
 
 1400 پائیز ،39 شماره، نهمسال  ،یتعاون و كشاورز

 

شناسایی عوامل موفقیت در تعاونی های صنعتی با استفاده 
 از فنّ وقایع حساس

 4صارم یاصغر، علی 3پور لیاسماعمنصور ،*2علیرضا اسالمبولچی، 1حسین وفائی بصیر
 26/7/1400 پذیرش: تاریخ       19/12/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
سرمایه گذاری در تعاونی های صنعت و به ویژه صنایع کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
است چرا که عالوه بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیز 

وجب موفقیت سرمایه گذاری در بخش تعاونی خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که می تواند م
های صنعتی کوچک و متوسط شده و راهی را نشان دهد تا پس از این کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در 

 15این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس داده های جمع آوری شده مصاحبه با 
 MAXی باشد که با استفاده از روش فنّ وقایع حساس و تحلیل مضمون به کمک نرم افزار  نفر از خبرگان صنعتی م

QDA 18  انجام گرفته است.پس از تجمیع داده ها و حذف موارد مشابه در مرحله آخر مقوله های مدل نهایی پژوهش
یریتی، عوامل مرتبط با کارآفرین، گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مد 5به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که 

عوامل مرتبط با تولید، عوامل بازار و عوامل محیطی می توانند نقش مهمی در موفقیت این نوع سرمایه گذاری داشته 
باشند. نتایج پژوهش به مدیران بخش های دولتی و سرمایه گذاران بخش های خصوصی از جمله مدیران تعاونی های 

تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی تولیدی کمک خواهد کرد 
 و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند. 

 
 تعاونی صنعتی ، صنایع کوچک و متوسط ، سرمایه گذاری ، فنّ وقایع حساس ، تحلیل مضمونكلمات كلیدی: 
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 مقدمه
است که هر کارآفرین باید با آن روبرو شود؛ چرا شروع کسب و کار ، یک چالش بزرگ 

کارآفرینان دقیقا نمی دانند که چگونه  که هر کسب و کار یک سرمایه گذاری مهم است و
کسب و کار در بلندمدت تکامل خواهد یافت ؛ و این در حالی است که تنها دو نتیجه 

صنایع کوچک و  نقش( در گذشته Ha et al.,2014وجود دارد : موفقیت یا شکست. )
 نقش مهمیاغلب کسب و کارهای بزرگ که  به دلیل تصویر ،در اقتصاد (1SME) متوسط

 Curranایفا می کنند تا حدودی مورد غفلت واقع شده بود.  ) در فعالیت های اقتصادی

& Blackburn,2001جدید و مهد اشتغال اصلی کنندگان تأمین ها، ( اما اکنون این بنگاه 
 اقتصاد در بسیاری این رو، اهمیت از (al-tit et al., 2019).هستندنوآوری  و تحول

 مسائل یکی از به عنوان اشتغال که توسعه در حال کشورهای دنیا، از جمله کشورهای
 های چالش ( وجود1396)پارساپور و همکاران ،  .دارند رود، می به شمار ها آن اصلی

 است ساخته تر برجسته را مؤسسات این نقش نیز مدیریتی فرایندهای در تغییر و محیطی

 و مجدد مهندسی ساختار، تجدید ها، فعالیت سپاری برون سازی، کوچک های سیاست و
 مؤسسات ایجاد به بخشیدن سرعت شدن، جهانی عصر در کارآفرینی ترغیب ویژه به

 طور به ها ( دولتSvetlicic,2007است. ) ساخته نهادینه را متوسط و کوچک کارآفرینانه

 گذاری سیاست مسئول را دولتی سازمان یک آزاد، بازار اقتصادی نظام بر اعتقاد با معمول،

 سیاست این .(Obaji, 2018)اند کرده متوسط و کوچک های بنگاه به مربوط مسایل اجرای و

 های گسترش بنگاه و تقویت از است عبارت که کنند می دنبال را مشخص هدف یک ها

 SME(. اما علی رغم اهمیت Berger & Udell, 2006)کشور  در کارآفرینی فرهنگ و مزبور
ها تحقیقات نشان می دهد بخش عمده ای از صنایع کوچک و متوسط دنیا در زمینه 
کارآفرینی دچار ضعف می باشند که عدم توجه به این بخش می تواند موجب عدم رشد 

 SMEرت گرفته (. بر اساس بررسی های صوHayton,2015مناسب این شرکت ها گردد)
ها نرخ شکست باالیی داشته و اغلب عملکرد ضعیفی دارند که همین امر باعث افزایش 
 توجه متخصصان و دانشگاهیان به عوامل موفقیت یا بقای این شرکت ها گردیده است.)

Lampadarios ،2017  ؛Arasti ،2012  ؛Franco & Haase  ،2010  ؛Gray  ،2012  ؛Ropega 
عواملی که می تواند ترکیب کاملی از ریسک پذیری کارآفرین ، فرصت طلبی، ( 2011، 

 (.Kusa et.al,2021آینده نگری و توانایی ایجاد انگیزه برای خودش و همکارانش باشد)

                                                                                                                                  
1.Small And Medium Entrprise 
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کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و ضعف در کارآفرینی و وجود موانع بسیار 
عدیده ای در ایجاد صنایع کوچک و متوسط در سرمایه گذاری، باعث بروز مشکالت 

 تأمین المللی بین نهاد و جهانی بانک  2020سال گزارش گردیده است ؛ به طوری که در

 یک انجام سهولت وضعیت بررسی به که  "2کار و کسب انجام "عنوان تحت  (IFC)1سرمایه

 نموده کسب را 127 رتبه ایران ، است پرداخته جهان کشور 190 میان اقتصادی در فعالیت

 2017ندارد، نسبت به سال  کشور اقتصاد شمار های بی ظرفیت با عالوه بر آنکه تناسبی که
میالدی نیز سه پله سقوط کرده است. همچنین در این گزارش از بین ده شاخص اساسی 
برای سهولت کارآفرینی اقتصادی ایران در هر دو شاخص شروع کسب و کار و حمایت از 

 3(2020دنیا قرار دارد)گزارش بانک جهانی ،  173رهای خرد ، ایران در رتبه کسب و کا
که رتبه پایین ایران در بین کشورهای دنیا نشان دهنده یک مسئله اساسی در کسب و 
کار کشور است و بایستی به طورخاص به آن پرداخته شود. به عالوه بر اساس آمارهای 

ور از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، رسمی ارائه شده توسط مراجع قانونی کش
 1399و  1398در سال های  4درصد 35شرایط اقتصادی نامناسب، نظیر نرخ تورم باالی 

میالدی( و رشد ناگهانی قیمت ارزهای خارجی  2020تا  2018شمسی )معادل سال های 
ارها ایجاد ( مشکالت عدیده ای را برای کسب و ک5درصد 500در این سال ها )تا بیش از 

نموده و موجب شده قیمت تمام شده کاال به حدّی باال برود که مشتریان، دیگر قدرت 
خرید نداشته و در برخی موارد نیز تولید کاال، توجیه اقتصادی نداشته باشد. از طرف دیگر 
بخشی از این نابسامانی ها، ریشه در مشکالت سیاسی از جمله خروج آمریکا از برجام در 

و مشکالت نقل و انتقال پول و تحریم ها دارد که باعث شد میزان رشد  1397سال 
درصد برسد که  13مجموعا به حدود منفی  2019و  2018اقتصادی ایران در سال های 

، همچنان اقتصاد کشور در 2020درصدی اقتصاد ایران در سال  5/1علی رغم رشد 
شکست کسب و کارها را مضاعف  .این مشکالت می تواند احتمال6وضعیت بحرانی می باشد

کرده و عالوه بر ایجاد محدودیت در ورود ماشین آالت صنعتی و نقل و انتقال پول، 

                                                                                                                                  
1.International Financing Corporation 
2.Doing Business 
3.www.doingbusiness.org 

 www.amar.org.ir: سایت مرکز آمار ایران به نشانی وب . 4

 www.cbi.ir: . وب سایت بانک مرکزی ایران به نشانی 5
 www.imf.org: وب سایت صندوق بین المللی پول به نشانی  .6
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بازارهای صادراتی شرکت ها را نیز با چالش روبرو نماید. بنابراین بایستی اذعان داشت 
ه ب علی رغم موقعیت استراتژیک ایران و وجود منابع عظیم خدادادی در کشور، با عنایت

ها  SMEمجموع مشکالت ذکرشده، وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت و به تبع آن 
مناسب نبوده، که این امر سبب عدم جذب سرمایه گذاران گردیده است.)بهروزی و 

وضعیت بخش های  (.همچنین بررسی های صورت گرفته در خصوص 1394همکاران ، 
می دهد بین چهار گروه  نشان 1390نسبت به سال  1395در سال  مختلف اقتصاد ایران

تنها ارزش افزوده گروه صنایع و  ،« کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن»اصلی 
درصد از ارزش افزوده  95به  که این میزانکاهش داشته  1390معادن نسبت به سال 

( و با توجه به 1396)مرکزپژوهش های مجلس ایران ، .است خود رسیده 1390سال 
خش زیادی از صنعت کشور بنگاه های کوچک و متوسط می باشند، این روند نزولی اینکه ب

نشان دهنده مشکل اساسی در صنایع کوچک و متوسط کشور در حوزه کارآفرینی و 
سرمایه گذاری می باشد. اگرچه فرآیند کارآفرینی)به خصوص در صنایع کوچک و متوسط( 

رینان اجازه نمی دهند این چالش ها آن ها امری دشوار می باشد، ولی با این حال، کارآف
در عوض اینها باعث  را متوقف کند تا از اهدافشان برای کسب و کار منصرف شوند، بلکه

می شود سخت تر کار کنند و در هر جنبه ای از کسب و کار خود به دنبال این باشند که 
 .(Ha,2014چگونه می توانند بهترین باشند )

بنابراین مسئله مهم در وضعیت تعاونی های صنعتی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط  
، توسعه کارآفرینی و سرمایه گذاری درست و شناسایی عوامل موفقیت در آن بوده که 

گوناگون از عوامل سیاسی و اجتماعی گرفته تا عوامل شخصیتی  و متنوع بسیار این عوامل
ات گوناگون نشان می دهد که عوامل مذکور نسبی بوده می باشند؛ تحقیق فرد کارآفرین

و بسته به موارد مختلف می تواند متمایز باشد به طوری که یک عامل موفقیت که شاید 
در سایر کشورها پر  در یک صنعت یا کشور اهمیت زیادی داشته باشد، ممکن است لزوماً

ت مناسب یک پروژه علی رغم تمام مشکالت، مدیری .(Benzing, 2009)اهمیت نباشد
کارآفرینی می تواند با توسعه مهارت ها، قابلیت ها و توانمندی های سازمان، در موفقیت 

 (Fischer et.al, 2020آن تاثیر گذار باشد.)
از طرفی اگرچه تحقیقات گوناگونی در خصوص عوامل موفقیت در سرمایه گذاری 

دی متغیر ، عوامل سیاسی کسب و کارهای صنعتی صورت گرفته است اما شرایط اقتصا
تاثیر گذار )مانند تحریم و غیره( ، تغییرات پی در پی بخشنامه های دولتی و رویکردهای 
متفاوت مسئولین حوزه صنعت در کشور ایران ، موجب گردیده این عوامل در محیط های 
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 صنعتی و دوره های زمانی مختلف متفاوت باشند به عنوان مثال با بررسی تحقیقات سایر
پژوهشگران مشخص گردید بیشتر محققان به بررسی نقش عوامل سیاسی و قانونی در 
موفقیت سرمایه گذاران پرداخته اند و بر این اساس در کشور ایران به دلیل شرایط ویژه 

)که در باال ذکر گردید( نیاز به تحقیقات جدیدی در این زمینه  سرمایه گذاری صنعتی
همچنین تحقیقات دیگری در کشور مانند (.  Benzazoua, 2015; Obaji.2018) می باشد

( با استفاده از روش های کمی و 1396( ، پزشکی )1390( ، محمدی )1385زبردست )
ابزار پرسشنامه صورت گرفته که این امر موجب مغفول ماندن برخی عواملی خواهد شد 

