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 چکيده

ّب  سلبثت اػت. ثٌگبُ ّب دس هحيط پش ػبصهبىپزيشى  تشيي ساّجشدّبي تَػؼِ فٌبٍسي ٍ ًَآٍسى ثشاى ثْجَد سلبثت ػبصي اص هْن ؿجىِ

ّبي خذيذ ٍ ًيبصّبى هـتشيبى  ّبي فٌبٍسي لَيتٍگشفتي، ؿٌبػبيى ا ّبى داخلى خَد لبدس ثِ ايذُ ثب ًيشٍى اًؼبًى وبسآهذ ٍ ظشفيت

داؿدت. ايدي همبلدِ يده     ّب ثشاي ايي هْن ثِ ًَآٍسى ٍ تمَيت ًَآٍسي ثبص ًيبص خَاٌّدذ   ًگبسي خَاٌّذ ثَد ٍ ػبصهبى اص طشيك آيٌذُ

ػبصي ؿىل گشفتِ اػت ٍ  ًگبسي، هضيت سلبثتی ٍ ؿجىِ ّبي اطالػبتی ٍ همبالت آيٌذُ هطبلؼِ ويفی اػت وِ ثب هطبلؼِ اػٌبد، ثبًه

 وؼت ٍ وبسّدبي وَچده ٍ هتَػدط    ػبصي دس )ثب طشاحی يه ػٌبسيَ( ثِ ًمؾ هْن ؿجىِ ًگشي اًذاص آيٌذُ ثب پغ ثب ثشسػی چـن

ػبصي وؼت ٍ وبسّدبي وَچده ٍ هتَػدط ًمدؾ      يٌذ ًَآٍسي ثبص دس ؿجىِاآٍسي ؿذُ فش اػبع اطالػبت خوغ. ثشاؿبسُ وشدُ اػت

ّب  ّب دس طی هشاحل وؼت ايذُ تب سػبًذى هحلَل ثِ ثبصاس اص ػبيش ؿشوت يٌذ ًَآٍسي ثبص ؿشوتاثؼيبس هْوی داسد. ثب اػتفبدُ اص فش

يٌذ وؼت ايذُ، داًؾ فٌی، فٌبٍسي ٍ خذهبت، سٍؽ تَليذ ٍ تَصيغ خذيذ تب اّبي ؿجىِ ووه دسيبفت وشدُ ٍ دس طَل فش ٍ ػبصهبى

يٌدذ ًدَآٍسي ثدبص    اّبي ؿشوت خَاٌّذ ؿذ. ّوچٌيي دس فش دسيبفت ثبصاسّبي خذيذ دس ؿجىِ، ثبػث افضايؾ دسآهذ ٍ وبّؾ ّضيٌِ

ِ ثَدُ وِ ثبػث افضايؾ دسآهذ ٍ ّبي ؿجى ّب هشتت دس حبل فشٍؽ ايذُ، داًؾ فٌی، فٌبٍسي، ٍ خذهبت خَد ثِ ػبيش ؿشوت ؿشوت

 ّبي ؿشوت ٍ دس ًْبيت سػيذى ثِ هضيت سلبثتی ثشاي ؿشوت خَاّذ ؿذ. وبّؾ ّضيٌِ

 واشگان کليدی

 آيٌذُ. ؛ًَآٍسي ثبص ؛وؼت ٍ وبس وَچه ٍ هتَػط ؛هضيت سلبثتی ؛ػبصي ؿجىِ

 

