تولید می آن

وکار بتواند به موجودیت خود  ضر است پرداخت نماید پوشش داده شود تا آن کسبهای تولید محصول باید به حدی باشند که توسط قیمتی که خریدار حاهزینه

گویی به نیازها و  شده گرفته شود. در برخی موارد امکان پاسخ ادامه دهد. تصمیم تولید محصوالت ممکن است توسط افراد بخش خصوصی با نیت سود تضمین

 ,Kelly & Ashwin)گونه نیازها شود گویی به این د ندارد و دولت ناچار است وارد عرصه پاسخوکارهای بخش خصوصی وجو ها از طریق فعالیت کسب خواسته

2013). 
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دهد و  وکارها در ارتباط است، خریدوفروش انجام می وکارها احاطه کردند. هرروز، انسان با تعداد زیادی از کسب را کسب امروزه، تمامی ابعاد زندگی انسان

گیرد. به کار انداختن یک وسیله،  وکار که در ارتباط باکار است، سه مفهوم ذیل را در برمی مفهوم کسب .سازد ها، نیازهای خویش را برطرف می واسطه آن به

1گیرد، یعنی محل کار واحد تولیدی که از وظایف های مختلف انجام می جایی که کار و فعالیت .و یا ابزاری مانند آن ماشین
از  .شود مادی و انسانی تشکیل می 

وکار را بدین گونه  بعدازاین توضیحات، کسب .(Tosun, 1990)مفاهیم مذکور اولی، فقط به ویژگی فنی، و بقیه هم به یک ویژگی اجتماعی و فنی اشاره دارند

هستند که برای برآورده ساختن نیازهای شخصی و یا نهادهای دیگر، با گردهم آمدن عوامل تولید، کاال   واحدهای اقتصادی، فنی و حقوقی»توان تعریف کرد:  می

 دهند. ادی را هدف قرار میکنند و در نهایت هم، به دست آوردن یک سود معنوی یا م یا خدمات تولید فروش می

های حفظ تداوم، رشد و کسب سود را تحقق بخشند. بدان سبب، برای کاال و خدمت  کنند که هدف وکارها سعی می ها، کسب درنتیجه تمامی این فعالیت

وکارها افزایش درآمد  و یا مدیران کسب آورد. مالکان وکار از آن، درآمد فروش به دست می شده و کسب وکارها یک قیمت بازار مشخصی تعیین تولیدشده کسب

تر کمک  وکارها، عالوه بر اینکه به ارائه کاال و خدمات بهتر و باکیفیت دهند. سودآور بودن کسب تر از آن حداکثر کردن سودشان را هدف قرار می فروش و مهم

 .(Eren, 2000)باشد کند، برای ارائه خدمت در درازمدت به جامعه یک ضرورت می می

وکارهایی که فاقد دانش هستند اگر به دیگر منابع هم تجهیز  تواند دیگر عوامل تولیدی را هم دارا باشد. اما کسب وکاری که دانش را دارا است می کسب

وکار با  که سخن از کسب توان ازلحاظ پویایی و ایستایی مورد ارزیابی قرارداد. هنگامی وکارها را می توانند موفق باشند. کسب وند، در محیط رقابتی فشرده نمیش

کار با مفهوم پویا، محلی را و کند. اما در بحث کسب وکار، محل کار و یا یک واحد فنی به ذهن خطور می شود، یک کارخانه، هر نوع کسب مفهوم ایستا می

 .(1392بصیرت,  &)عبدالهی, مهربانی, آید یابد، کاال و یا خدمتی به وجود می شناسیم که با فرآیند تولیدی که تحقق می می

دهند.  کنند و راهکارهای نوین و بهتری را توسعه می های جدیدی کسب می گیرند، دیدگاه های نوینی را فرامی طور مداوم دانش دیران و محققان بهم

بیگلو و کبیری، گیرد )قره  وکار موضوعات زیر قرار می طورکلی در محدوده علم کسب وکار، یک شاخه علمی پویا و توسعه یابنده است. به جهت دانش کسب بدین

1392.) 
 

 وکارهای کوچک و متوسط کسب-2-2

 & Abrie)اند شده توسعه شناخته یافته و درحال های ضروری توسعه ملی در کشورهای توسعه عنوان مؤلفه ( بهSMEهای کوچک و متوسط ) شرکت

Doussy, 2006; Lai & Arifin, 2011)زایی، فقرزدایی، توزیع عادالنه  با افزایش اشتغال ای مالحظه طور قابل . این زیر بخش اقتصاد در سطح جهان به

اقتصادی و بهبود کلی استانداردهای زندگی مردم های کارآفرینی، پراکندگی یکنواخت صنعتی و  منابع، توزیع مجدد درآمد، نوآوری فنی و فناوری، توسعه مهارت

عنوان یک استراتژی در تأمین امنیت غذایی و تشویق صنعتی شدن سریع و معکوس کردن مهاجرت  یک منطقه اقتصادی مرتبط بوده است. عالوه بر این از آن به

 .(Oyekanmi, 2003)روستا به شهر یادشده است

وکارهای کوچک و متوسط است. درواقع هسته اصلی فرآیند حرکت جوامع،  کنی بیکاری، کسب های مطرح در ریشه گونه که گفته شد یکی از راه همان

فرد  باشد. ازجمله کارکردهای منحصربه وکارهای کوچک و متوسط می وصی، توسعه کارآفرینی و ایجاد کسبسوی یک اقتصاد رقابتی، ایجاد بخش خص حرکت به

ای، تأمین تولیدات موردنیاز کشورها، تربیت نیروی انسانی موردنیاز صنایع و  ی مناطق حاشیه زایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعهوکارها، اشتغال این کسب

آیند و  حساب می وکارهای کوچک و متوسط عالوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه کشورها به مروزه کسبوکارهای بزرگ است. ا کسب

 .(1394سارانی،ولی,  &)مالشاهی،غالمعباس, ظریفیان،شاپور, آید  ها به عمل می ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آن های گسترده حمایت

های  شوند ، اما به دلیل تعدادی از مشکالت و چالش قبول توسعه اقتصادی دیده می عنوان موتورهای واقعی و قابل ای کوچک و متوسط بهوکاره اگرچه کسب

شده است. برخی  در برخی کشورها کند و یا حتی در برخی موارد متوقفوکارهای کوچک و متوسط  کسبپیش روی این زیر بخش مهم اقتصاد ، رشد و توسعه 

های مدیریتی و کارآفرینی ناکافی،   مهارت  های بودجه و تأمین مالی، بار، چالش اند از: امکانات زیرساخت اسف مشکالت برجسته شده یادشده در مطالعات عبارتاز 
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و اقدامات غالب کارمندان و ها،  بار مالیات چندگانه  ها، تقاضای محدود برای محصوالت و خدمات آن ظرفیت محدود برای تحقیق و توسعه و همچنین نوآوری

است. مشکالت وکارهای کوچک و متوسط  کسبهای خاص فعالیت  کارگزاران دولت. برخی دیگر شامل مشکالت مرتبط با انطباق با الزامات نظارتی در زمینه

رات و نهادهای نظارتی دولت ؛ همچنین عدم های بوروکراتیک فاسد و عدم شفافیت ناشی از مقر کمبود سرمایه و مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی، گلوگاه

های اقتصادی  عالقه یا تمرکز دولت در پرداختن به عوامل خاص مسئول عملکرد ناهنجار این بخش از دیگر مشکالت این عدم موقعیت این بخش