ین وجود این شکاف در که تنها با انجام مصاحبه های عمیق امکان پذیر خواهد بود. بنابرا
تحقیقات پیشین و وجود موانع و مشکالت بسیار از جمله رتبه پایین ایران در زمینه 
سهولت کسب و کار و سختی اخذ مجوز صنعتی تا تولید کاال در کشور ، بی ثباتی 
متغیرهای اقتصادی از جمله تورم ، نرخ ارز ، نرخ بهره و غیره ، تغییرات بخشنامه ها و 

مل های دولتی، برخوردهای سلیقه ای برخی مدیران، مشکالت تحریم در ورود دستورالع
ماشین آالت صنعتی و نقل و انتقال پول، چالش های حضور در بازارهای بین المللی و 
غیره محقق را با این مسئله روبرو نمود که با وجود تمامی این مشکالت؛ یک تعاونی 

ونه می تواند به موفقیت برسد؟  بنابراین صنعتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط چگ
سوال اصلی تحقیق این است که عوامل موفقیت یک سرمایه گذار در تعاونی های صنعتی 
کوچک و متوسط در کشور ایران کدام اند؟ به همین جهت پژوهش حاضر با استفاده از 

ن موضوع ینظرات خبرگان صنعتی و دانشگاهی و به کارگیری فنّ وقایع حساس به بررسی ا
درصد  80پرداخته است و از آنجا که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود 

جوازهای تأسیس صادره هرگز تبدیل به پروانه بهره برداری )تولید کاال( نمی گردد؛ لذا 
ضرورت دارد پژوهشی کاربردی به بررسی این موضوع و راهکارهای افزایش موفقیت 

ازد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان یک مدل موفقیت کارآفرینان این بخش بپرد
در اختیار کارآفرینان، حوزه های مشاوره ای بخش صنعت و کارشناسان این حوزه و حتّی 
سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد تا به عنوان راهنمای سرمایه گذاری صنایع کوچک و 

تضمین نماید. به طوری که در متوسط کشور، تا حد باالیی موفقیت در این زمینه را 
ابتدای ورود یک سرمایه گذار به به عرصه تعاونی های صنعتی و در حالی که اطالع چندانی 
از وضعیت صنعت و عوامل مرتبط با آن ندارد، با مشاهده نتایج این پژوهش می تواند با 

ر ذاری دخطر پذیری کمتری اقدام به سرمایه گذاری نماید و در نتیجه امنیت سرمایه گ
 کشور باالتر خواهد رفت.
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

اغلب مالکان صنایع کوچک و متوسط به دلیل داشتن اهداف مشترک، به عضویت در 
تعاونی های صنعتی تمایل نشان می دهند؛ شرکت های کوچک و متوسط می توانند با 

 ایدانش و شبکه از مزایعضویت در تعاونی ها، عالوه بر اطالعات، پشتیبانی تجاری، 
بخش قانون اساسی  44بنابر اصل  .(Ghauri et.al,2021) اقتصادی آن نیز بهره مند شوند

شهر و روستا بر  تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در
تعاونی های  1370قانون  26به موجب ماده و  دنطبق ضوابط اسالمی تشکیل می شو

مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری،  امور که در هستندتولید شامل تعاونی هایی 
پرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر 

سط گ، صنایع متودر این بین صنایع، به طور کلی به صنایع بزر1د.این ها فعالیت می نماین
هر کشوری متناسب با شرایط خاص خود تعریفی در  شوند.و صنایع کوچک تقسیم می

در حقیقت شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور،  این خصوص ارائه کرده است.
 معیارهای اساس بر عمده طور به هاتعریف معرّف صنایع کوچک و متوسط آن است. این

 بندی تقسیم چند هر  .است شده مطرح مالی گردش میزان و کنانکار قبیل تعداد از کمّی

مناسبی  ابزار معیارها، این همیشه اما کند،می ترساده را هاتعریف کمّی، اساس معیارهای بر
 بندی حائز تقسیم این در نیز هاشرکت کیفی مشخصات بلکه نیستند. بندی تقسیم برای

کیفی  سه ویژگی از متوسط و کوچک هایبنگاه معموالً (1387ادراکی،) باشند.می اهمیت
برخوردارند.  هاسایر بنگاه از استقالل و خانوادگی، و فردی مالکیت واحد، مدیریت و مالکیت

 مورد SMEs عنوان به کارکرد شرکتها و جایگاه تعریف در بایدمی نیز کیفی هایویژگی این

 و هابرنامه اجرای کمّی، بر معیارهای کردن اکتفا تنها صورت، این غیر در  .گیرد قرار توجه
صلواتی سرچشمه و ) نمود. مواجه خواهد مشکل با را SMEsبه  مربوط هایسیاست

 (1387همکاران،
 همچنین نیست؛ موجود متوسط و کوچک بنگاه های از رسمی و واحد تعریف ایران در

 است. شده ارائه کارکنان تعداد مبنای بر رسمی سازمان های طرف از تعاریف موجود همه

 کرد. بررسی توانمی کیفی و کمّی بعد دو از را ایران در متوسط و کوچک واحدهای اهمیت

 کشورهای از بسیاری و ما کشور در موجود شرکت های از باالیی بسیار درصد کمّی، از بعد

 قابل واحدها این شاغالن تعداد و دهندمی تشکیل و متوسط کوچک واحدهای جهان را

                                                                                                                                  
 www.mcls.gov.irبه نقل از سایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی   .1 

http://www.mcls.gov.ir/
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 مختلف، کشورهای در کنندمی تولید واحدها این که ایافزوده ارزش همچنین است. توجه

 کیفی، بعد از دهد.می تشیکل را کشور کل افزوده ارزش از نیمی تا سوم بین یک چیزی

 بخش چون کنند، تشویق هاگذاری سرمایه در را خصوصی بخش توانندواحدها می این

 همچنین واحدها این ندارند. کافی امکانات بزرگ واحدهای ایجاد معموالً برای خصوصی

 واحدها این شوند. گرفته نظر در سازی خصوصی برای مناسبی عنوان ابزار به توانندمی

 خاطر به و کنند منطبق بازار نیازهای با را خود توانندمی و دارند بازار را شناخت امکان

بنگاه  در زمینه موجود تعاریف مهم ترین فرایند ساده تری داشته باشند. بودن، کوچک
  :1است شده ارائه جدول زیر در کشور مختلف نهادهای از سوی متوسط و کوچک های
 

 ایران )منبع : وب سایت بانک مرکزی ایران( در متوسط و کوچک بنگاه های تعاریف .1 جدول
 ی کوچک و متوسطهابنگاهتعریف  نام سازمان

 ،معدن وزارت صنعت،
 .شوندیم تعریف متوسط و کوچک بنگاه های کارکن نفر 50 از کمتر یهابنگاه تجارت

 مرکز آمار ایران
-49،«خرد»کارکن  1-9 :است شده طبقه بندی گروه چهار به کسب وکارها

کارکن  100و بیش از « متوسط»کارکن  50-99،«کوچک»کارکن  10
 «بزرگ»

 .شوندیم تعریف متوسط و کوچک بنگاههای کارکن نفر 50 از کمتر یهابنگاه وزارت جهاد کشاورزی
سازمان صنایع کوچک 

 .شوندیم تعریف متوسط و کوچک بنگاههای نفر 50 تا 5 بین یهابنگاه و شهرکهای صنعتی

اداره آمار بانک 
 مرکزی

 50،«کوچک»نفر کارکن  49تا  10،«خرد»نفرکارکن  10ی با کمتر از هابنگاه
یمتعریف « بزرگ»نفر کارکن  100و باالتر از « متوسط»کارکن نفر  99تا 

 .شوند
 

با توجه به اهمیت بررسی مطالعات پژوهشگران پیشین، در ادامه به بررسی تحقیقات 
 تجربی در زمینه موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است.

بقای کسب و کار و عوامل موفقیت کسب ( ، در تحقیقی با موضوع Prag, 2003پراگ )
وکارهای کوچک و متوسط در آمریکا در یک تحقیق کیفی با انجام مصاحبه با خبرگان 

                                                                                                                                  

1 . http://www.cbi.ir/showitem/12096.aspxSource:  وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

http://www.cbi.ir/showitem/12096.aspx
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ت ، سرمایه کافی و تحصیالتجربه مفید کارآفریناین حوزه به این نتیجه دست یافت که 
امل ( ، در تحقیقی با موضوع عوBaron,2004بارون ) مرتبط عوامل موفقیت می باشند.

ه باجتماعی و شناختی موثر در کارآفرینی در یک تحقیق کمی با استفاده از پرسشنامه 
بحث ویژگی های شخصیتی کارآفرین پرداخته و توجه به آنها را تأثیرگذار در موفقیت 
کارآفرینی می داند. تمرکز تحقیق حاضر بیشتر بر عوامل مرتبط با کارآفرین بوده و عوامل 

( ، در یک Carter & Auken., 2006موفقیت می دانند.کارتر و اوکن )درونی وی را عامل 
اصول و سیاست های کارآفرینی در تحقیق کیفی با روش مصاحبه به بررسی موضوع 

شرکت های کوچک و متوسط پرداخته و با تحلیل داده ها به این نتیجه دست یافت که 
جود دارد که شامل ویژگی دسته کلی عوامل موفقیت در بنگاه های کوچک و متوسط و 4

دی االس های بنگاه ، میزان سرمایه ، ویژگی های کارافرین و بازارهای پیرامونی می باشد.
تجزیه و تحلیل ( ، در تحقیقی با عنوان Al-asadi & Abdolrahim, 2008و عبدالرحیم )

 هعملکرد کسب و کارهای کوچک در سوریه ، با استفاده از یک روش کیفی با تحلیل داد
 نیروهای کارکنان، تعداد مناسب، قبیل مدیریت از عواملیها به این نتیجه دست یافت که 

ها موثر  SMEگذاری را بر موفقیت و توسعه کارآفرینی در  سرمایه سطح و دیده آموزش
بررسی فعالیت های ، در تحقیقی با موضوع (Marchetta, 2012می باشد. مارچیتا )

ک روش کیفی با استفاده از مصاحبه با کارآفرینان کشور کارآفرینی در کشور مصر در ی
موفقیت یک کسب وکار کوچک و  بر عوامل اثرگذارمصر به این نتایج دست یافت که 

کسب  محیط و های شرکت ویژگی  کارآفرین، های ویژگی: دستۀ سه به را متوسط
( ، در تحقیقی با عنوان 2014دیزاریدیس و موسیلیس ) می کند. بندی وکارتقسیم

عوامل موفقیت در شرکت های کوچک و متوسط در یک کارآفرینی و ساختارسازمانی ، 
را مولفه های ویژگی  SMEعناصر موفقیت در ایجاد یک بررسی تحلیلی عنوان داشتند که 

محیط خارجی بوده  های کارآفرین ، ویژگی های شرکت ، استراتژی های مدیریت و تاثیر
و توجه نکردن به این عوامل موجب شکست یک پروژه کارآفرینی می باشد.بنزازوا و 

عوامل موثر بر رشد شرکت های در تحقیقی با عنوان  (Benzazoua et al., 2015)دیگران 
کوچک و متوسط در فیلیپین در یک تحقیق کیفی در بین مدیران و کارآفرینان کشور 

 دو در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط عواملنتیجه رسیدند که فیلیپین به این 

 های ظرفیت بازاریابی و های مهارت مدیریت، ظرفیت کارآفرین، های )ویژگی داخلی دستۀ

تقسیم بندی  انسانی( منابع ظرفیت و مالی تامین به دسترسی )قوانین، خارجی و فناوری(
( ، در تحقیقی با عنوان عوامل موفقیت Kieu & Trang, 2016کیویی و ترانگ ) می شود.
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در یک تحقیق کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه   در کارآفرینی صنایع کوچک و متوسط
با کارآفرینان و فعاالن اقتصادی موفق در کشور ویتنام به این نتیجه دست یافتند که 

 ، مهارت ( ، دانش مدیریتی و کسب و کارغیره عوامل جمعیت شناختی )سن ، جنسیت و
های مدیریتی و توانایی های شخصیتی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان در صنایع 

( ، در تحقیقی Obaji, 2018) همکاراناوباجی و  کوچک و متوسط کشور ویتنام می باشد.
ها به بررسی فاکتورهای مهم در شکست و موفقیت  SMEعوامل مرتبط با موفقیت با عنوان 

نفر از کارآفرینان  383فاده از یک روش کمی و توزیع پرسشنامه بین این شرکت ها با است
وری عواملی چون نوآصنایع کوچک و متوسط کشور نیجریه پرداختند که نتایج نشان داد 

، سیاست های دولتی ، مدیریت مالی و مهارت های مدیریتی، عوامل موثر بر موفقیت در 
( ، در تحقیقی al-tit et al., 2019ران )التیت و همکا صنایع کوچک و متوسط می باشند.

