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 اولویت بندی مهارت های مدیریتی مورد نیاز در صنایع کوچک 

Prioritizing Managerial Skills needed for Small Businesses  

 

 غالمعلی رحیمی

 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد شاهرود
 

 مصطفی کاظمی

 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد شاهرود

 

 چکیده

کسب و کارهای کوچک نقشی مهم در رشد اقتصادی کشورها دارند. توجه  به  رشهد ایهب کسهب و کارههاز مسهتلی  برر هی و         

هها وجهود دارد.   زا در آنها ت ب  خصوص با توج  ب  نرخ باالی شکستی ک  در ابتدای عمر ایب شهرکت شنا ایی عوامل موفقیت

های مدیران را برحسهب  های مدیران ا ت. ایب تحقیقز مهارتکسب و کارهاز مهارتیکی از عوامل حیاتی در عملکرد موفق ایب 

زا را ارای  دهد ضهمب اینکه  به     کند تا از دیدگاه مدیرانز الگوی مهارتی موفقیتبندی میمییان ا تفاده و مییان اهمیت اولویت

رد ایب کسب و کارها پرداخت  ا ت. ایب مطالعه  به    گیریز خالقیتز و ارتباطی بر عملکگان  تصمیمهای   برر ی تأثیر مهارت

شده تو ط مدیران شرکتهای فعال در شهرک صنعتی شهکوهی  قهم    اخت ز تکمیلها از طریق پر شنام  محققآوری دادهجمع

د ایهب  گان  بر عملکهر های   ا تفاده شده ا ت. برر ی تأثیر مهارت AHPها از تکنیک بندی مهارتپرداخت  ا ت. در اولویت

هها از طریهق تحلیهل    بنهدی مههارت  شهناختی بهر اولویهت   ا تیودنتز و تأثیر متغیرهای جمعیت tکسب و کارها از طریق آزمون 

گیریز خالقیتز واریانس انجا  شده ا ت. نتایج حاصل از مطالع ز از نظر مییان ا تفاده تو ط مدیرانز ب  ترتیب مهارت تصمیم

بندی از نظر مییان اهمیت تکرار شده ا ت. با مبنا چنیب ایب اولویت ز و  و  قرار داده ا ت. همو ارتباطی را در اولویت اولز دو

 گان  بر عملکرد مورد تأیید قرار گرفت.های   قرار گرفتب بقا ب  عنوان معیار عملکردز تأثیرگذاری ا تفاده از مهارت

 ل  لسل  مراتبیاولویتز مهارتز کسب و کار کوچکز فرایند تحلی واژگان کلیدی:
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Prioritizing Managerial Skills needed for Small Businesses 

 

Abstract 

Small businesses have an important role in economic development of countries. 

Attention to growth of these businesses necessitates identifying success- maker 

factors, particularly based on high rate failure in these businesses. One of vital factor 

in successful performance is managerial skills. This research prioritizes managerial 

skills based on usage and importance for developing a successful model of skill and 

surveying the impact of decision-making, creativity, and communication skills on 

performance. This research collects data from active managers in Shokoohie Ghom 

industrial …… by researcher- making questionnaires. AHP technique is used for 

prioritizing. Surveying the impact of tripod skills on performance and the impact of 

demographic variables on prioritizing is done with T-test and variance analysis. 

Results indicate that rank of skills based on usage is: (1) decision- making, (2) 

creativity, and (3) communication. Also, results based on importance are similar with 

results based on usage. By using survival factor for performance, the impact of tripod 

skills on performance is confirmed.  

 

Key Words: Priority, Skill, Small Business, AHP process 
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 اولویت بندی مهارت های مدیریتی مورد نیاز در صنایع کوچک 

 مقدمه و مسأله تحقیق

طبیعهی ا هت که     کننهد.  پررنگی در تو ع  اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها ایفا میکسب و کارهای کوچک نقش بسیار 

دهنهد که  نهرخ    المللی نشان مهی مطالعات بیبتواند در رشد اقتصادی کشورها نقش ایفا کند. مدیریت ایب کسب و کارها نیی می

ب  کار گمهاردن مهدیران آشهنا به  حهوزه       ج و در نتی العاده باال تشکست کسب و کارهای کوچک در اقتصادهای مختلف فوق

 تواند در کاهش ایب نرخ موثر باشد.  های منا ب میکسب و کارهای کوچک و صاحب مهارت

ها )و شان در ایفای نقشزیربنا و بستری هستند ک  مدیران ب  تنا ب مییان برخورداری از آنها و بکارگیریهای مدیریتی مهارت

ههای خاصهی در   کننهد بها وییگهی   مدیرانی ک  در کسب و کارهای کوچک فعالیت می اثربخش باشند. توانندمی یا انجا  وظایف(

هایی را مورد تأکید قرار دهند که  در کسهب و کارههای بهیرد چنهدان      شرکتشان روبرو هستند و در نتیج  ممکب ا ت مهارت

تواند عاملی حیاتی در کهاهش  ب و کارهای کوچک میگیرد. بنابرایب از یکسو داشتب مدیران ماهر در کسمورد ا تفاده قرار نمی

دار در های اولویهت مهارتبا های ایب کسب و کارها مستلی  آشنایی نرخ شکست آنها باشد و از  ویی دیگر متفاوت بودن وییگی

 شرکتهای کوچک ا ت. 