 .(Onugu, 2005)باشد می

کنند. توسعه  عنوان بخشی از استراتژی رشد انتخاب می ها، توسعه حوزه جغرافیایی یعنی حرکت از بازارهای محلی به بازارهای جهانی را به بسیاری از شرکت

ی و حوزه ( که اساساً دارای پایه مالی کم، تمرکزی محلSMEوکارهای کوچک و متوسط ) اقتصادی یک تصمیم بسیار مهم است. مخصوصاً برای کسب

وکارهای کوچک و متوسط و  . در این مقاله سعی شده تا با ارائه تعریفی از کسب(1388اعظمی،امیر,  &)احمدی.پرویز, کهره،محمد, جغرافیایی محدود هستند

پذیری، ابزاری کامل  ها، مراحل ایجاد و همچنین موانع )داخلی و خارجی( توسعه گیرد. شاخص رقابت ریزی استراتژیک، بیان ویژگی همچنین تشریح فرایند برنامه

جهانی اقتصاد، اقتصاد کشورها بر اساس وضعیت شود. در گزارش مجمع  پذیری ملی در اقتصاد کشورها محسوب می جانبه برای سنجش ارکان رقابت و همه

اند: اقتصاد متکی بر منابع، اقتصاد در حال گذار از اتکا بر منابع و متمرکز بر کارآیی، اقتصاد مبتنی  بندی شده پذیری و توسعه اقتصادی در پنج گروه تقسیم رقابت

بندی کشور ما در گروه اقتصاد در حال گذار از  در این تقسیم  آوری و اقتصاد متمرکز بر نوآوری.بر کارآیی، اقتصاد در حال گذار از تمرکز بر کارآیی به تمرکز بر نو

گاز و سایر ذخایر  اتکای به منابع مبتنی بر کارآیی به متمرکز بر کارآیی قرار دارد و مصداق آن حرکت از سمت اقتصاد متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت،

توان به صنایع باالدستی نفت  استقرار در کشور ما در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را می طورکلی صنایع قابل به دستی است. ایع پایینزیرزمینی به سمت ایجاد صن

یم نمود. شوند( تقس بندی می دستی طبقه دستی که صنایع میان دستی) عمدتاً در دسته پایین برداری( و میان دستی و پایین و گاز )اکتشاف، حفاری، تولید، بهره

دستی پتروشیمی )کلیه صنایعی که خوراک و مواد  (و پایین GTLو صنایع پتروشیمی خود به دو بخش صنایع باالدستی پتروشیمی )اتیلن، پروپیلن، متانول،

قدامات مربوط به عملیات تصفیه و ها و ا دستی به کلیه مطالعات، فعالیت تقسیم هستند. صنایع پایین باشد( قابل ها محصوالت باالدستی پتروشیمی می اولیه آن

سازی، توزیع، فروش داخلی،  ها برای تولید محصوالت پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره های نفتی و استفاده از آن پاالیش در تأسیسات پاالیشی جهت تولید فرآورده

 .(1394ولی،اعظم,  &)فلسفیون،احمدرضا شود های نفتی و محصوالت پتروشیمیایی اطالق می صادرات و واردات فرآورده

 جامعه اشتغال و اقتصادی رشد درآمدها، در تثبیت که است کوچک وکارهای کسب گسترش کنونی، اقتصاد در پایدار موفقیت برای مهم شرایط از یکی

 کوچک وکارهای است کسب استوار متوسط و کوچک وکارهای کسب محور بر یافته توسعه کشورهای اقتصاد . امروزه(Luo, 2000)کنند می ایفا مهمی نقش

 های بنگاه برخوردارند عالوه بر این، ها فعالیت انجام در قبولی قابل سرعت و برابر تغییرات در فراوانی پذیری انعطاف از سازمانی، ساختار در سادگی واسطۀ به

 های شرکت برای متخصص انسانی نیروی تأمین و هستند ماهر کار آموزش نیروی و کشورها جمعیت از عظیمی بخش اشتغال و جذب عامل متوسط، و کوچک

 بنیان توانند می متوسط و کوچک های شرکت کشورها، از بسیاری تجارب . بر اساس(1397زاهدی،شبنم,  &)آبادی،یاسر شود انجام می ها آن وسیلۀ به بزرگ،

است.  ای منطقه و ملی در سطوح اشتغال ایجاد و درآمد افزایش آن، نتیجۀ که کنند فراهم کشور منابع بسیج برای را زمینه و باشند ای و منطقه اقتصادی توسعۀ

 داشته است، سازی خصوصی های فعالیت از ناشی که مازاد نیروی کار جذب در مهمی نقش توانند می متوسط و کوچک های شرکت عالوه بر این،

 .(1381)ناصربخت،جواد, باشند

ای توسط  های گسترده آیند و حمایت میحساب  وکارهای کوچک و متوسط عالوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه کشورها به امروزه کسب

 و کوچک وکارهای کسب سهم . بررسی(1389محمدی،ایرج, ملک &فر،زهرا, سوختانلو،مجتبی, )خشنودیآید ها به عمل می مؤسسات دولتی و عمومی از آن

 به متعلق ایجادشده اشتغال کل درصد 9۵از  بیش که است آن از حاکی جهان در اکشوره ناخالص داخلی تولید و افزوده ارزش ایجاد اشتغال، در میزان متوسط

 تا 30 بین که داشتند وجود متوسط و کوچک وکار کسب میلیون 40 اپک حدود پیمان عضو در کشور ، 1998 سال تا مثال، عنوان به .است وکارها نوع کسب این

 16 از بیش اروپا، . در(1388پاسبانی،محمد,  &)حجی،رسول نمودند می ایجاد را اشتغال درصد 80 از بیش و کشورها این داخلی ناخالص تولید درصد60

 کوچک های باشند. شرکت می متوسط و کوچک های شرکت بقیه و دهند تشکیل می بزرگ های شرکت را ها آن درصد یک از کمتر دارد که وجود شرکت ونمیلی

 داخلی تولید ناخالص درصد 80 تا 60 بین و اشتغال درصد 48 تا 32 ها بین شرکت درصد 90 و بوده اقیانوسیه-آسیا اقتصاد منطقه فقرات ستون متوسط و
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 وکارهای ایجاد کسب مدیون زیادی حد تا اخیر های سال در متحده ایاالت اقتصاد عملکرد باشند. می متوسط و های کوچک شرکت مختص منطقه این کشورهای

وچک و وکارهای ک توسعه کسب. (Alizademarznaki, 2008)اند داده اختصاص خود به را زایی اشتغال شاخص درصد از 43 که است متوسطی و کوچک

صادرات و بیشتر درآمد  ٪3۵اشتغال ، حدود  ٪70توسعه مهم است. زیرا حدود  ویژه برای کاهش فقر شهری در کشورهای درحال زایی به متوسط ازنظر اشتغال

ویژه برای کشورهای درحال ظهور  وکارهای کوچک و متوسط به . کسب(Navickas & Malakauskaite, 2009)دهند ملی در هر اقتصادی را تشکیل می

عنوان ناتوانی در  . دام با درآمد متوسط به(Radosevic & Yoruk, 2018)اهمیت ویژه دارد 3منظور خروج از دام با درآمد متوسط به 2(ERRCمنابع غنی )

. (Khakas & Kohli, 2011)شده است. وری تعریف پایداری رشد و انتقال از رشد منابع محور، بر اساس هزینه نیروی کار و سرمایه، به رشد مبتنی بر بهره