با عنوان عوامل کلیدی موثر بر موفقیت شرکت های کوچک و متوسط در کشور عربستان 
نفر از فعاالن اقتصادی  500در یک تحقیق پیمایشی با استفاده از توزیع پرسشنامه بین 

، عوامل  به این نتیجه دست یافتند که عوامل عوامل فردی ، ویژگی های کسب و کار
مدیریتی ، حمایت های دولتی ، سرمایه در دسترس و عوامل محیطی می تواند برموفقیت 

 سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. 
 در زیر به طور خالصه پیشینه تحقیقات آمده است : 

 
 . پیشینه تحقیقات بین المللی در حوزه شرکت های کوچک و متوسط2جدول 

نام 
 نویسنده

روش 
 تحقیق

 نتایج موضوع

 ادواردز
(2008) 

 -کمی 
 پرسشنامه

عوامل موفقیت زنان 
 -کارآفرین آفریقایی 

 آمریکایی

های شخصیتی و سطح تحصیالت، ویژگی
هم چنین منابع مالی را از عوامل موفقیت و 
عدم توجه به این عوامل را موجب شکست 

 در کارآفرینی می داند.

دیزاریدیس و 
 موسیلیس

(2014) 

 -کمی 
 پرسشنامه

عوامل موفقیت در 
شرکت های کوچک و 

 متوسط 

را مولفه  SMEعناصر موفقیت در ایجاد یک 
های ویژگی های کارآفرین ، ویژگی های 
شرکت ، استراتژی های مدیریت و تاثیر 
محیط خارجی و توجه نکردن به این عوامل 
را موجب شکست یک پروژه کارآفرینی می 

 داند.
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بنزازوا و 
 دیگران

(2015) 

 -کیفی 
 مصاحبه

عوامل موثر بر رشد 
شرکت های کوچک و 

 متوسط در فیلیپین

 های )ویژگی  داخلی دستۀ دو در را عوامل

 های مهارت مدیریت، ظرفیت کارآفرین،

 خارجی و فناوری(  های ظرفیت بازاریابی و

 ظرفیت و مالی تامین به دسترسی )قوانین،

 تقسیم بندی نموده است. انسانی( منابع
کیویی و 

 تانگ
(2016) 

 -کیفی 
 مصاحبه

عوامل موفقیت در 
کارآفرینی صنایع 

در   کوچک و متوسط
 کشور ویتنام

عوامل جمعیت شناختی )سن ، جنسیت 
و...( ، دانش مدیریتی و کسب و کار ، مهارت 
های مدیریتی و توانایی های شخصیتی را 
به عنوان عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان 

 معرفی می نماید.
اجی و اوب

 دیگران
(2018) 

 -کمی 
 پرسشنامه

عوامل مرتبط با موفقیت 
SME  ها در کشور
 نیجریه

عواملی چون نوآوری ، سیاست های دولتی 
، مدیریت مالی و مهارت های مدیریتی، 
عوامل موثر بر موفقیت در صنایع کوچک و 

 متوسط می باشند. 
التیت و 
همکاران 

(2020) 

 -کمی 
 پرسشنامه

عوامل موثر بر موفقیت 
SME  ها در کشور

 عربستان

عواملی چون ویژگی های فردی ، عوامل 
مدیریتی ، سرمایه در دسترس ، عوامل 
محیطی برموفقیت کسب و کارهای کوچک 

 و متوسط موثر        می باشند.
 

 روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق بنیادی می باشد و عالوه بر سرمایه گذاران   
صنعتی ، مدیران و محققان حوزه صنعت و تعاونی های تولیدی نیز از نتایج تحقیق حاضر 
بهره خواهند برد. همچنین به جهت نوع داده ها یک تحقیق کیفی می باشد که با استفاده 

مصاحبه های عمیق به دنبال کشف عوامل موثر بر موفقیت  از فنّ وقایع حساس و انجام
به طوری که ابتدا با استفاده از روش کارآفرینان در صنایع کوچک و متوسط می باشد. 

فنّ وقایع حساس به مصاحبه با جامعه آماری تحقیق پرداخته و پس از جمع آوری داده 
 یل مضمون به تحلیل و مقوله بندیهای اولیه و بررسی دقت و اعتبار آن، با استفاده از تحل

روش شناسی فنّ وقایع حساس که نخستین بار در سال داده ها پرداخته شده است. 
یافته  ساختار نسبتاً  رویه های از یکی ( 2004Chell ,ابداع گردید ) 1توسط فالناگان 1954

 نخصوصیات روا می تواند و می رود بکار کیفی داده های برای گردآوری که است ای
 کاربردی تقاضاهای و با شرایط را خود عملی و اقتصادی جنبه های همچنین و شناختی

                                                                                                                                  
1.Flanagan 
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 ترکیبی برنامه، یا مدیر سازمان، یک شکست یا (. موفقیتKoch, 2009دهد ) تطبیق خاص،

 کنش وقایع، این کنار در است که غیرحساس حساس و فرایندهای و ها رخداد وقایع، از

، اثرگذاراست. این روش شناسی وقایع و  نتایج این ظهور در نیز افراد یا فرد نامؤثر یا مؤثر
کنش های حساس را از وقایع غیرحساس جدا،درک و طبقه بندی می کند)اصغری صارم 

( فن وقایع حساس Wong & Sohal, 2003سوهال ) و (. بنا بر نظر وانگ1392و همکاران،
 حساس و های روایت یا وقایع بندیطبقه  هدف با که است محتوا تحلیل از خاصی شکل

 عمیق و تبیین های ارائۀ در فن این میرود. کار به پدیدارشده تم های کردن آشکار نیت با

 نظر مورد موضوع پیرامون حساس، وقایع است. کارگشا بسیار نظر، مورد موضوع از فرایندی

 شخصی، مصاحبه های قبیل از مختلفی روش های و فنون از استفاده با میتواند فن در این

 باز پرسشنامه های از استفاده و مشارکتی یا مستقیم مشاهدة کانونی، مصاحبه گروه های

فنّ وقایع حساس در تحقیقاتی که  .(1396)اصغری صارم و همکاران ،  شود گردآوری ،
هدف اصلی آن شناسایی رفتار یا عملکردهای موثر موفقیت یا شکست در موقعیت های 

فاده می شود.در واقع در این فن روش های مؤثر و غیرموثر انجام کار خاص است، است
مشاهده شده و عوامل پیش برنده در کنار عوامل بازدارنده دیده می شود. این فن به 
تشخیص جنبه های یک فعالیت / موقعیت یا رویداد مهم پرداخته و با قرار دادن مشارکت 

 واکنش از بی به ذهنیت آنها در عین دوریکنندگان در متن داستان، پژوهشگر در دستیا

 & Hettlage ) شده و پاسخ های مطلوب کمک می کندهای کلیشه ای ، عقاید ادراک 

Steinlin, 2006عنوان  به حاضر پژوهش در تا شد سبب شناسی، روش این های ( ویژگی
شناسایی عوامل موفقیت در سرمایه گذاری صنعتی در صنایع  در مناسب شناسی روش

 کوچک و متوسط استفاده گردد.
جهت اخذ نظرات خبرگان حوزه صنعت و سرمایه گذاری از ابزار تحقیق مصاحبه که 
در دوبخش جمعیت شناختی و سواالت تخصصی می باشد ، استفاده شد. در بخش اول 
مصاحبه از پاسخ دهندگان خواسته شد که به سوال هایی همچون نوع ارتباط خود با 

مایه گذار، مشاور، مدیردولتی( و میزان سابقه در صنعت و میزان صنعت )شامل : سر
تحصیالت خود پاسخ دهند و در بخش دوم از آنان خواسته شد تا بر اساس تحصیالت ، 
تجربیات و سوابقشان نقطه نظرات خود در خصوص عوامل موفقیت در تعاونی های صنایع 

این پژوهش در میان خبرگان  کوچک و متوسط را با دقت و ذکر جزئیات بیان نمایند.
صنعت کشور که سابقه عضویت در تعاونی های صنعتی یا بخش های دولتی مرتبط با 

 مصاحبه انجام برای پژوهش صنعت و تعاون را داشته اند صورت گرفته است. جامعه آماری
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 و مدیران را پژوهش کنندگان از مشارکت گروه یک خبرگان بود ؛ از دسته سه شامل ها
 و دستۀ دادند می تشکیل دولتی در بخش صنعت و تعاونی های صنعتی ندرکارانا دست

مشاوره کسب و  حوزة ای حرفه و متخصصان خبرگان شامل کنندگان، مشارکت از دیگر
بوده و دسته سوم بخشی از صنعتگران و کارآفرینان حوزه صنعت بودند  کارهای صنعتی

صنعت نموده و سابقه شکست و موفقیت در که پیش از این اقدام به سرمایه گذاری در 
کارآفرینی صنعتی را داشته اند. همچنین دو شرط دیگر برای انتخاب مشارکت کنندگان 
نیز در نظر گرفته شد: اول آنکه سطح تحصیالت آنان کارشناسی به باال باشد و دوم آنکه 

 نمونه روش از نکنندگا مشارکت برای انتخاب سابقه آنان در صنعت بیش از ده سال باشد.

های نمونه برداری غیر احتمالی هدفمند  روش جزء که قضاوتی برداری نمونه نوع از گیری
 12( استفاده شد. در پژوهش حاضر پس از انجام 2008است )دانایی فرد،الوانی و آذر، 

مصاحبه عمالً مقوله جدیدی به مقوله های شناسایی شده اضافه نشد و با تحقق اشباع 
 مصاحبه خاتمه یافت. 15م مصاحبه ها پس از نظری انجا

برای بررسی دقت تحقیق )روایی و پایایی( در روش شناسی فنّ وقایع حساس از نظر 
( استفاده گردیده است.براساس نظر وی Butterfield et al., 2005و همکاران ) 1باترفیلد

ر جدول زیر ( د1392دقت تحقیق در این فن شامل نه معیار اساسی است.)اصغری صارم،
 به بررسی دقت تحقیق حاضر بر اساس این نه معیار پرداخته شده است

 
 .بررسی دقت تحقیق در روش فن وقایع حساس2جدول 

 بررسی معیار در تحقیق حاضر توضیح معیار عنوان معیار
 مستقل استخراج

 حساس وقایع
وقایع حساس موجود در مضمون ها 
بایستی توسط فرد مستقل دیگری 

استخراج گردد و میزان مشابهت نیز 
آن با استخراج اولیه وقایع حساس 

 مقایسه گردد.

مورد از مصاحبه ها در  4در تحقیق حاضر 
اختیار فرد دیگری قرار گرفت که پس از 
استخراج وقایع حساس، مشابهت زیادی با 

 تحلیل محقق داشت.

میان وارسی 
مشاركت 
 2كنندگان

پس از استخراج داده های اولیه 
ایستی مجددا توسط فرد مشارکت ب

کننده مورد بازبینی و تایید 
 قرارگیرد.

در این مورد پس از استخراج مضمون های 
اولیه، نتایج برای مصاحبه شوندگان ارسال 
گردید که در بیشتر موارد تایید گردیده و 
در برخی موارد نیز اصالحات مورد نظر 

 آنان انجام گرفت.

                                                                                                                                  

Butterfield 1 
Checking-Participant Cross 2 



 38 ةشمار -و كشاورزی تعاون                                           فصلنامه تعاون و كشاورزي  109   

  

درصد  25انتخاب 
س به وقایع حسا

 صورت تصادفی

نزدیک به یک چهارم از وقایع 
حساس بصورت تصادفی انتخاب 
گردیده و از نظر انتخاب جایگاه 
درست در مقوله ها، مورد بررسی 

 قرار می گیرند.

