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موفقیت بنگاه  ی راه حلی معجزه آسا براینیکارآفر هایشایستگیآیا   

 در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود؟ های کوچک و متوسط

 

 مجید سبک آرا          

 عضو گروه مدیریت و خدمات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیالن           

 دکتری کارآفرینی                                                               

     majid.sabkara@gmail.com                                

 

 دهیچک
و متوسط کوچک  یدر کسب و کار بنگاه ها تیو موفق ینیکارآفر شایستگی انیم میمستق یقصد دارد که رابطه  قیتحق نیا

(SMEبا در نظر گرفتن نقش ها )خود دارند را نشان دهد. شواهد اشاره  یاقتصاد تیدر اداره کردن فعال نانیکه کارآفر یمختلف ی

 شایستگیزنند که به کسب  یم یمختلف یدست به کارها کوچک و متوسط یها نگاهبه خصوص در ب نانیدارد که کارآفر نیبر ا

 نانیکارآفر یدارد. ارتباط نقش ها ازین ،به طور موثر یاقتصاد یها تیاداره فعال یآن ها برا یتوانمندساز یمناسب برا یها

اداره  یبرا ازیمورد ن یها مهارتبا  یکارکردو  یتیریمد یمشخص است، نقش ها ینیدر کارآفر یعنیآن  اتیهمانگونه که در ادب

 یبا گنجاندن نقش ها یشنهاداتیهستند. پ یا شرفتهیپ یهومقالب مف ،یعمل یادامه دادن پژوهش ها و یاقتصاد تیموفق فعال

کوچک و متوسط بدست  یدر کسب و کار بنگاه ها تیو موفق ینیکارآفر یها شایستگی انیارتباط م شیدر دل آزما نانیکارآفر

تالش در راه  یا براو معلم ه انیکارورزان مشاغل، مرب یبه منظور استفاده  ینیکارآفر یها شایستگی یشنهادیآمده است. مدل پ

وجود آمده ه کوچک و متوسط ب یموفق در بنگاه ها یاقتصاد یها تیساختن فعال یها برا شایستگی حیصح ختنیگسترش در آم

 است.

 ،کردن تیریدرحال توسعه، مد ی(، کشورهاSMEکوچک و متوسط) یبنگاه ها تیموفق ،ینیکارآفر شایستگی واژگان کلیدی:

 .کسب و کار
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 مقدمه
 یناهموار اقتصاد انوسیاق تیتالش بر هدا اقتصادی ییبه خصوص در مواجهه با صرفه جو کوچک و متوسط یروزه بنگاه هاام

)به نحوی  کمک به عبور یبرا یگذاران حول محور شناختن مدل استیپژوهشگران، کارورزان و س انیرا دارند. مباحث م یکنون

 نانیمربوط به نقش قابل توجه کارآفر 2005در سال  Gibb احثست. انعکاس در مبموانع ا یگستره  انیآرام از م یبه طور آرام(

بنگاه  انیم تیتواند شانس بقاء و موفق یموضوع که چگونه م نیا رامونیها پ نشیب یاست که برخ کوچک و متوسط یبنگاه ها

 .شود یآشکار م ،ابدی شیافزا احتماالً کوچک و متوسط یها

آرام  یالزم برا یها شایستگی شتریکند به سنجش ب یرا باز م یا چهیدر نانیکارآفر یدیوباره به نقش کلتوجه د یدعوت برا اساساً

مطرح  ینیمهارت کارآفر یتئور براساس کرده است. شهیر کوچک و متوسط یبنگاه ها انیکه م یناسازگار اقتصاد راتیکردن تاث

 تیبقاء و موفق یاحتمال کل شیافزا یبرا یتواند چراغ راه یهارت ماذعان دارد که مدل م مطالعه نی، ا1995در سال  Bird شده

 .باشددر حال توسعه  یکسب و کار به خصوص در کشورها

 

 روش تحقیق
ده نقش مهم  1973در سال  Mintzberg قاتی. ساختار متعاقب با تحقستین یدیمفهوم جد تیریمد یرشته  یمفهوم مهارت برا

تواند منجر  ینقش ها که م نیمرتبط با ا یرا درمورد مهارت ها یشتریکنکاش ب یتیریمد قاتیکند، تحق یم ییرا شناسا رانیمد

 .داده است مبه ارتفاء عملکرد در سازمان شود را انجا

 مرتبط با هر نقش را مورد مالحظه قرار داده اند یمهارت ها یفرد در بررس یشغل یدرک نقش ها تیاهم قاتیتحق یبرخ