های  وکارها در ابداع شیوه ناپذیر فرایند تحول و دگرگونی در بازار رو به گسترش دنیای امروز هستند. این کسب وکارهای کوچک و متوسط بخش جدایی کسب

وجوی تغییر و تحول  توان گفت چنین واحدهایی در جست کنند. می منجر خواهد شد نقش مهمی ایفا میجدیدی که به تغییرات فناوری و افزایش توانایی تولید 

وکارهای کوچک  ها به کسب از کل شرکت ٪99,8دیه اروپا ، در داخل اتحا. (1383جی, )زولتانو رقابت هستند، چون در حال دگرگون کردن ساختار کلی بازارند

وکارهای  میلیون کسب 4,9،  2013. در انگلستان، در آغاز سال (Wymenga, Spanikova, Barker, & Konings, 2012)و متوسط اختصاص دارد

وکارهای کوچک و متوسط انگلیس  (. کسب2013وکار ،  های کسب از کل مشاغل خصوصی( وجود داشت )وزارت نوآوری و مهارت ٪99,9کوچک و متوسط )

های تجاری ،  های خصوصی انگلیس را به خود اختصاص دادند )بخش نوآوری و مهارت میلیون نفر شاغل داشتند و بیش از نیمی از گردش مالی شرکت 14,4

 ,M Anyadike-Danes, Hart, & Du)نفر کارمند ایجاد گردیده است ۵0های کوچک با کمتر از  اغل جدید در انگلستان توسط شرکت(. اکثر مش20134

که  میلیون شغل جدید را در انگلستان ایجاد کردند، درحالی 2,61از  ٪34های کوچک  ، شرکت 2010و  1998های  طور متوسط، بین سال . به(2013

 ,M. Anyadike-Danes, Bonner, & Hart)دهند.  این مشاغل را تشکیل می ٪33شرکت کمتر از پنج کارمند دارند(  9های نوپا )از هر ده شرکت  شرکت

ها را به خود جذب  گذاری درصد از سرمایه 38درصد از کل اشتغال،  76٫7دهند،  ها را تشکیل می درصد از کل بنگاه 8/99وکارها در ترکیه،  . این کسب(2011

های  ای که مؤسسه مطالعات و پژوهش . در ایران نیز طی مطالعه(Karpak & Topcu, 2010)کنند درصد از اعتبارات بانکی را استفاده می ۵کرده ولی تنها 

افزوده صنعت متعلق به  درصد ارزش 17باشند، تنها  ها کوچک و متوسط می درصد بنگاه 99انجام داد مشخص گردید که باوجودآنکه  1387بازرگانی در سال 

 .(1389عباسی،زهرا,  &فر،وحید, سعادت،محمدرضا, )ناصحیها است آن

کنند که هدف آن به حداکثر رساندن تأثیر منابع طبیعی  ای را دنبال می های توسعه قویت رقابت صنعتی، بسیاری از کشورهای دارای منابع، سیاستبرای ت

های  هایشان، حداقل تا حدی با ورودی ها متمرکز بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در گسترش فعالیت ت. این سیاس(Ramdoo, 2015)بر کل اقتصاد است

 & ,Kalyuzhnova, Nygaard, Omarov)ها است پذیری آن المللی فناوری و مدیریت برای افزایش رقابت داخلی، و دستیابی به تخصص بین

Saparbayev, 2016). وکارهای کوچک و متوسط آن کشور وابسته  وری تا حد زیادی به موفقیت کسبی اقتصادی هر کش توان گفت توسعه درمجموع می

 .(et al., 1389فر،وحید )ناصحیاست

 وکارهای کوچک و متوسط بندی کسب طبقه -2-3

دمات بنگاه اقتصادی یک پروژه ، یک شرکت ، یک شرکت ، یک کارگاه یا یک فرد است که در یک نوع فعالیت اقتصادی باهدف تولید برخی کاالها یا خ

بندی مقیاس بزرگی بنگاه  عنوان یکی از استانداردهای متداول جهت طبقه دازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلین بهتعیین انکند.  برای فروش به دیگران فعالیت می

ها به خرد، کوچک یا  بندی آن وکار و طبقه تعریف اندازه کسبباشد.  گیری آن متفاوت می تولیدی مطرح بوده که البته، بسته به کشورهای مختلف سطوح اندازه

بندی در  ها صورت گرفته است. طبقه گذاری ها و سرمایه بر اساس معیارهایی مانند حجم گردش فروش، تعداد کارگران شاغل یا ارزش دارایی طورکلی متوسط به

                                                           
2
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3
 middle-income trap 

4
 Department for Business Innovation & Skills, 2013 
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ت، سرمایه عنوان نوع صنع که در ژاپن به شود درحالی متحده آمریکا، انگلیس و کانادا ازنظر گردش مالی ساالنه و تعداد کارمندان با حقوق تعریف می ایاالت

 .(Aigboduwa & Oisamoje, 2013)شود شده و تعداد کارمندان تعریف می پرداخت

های  که در اتحادیه اروپا بنگاه شوند درحالی میبندی  های کوچک و متوسط طبقه نفر کارکن، در گروه بنگاه ۵00های با کمتر از  مثال در کانادا بنگاه عنوان به

 اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی. شوند نامیده می "خرد"نفر  10و کمتر از  "کوچک"نفر  ۵0، کمتر از "متوسط"نفر  2۵0با اشتغال کمتر از 

-مرکزی)بانکهای آن ن، حجم گردش مالی ساالنه بنگاه و میزان دارایی و بدهیاند از تعداد کارکنا کند که عبارت استفاده می وکارهای کوچک و متوسط کسب

 نمایش داد. 1شماره  جدول توان تعریف اتحادیه اروپا از مؤسسات کوچک و متوسط را در . می(1393ایران, المیاسجمهوری

 

 (EuropeanCommission) وکارهای کوچک و متوسط کسب. معیارهای اتحادیه اروپا از 1-2جدول

 گردش مالی)میلیون یورو( تعداد کارکنان بندی موسسه طبقه
کل ترازنامه)دارایی و بدهی( )میلیون 

 یورو(

 ≤43 ≤۵0 <2۵0 متوسط

 ≤10 ≤10 <۵0 کوچک

 ≤2 ≤2 <10 خرد

 

 اند. تعریف گردیده 2های مختلف به شرح جدول شماره  ها در بخش ، این بنگاهوکارهای کوچک و متوسط کسب در ژاپن نیز بر اساس قانون حمایت از

 
 وکارهای کوچک و متوسط کسب. معیارهای کشور ژاپن از 2-2جدول

 تعداد شاغلین )نفر( میزان سرمایه)میلیون ین( نوع صنعت

 300حداکثر  300حداکثر  ای بخش صنایع کارخانه

 100حداکثر  100حداکثر  فروشی عمدهبخش 

 ۵0حداکثر  ۵0حداکثر  فروشی بخش خرده

 100حداکثر  - بخش خدمات

 

 شود. بر می استفاده ها بنگاه بندی طبقه و شناسایی برای ها بنگاه در شاغل وقت تمام کارکنان تعداد معیار از جنوبی، کره مانند دیگر کشورهای از برخی در

 متوسط و کوچک های بنگاه برای معیار این آید. می حساب به و متوسط کوچک باشد، نفر 300 از کمتر کارکنان تعداد چنانچه تولیدی های بنگاه در اساس این