 مقدمه -1

اًدذ، تلدبٍيشي اص آيٌدذُ ًمدؾ      پظٍّبى اػتذالل ودشدُ  ثؼيبسي اص آيٌذُ

ٍ اًتظدبسات   . داؿتي دسن دسػت اص اهيذ، تدشع ]7[ هْوی دس تَػؼِ داسد

ؿَد ثلىِ ثدشاي دسن  آيٌذُ ًِ تٌْب ثشاي تؼييي ايٌىِ چگًَِ ثِ آيٌذُ ًگبُ 

گدزاسي ايدي    وًٌَی ؿشايط ًيض هفيذ اػت. دس ػطح خوؼدی، ثدِ اؿدتشان   

وٌدذ ٍ ثدشاي تَػدؼِ يده      تلبٍيش ثِ دسن ًمؾ افشاد دس خبهؼِ ووه هی

اًذاص هـتشن دس هَسد هطبلؼِ آيٌذُ ضشٍسي اػت. لذهت كحجت دس  چـن

ّبي  س ػبلگشدد ٍ د هَسد تلبٍيشي اص آيٌذُ ثِ ًيوِ دٍم لشى ثيؼتن ثش هی

اٍل لشى ثيؼت ٍ يىن، هطبلؼِ دس هدَسد تلدبٍيشي اص آيٌدذُ دس چدبسچَة     

 .]8[ ػلَم اختوبػی تثجيت ؿذُ اػت

ؿدذُ ٍ   الدذاهبت وٌدًَی تؼيديي    ثيش ايي تلدبٍيش أثٌبثشايي، ثب تأهل دس ت

ّدش  " وٌدذ ودِ،   يذ. ًٍل ثل اػتذالل هیآ ًگشؽ ًؼجت ثِ آيٌذُ ثَخَد هی

ػٌَاى يه اًؼدبى فؼدبل،    ثبيذ ؿبهل افشاد ثِ ًظشيِ هٌبػت اص خبهؼِ هذسى

وٌذ تب ًِ تٌْب آيٌذُ خَد سا  گشا سفتبس هی ّذفوٌذ، ٍ ًَآٍساًِ ثبؿذ وِ آيٌذُ

 .]9[ ايدبد وٌذ ثلىِ ًظن اختوبػی ثَخَد ثيبٍسد

دس خْبى وًٌَی وِ ثِ ػوت التلبد ثبص ٍ ايدبد هحيط سلبثتی حشودت  

ثدب يده سٍؽ ػلودی،     وٌذ اگدش وؼدت ٍ وبسّدبي وَچده ٍ هتَػدط      هی

ثيٌی اص ؿشايط آيٌذُ ًذاؿتِ ثبؿٌذ ٍ خَد سا ثشاي التلبد ثبص ٍ سلبثتی  پيؾ

تَاًٌذ دس سلبثت ٍ سٍيبسٍيی ثب هـتشيبى، ثبلی ثوبًٌذ. پغ  آهبدُ ًىٌٌذ، ًوی

پدزيشي سا   تش لَاػذ ثبصي سلبثت ٍ ػَاهدل سلبثدت   ّب ثبيذ ّشچِ ػشيغ ؿشوت

ثب ٍسٍد سلجدبي خذيدذ دس حدبل ٍسٍد ثدِ      ثيبهَصًذ. دس خْبى دس حبل تغييش

ّبي وَچه ٍ هتَػط اػدت ثدِ خطدش افتدبدُ      ثبصاس، خبيگبُ سلبثتی ؿشوت

لِ ضشٍست حفد  ٍ استمدبي هضيدت سلدبثتی سا ثدشاي ايدي       أاػت وِ ايي هؼ

 وٌذ.  ّب، هـخق هی ؿشوت

ثيش أآًْب تحت ت ساّجشدّبيّب، وؼت ٍ وبس ٍ  ثب ٍسٍد فٌبٍسي ثِ ػبصهبى

ثيش ألشاس گشفتِ وِ هيضاى ايدي تد   ّب وبسثشدّبي سٍصافضٍى فٌبٍسي ّب ٍ لبثليت

گًَدِ ودِ سلبثدت دس     ّبي ّش ػبصهبى هتفبٍت اػت. ّودبى  ثشحؼت ٍيظگی

ّدب، حددن    الوللی سٍ ثِ افضايؾ اػت، تؼدذاد صيدبدي اص ػدبصهبى    ػطح ثيي
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 ... ػبصي دس افضايؾ هضيت سلبثتی اص طشيك ًَآٍسي ثبصاًذاص آيٌذُ ًمؾ ؿجىِچـن 59 1395 پبييض ،48 ؿوبسُ ،دٍاصدّن ػبل، فٌبٍسي سؿذفللٌبهِ 

 ٍ صًذ حؼبهی ٍالفمبسير

وٌٌدذ، تدب    گزاسي هی ّبي خذيذ ػشهبيِ ػظيوی اص هٌبثغ خَد سا دس فٌبٍسي

 يلِ ثتَاًٌذ هضيت سلبثتی وؼت وٌٌذ.ٍػ ثذيي

 يىذيگش، ثِ ّب ػبصهبى ٍ خَاهغ ثيـتش ّشچِ ًضديىی ٍ فٌبٍسي تَػؼِ ثب

 ّدبي  ػدبصهبى  ٍ وـدَسّب  اًحلدبس  دس ديگدش  ػشهبيِ، ٍ فٌبٍسيثِ  دػتشػی

 هطدش   ثشًدذُ  ثشي ثؼٌَاى تَاًذ دسن دسػت اص آيٌذُ هی ٍ ًجَدُ هؼذٍدي

ثؼشػت سٍ ثِ افضايؾ اػدت ودِ ثدب ايددبد     ّب  ؿشوت ػبصي دس ؿجىِ .ثبؿذ

تَاًذ ؿجىِ  ّب، ثيي هـتشيبى ٍ تَليذوٌٌذگبى هی سٍاثط ثيي افشاد ٍ ػبصهبى

اي فشاّن ػبصد وِ دس ًْبيت ثِ وؼت هضيت سلدبثتی تَػدط    ثؼيبس گؼتشدُ

 ؿشوت ووه وٌذ. 

ًگدشي اػدت.    ّبي هشػدَم پدغ   اًذاص آيٌذُ يىی اص سٍؽ دس حَصُ چـن

ّدبي   ؿَد ٍ ػپغ ثب تؼييي لذم هطلَة ؿشٍع هی ُآيٌذ ًگشي ثب تلَس پغ

ًگدشي   يبثدذ. پدغ   الصم ثشاي افضايؾ ؿبًغ سػيذى ثِ آى آيٌذُ، اداهِ هدی 

ّبيی وِ ّذف ثلٌذهذت ثب تَخِ ثِ سًٍذّبي هدذاٍم ثدشآٍسدُ    ثشاي هَلؼيت

ؿَد، هٌبػت اػت. گٌدبًذى ّذف دس ايي سٍيىشد، آى سا تجذيل ثِ يه  ًوی

 .]10[ دبسي وشدُ اػتسٍيىشد كشيح ٌّ

د هدَس  پظٍّی اػت وِ دس آى يه ػدٌبسيَ دس  آيٌذُ ًگشي سٍؿی دس پغ

خدض ثدِ خدض( هدَسد ؿٌبػدبيی لدشاس       يه آيٌذُ خبف ثِ كَست تفلديلی ) 

ّب ٍ ػيش تَػدؼِ ػدٌبسيَ، ثدِ دلدت )اص      ّب، خبػتگبُ گيشد. ػپغ سيـِ هی

 ؿَد.  آيٌذُ( تب صهبى حبل سديبثی هی

ػبصي اًددبم خَاّدذ    ّبي هٌبػت ثشاي ؿجىِ لَيتٍثب ايي سٍؽ وـف ا

ّبي هٌبػت ؿٌبػبيی  ػبصي ؿٌبختِ ؿذُ ٍ ؿجىِ ؿذ، اّويت ًمؾ ؿجىِ

لَيت لشاس خَاٌّدذ گشفدت ٍ هـدخق    ٍگزاسي دس ا ؿًَذ ٍ ثشاي ػشهبيِ هی

اًذاص  خَاّذ ؿذ وِ ًَآٍسي ثبص اص طشيك وذام ؿجىِ اًدبم خَاّذ ؿذ. چـن

ػدبصي سا   هتَػط اثؼبد هختلف اًَاع ؿجىِآيٌذُ وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ 