(spencer and spencer1993) .از  یبهتر نشیب نانیاست که با درک نقش کارآفر نیموضوع اعتقاد بر ا نیبا در نظر گرفتن ا

 تواند حاصل گردد. یم کوچک و بزرگ یکسب و کار بنگاه ها تینجات و موفق یبرا ازیمورد ن یمهارت ها

دارد  نانیکارآفر یکردن مدل مهارت ها یدر مفهوم شهیکند. قسمت منظم آن ر یرا عرضه م یباقاعده و منظم جینتا قیتحق نیا

 ییشناسا قیتواند از طر یم قیتحق نیکنند را مدنظر قرار داده است. ا یم فایدر کارشان ا نانیرا که کارآفر یمختلف یکه نقش ها

 یبه اندازه امروزه  یکار طیدر مح یا یادیبن رییتغ چیباشد. در عمل،  ه لیدخ ینیکارآفر شرفتیپ یمهم در توسعه  یمهارت ها

 .کند یرا آگاه نم نانیارآفر، کبنظر برسد یعاد یشغل تیمهارت ها که ممکن است در ارتباط با موفق تیاهم

کند تا نسبت به  یبه آن ها کمک م یکند و تا حد یدرمورد نحوه عمل در کارشان آماده م یامر مالکان کسب و کار را با دانش نیا

 دیمف نانیکارآفر یبرا ییممکن است تا آن جا دیآ یپژوهش بدست م نیکه از ا یجیند. نتاباش ارتریشواطرافشان ه طیکار و مح

 نیکه ا رودیاست. در آخر انتظار م یدر عملکردشان ضرور شرفتیپ یآموزش برا یکه مقدار دکن یباشد که به آن ها گوشزد م

جهت  یآموزش یکه در آن برنامه ها یبه عنوان راهقانون گذاران و محصالن  یرا بدست دهد که برا یدیمف یها ییراهنما قیتحق

 .ابدیکوچک و متوسط بهبود  یبنگاه ها تیاز موفق تیتوسعه و حما

 

 بحث
بنگاه ها بر اقتصاد کشور است.  نیا تیبر اهم یمبتن کوچک و متوسط یتوجه به بنگاه ها :(SME) کوچک و متوسط یبنگاه ها

  دییمورد تا قابل اعتماد در اقتصاد یها یبه عنوان استراتژ کوچک و متوسط ینگاه هاب یبراساس گزارشات مختلف کارگزاران دولت
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 در مالزی (SME)طمشخصات بنگاه های کوچک و متوس-1جدول

 

 

 ینشان داده شده است. سهم بنگاه ها 1در جدول کشور مالزیدر  کوچک و متوسط یمشخصات بنگاه هابه عنوان مثال هستند. 

بخش بر اقتصاد و رفاه کشور  نیمهم ا ، استخدام و صادرات نشان دهنده کمک(GDP)یناخالص داخل دیدر تول کوچک و متوسط

 (1 است.)جدول

 یوجه و کمک ها نیتام ،یآموزش یبرنامه ها نهیرا در زم یتیحما یها زمیانواع مکان یبخش دولت مالز نیا شتریب جییته یبرا

 قیدق یموشکافموضوع  نیورشکسته اند. ا کوچک و متوسط یبنگاه ها نیاز ا یبالعوض فراهم کرد گرچه متاسفانه هنوز تعداد

 2005در سال  Gibb قیبه تحق هیشب قیتحق نیداد. مباحث ا جیمشکل را ترو نیا یاحتمال یکاوش در راه حل ها یرا برا یتر

توجه به  یکنند در آن به همان خوب یم فایکوچک و متوسط ا یبنگاه ها نانیکه کارآفر یا یدیاست که اکنون توجه به نقش کل

 .استنقش ها  نیا زیآم تیموفق یریبه کارگ یبرا ازیموردن ینقش مهارت ها

 

 

 

مشخصات بنگاه های 

کوچک و 

 (SMEمتوسط)

 بنگاه های متوسط بنگاه های کوچک بنگاه های خرد

تولید خدمات  تولید،

مرتبط و صنایع مبنی 

 بر کشاورزی

 حجم کلی معامالت

 250000از کمتر

 یا کارگران تمام وقت

 5کمتر از

حجم کلی معامالت بین 

 10و  250000

 یا کارگران تمام وقت بین

 50تا 5

نیمعامالت ب یحجم کل  

میلیون 25میلیون و  10  

نیکارگران تمام وقت ب ای  

 150 تا 51

 ومیخدمات،کشاورزی ب

و فناوری اطالعات و 

 (ICTارتباطات)