 بر که هاست بنگاه های دارایی مجموع میزان معیار این شود، استفاده می نیز دیگری معیار از موارد از در برخی .است نفر 20 از کمتر کارکنان تعداد خدماتی،

)سلطانی،زهرا, شوند محسوب  می متوسط و کوچک های بنگاه باشد، "ون" میلیارد 80 از کمتر ها آن های دارایی مجموع میزان که ها بنگاه از آن دسته اساس

 .(1390آالشتی،طاهره, اکبری &خشنودی،زهرا, 

 متوسط و کوچک های شناسایی بنگاه برای فروش حجم و ها دارایی مجموع بنگاه، یک شده تعهد سرمایه میزان مانند: معیارهایی از نیز تایوان کشور در 

 مجموع و تایوان دالر میلیون 40 از کمتر ها آن شده ثبت سرمایه میزان چنانچه تولیدی، های بنگاه مورد  در معیارها، این بر اساس شود. می استفاده

 های بنگاه برای متوسط و کوچک های بنگاه تعریف آیند. مالک می حساب به و متوسط کوچک های بنگاه باشد، تایوان دالر میلیون 120 از کمتر ایشانه دارایی

 میلیون 40 از کمتر فروش میزان چنانچه خدماتی و ونقل حمل تجاری، های بنگاه در معیار، این اساس باشد. بر ها می آن فروش حجم نیز، تایوان تولیدی غیر

 . (et al., 1390)سلطانی،زهرا شد خواهد محسوب متوسط و کوچک های بنگاه یک بنگاه آن باشد، دالر تایوان

کند و تعریف واحد و مشترکی در این خصوص وجود ندارد.  وکارهای کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر فرق می در ایران نیز تعریف کسب

ربط اعم از وزارت صنعت،  های ذی اند. وزارتخانه های متفاوتی ارائه داده بندی مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود، تعاریف و تقسیمهای  ها و سازمان ارگان
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های مختلفی  صاند. شاخ ها ارائه داده وکارها دارند و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز هر یک تعاریف متفاوتی از این بنگاه معدن و تجارت یک تعریف از این کسب

بندی  عنوان نمونه در طبقه باشد. به وکارها می وکارها وجود دارد اما شاخصی که در این تعاریف مشترک است، تعداد کارکنان این کسب برای تعریف این کسب

« بزرگ»پرسنل  100و باالتر از  «متوسط»پرسنل   99تا  ۵0، «کوچک»پرسنل  49تا  10، «خرد»پرسنل  10اداره آمار بانک مرکزی واحدهای با کمتر از 

 .(1393ایران, اسالمیجمهوریمرکزی)بانکشوند نامیده می

 بندی اداره آمار بان مرکزی . طبقه3-2جدول 

 ها/ فروش سالیانه کل دارایی تعداد پرسنل وکارها بندی کسب طبقه ردیف

 هزار دالر 100کمتر از  نفر 10کمتر از  وکارهای خرد کسب 1

 میلیون دالر 3هزار و 100بین  نفر ۵0تا  10بین  وکارهای کوچک کسب 2

 میلیون دالر 1۵میلیون و  3بین  نفر 300تا  ۵0بین  وکارهای متوسط کسب 3

 

 تولیدی صنایع شامل متوسط و کوچک "کرد: مؤسسات اشاره زیر مواد به توان می آن مقیاس و متوسط و کوچک صنایع تعریف در توجه قابل نکات دیگر از

 صورت به که شود می اطالق صنایعی به متوسط و کوچک صنایع شود، می استفاده تعریف برای که معیارهایی از غیر .باشند می تجاری و خدماتی مؤسسات و

 قرار متوسط و کوچک صنایع تعریف در کنند، می فعالیت بزرگ شرکت یک از ای شعبه عنوان به که هایی شرکت لذا و شوند می مدیریت و اداره مستقل

 گیرند. نمی

 کارکنان های و مهارت دانش تجربیات، اول مرحله آورد. در شمار به ای مرحله ۵ فرآیند یکتوان  می وکارهای کوچک و متوسط کسب در دانش خلق و ایجاد

 این سوم مرحله پردازند. می خویش دانش و مهارت بر اساس جدید مفاهیم خلق به تجربیات تبادل با اعضا ۵فکری طوفان جلسات در سپس شود، می شناسایی

 موجود دانش با ایجادشده جدید دانش درنهایت و است. فرآیند این بعدی مرحله دانش مستندسازی .شود می داده مطابقت بنگاه اهداف و بازار نیازهای با دانش

 .(Von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000)شود یکپارچه می بنگاه در

طور گسترده موردمطالعه  ریزی استراتژیک به همثال، برنام عنوان کننده، به باهدف شناسایی عوامل کمک وکارهای کوچک و متوسط موفقیت و شکست کسب

ای است که  حوزه وکارهای کوچک و متوسط . رهبری الکترونیکی و سهم بالقوه آن در موفقیت کسب(O’Regan & Ghobadian, 2005a)قرارگرفته است

ها بتوانند از طریق چند  شود شرکت تال به طرز چشمگیری قوانین بازی را تغییر داده است و این امر باعث میشواهد تحقیق در آن اندک است. طلوع عصر دیجی

های جدید، توانایی مهار و استفاده مؤثر از  . عصر دیجیتال با ایجاد فرصت(Cohen & Schmidt, 2013)کانال و پلت فرم مستقیماً به بازار و مشتریان برسند

ییر شکل صنایع سنتی شامل های کلیدی با پتانسیل تغییر اصول اساسی رقابت و تغ کند. فناوری ( را برای حیات و رونق شرکت فراهم میITفناوری اطالعات )

است. چنین تحوالت فناوری سرعت دسترسی و  (LEAD, 2014)های بزرگ وتحلیل داده های اجتماعی، اینترنت، محاسبات سیار و تجزیه رایانش ابری، رسانه

 .(Yoo, Henfridsson, & Lyytinen, 2010)بخشد  های جدید در محصول و خدمات جدید را تسریع و بهبود می تولید نوآوری

ها است از طرف دیگر  ای برای بقا و رشد آن در همسویی با استراتژی تجارت و فناوری مانع عمده وکارهای کوچک و متوسط در عصر دیجیتال، ناتوانی کسب

های اصلی که  بخشد. امروزه یکی از چالشرا بهبود  وکارهای کوچک و متوسط تواند موفقیت کسب میدر این زمینه  دهد که رهبری و همسویی ، شواهد نشان می

های خود جهت استفاده کامل از  های کاری و فناوری اطالعات در سازمان با آن روبرو هستند نحوه ادغام بهینه سیستم وکارهای کوچک و متوسط رهبران کسب

های تجاری و  که قادر به هماهنگی مؤثر استراتژی وکارهای کوچک و متوسط های دیجیتالی است. جای تعجب نیست که رهبران کسب آوری پتانسیل فن

 .(Li, Liu, Belitski, Ghobadian, & O’Regan, 2016)دیجیتالی هستند، احتمال موفقیت بیشتری دارند

 ها بنگاه این آشیل قرار دارند. پاشنه مختلف محیطی و درونی تهدیدهای معرض در همواره مقیاس از ناشی های محدودیت بنابر متوسط و کوچک های بنگاه

 های تفاوت از موضوع این که پرداخت خواهیم نکته این به بعد های دانست. در بخش دانش مدیریت و جذب تولید، به آنان توجهی بی و توانایی عدم توان می را
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 و هدف ترین مهم دانش مدیریت در وکارهای کوچک و متوسط های کسب قابلیت ارتقاء است. بنابراین های بزرگ بنگاه با متوسط و کوچک های بنگاه اساسی

