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چكيده
دردنیای اقتصاد امروز ،ضرورت وجود کارآفرینی به شدت احساس میشود.درحقیقت کارآفرینی وکسب
و کارهای کوچک به عنوان موتور محرکی است که ضمن به حرکت درآوردن قسمتهای نادیده گرفته
شده  ،اما درعین حال مستعدِ درآمدزایی ،سبب رشد و پویایی اقتصااد جامعاه میشاود.کاارآفرینی و راه
اندازی کسب و کارهای کوچک ،برای عرضه ایده های جدید و خالقانه  ،همواره خواسته جامعه به ویژه
استعدادها و ظرفیت جوان جامعه است .اهمیت کسب و کارهای کوچک در توسعه اقتصادی کشورهای
توسعه یافته و درحال توسعه بخوبی شناخته شده است .اهمیت این موضوع برای کشورهای درحال توسعه
بیشتر است و برای پیشرفت هرچه بیشتر صنعت و اقتصاد بایدکارآفرینی از طریق کسب و کار هاای
کوچک در برنامه ریزی این جوامع قرارگیرد .به همین منظور ،در این مقاله ساعی بار تاکیاد و شار
اهمیت این موضوع شده است.در ابتدا کارآفرین و کارآفرینی را تعریف می کنیم و در ادامه به تشاری
و توضی راجع به بنگاه های کسب و کار کوچک و مسائل پیش روی آنهاا پرداختاه میشاودکه ایان
اطالعات از کتب ،مقاالت و درطی مصاحبه با افراد فعال درزمینه کساب و کارهاای کوچاک بدسات
آمدهو در نهایت به این نتیجه میرسیم که وجود اینگونه کسب و کارها در سط جامعه بسیار الزم است
و چه بسا پایه گذار کسب و کارهای کالن و سبب پیشرفت اقتصاد جامعه گردد.

واژگان کلیدی  :کارآفرین،کارآفرینی،بنگاههایکسبوکارکوچک

مقدمه
افزای ش جمعیت در کشور هاا در ااار ر ا  ،کااهش عناابم ا اعکاوااد عوجاود در ایان
کشور ها ا پی ایش ویاز ها اجتماعی ا اقتصااد ج یا ،همگای ساب
عقاعاد عسئورِ این جواعم

توجا وهااد هاا ا

ه ا آوها را بر این دا ات اسات کا چااره او یشای بنیاادین یاا

عقطعی برا آن دا ت با ن .یکی از عهم ترین عشکالد فرارا جواعام در ااار توساع ا
اتی کشور ها صنعتی ،عشکل بیکار است.عجموع راه اال هاایی کا بارا رفام ایان
عشکل جهاوی ارائ

ه است ،اصاطالاا «کاارآفرینی» خواوا ه عای اود.از وظربسایار از

کار ناسان اقتصاد  ،کارآفرینی ب خصوص در زعینا

راه اوا از بنگااه هاا کسا

ا

کار کوچک ،بعنواوموتور عحرک اقتصاد  ،وقش هاایی بسایار ا عتواااتی ایواا عای کنا ا
عبنا تماعی تحوالد ا پیشرفت ها جواعم اقتصاد ا را ب ر
ک کس

بشار اسات در اا

ا کار ها کوچک بهترین عاعن برا فعالیت ها کارآفریناو است.

کارآفرینی
ااژه کارآفرینی ب ععنا عتعه

ن است .ارعا ا کریسامن ( ) 111بار ایان بااروا کا

کارآفرینی ب اق اعاد عربوط ب ایجاد ،اایا یا ووآار سازعاوی اطالق عی اود کا داخال
یا عستقل از سازعان عوجود رخ عی دهن ،کارآفرینی سازعاوی واعی ه عی اود .کاارآفرینی
عستقل در بر گیرو ه فعالیت ها خالقاو
سازعان عوجود عمل عی کنن

سازعان است ک توسا افاراد کا عساتقل از

کل عی گیرد.ااژه کارآفرین ب افراد اطالق عی ود کا

درگیااااار فعالیااااات هاااااا عساااااتقل یاااااا کاااااارآفرینی ساااااازعاوی عااااای گردوااا ا .
)(Chrisman,2006,p.120آیااین واع ا طااره توسااع کااارآفرینی در داوشااگاهها کشااور
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Entrepreneurship
Existing Organization
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(کاراد) ویز  ،کارآفرینی را اینگوو تعریف عی کن  :کارآفرینی فرآین

