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 چکیده
 مدل یطراح حاضر، پژوهش هدف ،کشورها یاقتصاد ةتوسع در متوسط و کوچک عیصنا مهم نقش به توجه با

 مدل یطراح یبرا .است یدنیآشام و ییغذا عیصنا بخش در کشور متوسط و کوچک عیصنا بازار ةتوسع ندیفرا
 ینظر یریگ نمونه روش از استفاده با ،منظورنیاهب .شد استفاده «هاداده از برخاسته ةینظر» یشناسروش از مذکور

 اسناد ةمطالع و کشور در متوسط و کوچک عیصنا ةتوسع انیولمت با افتهیساختارمهین ةمصاحب چهارده انجام و
 بازار ةتوسع مدل ،ینشیگز و یمحور باز، یکدگذار با سپس شد. یآور جمع ازین مورد یاطالعات منابع ،یانسازم
 که شود یم شامل را اقدامات از یعیوس فیط ،عیصنا نیا بازار ةتوسع از تیحما ق،یتحق جینتا بربنا .دش نیتدو
 ربست .دریگ یم انجام ینظارت اقدامات و مکمل اقدامات  ،یاصل اقدامات ،یسازتیظرف ةچهارگان مراحل در

 زین صنعت یریگ جهت و ساختار  ارزش، ةریزنج نیهمچن و دولت و ینهاد ،یقانون -یاسیس ،یاجتماع -یفرهنگ
 یها نهیهز کاهش ،متوسط و کوچک عیصنا بازار ةتوسع منافع نیتر مهم .رگذارندیتأث باال ةچهارگان مراحل بر

 و یداخل ناخالص دیتول در اه آن سهم شیافزا و خرد سطح در یصنعت یواحدها یرقابت توان یارتقا ،یابیبازار
 مشارکت با یصنعت یواحدها مالکان ای رانیمد پژوهش، جینتا بربنا ن،یهمچن .است کالن سطح در افزوده ارزش

  .ندنک استفاده کاروکسب و بازار ةتوسع ابزار عنوان به آن از توانند یم طرح نیا در

 .متوسط و کوچک عیصنا ،یدنیآشام و ییغذا عیصنا ،متوسط و کوچک عیصنا بازار توسعة ران،یا :یدیکل یها هواژ
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1مقدمه
 

 و کوچک عیصنا بخش دهد یم نشان افتهیتوسعه و توسعهحالدر یکشورها از یاریبس تجربة

 ،یعیشف و یشقاق) دردا یصنعت و یاقتصاد ةتوسع در یمحور ینقش ،مختلف لیدال به متوسط

 ةجمل از که نددار بزرگ عیصنا به نسبت یادیز بیمعا و ایمزا ،متوسط و کوچک عیصنا (.1384

 اشاره بزرگ عیصنا با سهیدر مقا شتریب یریپذ انعطاف و ینیآفر اشتغال ،ینوآور به توان یم هاآن

 موجب ،نابعم نییپا حجم و ها بنگاه نیا بودنکوچک ،نیهمچن (.O’Dwyer et al., 2009) کرد

 توسعه و قیتحق ،یدیتول ،یابیبازار ،یمال یها تیمحدود .شود یم هاآن یبرا ییها تیمحدود جادیا

 یاساس مشکالت از یکی یابیبازار (.Felzensztein & Gimmon, 2007) است جمله آن از ...و

 امکان نداشتن ،کل در و مجرب کادر نداشتن ،یابیبازار قاتیتحق یباال ةنیهز که است عیصنا نیا

 ساخته لیبزرگ تبد یبه مشکل را آن ،باال یها نهیهز لیدلبه گسترده یابیبازار یها تیفعال انجام

 حل یبرا ،توسعهحالدر ای افتهیتوسعه یکشورها از یاریبس ،رونیا از .(Stokes, 2000) است

 مطالعات .اند کرده نیتدو یا ژهیو یتیحما یها برنامه ،صنعت از خشب نیا یابیبازار مشکالت

 ییها مهبرنا کشورها نیا از کیهر در دده یمنشان  توسعهحالدر و یصنعت 2کشور ستیب در یقیتطب

 موفق یها استیس) شود یم تیحما تموحک طرف از که دارد وجود عیصنا نیا بازار ةتوسع یبرا

 ةمطالع به زین هاپژوهش از یشمار .(1380 ،کوچک عیصنا سازمان ،کوچک عیصنا ةتوسع

 بر ها شبکه نیا یریگ شکل یامدهایپ ریتأث و متوسط و کوچک عیصنا یابیبازار یها شبکه

 ;Gilmore et al., 2006 Gilmore & Carson, 1999) ندپرداخت شرکا یابیبازار یها تیفعال

Miller et al., 2010; Dennis, 2000; Xu et al., 2008; ;). یعصنا نقش یتاهم به توجه با 

 هدف ،یابیبازار های یتفعال در یعصنا ینا های یتمحدود ینهمچن و یاقتصاد ةتوسع در کوچک

 هدف راستای در .است «متوسط و کوچک یعصنا بازار توسعة» مدل طراحی حاضر پژوهش یاصل

 منافع و تبیین متوسط و کوچک یعصنا بازار ةتوسع رد صنعت یطمح های یژگیو نقش اصلی،

 از یریآمارگ ینآخر بقمطا .شود یم ییشناسا صنعت از بخش ینا یبرا بازار توسعة از حاصل

                                                            
 .ردندک یو معنو یمال تیآن حما از ،رانیا یعتصن یها شهرک و کوچک عیصنا سازمان و است یدکتر ةرسال از برگرفته مقاله نیا .1
 سنگاپور، ،هروسی ،هند ،بلغارستان ،کانادا ،ژاپن ،ایتالیا ،مجارستان ،مریکاآ ،استرالیا ،جنوبی ةکر ،تایوان ،اندونزی ،اسپانیا فرانسه، .2

 .منتخب کشورهای سایر اروپا، منتخب ،ترکیه ،مالزی ،انگلستان
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 یواحدها از درصد 06/18 حدود در ،1389 سال در کشور کارکن نفر 49 -10 یصنعت یها کارگاه