 باشد. می وکارهای کوچک و متوسط از کسب حمایتی های ارزیابی سیاست شاخص ترین اصلی

 

 وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد اهمیت کسب -2-4

توسعه بسیار مهم است. به همین دلیل، این  وکارهای کوچک و متوسط برای توسعه اقتصادی اکثر کشورهای درحال تردیدی وجود ندارد که عملکرد کسب

المللی از قبیل بانک جهانی و سازمان توسعه صنعتی سازمان  های بین اند. عالوه بر آن، سازمان وکارها همیشه تحت حمایت زیاد دولت کشورخود قرارگرفته بکس

اند تا  و متوسط نمودهوکارهای کوچک  های زیادی ازلحاظ مالی و فنی به کسب های دوجانبه کمک ملل متحد و بسیاری دیگر از کشورها نیز از طریق همکاری

 .(1396تجارت, بانکرسمی)وبالگتوسعه پیدا کنند جایگاه ارزشمند خود را در کشورهای درحال

ناخالص ملی کرده و رشد وکارهای کوچک و متوسط اهمیت زیادی برای اقتصاد کشورها دارد؛ چراکه کمک شایان توجهی به اشتغال و تولید  بخش کسب

کشوری که دارای باالترین  30شود. در  ها ایجاد می گردد. در بسیاری از کشورها اکثر مشاغل توسط این بنگاه این بخش باعث رسمیت بخشیدن به اقتصاد می

-)وبالگو متوسط مشغول به کار هستند وکارهای کوچک هستند، بیش از دوسوم افراد شاغل در کسب (OECD) درآمد در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

 .(1396تجارت, بانکرسمی

 80وکار در آمریکا بوده و بیش از  درصد نهادهای کسب 99وکارهای کوچک و متوسط دربرگیرنده بیش از  آمده، کسب عمل های به برای مثال، طبق بررسی

وکارهای کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی از قبیل ژاپن، استرالیا، آلمان، -وکارها مشغول بکار هستند. کسب ور در این کسبدرصد نیروی کار این کش

-وکارها به شوند. همچنین این کسب عنوان عامل مهمی در رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری محسوب می فرانسه و کانادا نیز از اهمیت باالیی برخوردارند و به

توسعه  حالبرخورداری از پتانسیل الزم جهت بهبود توزیع درآمد، ایجاد اشتغال، کاهش فقر، رشد صادرات و خلق کارآفرینی، نقشی حیاتی در کشورهای دردلیل 

 .کنند ایفا می

قتصادی بسیار ارزشمند وکارهای کوچک و متوسط نیز به دلیل اهمیت این بخش در تمامی کشورها ازلحاظ ا ارائه خدمات مالی و بانکی به بخش کسب

تواند انگیزه کافی  که ارائه تسهیالت بانکی می طوری توانند نقشی اساسی در این حوزه ایفا کنند؛ به ها می خصوص در کشورهایی با درآمد پایین، بانک است. به

 د و رسمیت بخشیدن به آن داشته باشند.وکار خو گونه تسهیالت تمایل بیشتری به ثبت کسب برای بخش غیررسمی ایجاد کند تا برای دریافت این

 کوچک و متوسط وکارهای فضای کسب  -2-5

های برتر و گسترش دسترسی کارآفرینان  ی بازارها، ظهور و رواج فناوری جهان این قرن، دنیایی آکنده از رقابت است. شرط توفیق در شرایط رقابت، توسعه 

ی است. های فراوانی است که پیش روی بخش خصوص وکار است. بررسی وضع موجود حاکی از چالش وکار به محیط مطلوب کسب کاران بخش کسب و صنعت

وکار  کالرک فضای کسب«. وکار گویند هرآنچه را که روی فعالیت واحدهای صنعتی مؤثرند ولی جزئی از آن واحد نباشند را فضای کسب»ازنظر کالرک، 

دیگر آن است که یاد  های پردازند. راز بقاء در این جنگل همانند جنگلکند که در آن درختان به رشد و زندگی می واحدهای صنعتی را به جنگلی تشبیه می

ها، شرایط حقوقی، نهادی و  از سیاستای  وکار، مجموعه فضای کسب OECD6.از منظر (1387)بودجه, ها و تهدیدهایی در آن وجود دارد بگیرند چه فرصت

های اقتصادی است که خارج از تسلط آن  وکار بنگاه وکار متغیرهای مؤثر بر کسب دیگر، فضای کسب عبارت وکار حاکم است. به مقرراتی است که بر فضای کسب

 ها بسیار مؤثر است.  ها بوده ولی بر نتیجه تالش آن بنگاه

های اقتصادی  گذاری، آزادی وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه راتژیک توسعه صنعتی است که ناشی از عواملی چون بهرههای است وکار از حوزه فضای کسب

وکار از عوامل  پذیری کشورها استوار است و سالمت محیط کسب های تولیدی است. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت تولیدکنندگان و ظرفیت

 .(1389پناهی،فاطمه,  &بیگی،حسن )ولیا در اقتصاد جهان است پذیری کشوره رقابت
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های  وکار پیش برنده: در این کشورها فضا مشوق فعالیت (کشورهایی با فضای کسب1توان به سه دسته تقسیم کرد:  وکار کشورها را می محیط کسب 

( 2کند،  ها انگیزش ایجاد می کنند بلکه محیط برای آن تنها هزینه محیطی پرداخت نمی نجام کارهای خود نههای تولیدی برای ا اقتصادی است و شرکت

های قوی محیطی  ها در چنین فضای بدون انگیزش و محرک وکار خنثی: در این کشورها فضا نه بازدارنده و نه پیش برنده است. بنگاه کشورهایی با فضای کسب

وکار بازدارنده: در این کشورها  ( کشورهای با فضای کسب3شود و  هایشان نمی ها موجب باال رفتن هزینه حال محیط بیرونی آن عینکنند ولی در فعالیت می

سلیمانی،فریدون,  &)نیرومند،پوراندخت, رنجبر،محبوبه, مسجدیان،سهراب, شود های مدیران صنعتی صرف خنثی کردن موانع محیطی می بخشی از فعالیت

1396) . 