 لَيت سا ًـبى خَاّذ داد.ٍتشػين خَاّذ وشد ٍ ثشتشيي ا

لددشاس داسد ثددِ  دس پددبساداين ًددَآٍسي ثددبص وددِ دس همبثددل ًددَآٍسي ثؼددتِ

يٌذ وبس ؿشوت تأويذ ؿذُ اػت. اػبصي ثشاي تأهيي ًيبصّب دس طَل فش ؿجىِ

ص وليذّبي اكلی هَفميدت ٍ  اص آًدب وِ ًَآٍسي دس هحلَل يب فشايٌذ يىی ا

اًذاص ًمدؾ   دػتيبثی ثِ هضيت سلبثتی اػت، ايي همبلِ ػؼی ثش تجييي چـن

افضايؾ هضيت سلبثتی اص طشيك ًَآٍسي ثبص دس وؼت ٍ  ػبصي دس آيٌذُ ؿجىِ

 وبسّبي وَچه ٍ هتَػط داسد.

 مرور ادبيات -2

 سازی شبکه -2-1

هؼبيلی  ّب دس ؿٌبػبيی فشكت يىی اص ًمؾ استجبطبت اختوبػی ٍ ؿجىِ

 ّب پيؾ هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت.  اػت وِ اص هذت

   ِ ّدبي استجدبطی ًمدؾ     ًتبيح تحميمبت هـخق وشدُ اػدت ودِ ؿدجى

ػبصي سا  ( ؿجى2010ِثت خبسگل ) ]11[ ّب داسًذ اػبػی دس ًَآٍسي ؿشوت

 ]13[ ]12[. داًذ ّب ٍ ثشاي ثؼيح دس هٌبثغ هی يه ساّجشد اختوبػی ؿيَُ

ّبي هيىدشٍ، هدضٍ ٍ    ّب ثِ ػِ كَست ؿجىِ ؿجىِثٌذي،  طجك يه دػتِ

ِ    ؿًَذ. ؿجىِ هبوشٍ تؼشيف هی اًدذ.   ّبي هيىشٍ ثشاػبع افدشاد ؿدىل گشفتد

ِ    ّب ٍ ؿجىِ ّبي هضٍ ثشاػبع ػبصهبى ؿجىِ ّدبي ثؼديبس    ّدبي هدبوشٍ ؿدجى

اًذ.  ّبي اًؼبًی ٍ ػبصهبًی تـىيل ؿذُ ثضسگی ّؼتٌذ وِ اص هدوَػِ ؿجىِ

 هبوشٍ هذًظش اػت. دس ايي همبلِ ؿجىِ هضٍ ٍ

 کسب و کارهای کوچک و متوسط -2-2

اي دس التلدبد اؿدتغبل ٍ    ّبي وَچه ٍ هتَػدط، ًمدؾ ػودذُ    ؿشوت

ّب پـتَاًِ اكلی  صيؼت وـَسّبي دس حبل تَػؼِ داسًذ. ايي ؿشوت هحيط

ّبي وَچه  يٌذ كٌؼتی ؿذى ّؼتٌذ. ثب ٍخَد اّويت ؿشوتاالتلبد دس فش

ّدب   اص تودبم ظشفيدت ايدي ؿدشوت     ٍ هتَػط دس التلبد ٍ اؿدتغبل هؼودَال   

 .]1[ ؿَد اػتفبدُ ًوی

ايي همبلدِ دس ػدٌبسيَي پيـدٌْبدي ثدشاي آيٌدذُ سٌّوَدّدبيی ثدشاي        

 ّب خَاّذ داؿت. اػتفبدُ اص ظشفيت ايي ؿشوت

 مسيت رقابتی -2-3

هضيت سلبثتی ػجبست اص هيضاى فضًٍی خزاثيت پيـدٌْبدّبي ؿدشوت دس   

 ]14[ .همبيؼِ ثب سلجب، اص ًظش هـتشيبى اػت

ّب يدب اثؼدبد ّدش ؿدشوتی      ثِ ػجبستی ديگش هضيت سلبثتی توبيض دس ٍيظگی

اػت وِ آى سا لبدس ثِ اسائِ خذهبت ثْتش اص سلجب )اسصؽ ثْتش( ثِ هـدتشيبى  

ّبي لبثل اسائِ ؿشوت ثشاي هـتشيبى اػت ثِ  وٌذ ٍ هضيت سلبثتی اسصؽ هی

 .]15[ّبي هـتشي ثبالتش ثبؿذ  ّب اص ّضيٌِ ًحَي وِ ايي اسصؽ

ّبي هدَسدًظش   لضٍم ٍ هيضاى هضيت سلبثتی سا استجبط هؼتمين ثيي اسصؽ

ؿذُ تَػط سلجبي  ّبي ػشضِ ؿذُ ؿشوت ٍ اسصؽ ّبي ػشضِ هـتشي، اسصؽ

ّبي ػشضِ  وٌذ. چٌبًچِ اص ديذگبُ هـتشي همبيؼِ اسصؽ ؿشوت تؼييي هی

ّبي هَسد ًظدش ٍ   ّبي ػشضِ ؿذُ سلجب ثيـتش ثِ اسصؽ ؿذُ ؿشوت ثب اسصؽ

تَاى گفت وِ آى ؿشوت دس يه  تش ثبؿذ هی ظبسات اٍ ػبصگبستش ٍ ًضديهاًت