 

 چارچوب نظری تحقیق

(. برا ها   0222انهد )عنهالویی و همکهارانز    ثبهات کهرده  های مدیریتی را در اثربخشی مدیران امطالعات تجربی اهمیت مهارت

های آیندهز اولیب مدیرعامل در غرب دنیا انجا  شدز آنها ابراز کردند ک  آنچ  در  ال 0222های اخیر بیب ای ک  در  المطالع 

(. 0220)ورال و کهوپرز  های مهدیریتی ا هت   شودز بهبود مهارتها محسوب میپذیری مدیران و  ازماناولویت در ارتقای رقابت

کارههای  وو همکاران دریافتند ک  ارتباط قوی میان قهدرت فکهری مهدیر و عملکهرد مهالی کسهب       (Wijewadena) ویجواردنا

( دریافتنهد  Wietzel & Jonssonای دیگرز ویتهیل و جانسهون )  (. در مطالع 0222کوچک وجود دارد )ویجواردنا و همکارانز 

گیهری مالکهان   ههای تصهمیم  خورده وجود دارد ک  مستقیماً به  وییگهی  های کوچک شکستشرکتهای مشترکی در ک  وییگی

های مهدیریتیز فقهدان   های فنی(؛ کمبودهای مدیریتی )مانند فقدان مهارتپذیریز و تأکید بر مهارتانعطاف)فقدان بینشز عد 

ای (. در مطالعه  0121گهردد )ویتهیل و جانسهونز    آموزش منا ب و فقدان تجارب مدیریتی قبلی( و نیی کمبودهای مالی برمهی 

-وهای رهبری برای بقای کسبگیری کردند ک  تجرب  مدیریتی و مهارت(ز نتیج Peterson et alدورترز پتر ون و همکاران )

موثر های مهم های مدیریتی از وییگی( نیی دریافت ک  ظرفیتWichmannطور مشاب ز ویچمان )اند. ب کارهای کوچک حیاتی

کارههای کوچهک و   و( نیی مشکالت کسهب Haswell & Holmesکارهای کوچک هستند. ها ول و هلمی )وبر موفقیت کسب
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-مهارت و تجرب  مدیرانز عمهده  -کفایتنظر از نوع صنعتز عد متو ط را در صنایع مختلف مطالع  کردند و دریافتند ک  صرف

کارهای کوچک را ب  مدیریت ضهعیف مربهوط   و( نیی شکست کسبArgentiکارها هستند. آرجنتی )وتریب مشکالت ایب کسب

 (.0202تیمز دانست )پانسیری و تم

هایی دارد ک  الیاماً ذاتی نیسهتز امها قابهل پهرورش     اصطالح مهارت ک  در ایب تحقیق مورد ا تفاده قرار گرفت  اشاره ب  وییگی

 یابد.ایی بالقوه او انعکا  میبوده و بخصوص در نحوه انجا  وظیف  شخص و ن  در توان

به   و ک  در نشری  ههاروارد بیهیینس ریویه    "مهارتهای مدیر اثربخش )موثر("ای تحت عنوان در مقال  0111رابرت کتی در  ال 

 چاپ ر یدز مهارتهای مدیران را متذکر شده ا ت. مطابق نظر کتی مدیران ب     نوع مهارت فنیز انسانی و ادراکهی نیهاز دارنهد   

  (:0222فلیتز )پتر ون و فان تریب و پرا تنادتریب مدل مهارتی در ادبیات مدیریت ا تبندی مطرحک  ایب تقسیم

برخهی   ها بهرای انجها  یهک وظیفه .    گیری از دانش فنیز روشهاز فرآیندها و روی عبارت ا ت از توانایی بهره: مهارت فنیالف( 

خی نیی معتقدند ههی  نیهازی به  ایهب مههارت در موفقیهت مهدیریت وجهود نهدارد          معتقدند ک  مهارت فنیز مهارتی ثانوی  و بر

 (.0222)هایسانگز 

و بکهارگیری  مهارت انسانی عبارت ا ت از توانایی کارکردن با و از طریق دیگران ک  شامل درک انگیهیش  : مهارت انسانیب( 

 یهد ز لذا مهدیر با (7: 0122)هر ی و بالنچاردز  باشدمیاز آنجا ک  مدیریت انجا  کار از طریق دیگران  رهبری اثربخش می شود.

قبل از انجا  کار با دیگرانز توانایی کارکردن با آنها را داشت  باشهد. مههارت انسهانی توانهایی کهار بها افهراد و درک و بهرانگیختب         

 .(6: 0110)رابینیز   طح فردی و هم در  طح گروهی ا تدیگران هم در 

ههای کهل  هازمان و    منظور از مهارت مفهومی یا ادراکی قهدرت درک پیچیهدگی   :(Conceptual Skill) مهارت ادارکیج( 

 (.  811: 0821)رضاییانز  باشدتشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد خود در  ازمان می

مههارت  "هارولد کنتی و همکارش در کتاب اصول مدیریت عالوه بر مهارتهای مطرح شده تو ط کتی مهارت دیگری تحت عنوان 

 را نیی مطرح  کردند.    "حل مسأل 

ایب مهارت بیان کنندهز توانایی حل مسائل ب  طریقی ا ت ک  منافع  ازمان را در بر داشت  باشد. زیهرا   د( مهارت حل مسأله:

 .(862: 0122)کونتی و همکارانز  ش  اولویت با اهداف  ازمانی ا تیریت همیدر مد

به    "مههارت تشهخیص  "و  "مههارت تجییه  و تحلیهل   "ریفیب عالوه بر چهار مهارت مطرح شده دو مهارت دیگر تحت عنهوان  گ

 مجموع  مهارتهای مدیر اضاف  می نماید.  

ی نیهی در ادبیهات   های دیگرردنیاز برای مدیرانز ب  صورت پراکندهز مهارتهای موهای فوق در زمین  مهارتبندیعالوه بر د ت 

 .(021: 0870)الوانیز  مهارت گروهی(؛ 7: 0876)رضاییانز  مهارت بازخوردمدیریت وجود دارند: 
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)غفاریهانز  هها را تعریهف کهرده ا هت     متعلق ب  بَتلی ا ت ک  در    گروهز مهارت ایب تحقیقدر های موردا تفاده مدل مهارت

ا هت که     آننگری در خور توج  (. نقط  تمایی ایب مدل نسبت ب   ایر الگوهای مهارتی ارای  شده در ادبیاتز جییی76: 0871

ههای  را قابل اتکا دانست؛ کما اینک  مهارتآن توان مهارت جییی را تعریف نمودهز ضمب اینک  از نظر جامعیت نیی می 82درکل 

 :توان در ایب مدل ردیابی کردبندی مهارتی کتی و کنتی را میها و د ت هاز نقشت ِمربوط ب  وظیف قابل ا تنتاج از ادبیا

 های ارتباطیالف( مهارت

(: 0220های مهارتی توصی  شهده ا هت از جمله  )شهی ر و داویز     بندیاهمیت مهارت در رفتارهای تعاملی در بسیاری از طبق 

(ز 0178(ز مینتیبهرد ) 0121(ز مهانیرو و تهاملی )  Lewis et alوئیس و همکهاران ) (ز لHouse & Mitchel) هاو  و میشل

و همکهاران   (Wilson) (ز و ویلسهون Whetten & Cameron :0110(ز وتهب و کهامرون )  0121(ز رابینهی ) 0122کهوئیب ) 

(0112.) 