وکار در ایران نشان  بندی وضعیت موجود فضای کسب جمعباشد.  ریزی برای این بخش می وکار در ایران الزمه اولیه در شناخت و برنامه تحلیل فضای کسب

 (.1383ریزی کشور،  دهد )سازمان مدیریت و برنامه از فاصله زیاد با وضعیت مطلوب در جهان امروز برای ورود به بازارهای رقابت جهانی را نشان می

 وکار ایران سهولت کسب -2-6

وکار  شود، قوانین و مقررات ارتقاء دهنده و محدودکننده کسب توسط بانک جهانی ارائه می 2003سال وکار که از  های سالیانه سهولت کسب سلسله گزارش

کند. از دیدگاه سهولت  کشور جهان ارائه می 190وکار و حمایت از حقوق مالکیت را برای  های کمی مربوط به قوانین و مقررات کسب بررسی و شاخص

بینی  های حل مشاجرات را کاهش داده، پیش نین و مقرراتی است که حقوق مالکیت را برقرار و شفاف ساخته، هزینهوکار، فعالیت اقتصادی، مستلزم قوا کسب

های احتمالی حمایت کند. بنابراین هدف، وضع مقرراتی است که کارا  های اقتصادی را افزایش داده و از طرفین اقتصادی در مقابل سوءاستفاده پذیری واکنش

ای از قوانین تأثیرگذار  کار، مجموعهوتمام کسانی که به آن نیاز دارند قرارگرفته و ازنظر اجرایی ساده باشند. درروش شناسی سهولت کسبباشند، در دسترس 

-سرمایه وکار، دریافت مجوزهای ساخت، استخدام کارکنان، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از اندازی یک کسبوکار یعنی راه مرحله اصلی کسب 10بر

کشور  190، ایران در میان 2020. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال (1391)میراحسنی،منیرالسادات, گردندگذاران و پرداخت مالیات بررسی می

وکار در ایران و تأکید بسیار زیاد قانون برنامه  گذاری در توسعه کسب . با توجه به اهمیت موضوع سرمایه(WorlrBankGroup, 2020)را دارد127جهان، رتبه

دهند  شود. مطالعات نشان می بررسی میوکار  گذاری در ایران و تأثیر آن در توسعه و بهبود فضای کسب پنجم توسعه بر این شاخص در این مقاله وضعیت سرمایه

درصد از  22تا4های شرکت تنها بین  گذاری و در مقابل ویژگی درصد از تصمیمات مربوط به سرمایه 73گذاران،  که وجود قوانین و مقررات حمایت از سرمایه

گذاران  اصالحاتی جهت تقویت حمایت از سرمایهها به دنبال انجام  کند. بر همین اساس دولت گذاری را توجیه می تصمیمات مربوط به سرمایه

. (WorlrBankGroup, 2020)گذاران داراست از سرمایهرا در حمایت  128کشور جهان رتبه  190. ایران در میان (et al., 1396)نیرومند،پوراندخت هستند

ثباتی نرخ مالیات، فساد، باال بودن  ها، بی ند از: نا اطمینانی سیاستترین عوامل از دیدگاه بانک جهانی عبارت گذاری مهم در بررسی عوامل فرار سرمایه/سرمایه

دهنده محیط نامناسب برای  هزینه منابع مالی، مقررات نیروی کار، مقررات و ادارات مالیاتی و سیستم قضایی. باال بودن حجم باالی فرار سرمایه نشان

. امروزه (et al., 1396)نیرومند،پوراندخت کشاند گذاری در کشور خود به بیرون از مرزها می سرمایهگذاران داخلی را باوجود مزیت  گذاری است و سرمایه سرمایه

بین، شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم  دارند. دراین گذاری کشورهای هدف ای به ریسک سرمایه ص و ویژهگذاران توجه خا در اقتصاد جهانی، سرمایه

درصد(، 2۵درصد(، عملکرد اقتصادی )2۵معیار ریسک سیاسی)9شده توسط مجله یورومانی بر اساس  برای ارزیابی ریسک کشورهای دنیا است. ریسک کلی ارائه

درصد(، دستیابی به تأمین مالی ۵درصد(، دستیابی به منابع مالی )10درصد(، ریسک اعتباری)10افتاده) عقبدرصد(، دیون  10شاخص دیون)

در جهان 124در منطقه و  16دارای رتبه  ۵/37شود. کشور ما با نمره  درصد(تهیه می۵ها) درصد(، و زیان۵درصد(، دستیابی به اقتصادهای بازار)۵مدت) کوتاه

 نده باال بودن ریسک کلی کشور است. ده است که این عدد نشان

 پیشینه تحقیق  -3
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های کوچک و متوسط اندونزی  ای و تأثیر عملکرد استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکت ( در تحقیقی به بررسی عوامل زمینه2020)7پانکا و همکاران

( TOEاز تجارت الکترونیکی که در چارچوب فناوری، سازمان و محیط )پرداختند. این مطالعه با یک بررسی سیستماتیک گسترده از فاکتورهای استفاده 

شرکت کوچک و متوسط  32۵ها از طریق بررسی  شود. داده شود، آغاز می ( ایده پردازی میRBVمتناسب است و با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع )

شده است.  ها از روش مدل معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی استفاده رضیهها و آزمون ف وتحلیل داده آمده است. برای تجزیه دست اندونزیایی به

شوند.  محیطی دنبال می های فناوری و زیست کند و به ترتیب زمینه بینی کننده استفاده از تجارت الکترونیکی ظهور می ترین پیش عنوان مهم سازمانی به زمینه

حال، تأثیر  تأثیر مثبت بیشتری بر عملکرد شرکت در سطح عملیاتی دارد ، نه سطح مدیریتی و استراتژیک. بااینعالوه بر این ، استفاده از تجارت الکترونیکی 

که این مطالعه  استفاده از تجارت الکترونیکی بر تأثیر عملکرد در سطح استراتژیک غیرمستقیم است و از طریق سطح عملیاتی و مدیریتی واسطه است. درحالی

گذارد، توضیح دهد، اما در توضیح عوامل زمینه ای که بر هر یک از  طورکلی تأثیر می ای را که در استفاده از تجارت الکترونیکی به ل زمینهسعی کرده است عوام

ای را  های زمینه تواند به کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک کند زمینه شود، کمبود است. این مطالعه می برنامه های تجارت الکترونیکی استفاده می

 ,Panca & Harry)آمیز از تجارت الکترونیکی راهنمایی کند و به مزایای بالقوه آن پی ببرند ها را برای استفاده موفقیت شناسایی کنند که ممکن است آن

2020). 

های کوچک و متوسط در یک محیط تجاری  مورد شرکت -مدیریت منابع تر با شدن به یک منبع جذاب ( در تحقیقی به بررسی تبدیل2020تد و همکاران)

شده است. هر دو با  های مختلط طراحی های متمرکز با رویکرد تجربی ، از روش های کیفی و گروه پیشرفته دیجیتال پرداختند این مطالعه با استفاده از مصاحبه

های مهم ترجیحی در پیش انتخاب فروشنده بین مدیران در  ده است. نتایج حاکی از تفاوتش های کوچک و متوسط مستقر در انگلستان انجام مدیران شرکت

که  دهند ، مادامی ها ترجیح می های کوچک و متوسط صورت کامل از شرکت های کوچک و بزرگ در مقابل مشتریان است. اگرچه عموماً خرید آنالین به شرکت

 . (Tóth, Nieroda, & Koles, January 2020)ار بگیرنددهان قر به ها در ترکیب با یک تبلیغ دهان آن

گیرانه پیشین  دهد که قوانین کمتر سخت فعال در بخش صنعت نفت و گاز غنا نشان می SMEهای  بر رو شرکت 2020کارانش در سال مطالعه آپیاه و هم

کنندگان و قدرت خریداران  وارد، رقابت، قدرت تأمین های تازه گذاری مرتبط است. همچنین تهدید از سوی شرکت طور مثبت با قصد سرمایه صنعت نفت و گاز به

های  از تجارت نفت و گاز شامل درآمد باال، فرصت SMEگذاری کسب و کارهای کوچک و متوسط اثرگذار است. همچنین انتظارات مدیران  روی سرمایهبر 

ر استدالل کرد های این مطالعه تا حد بیشتری با مدل پنج نیرویی پورترس سازگار است. پورت باشد. یافتهها و گسترش خدمات به غنا می شغلی، بهبود زیرساخت

وارد به صنعت و تهدید جایگزینی بر  های تازه های موجود، تهدید شرکت کنندگان، رقابت در بین شرکت زنی تأمین زنی خریداران، قدرت چانه که قدرت چانه

ررات سیاست محتوای محلی در بخش نفت و گاز اندازه مق نفوذ صنعت به ها حاکی از آن است که قدرت و اعمال گذارد. این یافته گذاری تأثیر می رفتارهای سرمایه

گذاران و محققان نباید فقط بر عوامل کالن محیطی )سیاسی ، اقتصادی،  گذاران بخش نفت و گاز، سرمایه مهم هستند. برای تقویت مشارکت محلی در سیاست

نفوذ صنعت و عوامل  ها بین عوامل کالن محیطی، قدرت و اعمال یآوری، حقوقی فناوری و فرهنگی اجتماعی( تمرکز کنند. نیاز به ادغام استراتژ محیطی، فن

 ,Appiah, Possumah, Ahmat, & Sanusi)سخت داخلی برای حداکثر مشارکت کسب و کارهای کوچک و متوسط در زیر بخش نفت و گاز وجود دارد

2020). 