يب چٌذ ؿبخق ًؼجت ثِ سلجبي خَد داساي هضيت سلبثتی اػت ثدِ ًحدَي   

ؿَد وِ ؿشوت دس ػشكِ ثبصاس ًؼجت ثِ سلجبي خَد  وِ ايي هضيت ثبػث هی

 .دس ًضديىی ثِ هـتشي ٍ تؼخيش للت ٍي ثشتشي داؿتِ ثبؿذ

ًظش اص اًذاصُ، ػوش يب ًَع  ّب كشف ّبي اغلت ؿشوت چبلؾاهشٍصُ يىی اص 

كٌؼت، چگًَگی وؼت هضيت سلبثتی دس هحيط سلبثتی اػت. هحيطی ودِ  

پشداصًذ ثِ ٍاػطِ تغييشات ثؼديبس، هٌجؼدی اص    ّب دس آى ثِ سلبثت هی ؿشوت

ّب ثبيؼتی پشتفَليَي هٌجغ  ّب ٍ تْذيذّبػت. ثِ ّويي دليل، ؿشوت فشكت

ّبي ثيشًٍی ٍ ايددبد هضيدت سلدبثتی دس     ػخگَيی ثِ هحشنخَد سا ثشاي پب

 دس ايي ساػدتب ًمدؾ ًدَآٍسي ٍ هخلَكدب      ثشاثش سلجبي خَد هذيشيت وٌٌذ.

 .]2[ ػٌَاى هتغيش هيبًدی ًجبيذ ًبديذُ گشفت ًَآٍسي ثبص سا ثِ

 نوآوری باز -2-4

ّب دس دٍساى گزس اص ػلش ًَآٍسي ثؼدتِ ٍ پبگزاؿدتي ثدِ ف دبي      ؿشوت

هٌذي ًيبص داسًذ تب ثشاي پدبيؾ ٍ اسصيدبثی    ػبصٍوبسّبي ًظبمًَآٍسي ثبص، ثِ 
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 ٍ صًذ حؼبهی ٍالفمبسير

ّبي وؼت ٍوبس هٌبػدت   ّبي فٌبٍسي خبسج اص ؿشوت ٍ اًتخبة هذل گضيٌِ

 .]3[ ّب الذام وٌٌذ ثشاي وؼت اسصؽ اص آى فٌبٍسي

وٌذ ودِ تَاًدبيى خدزة داًدؾ خدبسخى،       هجبحث ًَآٍسى ثبص، تأييذ هى

ّدب هحديط سا    ًَآٍسى ثبص، ػبصهبىهحشن ػوذُ ثشاى سلبثت اػت. دس حبلت 

ثشاى فٌبٍسي ٍ داًؾ وبٍؽ ًوَدُ ٍ كشفب  ثِ هٌدبثغ داخلدى خدَد ٍاثؼدتِ     

ّب اص ظشفيت خزثـبى  ؿشط وليذى ايي اػت وِ ثٌگبُ ًيؼتٌذ. دس ٍالغ پيؾ

ُ تب داًؾ خبسخى سا دسًٍى ثْشُ  .]4[ ػبصى ًوبيٌذ ػبصى ٍ ثَهى ثشداسى ًوَد

ّب ّبي ًْبد ن ًَآٍسي ػجبست اػت اص ؿجىِوٌذ يه ػيؼت فشيذهي ثيبى هی

ّب ٍ تؼبهالت آى وليذ خدَسدى،   دس يه ثخؾ ػوَهی يب خلَكی وِ فؼبليت

 . ]5[ ؿَد ّبي خذيذ سا هَخت هی ٍاسد وشدى، اكال  وشدى ٍ اؿبػِ فٌبٍسي

ّدب دس   داسد، دس هفَْم ًدَآٍسى ثدبص ؿدشوت    ّوبًطَس وِ چضثشٍ ثيبى هى

ِ   ثِ آًْب ؿجىِ اسصؽ گفتِ هى ّب وِ طَل تؼذادى اص تشاوٌؾ طدَس   ؿدَد، ثد

وٌٌذ. خلك اسصؽ دس ًَآٍسى ثبص ثؼدتگى ثدِ لدذست     هتلل اسصؽ خلك هى

استجبط ثب سلجب داسد. ثٌبثشايي ويفيدت سٍاثدط ثديي ًدَآٍسى ؿدشوت ٍ سلجدب       

تَاًدذ   وٌٌذُ ايي خلك اسصؽ اػت. دس حميمت ّوىبسى ثب ؿشوب هى ت ويي

ّبى تحميك ٍ تَػؼِ سا وبّؾ دّذ  ضيٌِّبى تدبسى سا خلك وٌذ وِ ّ هذل

 .]4[ٍ ًَآٍسى سا گؼتشؽ دادُ ٍ دسّب سا ثِ ػَى ثبصاسّبى خذيذ ثگـبيذ 

ّدب، اص طشيدك دسًٍدذادّبي ًَآٍساًدِ تؼشيدف       ػولىشد ًَآٍساًدِ ؿدشوت  

ؿَد. ثذيي هؼٌی وِ تجذيل دادُ ثِ خشٍخی ٍ ػشاًدبم خشٍخی ًَآٍساًِ  هی

 ّشچٌذ ثش طجدك ًظدش وود  ٍ ديگدشاى    ثب ػولىشد ؿشوت دس استجبط اػت. 