 در شاغل ،دوم ةرتب ،تعداد نظر از آمار این. کنند یم یتفعال یدنیآشام و ییغذا یعصنا ةحوز یصنعت

 و اول ةرتب گذاری یهسرما ارزش ،اول ةرتب یدتول ارزش ،اول ةرتب افزوده ارزش ،دوم ةرتب صنعت

 51/17 استقرار همچنین، .دارد صنعت یها گروه یرسا ینب را اول ةرتب یممستق صادرات ارزش

 نشان را استان ینا یتاهم ،تهران استان در رکنکا نفر 49-10 یصنعت یواحدها کل از درصد

 ارزش ،اول ةرتب افزوده ارزش ،دوم ةرتب نشاغال ،اول ةرتب تعداد در استان ینا کهیطور هب ،دهد یم

 ینب در را مچهارده ةرتب یممستق صادرات رزشا و دوم ةرتب گذاری یهسرما ارزش ،دوم ةرتب یدتول

 تهران استان در که دسته آن یژهوبه و صنعت از بخش ینا یتاهم به توجه با .دارد ها استان یرسا

 در فعال متوسط و کوچک یعصنا بازار ةتوسع برای یرفراگ و منسجم یا مطالعه است الزم ند،مستقر

 ةتوسع ایندفر مدل یطراح حاضر، پژوهش هدف ین،بنابرا .یردپذ صورت یدنیآشام و ییغذا یعصنا

 است. یدنیآشام و ییغذا یعصنا بخش در کشور متوسط و کوچک یعصنا بازار
 

 یقتحق ةیشینپ و ینظر یمبان
 متوسط و کوچک یعصنا

 در شود می موجب یگستردگ ینا و است گسترده یاربس ،کوچک یواحدها به مربوط اتادبی

 به توجه با ،یرانا در .شود ارائه واحدها ینا مورددر یگوناگون یفتعار ،مختلف یکشورها

 محسوب متوسط و کوچک یعصنا ةمرز در ،شاغل فرن 150 یرز عیصنا کارکنان، تعداد شاخص

 با یسهدر مقا یمتعدد یایمزا ،متوسط و کوچک عیصنا (.1394 ،راندیگ و یمانیسل) شوند یم

 یشترب یریپذ انعطاف و ینیآفر اشتغال ،ینوآور به توان یم هاآن ةجمل از که دارند بزرگ عیصنا

 های یتئور در همچنین، .(O’Dwyer et al., 2009) کرد اشاره بزرگ عیصنا با یسهدر مقا

 یشتریب یشگرا بزرگ یعصنا استقرار به ،یاسمق از ناشی یها صرفه به توجه با ،ییکارا یسنت

 یتلق یاقتصادیرغ ،ها صرفه ینا نداشتن یلدل به متوسط و کوچک عیصنا و داشت وجود

 دلیلبه توسطم و کوچک عیصنا ،واقعدر (.Schmitz & Humphrey, 1995) شدند یم

 کوچک ةانداز (.Bhaskaran, 2005) ندشد داده یصتشخ نامناسب شان یساختار های یژگیو

 ...و بازار مطالعة توسعه، و تحقیق یفیت،ک ،فناوری آموزش، در تا داد ینم اجازه ها بنگاه این به
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 و یحسابدار یابی،بازار مانند وکارکسب یاساس های یتفعال انجام برای یا دنکن گذاری یهسرما

 از یشمار در .(Ceglie, 2003) ندنک استخدام را یازن مورد یشغل یها تخصص یریت،مد

 Rabellotti, 1995; De) ندشد یبررس صنعت از بخش ینا های تیمحدود ،مطالعات

Maeseneire & Claeys, 2012 Felzensztein & Gimmon, 2008; Stokes, 2000;). 

 واحد هزار 81 ،1393یورشهر یانپا تا ،تجارت و معدن صنعت، وزارت یآمارها اساسبر

 اشتغال که شامل وجود دارد (کشور یصنعت یواحدها کل درصد 92 معادل) کوچک یصنعت

 ،درصد 8/16 ةزوداف زشار سهم ،(کشور یصنعت اشتغال درصد 45 معادل) نفر یلیونم یک

 گزارش) شود می کشور در درصد 10 یصنعت صادرات سهم و درصد 17 یداتتول ارزش سهم

 .(1393  ،یرانا یصنعت یهاشهرک و کوچک یعصنا سازمان یآمار
 

 متوسط و کوچک یعصنا یابیبازار های ژگییو

 های یتفعال ینتر مهم است، یعوس یاربس متوسط و کوچک عیصنا یابیبازار های یتفعال ةگستر هرچند

 ةیختآم های یتفعال یاجرا و یزیر برنامه ،شود یم اجرا متوسط و کوچک عیصنا اکثر در که یابیبازار

 ,.Jobber, 2004 Kotler et al) است شده اشاره هاآن به نیز یابیبازار متون در که است ریابیبازا

 ،دندار قوی موضوعی پشتوانة که متوسط و کوچک یعصنا یابیبازار های یتفعال از دسته آن .(;2001

 & Gilmore) بازار دانش یشافزا (،Fuller, 1994) یابیبازار یزیر برنامه های یتفعال :از نداعبارت

Carson, 1999،) یعتوز یریتمد (Piercy & Cravens, 1995،) محصول مدیریت (Gilmore & 

Carson, 1999،) یجیترو های یتفعال یریتمد (Hogarth et al., 1996،) یگذار یمتق یریتمد 

(Carson et al., 1998،) یابیبازار بعمنا کسب (Johannisson & Nilsson, 1989) ینوآور و 

 در یفردبهمنحصر های یژگیو متوسط و کوچک یعصنا (.Cummins et al., 2000) یابیبازار

 یابیبازار یها روش از را یابیبازار مناسب روش هینکابرعالوه ها یژگیو ینا ند.دار خود ةتوسع مراحل

 کوچک یعصنا یابیبازار های یتفعال بر یزن را هایی یتمحدود ،کنند یم جدا بزرگ یعصنا در مرسوم

 شوند یم موجب یدیکل های یژگیو و ها یتمحدود ینا .(Carson, 1990) دنکن یم عمالا متوسط و