متحده در بخش  ای: پرونده یک شرکت متوسط کوچک ایاالت وکار دایره های کسب ( در تحقیقی به بررسی ایجاد ارزش در مدل2019یونال و همکاران )

 شده است که کند، استفاده ( که در بخش ساختمان فعالیت میSME)این چارچوب در یک مورد خاص از یک شرکت کوچک متوسط ساختمان پرداختند 

کند که به تحکیم چارچوب  تواند نمونه بزرگی از اقتصاد مدور در نظر گرفته شود. بنابراین، ماهیت اکتشافی این پرونده امکان تحقیقات عمیق را فراهم می می

های  گذاری زباله ست. ارزشکند. از میان نتایج اصلی، نتایج اساسی شامل پیکربندی و تطبیق مدل تجاری شرکت با عوامل متناسب داخلی و خارجی ا کمک می

اجتماعی و اقتصادی و همچنین رفتارهای پایدار در بین بازیگران زنجیره تأمین. این مطالعه با  -های مدیریتی، تنظیمات فرهنگی محلی با هماهنگ کردن رویه

                                                           
7
 Panca 
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کند. عالوه بر این ، این برنامه با افزایش  یره کمک میهای تجاری دا ای به مفهوم ایجاد ارزش، به حوزه تحقیقات مدل رشته تر، بین اتخاذ یک رویکرد وسیع

 .(Unal, Urabinati, Chiaroni, & Manzini, 2019)کند ی مدور بودن در یک زمینه معین ، نقشه راه را برای ایجاد ارزش فراهم می درجه

در تایلند با  SMEs 136ها از  های کوچک و متوسط: مدارکی از داده ( در تحقیقی به بررسی مدیریت پیوستگی تجارت شرکت2018کاتو و کارنریت)

تایلند را نشان  SMEتوجهی از تجربه فاجعه  که این تحقیق میزان قابل آوری شد. درحالی یت عالی را هدف قرار داده بود، جمعای که مدیر استفاده از پرسشنامه

و  BCMدهد. اگرچه دانش مربوط به  ( نشان میBCPدهد، آمادگی کمتری برای ادامه فعالیت، ازجمله عدم توسعه یک برنامه مستمر تجارت مکتوب ) می

وکار با مقیاس  های مداوم در کسب متفاوت است، نتایج حاکی از آن است که آمادگی درک شده از فاجعه ، دانش و مهارت SMEsشی مربوط به نیازهای آموز

ناطق ویژه مشاغل م برداری و تجربه فاجعه همبستگی مثبت دارد. بنابراین، این مطالعه اهمیت گسترش حمایت از مشاغل کوچک، به اندازه تجارت، دوره بهره

در میان کسب و  BCMهای  توانند نقش مهمی در ارتقاء شیوه کند. به همان اندازه مهم، هر دو بخش دولتی و خصوصی می مستعد بروز بالیا را برجسته می

 .(Kato & Charoenrat, March 2018)کارهای کوچک و متوسط داشته باشند

نشان دادند که وکار کوچک و متوسط در سطح جهان  رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با سهولت کسب رسی( در بر1399تقوی فرد و همکاران)

های  وکار نیز دارای رتبه های فضای کسب دادند، در شاخص کشورهایی با شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات باالتر که اغلب اعضای خوشه یک را تشکیل می

های فناوری اطالعات و ارتباطات در خوشه دوم قرار  وکار که از میانگین خوشه سوم نیز باالتر است، ازنظر شاخص کسب 124رتبه  باالتری هستند. ایران باوجود

را  هایی های فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای پیشرو، استراتژی کارگیری زیرساخت کند که کشور ایران بامطالعه نحوه به گرفت. این مطالعه پیشنهاد می

 .(1399مقدم،شیما, صالحی &فرد،محمدتقی, مهرپرور،عاطفه, )تقویوکار تدوین نماید منظور افزایش اثربخشی فناوری اطالعات در بهبود فضای کسب به

پرداخت. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کشور  ه هندقار وکار در ایران و کشورهای شبه ( در مطالعه خود به مقایسه کیفیت محیط کسب1399رادنیا)

پذیری جهانی و شکنندگی، وضعیت مساعدتری نسبت به  های رقابت وکار و آزادی اقتصادی و کشور هند بر اساس شاخص های سهولت کسب بوتان ازنظر شاخص

 .(1399)رادنیا،مرجان, گیرد کشور ایران در جایگاه چهارم قرار میبندی کلی نیز کشور هند در جایگاه اول و  سایر کشورها دارند. همچنین در رتبه

دهنده استفاده بانک رفاه کارگران از الگوی  وکار بانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران نشان گوی کسب( در بررسی ال1399مطالعه عباسی و رضائی)

دار  وکار تفکیکی و دنباله سازی بانکداری شخصی است. همچنین تائید شدن استفاده از دو الگوی کسب دار در پیاده وکار تفکیکی و تا حدودی دنباله کسب

وکار  های استفاده از سه الگوی کسب عالوه، رد شدن فرضیه بندی مشتریان و ارائه خدمات است. به ه کارگران بر برندسازی، بخشدهنده تمرکز بانک رفا نشان

مندی از مزایای بانکداری شخصی  وکار مورداستفاده در بانک رفاه کارگران جهت بهره های کسب دهنده لزوم بازبینی مدل پلتفرم چندوجهی، باز و رایگان نشان

 .(1399بنجار،محمود, رضائی &)عباسی،ابراهیم است

رفت صنایع کوچک و متوسط از موانع پیش روی  ( در تدوین موضوعات استراتژیک، جهت شناسایی و ارائه راهکارهای برون1398حیاتی و همکاران)

د. روش انجام عنوان مبنای انجام کار در نظر گرفته ش های صنعتی تهران پرداختند.در این مطالعه مدل برایسون به وکار ،به بررسی صنایع مستقر در شهرک کسب

خبره  10صورت ترکیبی از روش کیفی و کمی بود که در بخش کیفی مضامین استخراجی از مصاحبه که شامل موضوعات استراتژیک بودند بر اساس نظر  کار به

لعه بازار کشورهای دیگر برای ها، مطا های این مطالعه، سرمایه در گردش، تحریم شده و سپس مدل تحقیق تدوین گردید. بر اساس یافته بخش صنعت استخراج

ازآن نوسانات نرخ ارز، مالیات بر  امتیاز در رده اول اهمیت در بین موضوعات استراتژیک قرار داشته و پس 360صادرات و شفاف نبودن قوانین همگی با کسب 