، ػولىشد ًَآٍساًِ ثِ ايي دليل وِ خشٍخی ًَآٍساًِ ثِ ّوشاُ ػولىشد 2003

تَاًدذ   ّبي ًَآٍساًِ تأثيشگزاس ثبؿٌذ، هدی  ؿشوت هوىي اػت ثش سٍي ّضيٌِ

طَس ولی ػولىشد التلدبدي يده ؿدشوت     ثِ چٌذ دػتِ تمؼين ؿَد. اهب ثِ

تلوين ثشاي ًَآٍسي،  -ثشگزاس ثبؿذهوىي اػت ثش سٍي ػِ هشحلِ ؿشوت ا

اي وِ ثب ًدَآٍسي ٍ ػولىدشد ؿدشوت دس     خشٍخی ًَآٍسي ٍ خشٍخی ًَآٍسي

 .]16[استجبط اػت 

ًدَآٍسي دس ػولىدشد، يىدی اص اثضاسّدبي افدضايؾ هضيدت سلدبثتی ثدشاي         

ّب ثبيذ ثش اثدشات تؼدبهلی    ؿشوت. ]17[ّبي وَچه ٍ هتَػط اػت  ؿشوت

ٍاثط هيدبى اػ ددبي هـددتشن داسد، توشوددض    دس س ودِ ػولىدشد ًَآٍساًِ ٍ

ِ  .وٌٌذ ػٌدَاى يده ػبهدل حيددبتی ثددِ       ػولىشد ًَآٍساًِ دسٍى ػبصهبًی ثد

 .]18[ وٌذ ّب ووه هی حفد  هضيت سلبثتی ؿشوت

ّددبي وَچدده ٍ هتَػددط ٍ ؿدديَُ  اثددشات ًْددبدي ًددَآٍسي دس ؿددشوت

ّبي وَچده ٍ هتَػدط    ػبصي آًْب، دس پظٍّـی اوتـبفی دس ؿشوت ؿجىِ

داخلی وـَس ٍيتٌبم، ثشسػی ؿذُ اػت ٍ هـخق ؿذُ اػت وِ ًَآٍسي ثبص 

 .]19[ ثيش هؼتمين داسدأوبّؾ ّضيٌِ ت ساّجشدّبيدس ثِ ًتيدِ سػيذى 

ؿشوت وَچه ٍ هتَػط دس كٌبيغ  60پظٍّؾ ديگشي وِ ثب خبهؼِ آهبسي 

دد   وبسوی ٍ ثب ػِ ؿجىِ ؿشوت ػبصًذُ هَاد غدزايی ًا بم ؿدذُ اػدت   غزايی دًا

ّدبي وَچده ٍ    دّذ، ثدشاي ػدبصهبًذّی ًدَآٍسي ٍ سؿدذ دس ؿدشوت      ًـبى هی

ػبصي  دّذ وِ ؿجىِ ّب ًـبى هی ػبصي سا فؼبل وشد. ايي يبفتِ هتَػط ثبيذ ؿجىِ

اي وَچه ٍ هتَػط ًمـی لبثل تَخِ، هثجت ٍ هؼٌبداس ثدش سٍي هحلدَل ٍ    دس 

 .]20[ داسد ٍ دس ًتيدِ ثش سؿذ التلبدي خبهؼِ هٌذ ًظبمًَآٍسي 

 روش پژوهش -3

سٍؽ تحميك ثىبس گشفتِ ؿذُ دس ايي هطبلؼِ اص ًَع ويفی ٍ هجتٌی ثدش  

ثبؿدذ. تحميدك حبضدش ثدب هطبلؼدِ هٌدبثغ        هطبلؼِ اػٌبد ٍ تحليل هحتَا هی

ّب ٍ  آهبس، همبالت ػلوی هؼتجش، هدوَػِ همبالت وٌفشاًغ اطالػبتی، اػٌبد،

ٍ ثشاػبع تحليل هحتدَاي   ّبي اطالػبتی داخلی ٍ خبسخی تْيِ ؿذُ ثبًه

ًگدشي   ايي اطالػبت اًؼدبم يبفتِ اػت. دس اداهِ يه ػٌبسيَ ثشاػبع پدغ 

ػبصي دس افضايؾ هضيت سلبثتی اص  اًذاص آيٌذُ ًمؾ ؿجىِ ثشاي دسيبفت چـن

طشيك ًَآٍسي ثبص دس وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هتَػط طشاحی ؿذُ اػت 

 ؿَد. وِ لذم ثِ لذم ايي ػٌبسيَ ثشسػی هی

 جنتاي -4

 های کوچک و متوسط مسيت رقابتی برای شرکت -4-1

ّدبي هٌحلدش ثدِ فدشد يده ٍاحدذ        اي اص تَاًبيی هضيت سلبثتی هدوَػِ

ًفَر ثِ ثبصاسّبي دلخَاُ ٍ ثشتشي ثش سلجدب سا ثدشاي     التلبدي اػت وِ اخبصُ

ِ    .آٍسد آى ٍاحذ فدشاّن هدی   ّدبي هختلفدی     ٍاحدذّبي التلدبدي دس صهيٌد

تَاًٌذ ثدشاي تَليدذ    ػٌَاى هثبل هی ثِ. ثبؿٌذ تَاًٌذ هضيت سلبثتی داؿتِ هی

ِ  پيـشفتِ فٌبٍسيهحلَل اص  ّدب سا   تشي اػتفبدُ وٌٌذ ٍ اص ايي طشيك ّضيٌد

تشي هحلَل خَد سا  تش ٍ يب ثب اهىبًبت ثيؾ وبّؾ دٌّذ، يب ثب ليوت پبييي

ثِ ثبصاس ػشضِ وٌٌذ. حتی هوىي اػت ثدب تدذاثيش خبكدی، ًيدشٍي اًؼدبًی      

ؿدبى استمدب    ت ثِ سلجب اػتخذام وٌٌذ تب ويفيت هحلدَل وبسآهذتشي سا ًؼج

هدذيشيت ًؼدجت ثدِ سلجدب       تَاًذ دس حَصُ پيذا وٌذ. يه ثٌگبُ ّوچٌيي هی

ّبي ثْتش، ًمدبط ودَس    ّب ٍ تلوين ثيٌی هضيت سلبثتی داؿتِ ثبؿذ ٍ ثب پيؾ

ّدب يده    ثبصاس سا ؿٌبػبيی وٌذ. ثٌبثشايي وؼت هضيت سلبثتی ثدشاي ؿدشوت  

ٍ دس غيش ايي كَست هوىي اػت اص كحٌِ سلبثتی حدزف  ثبؿذ  ضشٍست هی

ّدبي   ؿًَذ. پغ دس ايي ػٌبسيَ ثب ًمؾ حيدبتی هضيدت سلدبثتی دس ؿدشوت    

 وَچه ٍ هتَػط هطش  ؿذ.