؛ قهدرت تعامهل  ؛ بیان احسا هات ؛ احسا اتکنترل ؛ فنون مذاکره؛ مکالم  تلفنی؛ نگارینام ؛ فب بیان: های ارتباطیمهارتالف( 

 .کاربرد شعر و امثل ؛ پذیریمشاورت؛ دهیگیارش؛ تندخوانی؛ گوش دادن موثر؛ زبان بدن؛ پذیریمعاونت

 گیریهای مرتبط با تصمیمب( مهارت

قدرت یهادگیری  (؛ فهمتوانایی مدیر در تفهیم منظور خود و انتقال خوا ت  ب  شکلی قابل )  رعت انتقال؛ قدرت تجیی  و تحلیل

قدرت طراحی مهدلهای  ؛ قدرت یادگیری از تجرب ؛ قدرت تجمیع مسایل؛ قدرت ا تنتاج؛ تشخیص ابعاد اصلی از فرعی؛ از محیط

 .بکارگیری اصول منطق؛ قدرت تمرکی بر موضوع(؛ مسأل  از مسیرهای متفاوت)تحلیل  ذهنی

 های مرتبط با خالقیتج( مهارت

حل مسهایل  ؛ های مسأل (فرض)تغییر پیش های مسأل فرضقدرت تغییر پیش؛ اهم  نداشتب از شکستو؛ جسارت در تفکرات نو

؛ قهدرت تخیهل  ؛ نگری ب  موضهوع جامعهای موجود؛ حل؛ قانع نشدن ب  راهپروریقابلیت ایده؛ چراپروری ذهنی؛ ب  صورت ذهنی

 .قدرت خطرپذیری

 مورد نیاز در صنایع کوچک چگون  ا ت؟: اولویت مهارت های مدیریتی سوال اصلی تحقیق

 :های تحقیقفرضیه

 .کارهای کوچک تأثیر دارندوهای ارتباطی بر عملکرد کسبمهارت .0

 .کارهای کوچک تأثیر دارندوهای تصمیم گیری بر عملکرد کسبمهارت .0

 .کارهای کوچک تأثیر دارندوهای خالقیت بر عملکرد کسبمهارت .8

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


6 

 

 

 

 شناسی تحقیقروش

پیمایشی  -ها در زمره تحقیقات آزمایشیتحقیق برا ا  هدف در زمره تحقیقات کاربردی و برا ا  چگونگی اکتساب دادهایب 

کارهای کوچک واقع در شهرک صنعتی شکوهی  هستند. وگیرد. جامع  آماری ایب تحقیقز مدیران شاغل در کسبقرار می

 ا ت شرکت 66تحقیق  های فعال در ایب شهرک نشان میدهد جامع  آماریشرکت

پر شنام   02گیری تصادفی  اده انجا  شد. برای تعییب تعداد نمون  موردنیاز ابتدا گیری در ایب تحقیق ب  شیوه نمون نمون 

ب  دلیل  م  تو ط مدیران واحدها تکمیل شد.پر شنا 27تعییب شد. در نهایت  22ها توزیع گردید و حجم نمون ز بیب شرکت

هاز با های مربوط ب  مهارتها وجود داشت و نیی ب  منظور جلوگیری از برداشت نادر ت از واژهرخی مهارتابهامی ک  در ب

 توضیح یا مثالی کوتاه ذکر گردید.هاز های مدیریتیز برای هریک از ایب مهارتمطالع  ادبیات مربوط ب  مهارت

های مربوط ب  ز داده0  طراحی گردید. پر شنام  شماره برای پا خگویی ب   وال اصلی تحقیق و فرضیات تحقیق دو پر شنام

مدیرانز و  -شناختیز اطالعات مربوط ب  نیت و قصد مالکانگان  تحقیق و برخی  واالت فرعی )اطالعات جمعیتهای   فرضی 

پر شنام   02تا  0 هایهای مدلز گوی . مطابق با تعداد مهارته ا تدآوری کررای تحلیل واریانس( را جمعهای الز  بداده

 82تا  01های گیریز و گوی های تصمیمپر شنام  مربوط ب  مهارت 02تا  01های های ارتباطیز گوی مربوط ب  مهارت

دهنده با دو مدیران پا خ .دهستنهای پر شنام  بست  چنیب تما  گوی باشند. همهای خالقیت میپر شنام  مربوط ب  مهارت

( پا خ دادند. از یک طرف از آنان درخوا ت کردیم ک  مشخص نمایند در طول 0های پر شنام  ) رویکرد متفاوت ب  گوی

اند و از طرف دیگر مشخص کردند ک  با توج  ب  جست گان  بهره 82های ی مدیریتی خود ب  چ  مییان از هریک از مهارتدوره

ها در موفقیت ن نقش و اهمیت هر یک از ایب مهارتکارهای کوچکز ب  نظر آنها مییاوتجارب مکتسب  در مدیریت کسب

-ای )از صفر تا نُ ( جمعدرج  02دهندگان برروی یک طیف کارهای کوچک ب  چ  اندازه ا ت. نظرات پا خومدیریت ِکسب

یس ماتر 2( ب  منظور پا خگویی ب   وال اصلی تحقیق تدویب گردید. ایب پر شنام  با 0پر شنام  شماره ) آوری گردید.

 جهت مقایس  زوجی معیارهای اصلی و معیارهای فرعی از نظر مییان ا تفاده و مییان اهمیت در اختیار مدیران قرار گرفت.