 20ز مشترکا در رتبه سوم قرار گرفتند. همچنین به ارائه امتیا 340امتیاز و سپس فروش و بازاریابی و سوء مدیریت واحدهای صنعتی با  3۵0افزوده با  ارزش

ها با استفاده از دیپلماسی فعال، تالش  ها و تالش در جهت رفع تحریم هایی برای مقابله هوشمندانه با تحریم استراتژی و راهکار حل مشکالت ازجمله ارائه طرح

ها و لوایح مناسب  های ارزی، اصالح قوانین و ارائه طرح هایی جهت مقابله با تکانه رز و ارائه طرحویژه بانک مرکزی در جهت کنترل نوسانات نرخ ا نهادهای مالی به

ویژه مجلس شورای اسالمی، اهتمام نهادهای قانون گزار به قوانین مشوق برای  گذار به سازی قوانین توسط نهادهای قانون جهت رفع تعارضات قانونی و شفاف

 &هرات،علی, زاده)حیاتی،سیدایمان, تقیها و منافع ملی و...پرداخت  ت الحاق به سازمان تجارت جهانی با در نظر گرفتن اولویتگذاری،  تالش در جه سرمایه

 .(1398جعفری،داود, 
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های کارآفرینی کوچک و متوسط در توسعه گردشگری  بندی فرصت اولویت پیمایشی بر روی شناسایی و -(،در تحقیقی توصیفی1398کرد و همکاران)

های محلی  وکار گردشگری مذهبی، سه عامل : مراکز تفریحی و اقامتی، تورهای مذهبی، رستوران اندرکاران کسب مذهبی داخلی شهر، نشان داد که از دید دست

 .(1398سیدعلوی،سیدجواد,  &)کرد،باقر, ایمانی،عبدالمجید, باشند اخلی شهر مشهد میبه ترتیب حائز اولویت اول تا سوم در توسعه گردشگری مذهبی د

عنوان یک  ها به در پژوهشوکار پرداختند. حلقه مفقودهای  ( در تحقیقی به بررسی زمینه بررسی عملکرد فرآیندهای کسب1398علی مردی و همکاران)

شود با استفاده از  باشد. لذا توصیه می ای عدم کارایی یا کارایی پایین فرآیندها می مشاهده است. این حلقه مفقوده یافتن علل ریشه شکاف پژوهشی اساسی قابل

ای عدم کارایی یا  ها و علل ریشه آید. پس از شناسایی گلوگاهوتحلیل جعبه سیاه ذکرشده فراهم  ابزارهای نوین و جدیدی مانند فرآیند کاوی فرصتی برای تجزیه

تواند بهبود در عملکرد فرآیندهای  های رایج در بهبود مستمر، بازطراحی و بازمهندسی فرآیندها می-ها و متدولوژی عملکرد پایین فرآیندها، با استفاده از روش

ها  ایجاد آگاهی نسبت به کارایی یا عدم کارایی فرآیندهاست که توسط ابزار تحلیل پوششی داده سازمان را فراهم نمود. در حقیقت گام نخست در زمینه بهبود

 .(1398جوانشیر،حسن,  &فیروزآبادی،سیدمحمدعلی, )علیمردانی،محمد, خاتمیشود.  خوبی فراهم می به

یری از عملکرد و نوآوری در فناوری ، نشان داد که وکارهای تولیدی کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذ ( در بررسی توسعه کسب1398مقسم و همکاران)

های  ها در فناوری، شامل توانایی کارآفرینی، زیرساخت فناوری و فرهنگ و جوسازمانی بر عملکرد محصول، عملکرد فروش و عملکرد نوآوری شرکت نوآوری

 .(1398یان،احمد, مهراب &خانی،حسین, )مقسم،یاسر, سعیدی،پرویز, دیدهتولیدی، تأثیر مثبت دارد

وکارهای کوچک و متوسط در مناطق مرزی، از روش دلفی و  بندی عوامل مؤثر بر توسعه کسب ای بر روی شناسایی و رتبه (، در مطالعه1398شاه بیکی )

عامل مهم  12و عوامل اثرگذار  های صنعتی استان سیستان و بلوچستان استفاده نمودند. پس از شناسایی علل نظران در شهرک نظریات کارشناسان و صاحب

تر، سیاست و قوانین دولتی، تکنولوژی، ویژگی محصول یا خدمت و بخش مالی، جای گرفت و به روش تحلیل  شناسایی شد این عوامل در چهار دسته کلی

 .(1398بیکی،ملیحه, )شاهبندی قرار گرفتند سلسله مراتبی فازی مورد رتبه

وکار کوچک و متوسط عنوان کرد که شناسایی عوامل مدیریتی که بتوان با ایجاد راهکارهایی نویی  ( بررسی توسعه محصول جدید در کسب1397کسرامهر)

وکار  تواند به بازاریابی فروش محصوالت تولیدی در کسب شود همچون توسعه شرکت میوکار کوچک و متوسط بکار برده  در توسعه محصول جدید در کسب

 .(1397)کسرامهر،سینا, کوچک و متوسط کمک کند

آوری اطالعات بر  های کوچک متوسط اقتصادی نشان دادند که فن آوری اطالعات بر توسعه کسب کار بنگاه (، در بررسی تأثیر فن1397مرادی و همکاران )

 .(1397هژبری،زهرا,  &رزینی،شیرین )مرادیهای کوچک و متوسط تأثیر دارد وکار بنگاه توسعه کسب

 گیری. نتیجه3

و همواره در حال  زیبرانگ چالش یطیوکارها با مح امروزه کسبمی باشد  ایران اقتصاد در متوسط و کوچک وکارهای کسب هدف از تحقیق حاضر مروری بر اهمیت

 یجهان یو لزوم حضور در بازارها شدن یموضوع با جهان ینکرده است. ا یبه بهبود مستمر و نوآور یابیدست یها را وادار به رقابت برا رو هستند که آن روبه ییرتغ

در  یریگیموکار خود و تصم رفع مشکالت کسب یردرگ یشترها ببنگاه یریتاز مواقع، مد یاریها، در بسرشد و توسعه بنگاه یراست. در مس یافته یشتریب یتاهم

تجربه و  یتنها یریکارگ بنگاه و به یترشد و موفق یرمس یزیرتوجه به برنامه یی،در کنار اقدامات اجرا که یبنگاه هستند، درحال ییاجرا هاییتمورد فعال

 .است یو ضرور یاتیح یاروکار بس کسب یالگو یزیر در طرح یهوشمند

 یمناسب برا یرقابت یگاهبه جا یابیوکار، دست کسب. بنا بر نظر محققان عرصه میا مختلف بوده یعوکار در صنا تر شدن عرصه کسبیشاهد رقابت یراخ یهادر سال

باشد  موجود می یها نهیبهتر نسبت به گز راه کیدهنده  وکار موفق، نشان مدل کسب . یکاست ریپذ وکار امکان مناسب کسب یالگو یکشرکت، تنها با کمک  یک

وکار مناسب در  مدل کسب یک صیتشخ را به شرکت بازگرداند. عدم یشتریفع بکرده و منا یشنهادپ یانگروه مجزا از مشتر یکرا به  یشتریتواند ارزش ب که می

 . شود به اهداف آن می یابیها در دست سازمان یوکار، موجب ناکام کسب یکزمان آغاز 
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