عدم امکان تأمين کامل منابع کسب و کارهاای کوچاک و    -4-2

 متوسط 

ّب ٍخَد داسد يىی هٌبثغ هلودَع ٍ ديگدشي    دٍ ًَع هٌبثغ ثشاي ؿشوت

هٌبثغ ًبهلوَع ؿبهل  ... هلوَع هبًٌذ ػشهبيِ، تدْيضات ٍ ًبهلوَع. هٌبثغ

 ثبؿٌذ.  ... هی داًؾ، ًيشٍي اًؼبًی هتخلق ٍ تحليل وشدُ ٍ ػلن ٍ

وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هتَػط ثشاي تأهيي ّوِ هٌدبثغ هدَسد ًيدبص    

 دچبس ّؼتٌذ. خَد ثشاي سػيذى ثِ هضيت سلبثتی هؼوَال 

ّب ثب وؼت  دّذ ؿشوت ًـبى هی دس اداهِ ػٌبسيَ ّوبًطَس وِ ؿىل صيش

ّبيـدبى   ّبي خَد سا استمب دٌّذ ٍ ثب استمبي لبثليدت  تَاًٌذ لبثليت هٌبثغ هی

تَاًٌذ ثِ ؿبيؼتگی دػت يبثٌذ ٍ دس ًْبيدت ؿبيؼدتگی اكدلی خدَد سا      هی
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 ٍ صًذ حؼبهی ٍالفمبسير

 منابع

 هاقابليت

 هاشايستگی

 های اصلیشايستگی

 سازیتجاری

 کسب مسيت رقابتی

ػبصي هحلَالتـبى ثپشداصًذ، وِ ايي ّودبى دليلدی    پيذا وٌٌذ ٍ ثِ تدبسي

 ضيت سلبثتی ثِ ٍخَد آٍسد.ّب ه تَاًذ ثشاي ؿشوت اػت وِ هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يٌذ وؼت هضيت سلبثتیافش -1ؿىل 

 مين منابع برای کسب و کارهای کوچک و متوسطأهای ت شيوه -4-3

هيي أّبي هتفبٍتی تد  هٌبثؼـبى سا اص ؿيَُ ّبي وَچه ٍ هتَػط ؿشوت

اي تحت ػٌَاى تدأهيي هدبلی ودبسآفشيٌی، اص ػدَي      وٌٌذ. لَپىِ هطبلؼِ هی

ػبصهبى تَػؼِ التلبدي دس ايتبليب داؿتِ اػدت اٍ دس هطبلؼدِ خدَد هٌدبثغ     

اػتجدبس   -1تأهيي هبلی وبسآفشيٌی سا ثِ ؿؾ گدشٍُ تمؼدين ًودَدُ اػدت:     

ِ   ثبًده  -3 فشؿتگبى وؼت ٍ وبس -2ؿخلی،   ّدبي اػتجدبسي   ّدب ٍ اتحبديد

 ػدشهبيِ پشهخدبطشُ خلَكدی    -6هؤػؼبت هبلی  -5ّبي دٍلتی  ووه -4

ثٌذي ديگش، وبسدلَ هٌبثغ هبلی دس دػتشع وبسآفشيٌدبى   دس يه تمؼين. ]7[

. ]21[سا ثِ دٍ دػتِ تمؼين وشدُ اػت: هٌبثغ غيشسػوی ٍ هٌدبثغ سػدوی   

فَق، دس ػدٌبسيَي هطدش  ؿدذُ هٌدبثغ     ّبي  ي ثٌذ ثٌبثشايي ثب تلفيك تمؼين

هٌدبثغ تدأهيي هدبلی     -1تأهيي هبلی ثِ چْبس دػدتِ تمؼدين ؿدذُ اػدت:     