است ک طای آن

فرد کارآفرین با ای ه ها وو ا خاال ق ا ناساایی فرصات هاا ج یا ا باا بسایع عناابم ،
عبادرد ب ایجاد کس

ا کار  ،رکت  ،سازعان ها ج ی ا ووآار ا ر

یابن ه عی کن

 ،ک توام با پذیرش عخاطره ا پیاع ها ااتمالی است ا عنجر ب ععرفی عحصاولیا خا عت
ج ی

ب جاعع عی ود .ااژه ها کس

ا کار کوچک ا کارآفرین ب علات وزدیکای

زیاد ب هم گاهی ب جا یک یگر ب کار عی راو  .بنابرایم عا ویز عی تاواویم کسا

ا کاار

کوچک ا کارآفرینی را عترادف یک یگر ب اویم(Hodgetts &Kuratko , 2001 , p.10) .

کسب و کار های کوچک و متوسط
بنگاه ها کوچک  ،وقش عهمی در توسع اقتصاد ا اجتماعی کشور ها بار عها ه داروا .
آوها در تماعی اقتصاد ها  ،اکثریت عظیمی از بنگاه هاا تجاار را تشاکیل عای دهنا کا
عه ه دار ایجاد غل در جاعع او ا یک سوم تا دا سوم اجم ععاعالد بخاش خصوصای
در این رکت ها صورد عی گیرد .اهمیتی ک صنایم کوچک در توسع اقتصااد کشاور
ها دارو  ،توج راز افزان سیاست گذاراورا در جواعم عختلف ب دوبار دا ت است.

ویژگی های کسب و کار های کوچک
ب عنظور ناخت بیشتر کس

ا کار ها کوچک عی توان گوت ک این کسا

ا کاار هاا

دارا قواوین اجرایی ا تجار بوده ا برا هر صنعت بار اسااد درآعا ا عیازان اساتخ ام
ساالو  ،او ازه استاو ارد خاصی برا آن تعریف عی گردد .در بیشتر عوارد ایان تعریاف با
ااسط وماین گی ها دالتی تعریف عی ود تا تحت قواوین تغییر پذیر دالتی تحلیل هاایی
3

Small Business Owner

را صورد دهن  .ب عالاه  ،این استاو ارد ها برا برواع هاایی کا در خصاوص کماک با
بهبود اعور عالی است  ،کارا عی با  .کس
کس

ا کار کوچک ب صورد عساتقل اسات ا هار

ا کار کوچک  ،یعنی آوهایی ک دارا کمتر از پاوصا ووار ااهل هساتن  ،اا اد

3درص از ویرا کار خصوصای را اساتخ ام کارده اوا ا هم ناین اا اد  74درصا از
عیزان فراش ا  3درص از تولی واخالص داخلی عرباوط با بخاش خصوصای را با خاود
اختصاص داده او (Reynolds,Hay &Camp ,1999 ) .

چرخه حیات کسب و کارهای کوچک و متوسط
صاا

وظران عختلف  ،عراال ایجاد ا توسع کس

عتع د تقسیم بن

ا کارها کوچک را در قالا

کرده او  .ب طور سنتی چرخ زو گی این ووع کس

هاا

ا کار را عی تاوان

در پنع عرال بررسی کرد.(Hodgetts &Kuratko , 2001 , p.150 ) .
.1مرحله ایجاد کسب و کار
اعل فعالیت ها عربوط ب

کل گیر االی کس

عورد ویاز است.برا اوبا ت ا کس

ا کار اسات.در ایان عرالا خالقیات

عنابم عالی ا هیره عالی  ،خالقیت  ،ارزیاابی ا ابک

ساااز عااورد ویاااز اساات.فلسااو کلاای عاعوریاات ا جهاات کس ا

ا کااار در قالا

راهباارد

کارآفریناو در این عرال عشخص عی ود.
.2مرحله شروع کسب و کار
در این عرال فعالیت ها الزم برا ایجاد برواع رسامی کسا
سرعای  ،اوجام فعالیت ها بازاریابی ا ایجاد تیم کارآفریناو

ا کاار  ،جسات ا جاو
عوثر اوجام عی ود.
4

Prestart-up Phase
start-up phase

5

.3مرحله رشد
این عرال ویازعن تغییراد عهمی در راهبرد کارآفریناو است.چرا ک رقباا سایر ویارا هاا
بازار عشغور تغییر ا تحور در راهبرد ها خود هستن ا چاالش هاا ج یا
کس