مضمون های استخراج شده در اختیار یک 
ارزیاب قرار گرفته و از او خواسته شد تا 
این مضمون ها را در مقوله های موجود 
قراردهد.پس از بحث و تبادل نظر و اندکی 
تغییرات نهایتا جایگاه مضمون ها در مقوله 

 ها به طور دقیق مشخص گردید.
تا چه مرحله ای از گردآوری  كفایت طبقات

اطالعات امکان پیدا شدن مقوله 
 )طبقه( جدید وجود دارد.

مصاحبه  10در تحقیق حاضر پس از انجام 
گردید و به عمال مقوله جدیدی اضافه ن

 کفایت رسیدیم.
تایید مقوله ها 
توسط خبرگان 

 علمی

در تحقیقات فن وقایع حساس 
مرسوم است که مقوله های بدست 
آمده توسط چند محقق دیگر مورد 

 بررسی و تایید قرار گیرد.

مقوله های بدست آمده در اختیار دو تن 
از اساتید دانشگاه قرار گرفت که تایید آنان 

 اعتبار تحقیق گردید. موجب باالرفتن

معیار نرخ 
 مشاركت

در این معیار تعداد مشارکت 
کنندگانی که به یک مقوله خاص 
اشاره نموده اند را به تعداد کل 
مشارکت کنندگان تقسیم می 
نمایند. اگر نرخ مشارکت هر مقوله 

درصد شود آن مقوله از  25
 اعتبارکافی برخوردار است. 

راج شده بررسی مضمون های اولیه استخ
و مقایسه با مقوله ها نشان داد که نرخ 
 مشارکت در هر مقوله قابل قبول می باشد.

به بررسی این موضوع می پردازد که  پایایی نظری
نتایج تحقیق حاضر با ادبیات 
پژوهشی مرتبط تناسب دارد یا 

 خیر.

اگرچه ماهیت تحقیق اکتشافی بدست 
آوردن عوامل جدید می باشد اما تعداد 

دی از مقوله های اصلی تحقیق از نظر زیا
 ادبیات تحقیق نیز پشتیبانی می شدند.

در این معیار از مشارکت کنندگان  پایایی توصیفی
خواسته می شود که ارتباط بین 
نظرات خود و مقوله های مشخص 

 شده را بررسی و تایید نمایند.

مقوله های بدست آمده در اختیار مصاحبه 
عناوین برخی از  شوندگان قرار گرفته و

 مقوله ها تغییر جزئی پیدا کرد.

صداقت در 
 مصاحبه 

از پژوهشگر دیگری خواسته می 
شود که به صوت مصاحبه گوش 
داده و مطمئن شود که محقق 
مراحل فن وقایع حساس را بدرستی 

 دنبال نموده است.

در تحقیق حاضر یکی از پژوهشگران 
دانشگاهی با بررسی کامل دو مورد از 

حبه ها، درستی روش و پیاده سازی مصا
داده های مصاحبه را مورد بررسی و تایید 

 قرار داد.
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باتوجه به آنچه در جدول فوق بیان شد تحقیق حاضر از دقت کافی برخوردار بوده 
 است.

 

 نتایج و بحث
پس از جمع آوری نظرات خبرگان جهت تحلیل مضمون از کدگذاری به کمک نرم 

فاده شد. بر این اساس ابتدا به هریک از جمالت مطرح شده توسط است MaxQDA 18افزار 
کد را نشان می داد؛ در  215خبرگان یک کد اولیه اختصاص یافت که مجموعا تعداد 

کدنهایی باقی  56مرحله دوم پس از حذف کدهای تکراری و تجمیع کدهای مشابه تعداد 
 ه بندی شدند.   مقوله اساسی دست 5ماند که در مرحله سوم این کدها در 

 . تشکیل مقوله های اصلی تحقیق 3جدول 
 مقوله ها کدهای ثانویه ردیف

 عوامل مرتبط با بازار فروش وی ابیبازار مهارت کسب  1
 تقاضا حجم به توجه  2

 محصولی رقابت قدرت  3
 کنندگان مصرف به توجه  4

 محصول واردات و صادرات تیوضع  5

 انیمشتر ازین و بازار به توجه  6

 عوامل مرتبط با تولید صادراتی مبنا بر دیتول  7
 هیسرما بازگشت دوره برآورد  8
 عاتیضا حداقلی مبنا بر دیتول  9

 هیاول مواد نیتامی مباد ازی آگاه  10

 نهیبهی ها روش از استفاده  11

 در تولید روز علم از استفاده  12
 استانداردی ها ستمیس از استفاده  13

 روز بهی ها ستمیس از استفاده  14

 محصولی برای فیک برنامه داشتن  15

 عوامل مدیریتی درستی زیر برنامه  16
 بلندمدت و مدت کوتاه اهداف  17

 خبره مشاوران از استفاده  18

 متخصصی کار میت  19

 باتجربهی روهاینی ریبکارگ  20

 مناسبی استراتژ داشتن  21

 کالن و خرد اهداف داشتن  22
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 نانهیب واقع اهداف  23

 روشن و مشخص اهداف  24

 تیریمد دانش کسب  25

 کار و کسب طرح داشتن  26

 مدت بلند هدف و انداز چشم داشتن  27

 موفقی الگو داشتن  28

 یکاربردی ها آموزش  29

 یقو ارتباطات وی ساز شبکه  30

 متخصصان و خبرگان از استفاده  31

 التیتسه جذب جهت مناسبی زیر برنامه  32

 یراهبرد و جامع برنامه داشتن  33

 کاربلد رانیمد  34

 زمان اساس بری گذار هدف  35

 عوامل مرتبط با کارآفرین نانهیخوشب افکار داشتن  36
 نیکارآفر پشتکار و تالش  37

 موجودی های تکنولوژ بایی آشنا  38

 دیتول کار بایی آشنا  39

 مرتبط التیتحص داشتن  40

 یریپذ تیمسئول  41

 یصنعت کار تجربه  42

 ینوآور  43

 ییگرا عمل  44

 نظر مورد صنعت در تخصص  45

 بروز اطالعات داشتن  46

 یستمیس تفکر داشتن  47

 استقامت و صبر  48

 یریپذ سکیر و شجاعت  49
 عوامل محیطی مناسبی مکان تیموقع  50
 موجود سکیر و تیقطع عدم به توجه  51

 یدولتی ها بخشنامه و نیقوان از کامل شناخت  52

 مناسبی طیمح شناخت  53

 یگذار هیسرمای ها چالش از اطالع  54

 یگذار هیسرما منطقه شناخت  55
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 ربطیذیی اجرای ها دستگاه تیحما وی همکار  56
 

به شکل  MaxQDAبنابراین مدل تحقیق در سطح مقوله ها، طبق خروجی نرم افزار 
 زیر خواهد بود :

 
 

با درنظر گرفتن عوامل جزئی ، مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به شکل 
 زیر درآمد :
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  . خروجی نرم افزار مکس كیودا بدون در نظرگرفتن عوامل جزئی1شکل 
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 . خروجی نرم افزار مکس كیودا با در نظرگرفتن عوامل جزئی2شکل 

مقوله کلی بر موفقیت یک کارآفرین در  5جدول و نمودارهای فوق نشان می دهد که 
مرتبط با بازار، عوامل مرتبط با  صنایع کوچک و متوسط تاثیرگذار بوده که شامل عوامل

تولید ، عوامل مدیریتی ، عوامل مرتبط با کارآفرین و عوامل محیطی می باشد.در زیر به 
بحث و تحلیل نتایج مربوط به هرکدام از این مقوله ها به همراه زیر مقوله های مرتبط با 

 آن خواهیم پرداخت.
 

 عوامل مرتبط با كارآفرین

فرین به عنوان سنگ بنای عوامل موفقیت سرمایه گذار شناخته عوامل مرتبط با کارآ
می شود.این امر در تعاونی ها می تواند به صورت صفات و ویژگی های هیات مدیره یا 
مدیرعامل تعاونی نمایان گردد. اگرچه دستگاه های دولتی، عوامل اقتصادی ، سیاسی ، 

 ک سرمایه گذار را تحت تاثیر قرارفرهنگی و اجتماعی هریک به نوعی می توانند فعالیت ی
دهند. اما بایستی اذعان نمود آنکه در خط مقدم سرمایه گذاری بخش صنعت حضور دارد 
شخص کارآفرین بوده و ویژگی های او می تواند پیوستاری از شکست کامل تا موفقیت 
کامل برایش ترسیم نماید. با توجه به مشکالت عدیده در حوزه سرمایه گذاری کشور 
)بروکراسی اداری، مشکالت بانکی و نقدینگی، بهره وری پایین، عدم حمایت های دولتی 
و ...( سرمایه گذار می بایست کامال با چالش های پیش رو آشنایی داشته باشد و با پشتکار 
قوی و محکم وارد عرصه صنعت شود تا بتواند با چاشنی تالش، اراده فوالدین و صبر در 

 برسد.این حوزه به نتیجه 
سرمایه گذاری فعالیتی پیچیده محسوب می شود که عوامل مختلفی در موفقیت یا 
شکست آن ایفای نقش می کند. این مسئله در زمان بحران و مشکالت اقتصادی بیش از 
پیش خود را نشان می دهد. اما یکی از عومل مهم در موفقیت سرمایه گذاری ، فرد سرمایه 

گی های خاصی همچون صبر ، خوش بینی ، تخصص و... در گذار بوده و وی باید از ویژ
این زمینه برخوردار باشد.سرمایه گذار موفق یک سرمایه گذار خوش بین است ، همواره 
باید این باور و امید که شرایط بهتر شده و رشد اقتصادی ادامه پیدا   می کند در ذهن 

در مسیر رکود ، افت شاخص ها و سرمایه گذار باشد . در غیر اینصورت اگر جهان را مدام 
افزایش مشکالت اقتصادی بداند خیلی زودتر از آن چیزی که انتظار می رود با شکست 

 مواجه می شود. 
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بییشتر مولفه هایی که مرتبط با کارآفرین می باشند به شخص کارآفرین ، ویژگی های 
 اشته و عوامل کلیذاتی او ، سوابق کاری و تحصیالتی و دیگر موارد شخصی او ارتباط د

دیگر مانند تولید ، بازار و ... تاثیری بر شخص کارآفرین نخواهد داشت. عواملی چون ابتکار 
و نوآوری در شخصیت کارآفرین موجب می گردد با جستجوی فرصت های مختلف از 
جمله فرصت های بازار، نیازهای مشتری،منابع، فناوری و مقررات قانونی ، با انگیزه 

بررسی تحقیقات پیشین نشان  (Kusa et.al,2021سمت موفقیت حرکت کند. ) بیشتری به
می دهد که یافته های تحقیق در این بخش در تحقیقات داخلی با تحقیقات زبردست و 

 ( ، احمدی،1390( ، محمدی و عسگری )1388( ، رازقندی و درانی )1385رستم زاده )

( همخوانی داشته و در 1396اران )( ، محمدزاده و همک1390 ) خداشناس و باباشاهی
( ، ادواردز Carter & Auken., 2006تحقیقات خارجی نیز با تحقیقات کارتر و اوکن )

( ، 2014( ، دیزاریدیس و موسیلیس )Benzing et al., 2009( ، بنزینگ و دیگران )2008)
( Kieu & Trang, 2016( ، کیویی و تانگ )Benzazoua et al., 2015بنزازوا و دیگران )

( همخوانی 2003همخوانی دارد.این نتیجه تحقیق به طور ویژه با نتایج تحقیقات پراگ )
داشته به طوریکه او تجربه مفید )و مرتبط( کارآفرین را که مرتبط با شخص کارآفرین می 
باشد عامل اساسی در موفقیت او می داند. همچنین با تحقیقات بسیاری از محققان نیز 

ابهت هایی است به طوریکه هرسه این تحقیقات ویژگی های شخص کارآفرین دارای مش
را بطور کلی عامل موفقیت وی دانسته و هریک به بررسی جنبه خاصی از این ویژگی ها 

 (.Barun, 2006;Curter,2006;Marchtta2012)پرداخته اند
نعتی صیکی از عوامل مهم در موفقیت صنعتی داشتن تجربه کارصنعتی است. تجربه 