هٌدبثغ تدأهيي هدبلی اص طشيدك      -3هٌبثغ تدأهيي هدبلی داخلدی     -2ؿخلی 

 .هٌبثغ تأهيي هبلی اص طشيك ثذّی -4ػشهبيِ )حمَق كبحجبى ػْبم( 

در  هاا  ها و شارکت  ضرورت استفاده از منابع ساير سازمان -4-4

 نگری سناريوی طراحی شده از پس

ّبي  دس دًيبي اهشٍص، ثِ ٍيظُ پغ اص تَػؼِ پبساداين ًَآٍسي ثبص، ّوىبسي

ؿدًَذ. چدشا ودِ دس     تشيي هٌبثغ ًَآٍسي هحؼَة هدی  فٌبٍساًِ اص خولِ هْن

ّدبي   ّب ًيبصهٌذ هٌبثغ ًَآٍسي ّؼتٌذ ٍ هضيدت  ف بي خذيذ سلبثت، ػبصهبى

پزيشي وبفی ًيؼت ٍ ثدش ايدي    آًْب ثشاي سلبثتسلبثتی فؼلی ٍ هٌبثغ داخلی 

ػٌَاى اثضاسي اثشثخؾ ثدشاي تَػدؼِ هضيدت     ّبي فٌبٍساًِ ثِ اػبع ّوىبسي

ؿدوبس   ّبي هَخَد ٍ هطلَة ثِ ثشدى ؿىبف هيبى تَاًوٌذي سلبثتی ٍ اص ثيي

ٍسي دس ثبصاسّدبي   ػٌَاى هَتَس سؿذ ٍ ثْشُ ّبي فٌبٍساًِ ثِ آيٌذ. ّوىبسي هی

تشيي اثضاسّبي هذيشيت وؼت ٍ وبس ثدشاي   للی ٍ يىی اص هْنالو هحلی ٍ ثيي

ّبي پيچيدذُ   ّب ٍ هبًَسّبي ساّجشدي دس هحيط پزيشي ػبصهبى ثْجَد سلبثت

ّدبي وَچده ٍ هتَػدط ثدشاي      دس ايي ػٌبسيَ ؿدشوت  .]6[ٍ پَيب، ّؼتٌذ 

اي اص سٍاثددط  هبًددذگی دس يدده حددَصُ فٌبٍساًددِ، ؿددجىِ خلددَگيشي اص ػمددت

ػبصي اػت. ّوچٌيي ؿدشوت   وٌٌذ وِ ّوبى ؿجىِ ايدبد هیػبصهبًی  ثشٍى

 دس هؼيش دػتيبثی ثِ هضيت سلبثتی ًيبصهٌذ هَاسد صيش اػت.

تأمين منابع بارای مراحال ملتلار يرايناد ناوآوری در       -4-5

 نگری سناريوی طراحی شده از پس

ّدب ًـدبى دادُ    ًگشي ٍضؼيت هطلدَة ؿدشوت   ػٌبسيَي حبكل اص پغ

ِ  ُ ايي ؿشوتاًذاص آيٌذ اػت وِ دس چـن ػدبصي دس افدضايؾ    ّب ًمؾ ؿدجى

ّدب ٍ   ثش خَاّذ ثَد ٍ دسيبفت دػدتبٍسدّبي ؿدشوت  ؤهضيت سلبثتی ثؼيبس ه

ِ    ػبصهبى ػدبصي   ّبي ديگش دس ّش هشحلِ اص فشايٌذ ًدَآٍسي دس ٌّگدبم ؿدجى

يٌدذ ًدَآٍسي ثدبص دس وؼدت ٍ     اپزيشد. دس ايدي هيدبى فش   ّب اًدبم هی ؿشوت

ّدب ثدِ    س هْوی داسد، دس ايدي ؿدشوت  وبسّبي وَچه ٍ هتَػط ًمؾ ثؼيب

يٌذ ًَآٍسي ثبص دس طی هشاحل وؼت ايدذُ تدب سػدبًذى    ادليل اػتفبدُ اص فش

يٌدذ  اّدبي ؿدجىِ دس فش   ّب ٍ ػبصهبى هحلَل ثِ ثبصاس اص ووه ػبيش ؿشوت

 ٍ تَصيدغ خذيدذ تدب     وؼت ايذُ، داًؾ فٌی، فٌبٍسي، خذهبت، سٍؽ تَليدذ 

وٌٌذ وِ ايي هْن دس ًْبيدت   هی دسيبفت ثبصاسّبي خذيذ دس ؿجىِ اػتفبدُ

 ؿَد. ّبي ؿشوت هی ثبػث افضايؾ دسآهذ ٍ وبّؾ ّضيٌِ
 

 
 يٌذ سػيذى ايذُ ثب ثبصاس ثب داًؾ ٍ فٌبٍسي خذيذافش -2ؿىل 

اسايددِ دػددتبٍسدّبي ؿددشوت دس ّددش هشحلددِ اص فشايٌددذ ًددَآٍسي دس     

ّب هشتدت دس حدبل    ثبص ؿشوتيٌذ ًَآٍسي اگيشد. دس فش ػبصي اًدبم هی ؿجىِ

ّبي ؿجىِ  فشٍؽ ايذُ، داًؾ فٌی، فٌبٍسي، ٍ خذهبت خَد ثِ ػبيش ؿشوت

ّدبي ؿدشوت ٍ دس ًْبيدت     ّؼتٌذ وِ ثبػث افضايؾ دسآهذ ٍ وبّؾ ّضيٌِ

 ؿَد. سػيذى ثِ هضيت سلبثتی ثشاي ؿشوت هی
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ٍ فٌبٍسي خذيذ ٍ خذهبت  يٌذ سػيذى ايذُ ثب ثبصاس ثب فشٍؽ داًؾافش -3ؿىل 

 تَليذ ٍ تَصيغ

ِ  ّب ٍ ػبصهبى ػبصي وِ ثيي ؿشوت دس ًْبيت ؿجىِ يدذ  آ ٍخدَد هدی   ّب ثد

)ثدذٍى   ّب ثب تأهيي ًيدشٍي اًؼدبًی هتخلدق    ؿَد وِ ايي ؿجىِ ثبػث هی

اػتخذام اص طشيك ؿجىِ(، تأهيي ػشهبيِ، تأهيي ايذُ، تدأهيي داًدؾ فٌدی،    

ػدپبسي   ػدپبسي تَليدذ ٍ ثدشٍى    فٌبٍسي، ثدشٍى ػپبسي ثبصاسيبثی، تأهيي  ثشٍى

 تَصيغ ثِ وؼت هضيت سلبثتی تَػط ؿشوت ووه وٌٌذ.