ا کار ها قرار عی گیرد.در این عرال  ،ر

پایش را

ا اوتقار از رهبر اووراد کارافریناو ب

رهبر تیم گرایی ع یریتی عطره است.
.مرحله تثبیت کسب و کار
این عرال هم وتیج

رای بازار ا هم تالش ها کارآفرینان است .در طور این عرالا

رقابت رکت ها ا بی توااتی عشتریان وسبت ب کاال ها ا خ عاد کارآفرینان افزایش یافت
ا بازار ا باع عی ود .عالاه بر آن عیزان فراش کس
ا رکت بای برا س تا پنع سار آین ه
کس

ا کار االت ثابتی ب خود عی گیرد

خود برواع ریز کن  .ووآار بارا عوفقیات

ا کار ایاتی است.

.مرحله نواوری یا افول
رکت هایی ک ب واوآار توجا ومای کننا  ،سروو اتی جاز واابود وخواهنا دا ات.
رکت هایی ک از وظر عالی عوفقیت دا ت او  ،اهلا
ووااراو

دیگر را صاا

وو ا ب ین طریق از ر

تاالش عای کننا تاا ارکت هاا
خود اطمینان ااصل کنن  .هم ناین

تع اد از رکت ها تولی عحصوالد یا خ عاد ج ی
چرخ

زو گی کس

را دوبار عی کنن .تماعی عرااال

ا کارها اائز اهمیت بوده ا هرک ام از این عرااال با راهبردهاا

عتوااتی ویازعن هستن (.عقیمی 34 ،

،ص

.) 26

Growth Phase
Business Stabilization
8
Innovation or Decline
7

نمودار-1مراحل ایجاد و توسعه کسب و کار های کوچک و متوسط

عوامل موثر بر ایجاد توانمندسازی در کارکنان
در یکی از بهترین عطالعاد اوجام

ه در زعینا تواومنا سااز اااا هاا کسا ا کاار

کوچک تا ب اعراز ک توسا داوشامن اوی چاون توعااد ا التهاود  ،کااوگر ا کااونگو ،
اسپیریتزر ا عیشرا صورد گرفت است  ،پنع بع کلیا
کارها کوچک ب

ره زیر ناسایی

تواومن سااز کارکناان کسا

ه او .بارا اینکا عا یران بتواونا دیگاران را باا

عوفقیت تواومن سازو  ،بای این پنع ایژگای را در آواان ایجااد کننا ( :کارد 1 ،
- 7

ا

،ص

)

الف)احساس شایستگی  :ااساد ایستگی یا خود کار آع

 ،اعتقاد فرد ب تواواایی ا

ظرفیت خود برا اوجام کارها با عهارد باالست(D’Amboise and Muldowney .

), 1988, p.226-240

ب)احساس داشتن حق انتخااب  :توعااد ا التهاون خاود عختاار یاا دا اتن ااق
اوتخاب را ب آزاد عمل ا استقالر کارعن در تعیین فعالیت ها الزم برا اوجاام اظاایف
غلی  ،تعریف عی کنن ( .عب اللهی ا همکاران 33 ،
ج)احساس موثر بودن :عباارد اسات ازاا

 ،ص )37-33
کا فارد تواواایی وواوا در پیاعا هاا

استراتژیک ادار ا یا عملیاتی در کار خود را دارا عی با .
د)احساس معنی دار بودن  :اپلبام ا هاوگر ععتق و  ،ععنی دار بودن فرصاتی اسات کا
افراد ااساد عی کنن اه اف اغلی عهام ا باا ارز ای را دوباار عای کننا ( . .عبا اللهی ا
همکاران 33 ،

 ،ص )37-33

ه)احساس داشتن اعتماد به دیگران  :اعتمااد با راابا باین فرادساتان ا زیار دساتان
(اعتماد ع یر ب کارعن ا برعکس) ا اره دارد .دا تن این ااساد ک رفتار دیگران اساتوار
 ،ثابت ا قابل اعتماد است  ،این ک اطالعاد را عی توان با اطمینان تلقی کرد ا ایان کا با
قااور ا قاارار هااا عماال خواهاا