کارآفرین در موفقیت و شکست صنعت بسیار تاثیرگذار است؛ به عنوان مثال فردی پس 
از مراجعه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و اخذ جواز تاسیس متوجه می 
شود که امکان ورود ماشین آالت این صنعت ) به دلیل تحریم یا دیگر موارد ( وجود ندارد 

عت به راحتی قابل دستیابی نبوده و یا اینکه متخصصان کافی جهت و یا مواد اولیه صن
اجرای این طرح در کشور وجود نداشته و تامین متخصصان خارجی نیز هزینه زیادی دارد 
که در توان او نیست. در شرایط اقتصادی حاکم بر ایران از جمله وجود تورم که در بخش 

سرمایه گذار را دچار غیره  مواد اولیه وستمزد نیروی انسانی،هایی مانند تهیه زمین،د
مشکل می نماید و یا افزایش نرخ ارز که موجب افزایش قیمت ورود ماشین آالت صنعتی 
خارجی و افزایش هزینه استفاده از نیروهای متخصص خارجی می گردد هرگونه اشتباه یا 

. آفرین گرددفرآیند آزمون و خطا می تواند موجب تحمیل هزینه های سنگین بر فرد کار
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به همین جهت فردی که پای در عرصه کارآفرینی صنایع کوچک و متوسط می گذارد 
ضروری است تجربه مفیدی از کار در بخش صنعت و مخاطرات آن داشته باشد. داشتن 
سابقه صنعتی می تواند در حوزه های زیر به کارآفرین کمک نماید : بهبود تعامل با دستگاه 

رنامه ریزی بهتر برای تولید محصولی جدیدتر متناسب با نیاز بازار ، های دولتی مربوط ، ب
شناخت بهتر از بازار و کانال های توزیع و فروش محصول ، شناخت بهتر از بازارکار و 
نیروری انسانی متخصص ، تخمین بهترو دقیق تر از هزینه های کارآفرینی شامل هزینه 

ی ، ساخت کارگاه و... ،  تخمین بهترو دقیق تر های قانونی ، خریدزمین ، امتیازات قانون
از هزینه های تولید محصول از ابتدای ایجاد نمونه اولیه محصول تا فروش به مصرف کننده 
، کاهش زمان تاسیس واحد صنعتی ، استفاده بهتر از تسهیالت بانکی. بنابراین باتوجه به 

ور د امکان سنجی مالی پروژه را به طموارد باال سابقه صنعتی فرد کارآفرین می تواند فرآین
 مناسبی بهبود بخشد.

دهد داشتن عامل مهم دیگری که می تواند موفقیت کارآفرین را تحت تاثیر قرار 
( معتقد است تحصیالت مرتبط می تواند راه را 2003می باشد.پراگ )تحصیالت مرتبط 

انه کارجدید بپردازد. متاسفبر کارآفرین ساده تر نموده و به طور موثرتری به ایجاد کسب و 
بخش زیادی از سرمایه گذاران صنعتی ، معموال بدون مطالعه و مهارت کافی بدنبال اخذ 
جواز تاسیس می روند و اغلب بر اساس شنیده هایی راجع به سود دهی باالی برخی 
صنایع اقدام به احداث واحد تولیدی نموده  و بیشتر دنباله رو واحدهایی هستند که تا 

دودی موفق عمل نموده اند. تحصیالت مرتبط می تواند افق دید کارآفرین را وسعت ح
بخشیده و تحلیل دقیق تری در خصوص تولید کاال در اختیار او بگذارد. به طور دقیق تر 
می توان گفت فردی که تحصیالت مرتبط با زمینه صنعتی موردنظر خود دارد نسبت به 

یشتری داشته و تخمین بهتری از مخاطرات تولید کاالیی امکان سنجی فنی پروژه توانایی ب
با کیفیت خواهد داشت. عدم مهارت و تخصص های الزم در زمینه صنعت مورد نظر 
معموال باعث می گردد که افراد از دانش و فناوری به روز استفاده نکنند و این عامل معموال 

ابت با سایر رقبا شده و در منتج به عدم سوددهی و یا سود دهی پائین و عدم توان رق
نهایت به شکست یک واحد تولیدی منجر گردد. همچنین تحصیالت مرتبط کارآفرین از 
دو جنبه اساسی دیگر نیز می تواند بر بهبود وظایف او به عنوان یک مدیر کمک کند: اوال 
در گزینش نیروی انسانی متخصص ، بهتر عمل نموده و بدنه تخصصی سازمان به درستی 

خته خواهد شد. دوما باتوجه به تخصص خود در صنعت موردنظر کنترل بهتری بر سا
کارکنان و فرآیندهای تولید خواهد داشت. بدیهی است جهت انجام جزئیات طرح های 
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سرمایه گذاری نیاز به جذب نیروی متخصص وجود دارد. اما ضروری است فرد سرمایه 
 ید آن کاال داشته باشد.گذار نیز اطالعاتی از کلیات فنی و چرخه تول

داشتن روحیه کارآفرینانه )ریسک پذیری، نوآوری و پیشرو بودن( همانطور که بسیاری 
اند برای موفقیت یک شرکت جدید و نوپا ضروری است. ایجاد یک از تحقیقات اثبات کرده

شرکت جدید در هر ابعادی همراه با شرایط مبهم است و بنابراین ریسک پذیری، شجاعت 
های پیش رو برای هر شخصی که اقدام به تأسیس شرکت ترسیدن از موانع و دشواریو ن

اتی های ذها اگرچه قابل تدریس و یادگیری است ولی مشخصهکرده الزم است. این ویژگی
فرد )شخصیت( و همینطور شیوه بزرگ شدن فرد )تأثیر خانواده و الگوهای دوران کودکی 

 و جوانی( بسیار اثر دارد.
های حیاتی برای هر شخصی است که گرایی یا پیشرو بودن نیز جزو ویژگیعمل

خواهد شرکتی را تأسیس کند و پیش ببرد. ایجاد و رشد دادن شرکت فرایندی بسیار می
محیطی زیادی وجود دارد. عده زیادی هستند که -های شخصیمبهم است و بازدارنده

 اند؛ بنابراینشان را اجرایی نکردهو ایده اندعلیرغم داشتن ایده هنوز دست به اقدام نزده
آفرین حیاتی است. داشتن نوآوری )یک نگاه نو و نیاز به این ویژگی برای شخص فرصت

متفاوت به آنچه در حال حاضر هست اعم از خود محصول، خدمات یا روش اجرا( زمانی 
اتوجه به ابراین بهای شخصیتی ضروری باشد. بنکه بازار رقابتی است نیز باید جزو ویژگی

موارد فوق می توان گفت عوامل مرتبط با شخص کارآفرین نقش مهمی در موفقیت سرمایه 
 گذاران در حوزه صنایع کوچک و متوسط خواهد داشت.

 عوامل محیطی

عوامل مرتبط با محیط سرمایه گذاری معموال از عوامل مرتبط با کارآفرین تاثیرپذیرفته 
ر خواهند بود. به عنوان مثال هنگامی که کارآفرین سابقه کار و بر سایر عوامل تاثیر گذا

صنعتی داشته باشد به طور مناسب تری می تواند با بخشنامه ها و دستورالعمل های 
دولتی که بخشی از عوامل محیطی می باشند دست و پنجه نرم کند؛ یا کسی که تالش 

یت و ریسک محیطی و و پشتکار داشته و به آینده خوشبین است ترسی از عدم قطع
چالش های تحمیلی از طرف محیط سرمایه گذاری نخواهد داشت و آنها را پشت سر 
خواهد گذاشت.از طرف دیگر عوامل محیطی با عوامل مدیریتی رابطه دو طرفه داشته و 
هم بر آن ها تاثیر گذاشته و هم تاثیر می پذیرد. به عنوان مثال حمایت های دولتی می 

رای برنامه ریزی بهتر مدیران و استفاده مناسب تر از تسهیالت فراهم نموده تواند راه را ب
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و همچنین عواملی چون تفکر استراتژیک و تعیین برنامه راهبردی برای شرکت می تواند 
 بر کاهش شرایط عدم قطعیت و ریسک موجود تاثیر گذارد. 

بهت های زیادی بررسی تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد این گروه از عوامل مشا
( عنوان 1377داریانی ) با تحقیقات داخلی و خارجی دارد. به عنوان مثال تحقیق احمدپور

 ، غیرمالی و مالی های کمک وجود ، دولت های سیاست ، محیطی عوامل می دارد : در
موفقیت کارآفرین تاثیر می گذارد. به طور مشابه محمدزاده  بر گونی هم و ، پویایی رقابت

( عنوان نمودند که کمک های مالی و غیرمالی دولت به عنوان یکی از 1396همکاران )و 
( 1396عوامل محیطی موثر بر موفقیت سرمایه گذاری است. همچنین پزشکی و همکاران )

نیز عوامل محیطی را بر موفقیت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد موثر 
 خداشناس و باباشاهی ، احمدی، ( 1389 ) ز شفیعیمی دانند. در دیگر تحقیقات نی

( بر اهمیت عامل محیط سرمایه گذاری تاکید نموده 1395، خنیفر و همکاران ) (1390)
( بر اهمیت قوانین Benzazoua et al., 2015اند. در تحقیقات خارجی نیز بنزازوا و دیگران )

هم تاکید نموده و اوباجی و دولتی و روش های تامین مالی به عنوان یک عامل محیطی م
( سیاست های دولتی را عاملی اساسی در موفقیت سرمایه گذاری Obaji, 2018دیگران )

 در صنایع کوچک و متوسط دانسته اند.

سرمایه گذاری در بستری انجام می شود که کامال وابسته به شرایط محیطی است و 
ت الشعاع خود قرار می دهد. به تغییر در هریک از آنها کل پروژه سرمایه گذاری را تح

همین دلیل شناخت کامل از عواملی مانند بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی ، 
همکاری دستگاه های اجرایی ، شرایط اقتصادی منطقه ، آشنایی سرمایه گذار با منطقه 

علی ف سرمایه گذاری و... الفبای انجام هر سرمایه گذاری است. با توجه به شرایط ناپایدار
و کوتاه بودن عمر تصمیمات کالن اقتصادی و سیاسی کشور، هر سرمایه گذاری باید عدم 
قطعیت فضای موجود و ریسک تغییرات مرتبط با آنها مد نظر قرار دهد. بومی بودن 
کارآفرین و شناخت مناسب از منطقه سرمایه گذاری یکی از همین عوامل برای موفقیت 

. بنابر یافته های تحقیق، فردی که بومی منطقه سرمایه در صنایع کوچک و متوسط است
در این امر موفق خواهد بود. این عامل به میزان تطابق محل   %70گذاری باشد با احتمال 

تولد و محل زندگی فرد با منطقه سرمایه گذاری او می پردازد. بومی بودن کارآفرین از 
و تاثیرگذار باشد : یکی از این جنبه ها چند جنبه مهم می تواند بر فعالیت کارآفرینانه ا

شناخت بازارها و نیاز مردم منطقه می باشد.برای اینکه یک پروژه توجیه اقتصادی داشته 
باشد بایستی ابتدا امکان سنجی اقتصادی صورت گیرد و این مورد بدون در نظرگرفتن 
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ی در صنایعی است بازارفروش کاال خلل پذیرخواهد بود. دومین مورد ، مخاطرات کارآفرین
که مواد اولیه آن در همان منطقه تامین می گردد.به عنوان مثال واحدهایی که در صنایع 
تبدیلی کشاورزی فعالیت می نمایند بایستی عالوه بر آگاهی از وضعیت 
جغرافیایی،توانمندی ها و حاصلخیزی خاک منطقه، آگاهی مناسبی از زمین های مرغوب 

ویا واحدهایی که در زمینه صنایع معدنی فعالیت می نمایند اغلب منطقه نیز داشته باشند.
درخصوص بهره برداری از سنگ معدنی با مخالفت اهالی منطقه روبرو می شوند به طوریکه 
گاه روستائیان از طریق شورای روستا و دهیاری ها بدلیل برداشت و به زعم آنان هدر 

د و یا ادامه فعالیت سرمایه گذار جلوگیری رفتن ثروت منطقه توسط افراد غیربومی از ایجا
می نمایند. سومین مورد در این خصوص شناسایی مخاطرات زیست محیطی در منطقه 
سرمایه گذاری است. سازمان محیط زیست وظیفه ارزیابی محیط زیستی در مورد تمام 

ود اه خصنایع را دارد و هر صنعت متناسب با نوع تولیدی که انجام می دهد باید در جایگ
مستقر شده و شروع به فعالیت و تولید نماید. معموال برخی از طرح هایی که جواز تاسیس 
اخذ نموده اند بدلیل ناآگاهی از شرایط منطقه ، در اخذ تائیدیه های سازمان محیط زیست 
دچار مشکل شده و یا تاخیر زیاد در تائید طرح موجب انصراف سرمایه گذار از ادامه روند 

وانه بهره برداری می گردد. و درنهایت مورد دیگری که ممکن است کارآفرین را صدور پر
 با مشکل روبرو کند تایید زمین احداث کارخانه می باشد. 