ب  منظور  نجش روایی از نظرات کارشنا ان و ا اتید راهنما و مشاور ا تفاده گردیده ا ت. برای  نجش پایایی از روش 

(. آلفای 061: 0821کند ) رمد و همکارانز گیری را محا ب  میرونی ابیار اندازهآلفای کرونباخ ا تفاده شد ک  هماهنگی د

 محا ب  شد ک  بیانگر باال بودن پایایی ابیار موردا تفاده ا ت. 28/2کرونباخ ایب پر شنام  
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فراینهد  ا تفاده شده ا هت.   AHPهای مدیریتی از تکنیک بندی مهارتبرای پا خگویی ب   وال اصلی تحقیق در مورد اولویت

(. در روش فراینهد  061: 0821ا هت )مهرگهانز    "گیری با معیارههای چندگانه   تصمیم"های مراتبی یکی از روشتحلیل  لسل 

شهود و متغیرههایی   های ذهنی با توج  ب  اهمیت هر متغیرز عددی اختصاص داده میب  قضاوت  (AHP)تحلیل  لسل  مراتبی

زادهز آذر و رجهب شهود )عهادل  شوند. ب  عبارت دیگر ترتیب اولویت متغیرها تعییب میدارندز مشخص می ک  بیشتریب اهمیت را

که  بایسهتی در   ا تفاده شد. با توج  ب  ایهب  Expert Choiceافیار آوری شده از نر (.  برای تحلیل اطالعات جمع02: 0820

افهیار در  گیری گروهی مواج  بودیم. اما به  دلیهل محهدودیت نهر     شدز با یک مدل تصمیمنفر ا تفاده می 27تحلیلز از نظرات 

ز AHPافهیار اکسهل انجها  داده و بهر ا ها  مهدل       نفر(ز ب  ناچار بخشی از محا بات را در نر  01تعداد اعضای گروه )حداکثر 

افهیارز  وارد کردیم. در نر  ECافیار های نر دهندگان را محا ب  کرده و پا خ نهایی را در ماتریسمیانگیب هند ی نظرات پا خ

افهیار وارد  ههای زوجهی در نهر    یک مدل برای مییان ا تفاده و یک مدل برای مییان اهمیت ایجاد شدهز اعداد مربوط ب  مقایس 

 شده و محا بات مربوط  انجا  شد.  

تفاده گردیده ا ت ک  آماره آن ب  ( ا Tها )آزمون ها از روش پارامتریک و آزمون مقایس  میانگیبچنیب برای آزمون فرضی هم

 صورت زیر  ا ت:

ns

X
t

/

µ

2


 

X :؛ میانگیب امتیاز دریافتی در نمون  آماریµ :2؛ میانگیب امتیاز دریافتی در جامع  آماریS : واریانس امتیاز دریافتی در

 تعداد نمون  آماری: n؛ نمون 

 شناختیز از آزمون فیشر ا تفاده گردیده ا ت.های مدیران برا ا  اطالعات جامع نهایت ب  منظور تحلیل واریانس مهارت در

 

 های تحقیقهــیافت

 های مربوط به سوال اصلی تحقیقیافته

 ها توسط مدیرانها براساس میزان استفاده آنبندی مهارتالف( اولویت

( در رتبه   2380های ارتباطی )( در رتب  دو ز و مهارت2388های خالقیت )در رتب  اولز مهارت (2381گیری )های تصمیممهارت

جهویی نسهبتاً مشهاب   ه  مههارت اصهلی تو هط        هبههر ( 0) بندی چندیب نکت  قابل ا تنتاج ا ت: و  قرار گرفتند. از ایب رتب 

قرار گهرفتب  ( 8) ؛ وایده در بقای کسب و کارهای کوچک( عد  قرار گرفتب خالقیت در رتب  اول علیرغم نقش خلق 0مدیران؛ )

همدلیز حسا  بودن به   های آینده: توصیف  ازمان»ان در نظررخی صاحبب تأکید فراوانمهارت ارتباطی دررتب   و  علیرغم 
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لیهل حجهم پهاییب    و نیی  هولت ارتباطات در ایب کسب و کارها به  د  (818: 0221)کوپرز « امور کارکنانز و توانایی تأثیرگذاری

    کارکنان.

 :ودشمیهای فرعی از نظر مییان ا تفاده مشخص بندی مهارتدر ادام  اولویت

کارگیری اصول عقالیی بمعنی ب  بکارگیری اصول منطق در باالتریب رتب  قرار ( 0)نکات قابل توج  : گیریهای تصمیممهارت

و اتکای بیشتر به    های بیرونیمدیران برای یادگیری از نمون عد  توج  کافی ( 0)؛ گیریتصمیمدر و عد  ا تفاده از احسا ات 

   .خالقیت علیرغم نقش بسیار مهم آن در بروزهای ذهنی در اولویت آخر ( قرار گرفتب مهارت طراحی مدل8) ؛تجارب شخصی

در « واهم  نداشتب از شکست»ز و «نوجسارت در تفکرات »های مهارتقرار گرفتب ( 0)نکات قابل توج  : های خالقیتمهارت

حهل مسهایل به  صهورت     »ههای  مههارت قرار گهرفتب  ( 0) پذیری مدیران؛درج  ریسک ب  معنای باالبودنبندی نیم  باالیی رتب 

کلنجهار رفهتب ذهنهی نسهبت به       ب  معنی عد  تمایل کلی مهدیران به     بندیدر دو رده آخر رتب « چراپروری ذهنی»و « ذهنی

 .  مسایل

-ههای تصهمیم  پذیری در رتب  اول و همسویی با مهارتمشاورتمهارت قرار گرفتب ( 0) نکات قابل توج  :های ارتباطیرتمها

جایگهاه بسهیار منا هب    ( 0) ؛داده بودنهد های باال قرار در رده را یادگیری حاصل از تجرب  و یادگیری حاصل از محیطگیری ک  

همسهو بها فقهدان    بنهدی  پذیری در نیم  پایینی اولویتمعاونتقرار گرفتب ( 8) ویب؛ادبیات مدیریت ن در همسویی با شنود موثر 