اا  ،همگاای بخشاای از ااکل گیاار ا ر اا ااساااد

تواومن ساز در افراد هستن .اعتماد کردن ب دیگران ب افراد اجازه عی ده ک با اعتماد با
ووس ا را ی درست ب ان ضایم کردن ویرایی برا اواظت از خود بارا بار عاال کاردن
راش ها پنهان یا سیاست باز تالش کنن .در کل  ،ااساد اعتماد با افاراد تواواایی عای
بخش تا ااساد اعنیت کنن ( .اارعی یزداوی 3 ،

،ص

)

فواید وجود کسب و کارهای کوچک در جامعه
 )1تاسیس و توسعه کسب و کارهای کوچک به منابع انادکی نیااز دارد
:یکیازعشکالد کشور ها در ااار توساع  ،عحا ادیت عناابم سارعای گاذار

است .کس

ا کارها کوچک با عنلبم عح اد  ،قادر ب

کل گیر ا گساترش

عی با ن .
 )2کسب و کارهای کوچک از درجه اشتغال زایای بااییی برخاوردار
است :ب دلیلکاربر بودنفعالیتها تولی
کساا

ااستوادهازراش ها سنتی در این

ا کارهاااا ،اوتظاااارآناساااتکاا باتوساااع آوهاااابتاااوان بااساااتواده ازعناااابم

عح ادتع ادقابل توجهیازعشاهل را ایجاد ومود.باال بودن درج ا تغارزاییکسا
اکارهاااا کوچاااک باا ایااان ععنااای ویساااتکاا یاااک ااااا از ایااان دسااات
ازکسا اکارهاقاادر با اسااتخ ام اپاذیرش تعا اد زیاااد از ویارا کاار با ا
بلک باتوسع اگسترش تع اد کس

اکارها عیتوانعشاهل بیشتر ایجادومود

) مکان یابی کسبوکارهای کوچک باهساوولتوباه نفاع سیاساتهاای
منطقهایدولت قابلانجاماست  :کس اکارها کوچاکعم تاًدر اهرها
کوچک اخارجازعراکز عم ه اقتصاد فعار عیبا ن ک ایناعارعالاه بار تعا یل
ع م توازن عنطق ا ،اوگیزهها عهاجرد ب هرها بزرگ راتقلیل عیده .
 )7توسعه کسب وکارهای کوچک فاصله طبقاتی رادرجامعه کااه

داده

و نحوه توزیع درآمد را بهنفع افرادکمدرآمدبوبود میبخشد.
 )3مدیریت وکنترل کسبوکارهای کوچک هزیناهکمتاری در باردارد:
اکارها کوچک دراوا ازه

عحا اداوجام عایگیارد کا در

عملیاد درکس

وتیج  ،هزین کنترراع یریتآوهادرعقایس باکس

اکارها بازرگ واچیزااوا ک

عیبا .
 )6کساابوکارهااایکوچااک اغلااب متکاای باار منااابعداخلاای هسااتند:
در رایطیک ب لحاظسیاسییاب لحاظاقتصاد اعکاناستوادهازعنابم خارجی اجاود
و ا ااااات با ااااا  ،اتکابااااا عناااااابمداخلااااایاعتیاااااازبزرگی بااااا ااااامار

عیراد.کس اکارها کوچک ب دلیل عاهیت فعالیتها خود با گووا ا عمال
عاایکنن کاا عماا تاً باا ساارعای

عجریااان یااا باا اعتباااراد دریااافتی اواا ک

ازباواااکها،بااساااتواده ازکاالهاااا ااساااط ا اسااارعای ا داخلااای با ا فعالیااات
خوداداعاا دهناا .ایااناعتیاااز اساات کاا صاانایم باازرگ باا واا رد عاای تواوناا
ازآنبهرهعن گردو .
 )4کسبوکارهای کوچک ازانعطاا
این کس

ذاریری بااییی برخوردارناد :

اکارهاقادرو تاخودرابا ارای عختلاف عطابقات داده ا ساازاکارها

الزم را جهاااتاداعااا

فعالیااات خاااودفراهموماینااا .ایااان ایژگااای عوجااا

عایگرددتاسیاسات گاذاران دراقا ام با توساع

ایان کسا

اکارهاا درعناااطق

عختلف کشور ،برواع دلخواه خود را طراای ااجراوماین .
امنیت شغلی برای کسب و کارهای کوچک
خطرهایی ک در یک کس

ا کار کوچک عی تواو اجود دا ت با

ب ا کار عختلف ،

یک کارآفرین را ته ی عی کن  .این خطر ها عی تواو عربوط با عساائل عاالی  ،کاار ،
خاووادگی  ،اجتماعی یا اتی عسائل رااوی فرد با

(Kuratko &Hodgetts , 2007) .