عامل مهم دیگر در این دسته همکاری و هماهنگی دستگاه های دولتی است. چرا 
رایج  یکی از علل سرمایه گذار پیش از آنکه به خط تولید برسد خسته و ناتوان می شود ؟

این فرسایش عبور از هفت خان مجوزهای دولتی است و متاسفانه سیستم مراجعه حضوری 
به ادارات است که توان سرمایه گذار را  می گیرد. برای معرفی بهترین راه برای سرمایه 
گذاری نیازمند ایمنی مسیرهای قانونی تا انتها هستیم. در واقع بدون نظارت و ایمنی 

سرمایه گذار پیوسته با بحران های بسیاری روبرو خواهد شد. از اینرو در اختیار  مسیر،
داشتن منشور سرمایه گذاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا بدانیم چگونه باید در 

 تمامی زمینه ها با سرمایه گذار ، برخورد مناسب داشته باشیم . 
ت، تغییر بخشنامه ها و عامل دیگر در عدم موفقیت سرمایه گذاران بخش صنع

دستورالعمل ها و صدور دستورالعمل های خلق الساعه است که موجب می گردد فردی 
که بر اساس آگاهی های خود از وضعیت صنعت کشور ، وضعیت تسهیالت، استعالمات 

پا به عرصه سرمایه گذاری در این حوزه  گذارده، گاه با تغییر یک دولت به  غیره الزم و
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با تغییرات عمده مواجه شده و بعضاً قادر به ادامه سرمایه گذاری و تکمیل دولت دیگر 
 پروژه نباشد.

در این حوزه نیز ریسک سرمایه گذاری را افزایش  قوانین مخل و متناقضهمچنین 
داده است. به طوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولّی تولید کشور، جهت 

عناوین مجوزها، مقررات مخل رفع مشکالت قانونی حوزه مجوزهای صنعتی اقدام به اعالم 
ح آنها به وزارت اقتصاد بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصال

نموده است که بخش صنعت آن به طور کلی و دارایی جهت طرح در هیأت مقررات زدایی 
 مورد می باشد: 9شامل 
دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی .1

ررات و دریافت مجوز انطباق مق. 2 صنعتی؛ )زمان بر بودن استعالمات صورت گرفته(
 هایضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک

سازمان محیط زیست و نمایندگان استانی آن علیرغم آنکه بر اساس مقررات و )صنعتی
های ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک

ها نیز به ما برای واحدهای مستقر در شهرککنند اصنعتی مجوزهای جداگانه صادر می
دریافت .3( شودای مشابه دارند که منجر به دوباره کاری میطور مجزا جهت استقرار رویه

مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سالمت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی 
دریافت . 4( ه)زمان بر بودن استعالمات صورت گرفت،)مربوط به دانشگاه علوم پزشکی(

ده های تولیدی )موضوع مامجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیت
صدور پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه . 5 قانون هوای پاک( 11

استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی؛ )توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی 
های آب، برق و گاز جهت دریافت استعالم از شرکت .6(ه کل استاندارد، به طور موازیو ادار

مجوز تأمین نیاز صنعت؛ )زمان بر بودن استعالمات صورت گرفته و هزینه بر بودن انشعابات 
دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی جهت . 7( آب، برق و گاز

گذاری زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی ایجاد واحد صنعتی؛ )وا
تمدید مجوزهای محیط زیست؛ )عدم ثبات مقررات .8 (منوط به ارائه جواز تاسیس است

و ضوابط در صدور مجوزهای محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی به طوری که با 
مه فعالیت واحد وجود سرمایه گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادا

عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور . 9( گرددتولیدی می
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جواز تأسیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضوری به ادارات 
 .1کل مالیاتی

ی باشد م قوانین پولی ، مالی و بانکیمشکل دیگر صنایع کوچک و متوسط در حوزه 
که تعیین سود علی الحساب به سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی که بعضًا به طوری 

در برخی سال ها بیش از نرخ تورم می باشد موجب خواهد شد تا سرمایه ها به جای 
حرکت به سمت تولید به سمت پس اندازهای بانکی جاری شده و موجب دلسردی تولید 

ید کنندگان ترجیح می دهند به جای کنندگان گردد. چرا که در این وضعیت اوالً تول
پذیرش مخاطرات سرمایه گذاری، پول خود را در بانک ها پس انداز کنند و سود تضمینی 
دریافت کنند و ثانیاً بانک ها به دلیل پرداخت سود تضمینی به مردم مجبور خواهند بود 

در هر دو برای جبران این سود، درصد سود باالتری از واحدهای تولیدی اخذ کنند که 
صورت به ضرر تولید خواهد بود. همچنین وجود تشریفات و پیچیدگی ها و اخذ تضمین 
های سنگین از تولید کنندگان که همگی در بخشنامه های بانکی الزام قانونی دارد موجب 
خواهد شد، بیشتر تولید کنندگان موفق به اخذ تسهیالت بانکی نشده و سرمایه اندک 

 دیگر چون مسکن،طال و ارز سرمایه گذاری نمایند. خود را در بازارهای 

از طرفی نوسانات ارز و تغییرات بازار ناشی از سیاست های دولت در واردات و صادرات 
کاالها نیز سرمایه گذاران را با ریسک باالیی مواجه می کند به طوریکه در میانه راه سرمایه 

بین خواهد رفت و سرمایه گذار دیگر قادر گذاری با تغییر قیمت ارز توجیه مالی پروژه از 
به تامین هزینه های ورود ماشین آالت به کشور و استفاده از نیروی متخصص خارجی 
نخواهد بود. همچنین با تغییر سیاستها در واردات یا صادرات یک کاال ممکن است پروژه 

ی خود اقتصادای که به منظور تولید یک کاالی خاص افتتاح گردیده پس از مدتی توجیه 
را از دست داده و به صورت ناتمام رها گردد. درنهایت می توان گفت بطور خالصه شناخت 
عوامل محیطی )فرصت ها و تهدیدها( مقدمه ی برنامه ریزی برای اهداف و تعیین 

 استراتژی های درست هر سرمایه گذاری موفق است.

 
 عوامل مدیریتی

یه گذار در تعاونی های صنایع کوچک و عامل کلی دیگری که بر موفقیت یک سرما
متوسط تاثیرگذار خواهد بود عوامل مدیریتی می باشد. این عوامل با داشتن تاثیر دو طرفه 
                                                                                                                                  

 www.Mimt.gov.ir سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت به نشانی : 1.
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نسبت به عوامل بازار ، عوامل تولید و عوامل محیطی هم می توانند بر آنها تاثیر بگذارند 
ن یک طرح کسب و کار و هم از آن عوامل تاثیر خواهند پذیرفت. به عنوان مثال داشت

مناسب می تواند بر عوامل مرتبط با بازار که از جمله شناخت مناسب مشتریان و بازارهای 
هدف است تاثیر بگذارد و به طور متقابل تغییرات برنامه های رقبای بازار و نیازهای مصرف 

مل کنندگان می تواند موجب تغییرات اهداف و برنامه های سازمان گردد. در خصوص عوا
تولید نیز همین رابطه برقرار است؛ به عنوان مثال برنامه ریزی مناسب جهت جذب 
تسهیالت  می تواند با پیش گیری از اثر تورمی قیمت ها ، خرید ارزان تر مواد اولیه را به 
دنبال داشته که موجب تولیدی ارزان تر خواهد شد. و همچنین تولید بر اساس یافته های 

ب صرفه جویی در کاهش هزینه ها شده که مدیریت می تواند مبالغ علمی و به روز موج
این هزینه ها را حفظ و در مصارف دیگری مانند آموزش و توسعه سرمایه انسانی بکارگیرد. 
همچنین عوامل مدیریتی گاهی از عوامل محیطی تاثیر پذیرفته )به عنوان مثال تغییر 

را با چالش هایی از جمله برنامه ریزی  بخشنامه ها و قوانین دولتی می تواند مدیریت
مجدد و تغییر اهداف روبرو نماید( و گاهی نیز بر عوامل محیطی تاثیر می گذارند به 
طوریکه داشتن برنامه های راهبردی با درنظر گرفتن فرصت ها و تهدیدهای محیطی می 

 تواند منجر به واکنش درست نسبت به تغییرات عوامل محیطی باشد.
قیقات پیشین نشان می دهد که یافته های تحقیق در این بخش در بررسی تح

( 1388( ، رازقندی و درانی )1385تحقیقات داخلی با تحقیقات زبردست و رستم زاده )
( همخوانی داشته و در تحقیقات خارجی نیز با تحقیقات 1388، مهرعلی زاده و سجادی )

( ، بنزینگ و 2008و عبدالرحیم )( ، االسدی Carter & Auken., 2006کارتر و اوکن )
( ، بنزازوا و دیگران 2014( ، دیزاریدیس و موسیلیس )Benzing et al., 2009دیگران )

(Benzazoua et al., 2015( کیویی و تانگ ، )Kieu & Trang, 2016اوبا ، )ی و دیگران ج
(Obaji, 2018همخوانی دارد به طوریکه بیشتر این تحقیقات عوامل مرتبط با ) مدیریت 

مانند آموزش ، توجه به نیروی انسانی ، داشتن استراتژی و طرح کسب و کار را بر موفقیت 
کارآفرینان موثر دانسته اند. براساس یافته های تحقیق عوامل گوناگونی در دسته بندی 
عوامل مدیریتی قرار می گیرند. از تعیین هدف و برنامه ریزی گرفته تا تیم سازی و داشتن 

ب و کار و آموزش های مناسب. در زیر به بررسی برخی از این عوامل پرداخته طرح کس
 شده است :

داشتن هدف مشخصه اصلی هر فعالیت اعم از سرمایه گذاری است. این هدف می 
تواند جنبه کالن داشته باشد و برای رسیدن به آن باید اهداف خرد هر سرمایه گذاری 
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فعالیت های سرمایه گذاری در چارچوب  مشخص شود. داشتن اهداف باعث می شود
مشخصی انجام شوند و سمت و سوی مشخصی داشته باشند. البته باید توجه داشت که 
صرف داشتن هدف موفقیت پروژه حاصل نمی شود و برای هر هدف می بایست برنامه 

استراتژی  کامال مشخص شامل منابع انسانی و مالی، زمانبندی و فعالیت ها تدوین شود.
ا مسیر رسیدن به هدف ها هستند. به همین دلیل اگر یک سرمایه گذار اهداف خود را ه

به بهترین شکل ممکن انتخاب کرده باشد ولی استراتژی مناسبی برای رسیدن به آنها 
تعریف نکرده باشد پروژه ی ایشان حتما به شکست خواهد رسید. تدوین استراتژی های 

ط خارجی و داخلی شرکت است که همگی آنها راه مناسب نیازمند شناخت کامل از محی
رسیدن به هدف را مشخص می کنند. عوامل شناخت بازار، رقیبان، محصول تولیدی، 

از عوامل موثر بر انتخاب استراتژی درست در راستای اهداف خرد  غیرهسلیقه مشتریان و 
است  نیا کنندینم دایافراد معموال به اهداف خود دست پ نکهیا لیدلاما  و کالن است.