 اغلب ،یاتفاق ،مدتکوتاه یررسمی،غ منعطف، ساده، متوسط و کوچک یعصنا یابیبازار یتماه

 (.Carson et al., 2001) باشد نشیواکرقبا  یتفعال درمقابل ومنفعل 
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 بازار ةتوسع
 راهبردی جهت یینتب به ،بازار و محصول بعد دو در ییسماتر ةارائ با باریناول یبرا 1انسف یگرا

 (.finch & Geiger, 2011) پرداخت کاروکسب واحد های یتفعال رشد یبرا (یکاستراتژ)

 در نفوذ و محصول ةتوسع ،منابع یعضب در ،داندیم بازار ةتوسع را مورد یک فقط انسف هرچند

 یو .برد یم نام 2بازار اصالح عنوان با آن از و کندیم یتلق موجود بازار ةتوسع موجب یزن را بازار

 یاربس بازار در نفوذ و محصول ةتوسع ،دارد قرار اشباع حالت در بازار کهیهنگام است معتقد

 است سازمان در رشد راهبردهای یانگرب انسف یسماتر .(kotler & keller, 2009) است سودمند

 ینا در ،ینبنابرا ؛دندار اثر سازمان بازار سهم و هتوسع بر یتنهادر هاراهبرد ینا از یکهر و

 توجه یدبا اما ،است انسف یسماتر در شدهذکر حالت چهار هر ،بازار ةتوسع از مقصود قیتحق

 اتفاق کمتر متوسط و کوچک یعصنا یبرا ،محصول ةتوسع تنوع و یقطر از رشد که داشت

 و امکانات یازمندن ،تنوع و یقو ةتوسع و یقتحق یازمندن ،محصول ةتوسع زیرا ،افتد می

 .دارد قرار بزرگ یها سازمان یاراخت در کامالً موارد ینا که است فنی و مالی های یتوانمند

 

 تحقیق روش
 در تر یقعم درک و شناخت کسب ،آن هدف یراز ،است یادیبن ،هدف نظر از حاضر پژوهش

 یفیک هشپژو این .(Kothari, 2004) است متوسط و کوچک صنایع بازار ةتوسع ةیدپد زمینة

 راها  داده ،ها داده از برخاسته ةنظری یپژوهش راهبرد از استفاده با آن، در انپژوهشگر و است

 یعصنا بازار ةتوسع فرایند) مطالعه مورد ةیدپد ةینزم در ای یهنظر و کند می یلتحل و یآورجمع

 ,Birks & Mills) دهد یم ارائه (آشامیدنی و غذایی صنایع بخش در ایران متوسط و کوچک

 کوچک یعصنا بازار ةتوسع یعنی یقتحق ةمسئل یتماه ةدربار ینکها به توجه با ،ینهمچن .(2011

 از برخاسته ةینظر یقتحق روش از استفاده ضرورت ،ندارد وجود یجامع ةینظر ،متوسط و

 ةنظری روش به نیز اخیر ةده در (.1384 فرد،ییدانا ؛1387 )بازرگان، دشو یم یهتوج ها داده

 ,Flint & Woodruff) است شده توجه یاربس یصنعت یابیبازار یقاتتحق در ها دهدا از برخاسته

                                                            
1. Igor Ansoff 

2. Market Modification 
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2001 Siu et al., 2006; Thomas et al., 2011; Lee & Cadogan, 2009; Wagner & 

Johnson, 2004;). ینکورب و سوتراسا (یستماتیکس) مند نظام ةیوش از ،رحاض پژوهش در 

 آزمون قابل یمدل به و است یافتهساختار روش ینا یراز ،شد استفاده پردازی یهنظر یبرا (1998)

 ةنظری روش یاصل ةیدا اساسبر (.1387 )بازرگان، انجامد یم (موقت یها پرسش نه و)

 طریق از که گیرد صورت ییهاداده اساسبر دبای یپردازیهنظر ،هاداده از برخاسته

 (.Strauss & Corbin, 1998) است شده یآور جمع ،یندفرا ینادر  باتجربه کنندگان مشارکت

 چهارده با یافتهساختاریمهن ةمصاحب انجام طریق از الزم اطالعات حاضر، پژوهش در رو،این از

 (یرانا یصنعت یها شهرک و کوچک یعصنا سازمان) یمتول دستگاه ارشد مدیران از نفر

در  یژهو به -را متوسط و کوچک یعصنا ةتوسع یهاطرح انجام و ارائه ةتجرب کهشد  یآور جمع

 ؛روندمی شماربه پژوهش این موضوع ةینزم در یغن یاطالعات ،منابع ینا .ندداشت -بازار ةحوز

 حاصل ةینظر بازار، ةتوسع ةیدپد به یکنزد یاربس یها داده یلتحل از گیریهیجنت رایب ین،بنابرا

 از ابتدا ها داده یآورجمع یبرا (.Gilliland, 2003) است ازگارس یاربس یدهپد یتواقع با

 .شد استفاده نظری یریگ نمونه از ،شدهیجادا طبقات و کد اساسبر سپس و هدفمند یریگ نمونه

 به را ها یگوناگون کشف امکان که شدند انتخاب ییها مونهن ی،نظر یریگنمونه اساسبر

 ین،کورب و سو)استرا دنساز یغن ،ابعاد و ها یژگیو لحاظ از را هامقوله و دنبرسان حداکثر

 شدند انتخاب نمونه عنوان به یافراد ی،ونگوناگ حداکثر کشف منظور به اساس،ینابر (.1391

 با یسازمان سمت و یریتیمد سوابق توسعه، یهامدل به نگرش یالت،تحص تجربه، نظر از که

 و باز یکدگذار ةرحلم در هاداده همزمان یلتحل و عمل ینا بودند. متفاوت یقبل یهانمونه

 ها مصاحبه از یدیجد مفهوم ،ها نمونه در یگوناگون برخالف که یافت ادامه آنجا تا ،یمحور

 ،1بودنمتناسب اریمع چهار ،زریگل است ذکر انیشا .یدرس ینظر اشباع به محقق و نشد استخراج

 کرد ارائه ها داده از برخاسته ةینظر یابیارز یبرا را 4یریپذاصالح و 3بودنمرتبط ،2کارکردن

(Glaser, 1998.)  