این خطرلت کل ها عختلوی دارو  ،الی ب هر صورد ک با ن  ،ومای تاوان آوهاا را از
پیکره فرآین کارآفرینی عجزا داوست.بای گوت ک کارآفرینان کس

ا کارها کوچاک

افراد هستن ک با ااتیاط پذیرا خطر هستن ا آن گوو ویست ک چشم ا گوش بسات ا
عاون داستاوها اساطیر از تماعی خطر ها استقبار کنن (Kuratko & Hornsby , 1996 .
), p.17-27

موانع توسعه کسب و کارهای کوچک

داخلااای

عواوااامتوساااع کسا ا اکارهاااا کوچاااک راعااایتاااوان باا داگاااراهعما ا ه
اخارجیتقسیمکرد.
 موانع داخلی
ب طورکلیتوسع

هرفعالیتاقتصاد ،ب عیزان کارایی ا سودآار آن فعالیت بساتگی

دارد .ازسو دیگر،عیزانکارایی درهرااا اقتصاد عتأثر از عواعلی است کا قسامتی
از آن تنهااا درسااطوه ععیناای از فعالیاات عاایتواونا تأثیرعثبت خودرابرکااارایی با جااا
گذارو  ،از این راتالش کس اکارهاهالباً براین عتمرکز عیگردد  ،تاا باا دساتیابی با
سااطوه ععااین ،کاااراییخااود را در ا ا قابلقبولیتااأعینوماین ا ،بنااابرایندرعح ا اده
یاااااااک کسااااااابوکارکوچکنیز هرساااااااطحی از فعالیااااااات الزاعااااااااً کاااااااارا
اسااودآاروخواه بود،عگراینک درآن  ،درج ا ا ازکیویتخاصحاصلش ا هیاب ا ا ا ععینی
رساای ه با ا .اگرچ ا کاااربربودنفعالیااتکس ا

اکارهااا کوچااکراب ا عنااوان یااک

ایژگااااایعثبااااات باااا ااااامار عااااایآارواااا  ،اعادرعقابل،اساااااتوادهازفنااااااار
پیشاارفت اعا ااینهااا ج ی ا عنجر ب ا کاااهش هزین ا

عتوس ا تولی ا (بخصااوص ب ا

دلیلاستوادهازویرا کاار کمتار) ا در وتیجا افازایش ساودآار یاک کسا
خواه گردی ا این اعر است کا خاارج ازعحا اده

ا کاار

کسا اکارهاا کوچاک

اعکان پذیر بوده ا خواه بود  ،بنابراین ه ف قراردادن کااراییاافازایش ساودآار
باسیاسااااااات توساااااااع

کسااااا ا

ا کارهاااااااا کوچاااااااک درتعاااااااار

قرارخواه گرفت.چونعم هتارین ها ف از تأسایس ایان کسا اکارها،ا اتغارزایای
باارا افرادبیکاراساات.عاعاالدیگاار کاا عاایتواواا کاراییوعالیت هااا اقتصاااد را
افااازایشدهااا  ،درجااا تخصصاااوآگاهیویااارا کاااارعیبا ااا  .بااا یهیاساااتک
اینتخصصاآگاهیدرکس اکارهایبزرگدروتیج باالبودوسطحآعوزشعالیوتقسیمکاا
رعیسر خواه بود بنابراین از این دی گاه ویز توساع کسا
پذیروخواه بود.کس

اکاارهاا کوچاک توجیا

اکارها کوچکهالباًقادرب اساتواده ازصارف جاوییهاا وا ای

ازعقیاد ویستن دروتیج ،باپایین بودندرج رقابت،قادرب بهرهگیر ازاین ارای عارثر
ا تعیین کنن ه ومایبا ان .عما هتارین عحا ادیت دراوایکا بارا کسا

اکارهاا

کوچک عطره عی گردد ،استوادهازع یریت سنتی دراین کس

اکارهااعیبا ا .عا م

اطالعاد ا داوش ج ی یاع م تواواییدسترسی ب اطالعاد ووین عوجا

عایگاردد تاا

اینکسبوکارهاازع یریتکارا برخورداروبا  .دست ایازکار ناسان باتقسایمایژگایهاا
ع یریت یک کس