 «بیهان احسا هات  »عد  قابل قبول بودن ِقرار گهرفتب  ( 2) ؛و مصداق نداشتب اییب مهارتدر ایب کسب و کارها  طوح  ازمانی 

همسهو  « تنهدخوانی »مههارت  کمتریب ا تفاده از ( 1) ؛مدیران با کارکنان و کارگرانهای پاییب ب  دلیل تعامالت مستقیم در رده

 .ب  دلیل پاییب بودن حجم گیارشات ی کوچککسب و کارها با ماهیت

 ها براساس میزان اهمیت از دیدگاه مدیرانبندی مهارتب( اولویت

ههای  و مههارت  ( در رتبه  دو ز 2388های خالقیهت ) ( در رتب  اولز مهارت2382گیری )های تصمیماز نظر مییان اهمیتز مهارت

ههای اصهلی   بنهدی مههارت  تریب نتیج  در ایب برر ی یکسان بودن رتب گیرد. بنابرایب مهم( در رده آخر قرار می2380ارتباطی )

 باشد.  گان  از نظر مییان ا تفاده و مییان اهمیت می  

بنهدی  در اولویهت « ی از تجربه  قهدرت یهادگیر  »مههارت  بندی یکسهان  ( اولویت0)نکات قابل توج  : گیریهای تصمیممهارت

قدرت »ز «قدرت تجیی  و تحلیل»های مهارتشکاف منفی در ( 0)بندی برا ا  مییان اهمیت؛ اولویت برا ا  مییان ا تفاده و

های آنها برا ا  میهیان اهمیهت   رتب  بدیب معنی ک « های ذهنیقدرت طراحی مدل»ز و «قدرت تمرکی بر موضوع»ز «ا تنتاج

علیهرغم   2رتبه   در « قهدرت تجییه  و تحلیهل   »مههارت  قهرار گهرفتب   ( 8)هایشان برا ا  مییان ا تفاده ا هت؛   بیشتر از رتب

تریب رتبه  علیهرغم   ب  پاییب« های ذهنیقدرت طراحی مدل»مهارت ( تنیّل رتب  2)از نظر مییان ا تفاده؛  بودن تریبپراهمیت
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همسو بها  « یادگیری از محیط»نسبت ب  « یادگیری از تجرب »باالتر قرار گرفتب مهارت ( 1)ید بر ارتقای آن در بُعد ا تفاده؛ تأک

 بندی در بُعد ا تفاده.  رتب 

قابلیهت  » ز «حل مسهایل به  صهورت ذهنهی    » در چهار مهارت وجود شکاف منفی ( 0)نکات قابل توج  : های خالقیتمهارت

بنهدی  همانند رتبه  در رتب  اول  «نگری ب  موضوعجامع»قرار گرفتب ( 0)؛ «چراپروری ذهنی» ز و «قدرت تخیّل» ز «پروریایده

( 8)؛ توج  نظری و عملی مدیران کسب و کارهای مورد مطالع  ب  نگرش جامع در حل مسهایل ب  معنی  ییان ا تفادهبرا ا  م

ناشهی از قهرار   « حل مسایل ب  صهورت ذهنهی  »ب  شکاف فاحش و چشمگیر در مهارت مربوط تریب نکت  تریب و جذابکاربردی

برا ا  میهیان  « قدرت خطرپذیری»مهارت قرار گرفتب ( 1)؛ مییان اهمیتگرفتب در رده آخر مییان ا تفاده و اولویت دو  در 

ذیرانه  از نظهر   پرفتهار ریسهک  یهت  عهد  اهم در اولویت نهم حهاکی از  « جسارت در تفکرات نو»مهارت  واهمیت در اولویت آخر 

   مدیران موردمطالع .

بندی برا ا  اهمیت و برا ا  ا هتفاده  در اولویت« قدرت بیان»همسویی جایگاه ( 0)نکات قابل توج  : های ارتباطیمهارت

نامنا هب بهودن   علیهرغم تأکیهد بهر    « بیهان احسا هات  »و « کنتهرل احسا هات  » تنیّل جایگاه( 0)؛ و تأیید تأکید آن در ادبیات

  .مدرن شان در رهبریبندی با توج  ب  اهمیتو خطر ایب رتب  ا تفادهبندی برا ا  جایگاهشان در رتب 

دهندگان ایب تحقیق ا هت.  صفر ا ت ک  بیانگر کیفیت باالی  ازگاری در قضاوت پا خ زهای فوقنرخ  ازگاری در تمامی مدل

 هها ب  معنای درج   ازگاری قابل قبول ا تز نتایج حاصهل از ایهب مهدل    230عدد  از آنجایی ک  کوچکتر بودن نرخ  ازگاری از

 مورد تأیید ا ت. 

 

 ها نتایج زیر حاصل شد:بندی مهارتبندی کلی در پا خ ب   وال اصلی تحقیق درباره اولویتدر جمع

القیـت  و  گیـری  مهـارت خ  گانه براساس میزان استفاده: مهارت تصـمیم های سهبندی مهارتاولویت -

 مهارت ارتباطی

گیری  مهارت خالقیت  و مهارت گانه براساس میزان اهمیت: مهارت تصمیمهای سهبندی مهارتاولویت -

 ارتباطی

 

 های تحقیقهای مربوط به فرضیهاستنباط

شهاخص عملکهرد در   ی کسب و کارها ب  عنوان "بقا"علیرغم تالش فراوان ب  منظور د تر ی ب  اطالعات مالیز در ایب تحقیقز 

البته  بها توجه  به  ادبیهات      اند. آمیی بودهی کسب و کارهای مورد مطالع  دارای عملکرد موفقیتنظر گرفت  شد و در نتیج  هم 
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کسب و کار کوچهک   وان مدعی شد ک  باقی ماندنی شکست کسب و کارهای کوچک ا ت میتموضوع ک  بیانگر نرخ بسیار باال

گانه   ههای  ه   ی مدیران ِایهب کسهب و کارهها از مههارت    در صورتی ک  مییان ا تفادهرای آنها ت. نشانگر بیرگتریب موفقیت ب

ها شهده  ها منجر ب  عملکرد موفق شرکتتوان ا تنباط نمود ک  بکارگیری ایب مهارت( باشد می1/2مدیریتی باالتر از میانگیب )

هها از آزمهون میهانگیب ا هتفاده گردیهده      بنابرایب در برر ی فرضی ها تأثیر مثبت دارند. ها بر عملکرد شرکتو در نتیج  مهارت

ههای فرعهی ا هتفاده شهده     مهارت گان ز از میانگیب نمراتهای   چنیب برای انجا  آزمون آماری در هر یک از مهارتا ت. هم

 ا ت.