                                                            
1. Fit 

2. Work 

3. Relevance 

4. Modifiability 
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 میمفاه ،حاضر پژوهش در است. ییروا یبرا یگرید اصطالح بودنمتناسب :بودنمتناسب

 ها مقوله نیب تناسب ،راهنما و مشاور داناتاس و ندشد مشخص مستمر ةسیمقا قیطر از هامقوله و

  .دنکرد دییتأ را آن هب طوبمر میمفاه و

 مرتبط یادیبن ةحوز کنندگانمشارکت به که است مرتبط یزمان هینظر کی :بودنمرتبط

 تا ندکرد یادیز تالش انپژوهشگر ،قیتحق نیا در دهد. ظهور ةاجاز یاصل ةدغدغ به و باشد

  د.وشن لیتحم اصطالحبه ،یامقوله و شود آشکار ،یاصل ةمقول

 مانند هاداده از برخاسته ةینظر از حاصل مفهوم است. مهم اریبس یموضوع زین یریپذاصالح

 ستین درست ای غلط گاهچیه ،نیبنابرا ؛دشو ینم یرسبر متداول(، قاتی)تحق یوارس قاتیتحق

 جه،یدرنت .شود یم اصالح ه،ینظر با هاآن ةسیمقا و دیجد یها داده یآورجمع قیطر از تنهاو 

 یاساس ضعف دوش یم انیب یعلم مجامع در .کنندیم اصالح را هینظر دیجد یهاداده و هادهیا

 است میتعمقابل یبررس مورد ةحوز به تنها ،قیتحق جینتا که است نیا ها داده از برخاسته ةینظر

 تر یعلم انیب به و ندیآیم دستبه ها داده از میمستق طور به ها مقوله و میمفاه کدها، کهآنجا از و

 ،ندیآیم دستبه آن از هاداده که دهد یم حیتوض را یبافت فقط یانهیزم ةینظر ،شوندیم ظاهر

 یهاهینظر رایز ،است یتجرب علوم قاتیتحق از رتأثم شدتبه و ستین درست انتقاد نیا اما

 (.Flyvbjerg, 2006) شوند ینم افتی انسان هب طوبمر علوم در شمولجهان و کننده ینیب شیپ

 

 ها یافته
 متن شامل یقتحق یاطالعات منابع متن ،ها داده از برخاسته ةرینظ مند نظام رویکرد اساسبر

 یکدگذار و یمحور یکدگذار باز، یکدگذار از استفاده با یسازمان اسناد و ها مصاحبه

 مطالعه مورد پدیده ةدربار ای یهنظر ه،شداستخراج یممفاه و ها مقوله اساسبر .شد تحلیل گزینشی

 .دوش می تشریح ها یکدگذار این از استفاده ةنحو ،ادامهدر .(Dey, 2007) دش تدوین

 
 باز کدگذاری

 و شوند می شناسایی اه مقوله و مفاهیم آن طریق از که است تحلیلی یفرایند باز، یکدگذار

 ةمرحل در .(Manuj & Pohlen, 2012) دنشو یم کشف ها داده در ها آن ابعاد و ها یژگیو
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 شناسایی هاآن در مستتر یممفاه ی،سازمان اسناد و ها مصاحبه متن یقعم یبررس با ،باز یکدگذار

  (.Lee, 2001) دوش می یبندطبقه اولیه یها مقوله قالب در و
 

 محوری کدگذاری

 سطح در ها مقوله ینب مرتبط، یممفاه و ها مقوله تطبیقی بررسی با ،یمحور یکدگذار ةمرحل در

 رهیافت اساسبر منظور،ینا یبرا (.Ribeiro et al., 2010) شد ربرقرا پیوند ابعاد و ها یژگیو

 قالب در ،باز کدگذاری ةمرحل از مستخرج یها مقوله (،1998) کوربین و استراوس مند نظام

 که اعضا یها واکنش یا ها کنش) راهبرد ،یاصل ةیدپد ،(اصلی ةپدید ایجاد علل) یعل شرایط

 مؤثر بسترساز شرایط) زمینه ،(دگیر یم انجام اصلی ةپدید به پاسخ و برخورد اداره، کنترل، برای

 یریکارگبه نتایج) پیامدها و (راهبردها در مؤثر های یژگیو) گرمداخله شرایط ،(راهبردها در

 کوچک صنایع بازار ةتوسع» یمحور یکدگذار (.(Kendall, 1999 شدند یبنددسته (راهبردها

 .دوش می مشاهده 1 نمودار در یمیپارادا یالگو اساسبر ،«آشامیدنی و غذایی صنایع متوسط و

 
 گزینشی کدگذاری

 شدند یکپارچه منسجم ای یهنظر قالب در و ندیافت بهبود ها مقوله گزینشی، یکدگذار ةمرحل در

(Mjoset, 2005.) آن در محقق که است یپردازنظریه ةمرحل ینتر مهم گزینشی، یکدگذار، 

 و کند می اثبات را هاآن ارتباط ،دهد یم ارتباط دیگر یها مقوله با را اصلی یها مقوله

 ,Danaee Fard & Eslami) دندار نیاز یبازنگر و بهبود به که کند یم اصالح را ییها مقوله

 .شودمی یحتشر مدل یاصل یها مقوله ،ادامهدر (.2010
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 کوچک و متوسط یعمدل توسعة بازار صنا یمیپارادا الگوی. 1 نمودار

 

 بازار ةتوسع :یاصل ةمقول
 متوسط و کوچک یعصنا بازار ةتوسع مدل یراحط حاضر، پژوهش هدف ینکها به توجه با

 ظاهر ها داده در بارها مقوله ینا یراز ،دش انتخاب یاصل ةمقول عنوان به بازار ةتوسع است،

 ،همچنین .اند مرتبط آن اب ای گونه به دیگر هایهمقول تمام و دارد قرار ها داده کانون در ،دوش می

 یانم ةرابط از سازگار و یمنطق یینیتب توان یم ،یاصل ةمقول عنوان به بازار ةتوسع انتخاب با