اکارتولی

ب سا بعا اوگیازه،عهاارددرساازعاو هیااطالعااد

فنی ،اعالم عیدارو ک تحقیقادابررسیها ب عملآع هوشاانعایده کا درعا یریت
کسا

اکااارهااا کوچااک  ،ایاانتنهابعا اوگیاازهاساات کا ازبرجسااتگی قاباال قبااولی

برخااوردار عاایبا ا اعادرابعاددیگربرجسااتگی خاصاای عشاااه هوماایگااردد .پااایین
بودناستاو اردکیوی کاال تولی

ه توس کس

دیگااار کااا عااااوم توساااع ایااان کسااا

اکاارهاا کوچاک عااعلیاسات

ا کارهاااا عااای اااود .عاااالاه برپاااایین

بودنکیویت،زعان برباودن تولیا اد درایان دسات از کسا
اضعیت آتیآوها عوج

ا کارهاا ا وااعطمئن باودن

عایگاردد تاااتی وهادهااعوسسااددالتای ویزتماایلی بهعقا

قاارارداد باآوهااا و ا اات با اا .کساا

اکارهااا کوچااک عااالاه برعاا م دسترساای

ب صرف جویی ها وا ی از عقیاد ،چ در کلاستوادهازاو ازهکسا

اکاراچا درواوع

عااا یریت ،از صااارف جاااوییهاااایی کااا دروتیجااا بازاریاااابی عناسااا ااصااال
عی ودویزبیبهرهاو .ب دلیل عح اد بودن فعالیات ایان کسا

اکارهااا دروتیجا پاایین

بااودن سااطح درآعاا آوهاااا ،تااأعین هزیناا الزم بااارا بازاریااابی ااوجااام تبلیغااااد
الزمد ااوارخواه بااود اعااا در عقابل،کسا
خودرابرکس
درآع درکس

اکارهااا باازرگ بااسااتوادهازایاان عزایااا

اکارها کوچک تحمیال عایوماینا .عاالاه براین،پاایین باودن ساطح
ا کارها کوچک و تنها عوجا

سرعای گذار ا توسع آوهاعیگردد ،بلکا عوجا
اعتباراد عرسساد عالی ک باابهره

کااهشاعکاوااد داخلای الزم بارا
عای ودتاآوهاوتواون ازتساهیالد ا

بااالداده عای وداساتوادهوماینا  .با همایندلیال

کمبود وق ینگی یکیازعسائلاصلی کس

ا کار ها کوچک ب مارعیراد.

 موانع خارجی
وتایع عطالعاداوجامگرفتا درکشاورها درااار توساع وشاان عایده کا عما ه
سیاست ها امایتی دالتهاعتوج کس اکارهاا بازرگ عایبا ا  .عوسسااد

عالی اعم ازعرسسادداخلیاخارجیتمایلیبا تاأعینویازهاا سارعای ا کسا

ا

کارها کوچک ازخودوشانومیدهن .دلیلعم هاین بیتوجهیپایین باودن ساطح
اکارهااستک آنهموا یاز پایین بودنعیازان فعالیاتآوها،پاایین

درآع اینکس

بودن استاو اردتولی ،ع م دسترسیآوهاب بازارها بینالمللایاعاوارد ازایان قبیال
عاااااااااایبا اااااااااا .اگرچاااااااااا ایااااااااااندساااااااااات ازعشااااااااااکالد
خاااااارجیدرکناردیگرعشاااااکالدداخلااااایکسااا ا اکارهاااااا کوچاااااک
،عاااااومر اتوسااااع ایااااندساااات ازکساا ا اکارهاااااعیگردواا ا اعا عزایااااا
کس اکارها کوچاکاعتوسا خصوصاابرا کشاورهاییکا درآوهاا عساأل
بیکار ا ع م توازن عنطق ا عشکلآفرین عی با ،قابل توج است.برایناسااد
بای تالش ود تابادروظرگرفتن عشکالد ا عواومعربوط ،طرهها عناسابی بارا
توسع کس

ا کارها کوچک ا عتوس ت این

هادرجهتاجرا آوهاهمات

گما ت.
روش تحقیق
عقال ااضر از لحااظ ایوه اجرایای تحقیاق ا ابازار هاا جمام آار داده هاا ،
تحقیقی توصایوی از واوع پیمایشای ا از وظار ها ف  ،کااربرد عای با ا .داده ا
اطالعاد این عقال از عقال ها  ،اسناد ا ع ارک  ،از طریق عشااه ه ا تحقیاق ا از
طریق عصااب اضور جمم آار
تشریحی ارائ

ه است.وتایعِ ااصل ،ب صاورد کیوای ا

ه است.