یم عرصه تولید. برندگان رندیگینم یآنها را جد ای کنندیشان را مشخص نماهداف ایکه 
 نیدارند و در ا یاچه برنامه ریمقصدشان کجاست، در طول مس ندیبه شما بگو توانند

 می کند. یآنها را همراه یچه کس ریمس

از طرفی دستیابی به هدف ها با برنامه ریزی درست امکان پذیرخواهد بود. داشتن یک 
برنامه جامع و راهبردی که همه ابعاد مهم سرمایه گذاری را پوشش دهد بایستی از ابتدای 
یک کار مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی در استفاده مناسب از منابع و امکانات و داشتن 

اجرای درست و به موقع فعالیت های مرتبط، موجب کارائی پروژه و  جدول زمانی برای
برنامه ریزی مناسب جهت جذب تسهیالت و تعیین فعالیت ها جهت دستیابی به هدف 

 موجب اثربخشی پروژه خواهد شد. 
از طرف دیگر تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه ها توسط نیروی انسانی صورت خواهد 

اقتصادی و سرمایه گذاری ، عامل سرمایه انسانی یک عامل مهم گرفت.در تمام معادالت 
و معنادار بوده است که نقش آن در تولید می تواند مثبت یا منفی باشد. برای دست یابی 
به هدف های مولد و رشد اقتصادی عالوه بر سرمایه فیزیکی ، نیاز به سرمایه انسانی می 

جهت پیشبرد امور را داشته باشد که این  باشد . اما نیروی انسانی بایستی تخصص الزم
، معرف مهم ترین که در این میان آموزش های تخصصی امر در گرو عوامل گوناگونی است

نوع سرمایه گذاری انسانی بوده که با ارتقای مهارت ها دانش و توان حرفه ای و مدیریتی 
ر گرو نیروی تنها د کمک شایانی به رشد اقتصادی می نماید.تولید بیشتر و کیفیت باالتر

کار با صالحیت است و قابلیت های نیروی کار تحت تاثیر آموزش توسعه می یابد. و 
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آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقا یافته و 
آن را به صورت سرمایه انسانی درآورد. به عالوه یک مدیریت موثر و کارا بدون داشتن 

کار امری دشوار و تاحدودی غیرقابل انجام است. طرح کسب و کار است که  طرح کسب و
ارائه داده و او را  غیره به کارآفرین چشم انداز مناسبی از پروژه ، بازار ، رقبا ، ذینفعان و

 کمک می نماید تا با بررسی توانایی ها و منابع خود گام در این راه مهم بگذارد.

 
 عوامل مرتبط با تولید

ل مرتبط با تولید نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و ضمن تاثیر پذیرفتن از عوام
عوامل مدیریتی و عوامل محیطی می تواند بر عوامل مدیریتی تاثیرگذار باشد. به عنوان 
مثال همواره تغییر بخشنامه ها و مقررات دولتی در حوزه های صنعتی مانند منع ورود 

یست محیطی می تواند فعالیت های مرتبط با تولید را برخی ماشین آالت یا مقررات ز
تحت تاثیر قرار دهد. به عالوه نداشتن اطالع کافی از شرایط محیطی ممکن است در حوزه 
هایی چون تامین مواد اولیه و یا صادرات کاال نیز کارآفرین را با مشکالت عدیده ای روبرو 

تولید آن از ضروریات استراتژیک  نماید. همچنین مدیریت طراحی محصول و بهینه سازی
 (.carneiro et.al,2021برای صنایع کوچک و متوسط می باشد)

اگرچه در تحقیقات پیشین توجه کمتری به عوامل مرتبط با تولید گردیده است اما 
بررسی ها نشان می دهد که یافته های تحقیق در این بخش در تحقیقات داخلی با 

( همخوانی 1388( ، مهرعلی زاده و سجادی )1388ه )تحقیقات انصاری و سلمانی زاد
( ، Benzing et al., 2009داشته و در تحقیقات خارجی نیز با تحقیقات بنزینگ و دیگران )

( مشابهت Benzazoua et al., 2015( ، بنزازوا و دیگران )2014دیزاریدیس و موسیلیس )
گی های شرکت و صنعت را از هایی دارد به طوریکه این تحقیقات مهارت های فنی و ویژ

 عوامل موفقیت سرمایه گذار دانسته اند.
براساس یافته های تحقیق عوامل گوناگونی در ارتباط با تولید می توانند بر موفقیت 
سرمایه گذار تاثیر گذار باشند که از جمله آنها می توان به تولید بر مبنای صادرات ، تولید 

م روز و روش های بهینه تولید و آگاهی از مبادی تامین با حداقل ضایعات ، استفاده از عل
مواد اولیه نام برد. مفاهیمی مانند بهره وری، کارایی و اثر بخشی باعث شده اند تا حوزه 
صنعت کامال به سوی تخصصی شدن پیش رود. به همین دلیل بایدبرای موفقیت در این 

هت رسیدن به این شاخص ها زمینه با علم روز پیش رفته و از بهینه ترین روش هاج
استفاده نمود. در حالی که تحقیقات نشان می دهد بکارگیری فناوری های صنایع نسل 



 38 ةشمار -و كشاورزی تعاون                                           فصلنامه تعاون و كشاورزي  125   

  

چهارم یا همان صنایع هوشمند در بیشتر صنایع کوچک و متوسط دنیا به دلیل محدودیت 
(؛ بنابراین در Tariq & Soontag,2020) های مالی و ضعف دانشی؛ مغفول مانده است

شرایط داشتن تیمی از افراد متخصص در کنار مدیریت قوی برای سرمایه گذاری بهترین 
 موتور پیشران حرکت به جلو خواهد بود. 

عده ای از افراد که جهت سرمایه گذاری های صنعتی مراجعه می نمایند اطالعات 
کافی در خصوص شرایط سرمایه گذاری از جمله تامین مواد اولیه در حوزه مورد نظر خود 

ا ندارند . گاهی فرد کارآفرین بدون اطالع کافی از اینکه مواد اولیه صنعت به راحتی قابل ر
دستیابی نبوده اقدام به سرمایه گذاری نموده و پس از مدتی با مشکل تامین مواد اولیه 
مواجه می شود. متاسفانه یکی از شایع ترین دالیل ناکامی در سرمایه گذاری های صنعتی 

از شرایط صنعت مورد نظر است و وقتی فردی اطالعی از زیر ساخت  بحث عدم آگاهی
های الزم در یک صنعت را ندارد چگونه ممکن  است بتواند در آن صنعت حرفی برای 

 گفتن داشته باشد.
از طرفی استفاده از روش ها و استاندارد های روز دنیا نیز نقش مهمی خواهد داشت. 

ه گیری از توان متخصصان دیگر قابل جبران خواهد این روش ها، گاهی با آموزش و بهر
بود. اما گاهی نیاز به تغییرات ماشین آالت و به روز آوری آن خواهد داشت که می تواند 
با توجه به شرایطی همچون تحریم ، افزایش نرخ ارز )که موجب باال رفتن هزینه دستگاه 

جدید ، کارآفرین را با چالش  های خارجی شده( یا نداشتن دانش فنی کار با ماشین آالت
های مهمی روبرو نماید. در صنایع تولیدی ، روش ها ، ابزارها و تکنیک های طراحی در 
خدمت تولید مصنوع فیزیکی و ملموس می باشد. که همین امر می تواند بر اهمیت و 

 (.carneiro et.al,2021لزوم طراحی مناسب و استفاده از علم روز صحه گذارد. )

 
 عوامل مرتبط با بازار

بر اساس یافته های تحقیق عوامل مرتبط با بازار یکی دیگر از عوامل اصلی موفقیت 
در صنایع کوچک و متوسط است؛ این عوامل از عوامل مرتبط با محیط تاثیر پذیرفته و با 
عوامل مرتبط با مدیریت رابطه دوطرفه دارد. به عنوان مثال برنامه ریزی درست و تعیین 

شناخت درست از بازار و مشتریان امکان پذیر خواهد بود و از استراتژی های مناسب با 
طرفی صادرات به کشورهای دیگر و کسب سهم بازار بیشتر چه در بازارهای داخلی و چه 
 در بازارهای خارجی مستلزم مدیریت صحیح منابع و امکانات و تعیین اهداف درست است. 
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حقیق در این بخش در بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که یافته های ت
( 1377تحقیقات داخلی با برخی تحقیقات دارای مشابهت می باشد ؛ احمدپور داریانی )

عامل توجه به رقابت و بازار رقابتی را در موفقیت کارآفرینان ایرانی موثر دانسته و زبردست 
 ( عامل توجه به مشتری و مشتری مداری و ارتباطات را در موفقیت1385و رستم زاده )

 Carterکارآفرینان آذربایجان شرقی موثر می داند ؛ در تحقیقات خارجی نیز کارتر و اوکن )

& Auken., 2006( توجه به بازارهای پیرامونی و بنزازوا و دیگران )Benzazoua et al., 

های بازاریابی را در موفقیت کارآفرینی صنایع کوچک و متوسط  از مهارت( استفاده 2015
 ست.موثر دانسته ا

سرمایه گذاری در بخش صنعت شامل پارامترهای موثر زیادی اعم از مسائل مالی، 
نیروی انسانی، مباحث فنی و غیره است که هر یک از آنها در جایگاه خود اهمیت به 
سزایی دارند ؛ ولی با توجه به شرایط کنونی کشور یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر 

و کامل از شرایط بازار ، مشتریان و سیاست های کالن سرمایه گذاری شناخت درست 
اقتصادی است.هریک از این پارامترها می توانند اهداف و برنامه نیل به آنها را دچار 
تغییرات اساسی کنند. اگر پارامترهای مربوط به بازار هدف و محیط عمومی و اختصاصی 

آنها کامال تعریف شده و صنعت به درستی مدل شوند و ریسک های مرتبط با هریک از 
اقدامات مرتبط تدوین شوند امکان برنامه ریزی های چند زمانه و هدف گذاری های 

 درست و شفاف  فراهم می شود.
اغلب افرادی که شروع به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی کشور می 

ن اطالعات میتواند نمایند معموال از اطالعات الزم جهت انجام این کار برخوردارنیستند. ای
در زمینه بازار محصوالت باشد.گاه سرمایه گذاران بدون توجه به وضعیت بازار یک کاال و 

که به هیچ وجه توجیه اقتصادی  نحوه فروش آن اقدام به شروع پروژه ای می نمایند
نداشته و در صورت تولید، شرکت را با ضرر و زیان بسیار مواجه خواهد کرد. از جمله 

ه طرح ها می توان به برخی شرکت های ذوب آهن و فوالد در کشوراشاره نمود که اینگون
پس از گذشت سالها از زمان صدور جواز تاسیس و فرسوده شدن ماشین آالت ، کارشناسان 
اعالم نمودند در صورت تولید محصول نهایی با صد درصد ظرفیت ، کارخانه به دلیل 

بود چراکه محصول نهایی چینی مشابه محصول  نداشتن توجیه اقتصادی زیان ده خواهد
فوق از مواد اولیه ورودی به کارخانه های مذکور ارزان تر خواهد بود و در نتیجه تولید 
بیشتر کارخانه برابر است با زیان بیشتر. از طرفی بسیاری از افراد بی اطالع نیز تنها با 

صنعتی می باشند که پس از کپی برداری از محصوالت پررونق به دنبال سرمایه گذاری 
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گذشت مدتی از اخذ جواز صنعتی به دالیلی همچون نداشتن توجیه اقتصادی ، توجیه 
مالی و یا توجیه فنی از این امر سرباز می زنند چرا که متوجه می شوند بازار اشباع شده 

 لو سهمی از آنان برای محصوالت تازه وارد وجود ندارد. همچنین بررسی بازار محصول قب
 ها شرکت مدیران توجه ترین مهماز هر سرمایه گذاری یکی از بهترین راه ها می باشد. 

 کاهش و مصرف بازار به توجه عدم صورت در که باشد متمرکز نکته این روی بر بایست می

ت. داش نخواهد را حیات ادامه امکان شرکت مشتریان مصرف سلیقهتغییر  و مشتریان مصرف
بازار بایستی از ابتدای شروع ایده سرمایه گذاری مورد توجه کارآفرین بنابراین تحقیقات 

 قرار گرفته و در مقاطع مختلف ایجاد کسب و کار نیز به تحلیل شرایط بازار بپردازد.