 علی شرایط
هاییتمحدود smeها 
یهابنگاه هاییژگیو 

 متوسط و کوچک
و یطیمح ییراتتغ 

 بازارها پویایی
اهمیت smeدر ها 

 اقتصادی ةتوسع
 یقانون رسالت 

 :اصلی ۀپدید
 ها sme بازار ةتوسع

بازار سهم یشافزا 
 (یخارج -یداخل

دیجد بازار به ورود 
 یخارج -یداخل

 محیطی شرایط

 :دولت .6 ،ینهاد بستر .5 ،یقانون بستر .4 ،یاسیس بستر .3 ،یکیزیف /یعیطب طیمح .2 ،یفرهنگ -یاجتماع طیمح .1 :کالن طیمح
 انیمتول یهاشی/گرانشیب /کردیرو مرتبط، و یحام ینهادها و هاسازمان ،یدانش ،یکارشناس ،یفن ،یمال دسترس،در منابع

 گرمداخله شرایط
  صنعت یریگجهت .3 صنعت ساختار .2 صنعت ارزش ةریزنج .1 :یدنیآشام و ییغذا صنعت طیمح یهایژگیو

 راهبردها
 بازار ةتوسع طرح

 سازییتظرف اقدامات
و ینقوان اصالح و یبازنگر 

 مقررات

ینهادساز 

 
 یاصل اقدامات

 یافزار نرم
ةتوسع یتیحما یهابسته 

 بازار

یرتجا یپلماسید ةتوسع 

 
 یافزارسخت

یتجار هاییرساختز یجادا 

 
 مکمل اقدامات

سازیحساس 

یاعتمادساز 

 
 ینظارت اقدامات

بودجه بر نظارت 

  هاشاخص بر نظارت

 پیامدها

 بازار ةتوسع هایینههز و منافع
 
 

 منافع
 :کالن سطح در
سهم یشافزا sme در gdp 

 افزوده ارزش و

 :بنگاه /خرد سطح در
بازار ةتوسع 

 
 هانهیهز
 :کالن سطح در
دولت مخارج یشافزا 
 :خرد سطح در
مشارکت حق 
ساختار ییرتغ 
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 مطالعه مورد ةیدپد یینتب و عمق نظر از شدهینتدو ةینظر شود یم موجب که کرد ارائه ها مقوله

 .(115 :1387 )بازرگان، شود تر یقو

 

 بازار ةتوسع طرح )اقدام(: راهبردی یها مقوله
 ةتوسع) یمحور ةیدپد با برخورد و اداره کنترل، برای ربطیذ یا یمتول ینهادها که یاقدامات

 شوند یم شناخته راهبردی یها مقوله عنوان به ،دهند یم انجام متوسط( و کوچک یعصنا بازار

 یمتول ینهادها سوی از که ییها واکنش و ها کنش تمام واقع،در (.1391 ین،کورب و سو)استرا

 یعصنا بازار ةتوسع طرح راهبردی یها مقوله ،دنده یم رخ بازار ةتوسع یندفرا در ربطیذ یا

 ةتوسع طرح هب طوبمر مفاهیم و ها مقوله ، جدول در .دهند یم شکل را متوسط و کوچک

 .دشو می ارائه متوسط و کوچک یعصنا بازار

 
 *بازار ةتوسع طرح :راهبردی یها مقوله . جدول

 ابعاد و مفهوم مقوله

 اقدامات
 سازتیظرف

 یاستگذاریس و یتیحما ینقوان یبازنگر
 قانون اصالح ،کاروکسب یفضا بهبود قانون ،کوچک یعصنا از یتحما ةویژ قانون ةیحال ینتدو
 عوارض قانون اصالح ،یاتمال قانون اصالح ،متوسط و کوچک یعصنا های یژگیو با متناسب کار

 .کوچک یعصنا ةتوسع یراهبرد سند ینتدو ،یاستگذاریس یعتجم ،یقانون یفوظا یعتجم ،صادرات
 یسازنهاد

 ،مرتبط و یحام یها سازمان با ارتباط یجادا ،دولت به اهیشنهادپ یمتنظ و یهته ،یصنف امور یسامانده
 در مشارکت ،استانداردها ینتدو در مشارکت ،مشترک منافع از یتحما ،یگرمطالبه ،یرساناطالع

 .ناسالم و یمنف رقابت از یریجلوگ ،آموزش ،یاسیس و یمدن یها مشارکت ،یراهبرد یسندها ینتدو

 اقدامات
 یاصل

 یافزارنرم ةحوز
 بازار ةتوسع از یتحما اقدامات 

 یها خوشه ةتوسع ،یابیبازار آموزش خدمات ةارائ ،یصنعت های ینیککل در یابیبازار خدمات ةارائ
 یتورها اعزام ،یخارج و یداخل های یشگاهنما به اعزام یتورها ،بازارهافن خدمات ،کاروکسب
 .ییغذا یعصنا واردکنندگان و صادرکنندگان اطالعات بانک ةیته ،یخارج و یداخل یتجار و یصنعت

 یتجار یپلماسید ةتوسع
 یئته یرشپذ و اعزام ،یالمللینب یشگاهنما از یدبازد و شرکت -یبرگزار ،یا منطقه های یمانپ ةتوسع
 یتتقو ،یاقتصاد مشترک های یسیونکم یبرگزار ،یاقتصاد های یزنرا یبرا یابیبازار ةبرنام یمتنظ ،یتجار

 .یتجار مشترک یها نشست یبرگزار ،یحیترج عوارض یجادا ،جانبهچند و جانبهدو روابط

1 

1 
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 *بازار ةتوسع طرح :راهبردی یها مقوله .3 جدول
 ابعاد و مفهوم مقوله

 یافزارسخت ةحوز
 یتجار ساختیرز یجادا 
 ،مشترک یها شهرک احداث ،بازارها فن یجادا ،یفناور یها شهرک یجادا ،کاروکسب خدمات مراکز یجادا

 .یمرز های یانهپا احداث ،سردخانه احداث ،مشترک انبار احداث ،یمرز مشترک یها شهرک احداث

 اقدامات
 مکمل

 یساز  حساس

 یابیبازار به نسبت یسازحساس 
کسب بازار ةتوسع موفق تجارب از بازدید ،کشورها یرسا بازار ةتوسع موفق تجارب از بازدید