جامعه آماری
جاعع آعاار پاژاهش ااضار  ،ااعل صااابان کسا

ا کاار هاا کوچاک ،

کارکنان این اوزه در هر  ،هرکرد است.تع اد کل این جاععا آعاار  36ووار
است .یوه وموو گیر در این عقال  ،وموو تصادفی طبق بن

ه است  ،زیارا

ک باعث عی ود توزیم وموو در کال طبقااد جاععا با طاور عتناسا

صاورد

گیرد ا این ک ایژگی ها کلی جاعع عشخص اود.جاععا آعاار تحقیاق با
ره زیر است :
مرد

84

88.41درصد

84
10نفر
88نفر
81نفر
68نفر

88014درصد
11 . 26درصد
80 . 24درصد
84 . 24درصد
64 . 04درصد

زن
صاحبکار
کارمند
کارگر
تحصیالت ارشد و
باالتر
64نفر
تحصیالت
کارشناسی
11نفر
فوق دیپلم
68نفر
تحصیالت دیپلم و
کمتر
68نفر
استخدام قراردادی
81نفر
استخدام پیمانی
14نفر
استخدام پروژه ای
16نفر
استخدام رسمی
4نفر
سابقه کمتر از
1سال
14نفر
سابقه بین  1تا 8
سال
68نفر
سابقه بین  8تا10
سال
84نفر
سابقه باالی 10سال
جدول – 1جامعه آماری تحقیق

سوایت مطرح شده در مصاحبه
سواالد عصااب راجم ب :
 خصوصیاد کس

ا کار ها کوچک

 81. 84درصد
 16 . 44درصد
 62 . 48درصد
 64 . 40درصد
 82 . 08درصد
 66 .04درصد
 18 . 44درصد
 4 .18درصد
60 . 48درصد
64 . 40درصد
 88 . 08درصد

 عواوعبر سر راه کس
 عزیت ها کس
 ویازعن

ا کار ها کوچک در ایران
ا کارها کوچک برا جاعع

ها کس

ا کارها کوچک برا پیشرفت

نتیجه گیری و ذیشنواد ها
قبل از بیان وتیج گیر کلی  ،اکر این وکت ضرار است ک  ،های جاععا ا
ومی تواو در بلنا عا د باا اتکاا با کسا

ا کاار هاا کوچاک بار عشاکالد

اقتصاد ا ععضل بیکار فاائق آیا  ،بناابراین تاکیا عیگاردد کا طاره توساع
ا کارها کوچک بای ب عنوان یک طره کوتاه ع د یا اا اکثار عیاان

کس

ع د ا یا یک طره کمکی ا و اصلی عنظور گردد تا ب ایان ترتیا
الزم برا توسع کس
تواومن
ا کس

کس

ا کارها بزرگ ا صنعتی

بتاوان بساتر

ن جاعع فراهم گردد.برا

ا کار ها کوچک عوارد ارائ عی ود ک وتیج آن پیشرفت

بازار رقابتی عی وو :

 ع یران اینگوو کس

ا کارها بای

ایساتگی خاود را پارارش دهنا ا

عهارد ها الزم برا اجرا برواع ها فرآین تواومن ساز کارکناان
را کس ا

ااراع فرآین ا

ا تقویاات وماین ا .چاارا ک ا ب ا عنااوان وقط ا

تواومن ساز عطره عی با ن .بنابراین ازارد کار ا اعور اجتماعی بایا
داره ها آعوز ی عناس

برا ع یران اینگوو کس

ا کاار هاا طاره

ریز ا اجرا ومای .
 سرعای االی در اختیار افراد عالقمن ب اراد ب این ااوزه قارار گیارد ا
ب این اسیل پشتواو

عالی برا استع اد هایی ک ب سب

خاعوش عاو ه او ایجاد گردد ا باعث ر

وبود سارعای

فضا راک اقتصاد

ود.

 برا اراد صنایم کوچک ب باازار عظایم رقاابتی امایات هاایی اوجاام
ود تا اینگوو صنایم در ب ا اراد دچار کست ا وابود وگردو .

 از تکنیک ها ب رازِ بازاریاابی بارا افازایش ر ا ا جاذب عشاتر
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