در صورتی که بخواهیم نیاز جدید را با توجه به محصول عرضه شده به بازار ایجاد 
د نسبت به سایر بخش ها از آیتم های مهم کنیم نیز توجه به مشتریان بالقوه می توان

باشد.بسیاری از نیازهای فعلی بازار با کاالهای موجود تامین می گردند اما هنوز هم فرصت 
های بسیاری در بازار وجود دارد که مشتریان نیازهای بیان نشده یا نیازهای رضایت آور 

واند حوزه نیز کارآفرین می ت داشته ولی کسی به آنها توجهی ننموده است. بنابراین در این
با سنجش نیازهای گوناگون در جامعه هدف خود نسبت به تولید کاالهای جایگزین اقدام 

 نماید.
 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
( نشان می دهد 1390نگاهی به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار)مصوب سال 

صنعتی دخیل باشد در این  که بسیاری از مواردی که می تواند در موفقیت یک تعاونی
قانون وجود دارد اما علی رغم گذشت ده سال از تصویب آن هنوز تعداد زیادی از مواد و 
جزئیات آن مورد غفلت واقع شده که در صورت اجرای کامل می تواند راه را برای موفقیت 

مبنا  کسب و کارها هموار نماید. اما در کنار وجود این قوانین نیاز است تا محققان با
قراردادن پژوهش های قبلی و قوانین موجود، راهکارهای عملی به دولت، تعاونی ها، 
کارآفرینان و سرمایه گذاران ارائه نمایند تا چراغ راه کشور در رشد کسب و کار و افزایش 
اشتغال باشد. به همین جهت پژوهش حاضر نشان داد که پنج گروه کلی از عوامل شامل 

رآفرین ، عوامل مدیریتی ، عوامل محیطی ، عوامل مرتبط با تولید و عوامل مرتبط با کا
عوامل بازار بر موفقیت یک کارآفرین در تعاونی های حوزه صنایع کوچک و متوسط 
تاثیرگذار است. اما آنچه که پژوهش حاضر را به طور مشخص از سایر پژوهش های صورت 

علمی حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی گرفته در این حوزه متمایز می نماید و به ادبیات 
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در صنایع کوچک و متوسط می افزاید معرفی گروه عوامل مرتبط با تولید است. بررسی 
پیشینه تحقیق نشان داد که محققان در کشورهای گوناگون عواملی چون  عوامل 

 دشخصیتی )فردی( ، مدیریتی ، بازاریابی و محیطی را به عنوان نتیجه کارخود آورده ان
اما در هیچکدام از تحقیقات بررسی شده اشاره ای به عوامل مرتبط با تولید نشده است. 
این تمایز بین پژوهش حاضر و دیگر پژوهش ها ممکن است به دلیل استفاده از روش 
های کهنه و منسوخ شده تولید کاال در کشور ایران یا استفاده از ماشین آالت قدیمی در 

باشد ؛ به طوریکه این عامل به عنوان یک عامل اساسی توجه مقایسه با دیگر کشورها 
بیشتر صنعتگران و فعاالن اقتصادی را به خود جلب نموده است.عوامل مرتبط با تولید در 
تحقیق حاضر شامل چندین عامل جزئی مهم می باشد که هرکدام می تواند در موفقیت 

لید بر مبنای صادرات از چند سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد.به عنوان مثال تو
جنبه می تواند در موفقیت سرمایه گذار اهمیت داشته باشد: در شرایطی که کشور با 
کاهش درآمدهای نفتی روبروست و اولویت با صادرات کاالهای غیرنفتی است توجه به 
این عامل می تواند با جلب حمایت های دولتی موجب سودآوری بیشتر بنگاه های تولیدی 

. به عالوه تولید بر مبنای صادرات موجب خواهد شد کاالی تولید شده از کیفیت شود
باالتری )متناسب با بازارهای جهانی( برخوردار بوده و عالوه بر صادرات بتواند سهم 
بازارهای داخلی را نیز بدست آورد. عامل جزئی دیگر که می تواند بر موفقیت سرمایه 

تاثیرگذار باشد تولید بر مبنای حداقل ضایعات گذاران در صنایع کوچک و متوسط 
است.افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه در بسیاری از صنایع موجب گردیده هزینه ضایعات 
نیز باالرود و درنهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده و کاهش فروش محصول 

را به  که ضایعاتگردد.بنابراین سرمایه گذار بایستی از ابتدا به دنبال روش هایی باشد 
حداقل رسانده و تولید کاال بصورت بهینه باشد.کاهش ضایعات بایستی در تمامی مراحل 
فرآیند طراحی ، تولید ، نگهداری ، حمل و نقل و عرضه محصوالت مورد توجه قرارگیرد.این 
عامل در صنایع گوناگون اهمیت متفاوتی خواهد داشت؛ به عنوان مثال تولید سنگ در 

که این امر می تواند در زمان  1درصد ضایعات همراه خواهد بود 50عدنی با حدود صنایع م
رکود ساخت وساز مسکن منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در این رسته گردد.درنهایت 
عامل جزئی دیگری که در پژوهش حاضر آمده است آگاهی از مبادی تأمین مواد اولیه می 

گمان آنکه تامین مواد اولیه به راحتی امکان پذیراست باشد. برخی از سرمایه گذاران به 
وارد بازار شده و پس از آن متوجه می شوند که تامین مواد اولیه با مشکالتی از قبیل 
                                                                                                                                  

 ( خبرگزاری ایسنا1393به نقل از دبیرکانون سنگ ایران ، ) 1.



 38 ةشمار -و كشاورزی تعاون                                           فصلنامه تعاون و كشاورزي  129   

  

تحریم ، انحصاری بودن فروش ، وجود واسطه های عدیده یا کمتر بودن قیمت محصوالت 
دهای تولیدی پس از مدتی چینی از مواد اولیه روبرو می باشد.تا جایی که برخی واح

متوجه می گردند تولید کاال با تمام ظرفیت نه تنها موجب سودآوری نمی شود بلکه 
 موجب ضرر و زیان شرکت نیز خواهد شد.

حال باتوجه به عوامل بدست آمده از پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می 
 گردد :

وره های آموزشی از به متقاضی پیشنهاد می گردد قبل از ورود به صنعت ، د -
قبیل کارآفرینی ،  آشنایی با صنعت مورد نظر ، شناخت تکنولوژی های روز دنیا 

 و دیگر دوره های مرتبط را طی نماید.
به بخش دولتی پیشنهاد می گردد با توجه به نتایج تحقیق و در راستای اجرای  -

ه منظور ب "قانون بهبود مستمرفضای کسب و کار که اعالم می دارد:  17ماده 
توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی 
کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیتهای 

در قالب شخصیت « سازمان نظام مشاوره مدیریت»مشاوره مدیریت در کشور، 
؛ تا تشکیل سازمان  "حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود

درسازمان های تعاون، کار و رفاه،  صنعتی مشاوره مذکور نسبت به ایجاد اتاق
بازرگانی جهت توجیه  واتاق ومعدن صنعت استان،خانه صنعت، معدن و تجارت

متقاضیان دریافت مجوز صنعتی و افزایش احتمال موفقیت آنان تدابیر الزم را 
 بیندیشد.

می گردد با تشکیل شرکت های مشاوره ای در به بخش خصوصی پیشنهاد  -
خصوص ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط عالوه بر کسب درآمد حق 

 مشاوره به سرمایه گذاران در این حوزه کمک نماید.
به متقاضیان پیشنهاد می گردد در مناطقی اقدام به سرمایه گذاری نمایند که  -

شته و در صورت نبود هرکدام از سابقه سکونت یا فعالیت اقتصادی در آن را دا
این موارد پیش از سرمایه گذاری اقدام به بررسی و شناخت منطقه به لحاظ 
جمعیتی ، فرهنگی ، اقتصادی ، راه های ارتباطی ، مسئولین دولتی منطقه ، 

 طرح آمایش سرزمین و غیره نماید.
مستمر فضای قانون بهبود  3با عنایت به نتایج تحقیق و در راستای اجرای ماده  -

دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا "کسب و کار که اعالم    می دارد: 
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ربط  های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ها و رویه اصالح مقررات، بخشنامه
؛به بخش های دولتی از جمله وزارت  "را استعالم کنند و مورد توجه قرار دهند

صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، امور تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، 
غیره پیشنهاد می گردد با اخذ نظرات تشکل های اقتصادی  اراضی ، ثبت اسناد و

خصوصی ، قوانین و دستورالعمل های اجرایی در جهت تسهیل تغییر کاربری 
اراضی صنعتی را از طریق وزارتخانه ها به دولت انتقال داده و براساس الیحه 

از طرف دولت یکی از مشکالت و چالش های زمان بر سرمایه گذاری  پیشنهادی
 مرتفع گردد.

به متقاضی پیشنهاد می گردد پیش از اقدام به سرمایه گذاری دوره های مدیریتی  -
از جمله تدوین طرح کسب وکار ، مدیریت استراتژیک ، کار تیمی و مدیریت 

ف گذاری نموده و منابع و پروژه را طی نماید تا بتواند به طور مناسب تری هد
 امکانات را در جهت رسیدن به اهداف بسیج نماید.

به متقاضی پیشنهاد می گردد قبل از شروع سرمایه گذاری با بررسی های الزم،  -
یک تیم مجرب مشاوره ای در کنار خود انتخاب نماید که در تمامی حوزه های 

از آنان مشاوره الزم را  غیره سرمایه گذاری ، فنی ، اقتصادی ، منطقه ای ، بازار و
 دریافت نماید.

به بخش دولتی پیشنهاد می گردد در برخی رشته های خاص صنعتی که جنبه  -
تکنولوژیکی بیشتری داشته و نمونه مشابه آن در کشور موجود نیست ، مجری 
طرح سرمایه گذاری را ملزم به ارائه گواهینامه ها و مدارک فنی متناسب با نوع 

 استی نماید.مجوز درخو
به بخش دولتی پیشنهاد می گردد کمیته بررسی اعطای جواز تاسیس صنعتی ،  -

متشکل از نمایندگان بخش های اقتصادی استان با حضور متقاضی تشکیل دهد 
به طوریکه طرح کسب و کار )که متقاضی موظف است در قالب طرح توجیهی 

سی کارشناسی قرار گرفته و ارائه نماید( از نظر بازار و نیاز مشتریان مورد برر
 رهنمودهای الزم به سرمایه گذار ارائه گردد.

به متقاضی پیشنهاد می گردد برنامه تحقیقات بازار خود را پیش از شروع فرآیند  -
سرمایه گذاری آغاز نموده و در آن مواردی همچون بازار رقابتی ، حجم بازار ، 

 قراردهد.را مورد بررسی  غیره سهم بازار شرکت های مهم و
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به متقاضی پیشنهاد می گردد از ابتدا یک مزیت رقابتی برای خود تعریف نماید  -
چرا که بدون داشتن مزیت رقابتی مصرف کنندگان دلیلی برای خرید کاالی او 
نخواهند داشت. این مزیت می تواند کیفیت باال ، قیمت پایین تر یا خدمات پس 

 از فروش و یا غیره  باشد. 

 

 تشکرقدردانی و 
همدان و  بدین وسیله از اداره کل تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

از این طرح  معنوی جهت حمایتهمچنین سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان 
 تشکر و قدردانی می گردد.
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Abstract 
Investing in industry cooperatives, especially small and medium industries, has 

always been very important. Because in addition to playing a key role in a country's 
employment, it will also lead to economic growth and increase GDP. The purpose of 
this study is to investigate the factors that can lead to successful investment in small 
and medium industrial cooperatives and show a way for industrial entrepreneurs to 
enter this important economic field with more awareness. This research is a 
qualitative research based on the collected data of interviews with 15 industrial 
experts, which has been done using the technique of sensitive events and content 
analysis with the help of MAX QDA 18 software. Elimination of similar items was 
obtained in the last step of the final research model categories. The results showed 
that 5 general groups of factors including: managerial factors, entrepreneur-related 
factors, production-related factors, market factors and environmental factors can play 
an important role in the success of this type of investment. The research results will 
help public sector managers and private sector investors, including managers of 
production cooperatives, to think of better measures to reduce investment risk and 
pave the way for industrial growth and employment growth in the country. 
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