 رای  شده ا ت:ا 0میانگیب برای فرضی  اول در جدول نتایج آزمون : بررسی فرضیه اول

 آزمون فرضیه اول 1 جدول

 tآماره  انحراف معیار میانگیب گان  مدیریتیهای   مهارت
p- 

value 

 2 112/2 02/0 17/1 های ارتباطیمهارت

ا هت که  بهاالتر از     17/1ههای ارتبهاطی   دهد ک  میانگیب نمرات ارای  شده تو ط مدیران مربوط ب  مههارت نشان می 0جدول 

های ارتبهاطی بهر عملکهرد کسهب و     مهارت درصد فرضی  صفر رد شده و: 11( بوده و در نتیج  در  طح اطمینان 1/2)میانگیب 

 کارهای کوچک تأثیر دارند.

 ارای  شده ا ت: 0نتایج آزمون میانگیب برای فرضی  دو  در جدول : بررسی فرضیه دوم

 آزمون فرضیه دوم 2جدول 

 tآماره  انحراف معیار بمیانگی گان  مدیریتیهای   مهارت
p- 

value 

 2 01/08 26/0 11/6 گیریهای تصمیممهارت

 دهد ک  میانگیب نمرات ارای  شده تو ط مدیران مربوط ب  مهارتنشان می 0دول ج

 درصد فرضی  صفر رد شهده و:  11( بوده و در نتیج  در  طح اطمینان 1/2ا ت ک  باالتر از میانگیب ) 11/6گیری های تصمیم

 گیری بر عملکرد کسب و کارهای کوچک تأثیر دارند.های تصمیممهارت

 ارای  شده ا ت: 8نتایج آزمون میانگیب برای فرضی   و  در جدول : بررسی فرضیه سوم

 آزمون فرضیه سوم 3جدول 

 t p- valueآماره  انحراف معیار میانگیب گان  مدیریتیهای   مهارت

:0H 

:1H 

:0H 

:1H 
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 2 21/00 02/0 82/6 خالقیتهای مهارت

ا هت که  بهاالتر از     82/6ههای خالقیهت   دهد ک  میانگیب نمرات ارای  شده تو ط مدیران مربوط ب  مههارت نشان می 8جدول 

های خالقیت بهر عملکهرد کسهب و    مهارت درصد فرضی  صفر رد شده و: 11( بوده و در نتیج  در  طح اطمینان 1/2میانگیب )

 دارند.کارهای کوچک تأثیر 

گیریز و های ارتباطیز تصمیمگان  مدیریتی یعنی مهارتهای   بنابرایب هر    فرضی  تحقیق موردتأیید قرار گرفتند و مهارت

 خالقیت بر عملکرد کسب و کارهای کوچک تأثیر مثبت دارند.  

مقطهع تحصهیلی و رشهت  دانشهگاهیز     دهد ک  مییان  ابق  مدیریتی مدیرانز چنیب نتایج حاصل از آنالیی واریانس نشان میهم

 گان  ایجاد نکرده ا ت.های   تفاوتی را در مییان بکارگیری و نیر مییان اهمیت مهارت

 

 گیـــری نتیجه

گانه  اصهلی ارتبهاطیز    های  ه  : ایب تحقیق نشان داد ک  مهارتها بر عملکرد کسب و کارهای کوچکتأثیرگذاری مهارت

هها  عملکرد کسب و کارها کوچک موثرند. البت  عملکرد در ایهب تحقیهق بها شهاخص بقهای  هازمان      گیریز و خالقیت بر تصمیم

ای بهاالتر از میهانگیب در   ههاز مهدیرانز نمهره   موردتوج  قرار گرفت  ا ت. نتایج حاصل  حاکی از آن ا ت ک  در هر د ت  مههارت 

 دهند.    فعالیت ادام  میشان بک  واحدهای تحت مدیریتاند در حالیمییان ا تفاده کسب کرده

اصلی تحقیق ک  در پا خ ب   وال اصلی تحقیهق   اولویت سه مهارت اصلی از نظر میزان استفاده و میزان اهمیت: نتیجه

گانه  مهدیریتی ههم از نظهر     ههای  ه   گیری در اولویت اول ا ت. مهارتهای تصمیمحاصل شده ا ت بیانگر قرار گرفتب مهارت

هها در ههردو مسهیر ا هت.     بنهدی بندی شدند. نکت  ا ا یز همسهویی اولویهت  ز نظر مییان اهمیت اولویتمییان ا تفاده و هم ا

شنا هی وضهعیت موجهود مهمتهریب     کنهد. آ هیب  ها از نظر مییان ا تفادهز وضعیت کنهونی را تشهریح مهی   بندی مهارتاولویت

 توان حاصل کرد.د تاوردی ا ت ک  از ایب نتایج می

چنهان مهدیران ایهب    دههد که  ههم   گیری در اولویت اول نشان می: قرار گرفتب مهارت تصمیمر اولویتگیری دمهارت تصمیم

کنند. البت  فاصل  بسیار اندک بیب    مههارت از نظهر ضهریب    گیری تعریف میواحدهاز مهمتریب کارکرد مدیریت را در تصمیم

هها موردا هتفاده   ت  مهارت را بسیار کمتر از  ایر مهارتتأثیر حاکی از آن ا ت ک  خوشبختان  ایب مدیران هی  یک از    د 

 دهند.  قرار نمی

توانهد در  هها از نظهر میهیان اهمیهت نیهی مهی      بندی مهارت: اولویتگیریوضعیت مهارتهای فرعی مربوط به مهارت تصمیم