 به یمحوریدتول از ذهنیت تغییر ،یخارج و یداخل بازار ةتوسع منافع ترویج ،یداخل یکارهاو
 .یبازارشناس ضرورت یینتب ،ینگبرند ضرورت یینتب ،آموزشی یها امهبرن برگزاری ؛یمحوربازار
 متوسط و کوچک یعصنا بازار ةتوسع طرح به نسبت یسازحساس: 

 ،یشهما یبرگزار ،یتیحما طرح از یبردارهرهب آموزش ،مشاوره ةارائ ،یتیحما طرح یرساناطالع
 بخش با هماهنگی های هجلس برگزاری ،یتحما های ینهزم اعالم ،یطیمح یغاتتبل ،یسخنران

 .طرح منافع یینتب ،یتسا یاندازراه ،بروشور یعتوز و یطراح ،یخصوص
 یاعتمادساز

 مشارکت جلب ،ییاجرا عوامل به نسبت اعتماد جلب ،یتیحما یها بسته منافع به نسبت باور ایجاد
 ،طرفیبی اثبات ،پسندیده صفات و رفتار طریق از اعتماد جلب ،یتیحما طرح یطراح در نفعان یذ

 .عملکرد و وعده یقتطب ،اطالعات یکسان انتشار ،سازیشفاف

 اقدامات
 ینظارت

 بودجه بر نظارت
 ةبرنام ةیته ،حسابییذ گزارش ،بودجه اصالح مجامع در نظارت ،بودجه مجامع در نظارت
 ،یخصوص بخش و نهادها یتظرف از ادهاستف ،یدانیم نظارت ،یفصل یها گزارش ةیته ،یزمانبند

 .معدن و صنعت ةخان ،یبازرگان یها اتاق
 ها شاخص بر نظارت

رقابت یبررس ،کاروکسب تداوم یزانم یبررس ،یابیبازار ةحوز در یصنعت واحد های ینههز یشپا
 یموجود یشپا ،یصنعت شهرک در یدتول یزانم یشپا ،یصنعت یها شهرک صادرات یشپا ،یریپذ

 یبازارها در بازار سهم یشپا و یبررس ،هدف یهابازار از اطالعات یزانم یشپا و یبررس ،انبارها
 .یصنعت یواحدها در یابیبازار مهارت یزانم یشپا ،هدف

 است. موجود یهنشر دفتر در کامل متن .شد ارائه کدها از یبخش تنها ،حاتفص تعداد در یتمحدود یلدلبه *

 اقدامات ،یاصل اقدامات  ساز،یتظرف اقدامات یاصل ةمرحل چهار شامل بازار ةتوسع طرح

 .ندشو یم یبررس مقررات و ینوانق ،یسازیتظرف ةمرحل در است. ینظارت اقدامات و مکمل

 ینهمچن و تفاوتم یرهایتفس و یتشفاف نبود ها،آن یاجرا ةنحو  ،ینقوان از یعضب

 ادامة



  32 1394 بهار، 1 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 که است یموارد از ،متوسط و کوچک یعصنا های یتدمحدو و ها یژگیو با نداشتن انطباق

 و مرتبط ینهادها ،نایبرعالوه .کند یم محدود صنعت از بخش ینا دررا  بازار ةتوسع یتظرف

 ینا در دارند. بازار در متوسط و کوچک یعصنا یرقابت نتوا یتتقو در یمهم نقش یزن یبانپشت

 به کمک ینهمچن و اصالح ةیحال ینتدو ،هاآن یبازنگر ،مقررات و ینقوان برش با ،مرحله

 یتظرف و دوش می آماده بازار ةتوسع طرح یاجرا یبرا ینهزم ،یبانتپش ینهادها یتتقو و یجادا

 دوم، ةمرحل در .یابد یم یشافزا متوسط و کوچک یعصنا بازار ةتوسع یبرا ینهاد و یقانون

 یافزارنرم ةحوز دو به مربوط اقدامات ینا .گیرد یم صورت بازار ةتوسع یبرا یاصل اقدامات

 یجادا شامل) یافزارسخت و (یتجار یپلماسید ةتوسع و یتیحما یها بسته شامل)

 و کوچک یعصنا های یتمحدود با متناسب ،یتیحما یها بسته است. (یتجار یها ساختیرز

 پوشش یابیبازار های یتفعال انجام در را هاآن یتواننا تا شوند یم ینتدو بازار ةتوسع در متوسط

 ها مهارت یشافزا و مشترک های یتفعال  ،ها ینههز کاهش بر ،یعموم طور به ها بسته ینا دهند.

 اقدامات بر مکمل داماتاق (یاصل اقدامات) طرح یاجرا از یشپ سوم، ةمرحل در دارند. تمرکز

 به هاآن توجه ،متوسط و کوچک یعصنا یسازحساس با ،مرحله ینا در .شود یم انجام یاصل

 یبرا هاآن یتقاضا و یهمکار ةینزم و جلب بازار ةتوسع طرح ینهمچن و بازار ةتوسع یتاهم

 ینا ،است مداوم و مستمر ییندفرا ،توسعه یندفرا کهآنجا از .شود یم فراهم طرح در مشارکت

 .گیرد یم صورت سازاعتماد اقدامات یقطر از امر ینا .یابد ادامه مستمر صورت هب دبای  یهمکار

 در .دگیر یم انجام طرح یاثربخش و یکارآمد یشپا برای ینظارت اقدامات  چهارم، ةمرحل در

 ،عملکرد یارهایمع یقطر از و طرح یکارآمد ،یا بودجه یها کنترل یقطر از ،مرحله ینا

 .شود می یبررس آن یاثربخش

 

 یعل یها مقوله
 انتخاب مدل یعل یها مقوله عنوان به ،یرگذارندتأث یاصل ةمقول بر که ییها مقوله از دستهآن

 یا گیریشکل به که انجامد یم ییها اتفاق و یعوقا حوادث، به ها مقوله ینا یگر،د یانببه ؛شدند