 
 ػبصي هٌبفغ ؿجىِ -4ؿىل 

 گيري نتيجه -5

ّوبًگًَِ وِ دس ايدي همبلدِ هطدش  ؿدذ، دس ػدٌبسيَي طشاحدی ؿدذُ اص        

ي ٍ ًَآٍسى تشيي ساّجشدّبي تَػؼِ فٌبٍس ػبصي اص خولِ هْن ًگشي، ؿجىِ پغ

 سلبثت دًيبى اهشٍص اػت. ّب دس هحيط پش پزيشى ػبصهبى ثشاى ثْجَد سلبثت

ػبصي دس افضايؾ هضيدت سلدبثتی اص طشيدك     اًذاص آيٌذُ ًمؾ ؿجىِ چـن

ًَآٍسي ثبص دس وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هتَػدط دس ايدي همبلدِ ثدِ يده      

ُ    سػذ. ػٌبسيَي پيـٌْبد ؿذُ هطش  هدی  ػٌبسيَ هی ثدب  ّدب   وٌدذ ودِ ثٌگدب

ّبى داخلى خدَد   ػبصي ٍ اػتفبدُ اص ًيشٍى اًؼبًى وبسآهذ ٍ ظشفيت ؿجىِ

گشفتي اص  لبدس ثِ ايذُ ّب( )هٌبثغ فٌبٍساًِ ٍ ػطح داًؾ ثبال ٍ ػبيش ؿبيؼتگى

ّبي خذيدذ ٍ ًيبصّدبى هـدتشيبى ٍ خدزة      هحيط خبسج، ؿٌبػبيى فٌبٍسي

ٍػيلِ  د ٍ ثذييّبى ػبصهبى خَاٌّذ ثَ ّب ٍ تطجيك آى ثب ًيبصّب ٍ اسصؽ ايذُ

 ػبصى ٍ تمَيت ًَآٍسى ثبص حشوت خَاٌّذ وشد. دس خْت پيبدُ

ؿٌبػبيى، خزة ٍ تطجيك داًؾ ثذػدت آهدذُ اص خدبسج اص ؿدشوت، اص     

تَاًذ  طشيك ؿٌبػبيى هحيط خبسخى ٍ تحميك ٍ تَػؼِ داخلى ػبصهبى هى

هٌدش ثِ افضايؾ لذست ثشلشاسى استجبط ثب سلجب ٍ اًتمدبل داًدؾ ثدِ آًْدب ثدب      

يبثى ثِ اّذاف تدبسى ػبصهبى ؿَد وِ گبهى دس خْت تمَيدت   ذف دػتّ

 فشايٌذ ًَآٍسى ثبص اػت.

 وٌذ. ّبي صيش، ثِ وؼت هضيت سلبثتی ووه هی ػبصي ثِ كَست ؿجىِ

 وشدى صهبى تَػؼِ هدلَل خذيذ وَتبُ -1

 ّبي تَػؼِ هحلَل خذيذ وشدى ّضيٌِ ون -2

 استمبء ويفيت هحلَل -3

 هحلَل خذيذاستمبء ػطح طشاحی  -4

 اهىبى اػتفبدُ اص فشايٌذّبي خذيذ -5

 يٌذاپزيشي دس فش اًؼطبف -6

 ّبي خذيذ فشٍؽ داًؾ فٌی ٍ فٌبٍسي ايدبد هىبًيضم -7

 
 دٍ هذل ًَآٍسي ثبص ٍ ثؼتِ -5ؿىل 

ّدب   دّدذ ٍلتدی دس ؿدشوت    دس اداهِ ّوبًطَس وِ ؿدىل فدَق ًـدبى هدی    

ّدب   دس هدذل ّضيٌدِ ٍ دسآهدذ ػدبصهبى     تغييشاتیگيشد  ػبصي كَست هی ؿجىِ

ّبي ثيشًٍدی دس   آيذ. دس هذل ًَآٍسي ثؼتِ چَى ؿشوت ثب ػبصهبى ٍخَد هی ثِ

تَاًذ دس ّضيٌِ ٍ دسآهذّبيـبى تغييشي ثِ ٍخَد آٍسًذ دس  استجبط ًيؼتٌذ ًوی

ػبصي دس هذل ًَآٍسي ثؼتِ خبيی ًذاسد. اهب دس هذل ًَآٍسي ثدبص   ًتيدِ ؿجىِ

ّدبي ديگددش ّؼدتٌذ ثددب    بى هشتددت دس حدبل استجددبط ثدب ػددبصهبى  چدَى ػدبصه  

ّدب   خَيی وٌٌدذ. ثدشاي ؿدشوت    ّبيـبى كشفِ تَاًٌذ دس ّضيٌِ ػبصي هی ؿجىِ

گشفتي اص هٌدبثغ   هيي هٌبثغ ثب ووهأصهبى تَػؼِ ٍ تَليذ، تحميك ٍ تَػؼِ ٍ ت

 آيذ. ّبي ؿشوت دس ول پبييي هی وٌذ ٍ ّضيٌِ ثيشًٍی، وبّؾ پيذا هی

ّبي وَچه ٍ هتَػط افدضايؾ پيدذا    ًَآٍسي ثبص دسآهذ ؿشوتدس هذل 

وٌٌذ ٍ  ّبي خذيذ تَليذ تؼشيف هی ّب هىبًيضم وٌذ. دس ايي هذل ػبصهبى هی

وٌٌدذ ٍ اص   ّب دس اهش تَليذ اػتفبدُ هی ّبي هذسى ػبيش ػبصهبى يب اص هىبًيضم

ّبي ؿجىِ، اػدتفبدُ ودشدُ ٍ ثدِ     هٌبثغ هلوَع ٍ غيشهلوَع ػبيش ػبصهبى

 سػٌذ. ت دسآهذّبي خذيذ هیوؼ

 مراجع -6
ّدبي وَچده ٍ هتَػدط،     دس ؿدشوت  (، اسصيدبثی تىٌَلدَطي  1389ّوىبساى ) حدبصي ٍ -1

 اًتـبسات ػبصهبى هذيشيت كٌؼتی.
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