ز «تجییه  و تحلیهل   قهدرت »ههای  ر ان باشد. قرار گرفتب مههارت طراحی مسیر بالندگی مدیران کسب و کارهای کوچک کمک
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گیهری از نظهر اهمیهتز ایهب نکته  را      ههای تصهمیم  های باالی مههارت در اولویت« قدرت ا تنتاج»ز و «بکارگیری اصول منطق»

کننهد. ایهب   کند ک  فعاالن مدیریت کسب و کارهای کوچک مسیری ا ا ی در  یستم آموزشی مدیران ارای  میخاطرنشان می

توانند در بسیاری از اصولز مورد آموزش قرار گیرند. جایگاه بسهیار کمرنهگ   اد منطقی هستند می   مهارت ک  کامالً دارای ابع

هم از نظر اهمیت و هم از نظر ا تفادهز زنگ هشداری ا ت مبنی بر اینک  مدیران فعلهی نه    « های ذهنیطراحی مدل»مهارت 

ک  برای آن اهمیتی نیی قائل نیستند ک  ایب نتیجه  از بُعهد   اند بلهای حل مسایل را فروگذار کردهتریب روشتنها یکی از ا ا ی

 کند.اهمیتز شکاف شایان توجهی را با ادبیات مدیریت منعکس می

گیریز عد  توج  نگرشی )میهیان اهمیهت( و   های تصمیم: نکت  مهم دیگر در مهارتعدم توجه به مهارت یادگیری از محیط

ا ت. به  ههر حهال یهادگیری اجتمهاعی یکهی از       « قدرت یادگیری از محیط»مهارت  نیی عد  توج  رفتاری )مییان ا تفاده( ب 

مهمتریب مسیرهای یادگیری ا ت و با توج  ب  ماهیت خاص عملیات کسب و کارهای کوچهکز ضهرورت ا هتفاده از تجربیهات     

مدیران یکهی از عوامهل اصهلی    کننده تعامل ر د عد  وجود شرایط تسهیلیابد. ب  نظر می ایر مدیران بسیار بیشتر اهمیت می

 های گسترده مدیریتیز تخفیف یابد.تواند با تقویت و یا خلق شبک ایب کمبود ا ت ک  می

های خالقیهت  ها ب  یکی از مهارتتریب شکاف در کلی  مهارت: ا ا یهای فرعی مربوط به مهارت خالقیتوضعیت مهارت

ک  از نظر مییان ا تفاده در اولویت آخر قرار گرفت  بود. از نظر مییان لیدر حا« حل مسایل ب  صورت ذهنی»گردد. مهارت برمی

از نظر اهمیت در رده  و  قرار گرفهت. ایهب   « پروریقابلیت ایده»چنیب مهارت اهمیت جایگاه دو  را ب  خود اختصاص داد. هم

ههای  نتیج ز ب  طور جدیز موردتوجه  برنامه   دو مهارت ک  تا حدود زیادی قابلیت اکتساب از طریق آموزش دارند باید بنابرایب 

ههای  های قابل اکتساب در اولهویتی بهاالتر از مههارت   های خالقیت ایب ا ت ک  مهارتآموزشی قرار گیرند. نکت  کلی در مهارت

ههای  اند ک  اثربخشی دورهقرار گرفت « واهم  نداشتب از شکست»ز و «قدرت خطرپذیری»ز «جسارت در تفکرات نو»ذاتی مانند 

 بخشد.های خالقیت را ارتقا میآموزشی در ارتقای مهارت

ههای ارتبهاطی ههم از نظهر میهیان اهمیهت و ههم میهیان         : در مههارت های فرعی مربوط به مهارت ارتباطیوضعیت مهارت

اال قهرار  ههای به  در اولویهت « قهدرت تعامهل  »ز و «پذیریمشاورت»ز «گوش دادن موثر»ز «فنون مذاکره»ز «قدرت بیان»ا تفادهز 

های ارتباطی در کنار ماهیت کسب و کارهای کوچکز ضرورت توج  ب  ابعاد باال در مسیر بالنهدگی  گرفتند. اهمیت باالی مهارت

های  هازمانی   ازند. مدیران ایب واحدهای اقتصادی ب  دلیل عد  وجود الی مدیران کسب و کارهای کوچک را هرچ  بیشتر می

چنیب نکت  یابند. همهای ارتباطی اهمیت بیشتری میگیرند و در نتیج  مهارتبا کارکنان قرار میدر تعامالت مستقیم بیشتری 

کنتهرل  »و « بیهان احسا هات  »ههای  بسیار ا ا ی دیگر در مهارتهای ارتباطیز عهد  توجه  به  ابعهاد احسا هی ا هت. مههارت       
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ار پایینی قرار گرفتند ک  بازهم بیانگر نگرش غیرعلمی و های بسیهم در بُعد اهمیت و هم در بُعد ا تفاده در اولویت« احسا ات

 های احسا ی و معنوی در رفتار  ازمانی ا ت.غیرآکادمیک مدیران ب  جنب 

انهد در  هایی ک  بیشتر جنب  اکتسابی یا غیرذاتهی داشهت   چنیب مهارت: همهای ذاتیهای اکتسابی بر تواناییاولویت مهارت

های کهالن اجتمهاعی   توان در تدویب ا تراتییهای بیشتر بر ایب نتیج  صحّ  گذارند میند. اگر برر یهای باال قرار گرفتاولویت

ب  ایب موضوع اتکا کرد. در ادبیات کارآفرینی دو نگرش شامل محتوایی و صفات مشخص  وجود دارد ک  در نگرش محتهوایی به    

-های شخصیتی کهارآفریب توجه  مهی   صفات مشخص  ب  وییگیک  در نگرش شود در حالیتحلیل رفتارهای کارآفریب توج  می

توانند ب  ایب اصل ا ا هی   ازی کسب و کارهای کوچک با توج  ب  ایب نتیج  میگذاران حوزه کارآفرینی و فعالشود.  یا ت