 (.1385 ین،کورب و سوترا)اس شوند یم منجر (کوچک یعصنا بازار ةتوسع) یاصل ةیدپد ةتوسع

 یبترغ متوسط و کوچک یعصنا بازار ةسعتو به را ها دولت که علی یها مقوله از یکی
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 به توجه ،یادن یکشورها یشترب در امروزه است. یاقتصاد ةتوسع در یعصنا ینا یتاهم ،ندک یم

 .دارد قرار یا توسعه یها برنامه یتمحور در ،هاآن بازار ةتوسع یژهوبه کوچک یعصنا ةتوسع

 .است حوزه ینا در مداخله یبرا یمناسب یهتوج ،صنعت از بخش ینا های یتمحدود ین،همچن

 یباالدست اسناد در کوچک یعصنا بازار ةتوسع به یزن کشور یاقتصاد ةتوسع ةبرنام یراستا در

 ینهادها یسو از یقانون ییفتکل عنوانبه موضوع ینا است الزم که است شدهتوجه  یاربس

 .دشو ییاجرا یمتول

 

 کالن یطمح های یژگیو :محیطی ةمقول
 سو)استرا گذارد می یرأثت راهبرد بر که است ای ینهزم ییطشراسلسله انگربی ،محیطی یها مقوله

 -طبیعی فرهنگی، -اجتماعی محیط هب طوبمر های یژگیو از دستهآن (.1385 ین،کورب و

 متوسط و کوچک صنایع بازار ةتوسع بر که دولت عنصر و اقتصادی قانونی، -سیاسی فیزیکی،

 مذکور های یطمح از رتأثم ها مقوله این .دهند یم شکل را مدل محیطی یها همقول ،تأثیرگذارند

 و کوچک یعصنا بازار ةتوسع و اند گرفته شکل زمان گذر در ،دولت های یژگیو ینهمچن و

 یمال منابع به نداشتن یدسترس ی،اقتصاد یطمح ةدر حوز .ندکن یم دشوار یا تسهیل را متوسط

 ینقوان یناکارآمد از که ندا مهم موارد از ،یهاول مواد نشدن ینتأم و گردش در ةیسرما یبرا

 مساعد کالن یطمح در یطشرا تمام اگر یحت .دنشو می یناش کوچک یعصنا یبرا 1یبانک

 یکاف یآمادگ و توان دولت ةبدن در یعصنا ینا از یتحما برای است ممکن هم باز ،باشد

  باشد. نداشته وجود

 

 صنعت یطمح های یژگیو :گرمداخله ةمقول
 ها یژگیو ینا زیرا ،است حاضر تحقیق مدل گرمداخله ةمقول ،صنعت محیط های یژگیو ةمقول

 ین،کورب و سو)استرا دگذارن یم تأثیر یبافتهم شکلبه بازار ةتوسع فرایند یها تعامل و عمل بر

 صنعت، ارزش ةزنجیر معیارهای است یضرور ،بازار ةتوسع اقدامات در یتموفق برای (.1385

 ،صنعت ارزش ةیرزنج شوند. لحاظ همزمان طوربه صنعت یریگ جهت و صنعت شاخص
                                                            

 .است شده طراحی صنایع آن با متناسب نیز تسهیالت اعطای یندافر ن،یبنابرا ؛است بزرگ صنایع هب شتربی ها بانک توجه ران،یا در .1
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 ارزش ةیرزنج هرچقدر دارد. یمثبت یرتأث یعصنا ینا بازار ةتوسع اقدامات بر که است ای یژگیو

 رخ یشتریب سهولت با توسعه یندفرا ،باشد داشته یشتریب تکامل یمل سطح در صنعت یک

 ةتوسع از یتحما یبرا یتیحما اقدامات قدرهر .شود می یشترب یزن افزوده ارزش یحت و دهد می

 آن بازار ةتوسع یندفرا بر صنعت یاصل یها شاخص و ذات هم باز ،باشد کامل و یرفراگ بازار

 یلتما موجود یعصنا شود یم موجب یزن بازار بودنیرقابت و رقابت شدت داشت. خواهد اثر

 یروهاین یندبرآ که صنعت یک یکل یریگجهت ،یتنهادر اشند.ب داشته بازار ةتوسع هب یشتریب

 .دارد اثر بازار ةتوسع اقدامات بر ،است یمتنوع و یچیدهپ یاربس

 

 شبکه های ینههز و منافع :پیامد یها مقوله
 یها مقوله دارد، همراهبه متوسط و کوچک یواحدها یبرا بازار ةتوسع اقدامات که پیامدهایی

 دو به بازار ةتوسع یامدهایپ (.1386 ی،امام و فردیی)دانا دهد یم شکل را تحقیق مدل پیامد

 بازار ةتوسع منافع ةمقول .شود یم یکتفک بازار ةتوسع از حاصل های ینههز و منافع یاصل ةمقول

 در منافع ةیرمقولز .شود یم یکتفک کالن سطح در منافع و بنگاه سطح در منافع ةیرمقولز ود به

 همراهبه متوسط و کوچک یواحدها یبرا بازار ةتوسع که است یمنافع شامل بنگاه، سطح

 ةتوسعموفق  طرح یک که است یمنافع از دسته آن شامل ،کالن سطح در منافع ةیرمقولز دارد.

  دارد. یپ در صنعت ةترش کل یبرا بازار

 

 گیری یجهنت

 یتمحدود با یابیبازار های یتفعال انجام در شان،های یژگیو یلدلبه متوسط و کوچک یعصنا
 ینا همچنین، .افزاید یم ها یتمحدود ینا بر یزن بازارها یاییپو و یطیمح ییراتتغ هستند. رو روبه
 یباالدست اسناد در هاآن بازار ةتوسع به توجه و دارند یاقتصاد ةتوسع در یمحور ینقش یعصنا

 ینا بازار ةتوسع از یتحما یبرا هایی یزهانگ ،موارد ینا همة است. شده ذکر صراحتبه کشور
 شامل مرحله چهار ینا است. اصلی ةمرحل چهار شامل یعصنا ینا بازار ةتوسع فرایند است. یعصنا
 ةینهز دهد یم نشان اتمطالع از یعضب یجنتا است. ینظارت و مکمل ،یاصل اقدامات  ،یسازیتظرف