ت  به  عهواملی   ک  ب  صورت ذاتی تعییب شودز وابسبر ند ک  موفقیت مدیران کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی بیشتر از ایب

 اند.    ا ت ک  اغلب اکتسابی

های مدیریتی صرف کردندز آخهریب  هطح مهدرک تحصهیلیز و رشهت  دانشهگاهی تهأثیری را بهر         هایی ک  مدیران در پست ال

شناختی  ازد چراک  تنوع جمعیتتر میهای آموزشی را بسیار  ادهها ایجاد نکردند. ایب وضعیتز طراحی برنام وضعیت مهارت

گانه   ههای  ه   دهی به  مههارت  گان  و مییان اهمیتهای   یران برا ا     بُعد فوقز تفاوتی را در مییان ا تفاده از مهارتمد

   کند.ایجاد نمی
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 پیشنهادها

ها ب  منظهور طراحهی مسهیر بالنهدگی مهدیران کسهب و کارههای        بندی مهارتتریب هدف ایب تحقیق ا تفاده از اولویتا ا ی

ههای آموزشهی بهرای    شود که  در تهدویب دوره  . بنابرایب پیشنهاد اصلی ایب تحقیق در ایب موضوع خالص  میکوچک بوده ا ت

چنیب دو پیشنهاد زیر اختی در حوزه مراجع هایی موردتوج  قرار گیرند. هممدیران کسب و کارهای کوچکز بیشتر چ  مهارت

پیشهنهاد اول   2دازی و پیشرفت کسهب و کارههای کوچهک بهبهود یابهد.      انشود تا در ادام  مسیر راهو ارگانهای مربوط  ارای  می

 پیشنهاد آخر نیی بیشتر مربوط ب  مدیران آینده ا ت: 0بیشتر مربوط ب  مدیران فعلی و 

قهدرت  »ز و «بکهارگیری اصهول منطهق   »ز «قدرت تجیی  و تحلیهل »هایی مانند های آموزشی ک  ارتقای مهارتتدویب دوره .0

هها تنهها از طریهق    افیایش دهد از جمل  نتایج حاصل از ایب تحقیق ا ت. طبیعی ا ت ک  ارتقای ایب مههارت را « ا تنتاج

گیهری   ازی ک  مدیران در محهیط تصهمیم  های تئوریک چندان قابل تحقق نیست بلک  ایجاد فضاهای شبی برگیاری دوره

 های تحقق ایب یادگیری ا ت. گیرند از ضرورتقرار می

هایی ا ت ک  حتی مدیران فعلی نیی شکاف بسیار بهاالی منفهی را در   از جل  مهارت« مسایل ب  صورت ذهنیحل »مهارت  .0

ههای آموزشهی ا هت. بهرخالف     هایی ک  در ارتقای ایب مهارت نقش ایفا کند از اولویتکنند و برگیاری کارگاهآن حس می

ز و «پهذیری مشهاورت »ز «شهنود مهوثر  »ز «فنهون مهذاکره  »ز «قدرت بیان»های ارتباطی مانند الذکرز مهارتهای فوقمهارت

-توان با ارای  اصول ارتباطی ب  صورت تئوریکز شرایط بهبود ایب مهارتدر اولویت باال قرار گرفتند ک  می« قدرت تعامل»

 ها را ب  وجود آورد.

اند ک  در ادبیات مدرن وجود داشت  ها در تحقیقگیری مورد اشاره قرار گرفت برخی از مهارتگون  ک  در نتیج البت  همان .8

های آموزشهی که    مورد تأکیدند اما از  وی مدیران موردمطالع  توج  اندکی را ب  خود جلب کردند. بنابرایب برگیاری دوره

را تشهریح و  « کنترل احسا ات»ز و «بیان احسا ات»ز «های ذهنیقدرت طراحی مدل»هایی مانند فلسف  توج  ب  مهارت

 ر ان باشد.تواند کمکنندز میموشکافی ک

هایی ک  کمتر موردتوج  قرار گرفتز یادگیری از محیط بود. فراهم کردن شرایطی برای تعامهل هرچه    یکی دیگر از مهارت .2

 هازی و  توانهد منجهر به  شهبک     های دولتی دخیل در ایب حوزه مهی بیشتر مدیران کسب و کارهای کوچک از طریق ارگان

 گیری از محیط شود.تأمیب شرایط برای یاد
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باال بودن نرخ شکست در کسب و کارهای کوچک و نتایج ایب مطالع  نشان میدهد که  دو نقیصه  ا ا هی در ایهب زمینه        .1

های اندک نیی محهدود به    وجود دارد: اول اینک  اقدامات حمایتی از کسب و کارهای کوچک بسیار اندک ا ت و ایب کمک

ههای  تایج تحقیق موید ایب ا ت ک  ایب واحهدها به  اطالعهات تخصصهی و مشهاوره     شود در حالیک  نهای مالی میحمایت

اندازی مراکهی تخصصهی در حهوزه مهدیریت کسهب و کارههای کوچهکز        مدیریتی نیازمندند. بنابرایب پیشنهاد میشود با راه

 ایش یابد.  وری حمایتهای مالی و فنی نیی افیای رایگان ب  ایب واحدها ارای  شود تا بهرهخدمات مشاوره

اندازی کسب و کارهای کوچک وجود ندارد ک  ب  دومیب نقیص  ایب ا ت ک  هی  مرجع ر می برای ارزیابی متقاضیان راه .6

صورت جامع )از بُعد فنی و از بُعد مدیریتی( ب  برر ی ضعفهای و کمبودهای مو سان ایب واحدها در بدو تأ یس ب هردازد  

شود ک  یک مرجهع ر همی در وزارت صهنایع    مات حمایتی ب ردازد. بنابرایب پیشنهاد میو برا ا  ایب ارزیابی ب  ارای  خد

انهدازی  اندازی شود ک  اعضای آن را افراد متخصص در زمین  کسب و کارهای کوچک تشکیل دهند و ههر متقاضهی راه  راه

 های الز  قرار گیرد.  یسز مورد حمایتگون  کسب و کارها از ابعاد فنی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد و از بدو تأایب
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