 ،ینوآور و صنعت ةتوسع از مناسبی سطح و مالی منابع به آسان یابیدست صنعت، به ورود یینپا
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 بستر ،یلدلینهمبه .(Rocha, 2012) ودش یم متوسط و کوچک یعصنا از یتربزرگ بخش موجب
 بازار ةتوسع بر دولت عنصر و اقتصادی ی،قانون -یاسیس یزیکی،ف -یعیطب ی،فرهنگ -یاجتماع

 هر ةیژو مسائل از رتأثم ،یجهات از یزن بازار ةتوسع دارد. یقیعم یرتأث متوسط و کوچک یعصنا
 درون یریگجهت و ها شاخص ارزش، ةیرزنج در مفقوده یها حلقه بودنکمتر است. صنعت
 کاهش ،متوسط و کوچک یعصنا بازار ةتوسع منافع ینتر مهم ،یتنهادر .اندجمله آن از ،صنعت

 در اه آن سهم یشافزا و خرد سطح در یصنعت یواحدها رقابتی توان یارتقا و بازاریابی های ینههز
 .است کالن سطح در افزوده ارزش و یداخل ناخالص یدتول

 
 یشنهادهاپ

 /یرانمد و متوسط و کوچک یعصنا ةتوسع یدولت یانمتول یبرا حاضر، پژوهش یها یافته
 یاهیشنهادپ ،پژوهش های یافته اساسبر بنابراین، ؛است یدمف متوسط و کوچک یعصنا مالکان

 :شود یم ارائه کوچک یعصنا بازار ةتوسع برای زیر
 یباالدست اسناد در بنابراین، ؛است یقانون یسازیتظرف ،بازار ةتوسع یبرا یازنیشپ ینتر مهم .1

 ،اکنونهم .شود توجه کشور یاقتصاد ةتوسع در متوسط و کوچک یعصنا نقشبه  باید نظام
 تر یعسر چههر است الزم بنابراین، ؛ندارد وجود یعصنا ینا از یتحما یبرا یا یژهو قانون

 .دوش ییاجرا و یبتصو  ،ینتدو متوسط و کوچک یعصنا از یتحما ةیژو قانون ةیحال
 متوسط و کوچک یعصنا یازهاین یارضا در ینهادساز یتاهم بر حاضر پژوهش نتایج .2

 متوسط و کوچک یعصنا یانمتول ،روینا از دارد. یدتأک یابیزاربا های یتفعال ةینزم در
 .ندنک یتحما یعصنا ینا با مرتبط ینهادها ةتوسع و یریگ شکل از دیبا

 موجباست که  یهای یبآس از ،یتیحما یها برنامه به نامخاطب ییاعتنا بی و یتوجه بی .3
 است الزم ،طرح یاجرا و ینتدو از قبل بنابراین، ؛شود میها  برنامه یناشکست 

 .یردپذ صورت بازار ةتوسع از یتحما یها طرح و یابیبازار مفهوم به نسبت یساز حساس
 یضرور بازار ةتوسع های یتفعال ماوتد و یحداکثر مشارکت جلب یبرا یاعتمادساز .4

 بازار ةتوسع از حاصل منافع به انیرمد /مالکان اعتماد دیبا اول گام در بنابراین، ؛است
 یرانمد /مالکان تا شود فراهم یتیحما یها برنامه به اعتماد دیبا دوم، گام در و شود جلب

 .ندنک مشارکت ها برنامه در و کنند همراهی یانمتول با
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 یها شاخص و است( شده بازار توسعه از یتحما صرف که یمنابع) یا بودجه یها شاخص .5

 یبرا ها آن همزمان یلتحل و شود ینتدو بازار( ةتوسع طرح یدستاوردها) عملکرد سنجش

 بر نظارت شود یم پیشنهاد .یردصورت گ بازار ةتوسع طرح در انحراف از یریجلوگ

 .یردپذ صورت معدن و صنعت ةخان یا یبازرگان اتاق مثل یینهادها توسط ها شاخص

 ؛است یکپارچه و مستمر ،ییندفرا یتیفعال بازار ةتوسع از یتحما دهد یم نشان ها یافته .6

 -یکپارچه و ییندفرا صورت هب را ها یتحما انجام یمتول دستگاه است الزم بنابراین،

 پیشنهاد منظورینا یبرا .دنک یگیریپ -است شده اشاره آن به مدل در آنچه مطابق

 در متمرکز صورت هب متوسط و کوچک یعصنا ةتوسع با مرتبط های یتفعال تمام شود یم

 .دشو یعتجم یمتول یدستگاه

 یبرا یمتفاوت های یتظرف ،متفاوت یعصنا گفت توان یم ،پژوهش یجنتا از استفاده با .7

 یبرا یعصنا یبندیتاولو منابع، در یتمحدود به توجه با ،ینبنابرا ؛دارند بازار ةتوسع

 است. یضرور یاربس ،هاآن بازار ةتوسع از یتحما

 طرح در مشارکت با شود یم پیشنهاد متوسط و کوچک یعصنا مالکان /یرانمد به .8

 گسترش را خود یابیبازار های یتابلق ،متوسط و کوچک یعصنا بازار ةتوسع از یتحما

 .ندنک استفاده وکار کسب ةتوسع ابزار عنوان به مهارت ینا از و دهند

 

 یآت هایپژوهش یبرا یشنهادهاییپ
 به یابیدست یبرا است. متوسط و کوچک یعناص ةتوسع ابعاد از یکی فقط بازار ةتوسع .1

 یها حلقه از یکهر در باید  ،کشور متوسط و کوچک یعصنا ةتوسع یعنی  ،یینها هدف

 د.رک یبررس را توسعه ةمقول ،(ISIC یرقم دو کد) صنعت ةرشت ارزش ةیرزنج

 بتوانند تا است متوسط و کوچک یعصنا مالکان /یرانمد یبرا یدیمف روش ،یساز شبکه .2

 ،ینبنابرا ؛(McGrath, 2008) دهند گسترش را خود یابیبازار دانش و یخبرگ

 و اجرا به ،متوسط و کوچک یعصنا در یابیبازار یها شبکه ةدربار جامع اتیقتحق

  .دنکمی یثرؤم یاربس کمک یعصنا ینا بازار ةتوسع یها طرح یساز یادهپ
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