معامالت یحجم کل  

000002کمتر از  

کارگران تمام وقت  ای

 5کمتر از

 نیمعامالت ب یحجم کل

میلیون 1 و 000002  

نیکارگران تمام وقت ب ای  

 19و  5

  نیمعامالت ب یحجم کل

میلیون 5میلیون تا  1  

نیکارگران تمام وقت ب ای  

 50تا  20
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 بخش(در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات به تفکیک SMEسهم بنگاه های کوچک و متوسط) -1شکل

 

کار هستند با فرض ه مشغول ب کوچک و متوسط یکه در بنگاه ها ینانیکه کارآفر دندیبه توافق رس قتیحق نیمحققان بر سر ا

نقش ها که  نیا نیآن ها مهمتر انینقش مختلف دارند.از م نیچند یریبه بکارگ ازین فشانیبودن وظا زیو چالش برانگ دهیچیپ

و  (Chandler and Jensen, 1992; Beaver and Jennings, 2005) یتیرینقش مد ،ینیرآفکنند نقش کار یم فایا نانیکارآفر

  (. Chandler and Jensen, 1992نقش عملیاتی است )

 یرا م نانیکارآفر انیم یها ییچون و چرا از مهارت ها و توانا یو استفاده ب هینقش ها سرما نیاز ا کیهر  یریکارگه ب نیبنابرا

دهد  یموثر را م یکه به آن ها اجازه عملکرد به گونه ا ییخودشان را به مهارت ها یستیبا نانیمنطق کارآفر نیاطلبد.به دنبال 

 کند. یم دایکسب و کار سوق پ تیبه سمت موفق اقباًامر متع نیمجهز کنند که ا

که محتمل است که  یا یاتیکوچک و متوسط منابع ح یدر بنگاه ها (:SMEکوچک و متوسط) یدر بنگاه ها نانینقش کارآفر

(. Edelman et al., 2002بازتاب دارد) تشانیو ترب میها، و تعل ییدر مهارت ها، دانش، توانا نندیفرد برگزه منحصرب نانیکارآفر

نقشه  میکسب و کار دارند و در برابر تنظ یها یاستراتژ یریدر شکل گ ییبسزا ریو تاث ند،هست یدیکل رانیگ میتصم نانیکارآفر

مالک  انیم کی(. ضعف تفکMasurel et al., 2003شده مسئول هستند ) نییبه سود اهداف تع شانیجهت سوق دادن بنگاه هاراه 

 ,Yuباشند) شانیو توسعه بنگاه ها ریاداره مس مسئولشده که مالکان خودشان  نیکوچک منجر به ا یو کنترل کننده در بنگاه ها

و شکست آن  تیمسئول موفق تایدهد نها یرا شکل م یاقتصاد تیکه فعال یشخص کرده اند که قیمختلف تصد قاتی(. تحق2001

است که  نیکه مطرح است ا یموضوع گرید انی(. به بHall and Fulshaw, 1993; Shane and Venkataraman,2000است)
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 ,.Longenecker et alتوجه کنند) تیریمقام مد نیبه عملکرد باالتر یستیسازمان محققان با یورشکستگ ییفهم چرا یبرا

شکست بنگاه ها  ای تیرو، موفق نیهستند. از ا نانیشخص همان خود کارآفر نیکوچک و متوسط  ا ی( که در مورد بنگاه ها1999

در  نانیکارآفر یمهارتها ،یدیکل کنانیبه عنوان باز نیمالکان است. بنابرا یها ییتوانامهارت ها و  ریتحت تاث یبه طور گسترده ا

 یاتیو عمل یتیریمد ،ینیکارآفر یاست( در کنار نقش ها انینما شانیگونه که در مهارت ها )همان شانیها تیبا مسئول یهماهنگ

 گرفته شود. دهیناد یستینبا

 میتنظ ،یابیقابل دست یدیمثل توسعه و رقابت با د ییها تیشامل انجام فعال ینینقش کارآفر یریکارگه ب :ینینقش کارآفر

محصوالت و خدمات بهتر  دیمناسب و تول یفرصت ها صیتشخ ط،یمح ییشناسا ان،ینشده مشتر نیتام یازهایک نها، در یاستراتژ

 تیابتکار، خالق ،یاریشودارد به ه ازینقش ها ن نیا(. Chandler and Hanks, 1994; Chandler and Jensen, 1992) است

(Tompson, 1999)تعهد باال ،(Man and Lau, 2000) ، و جذب فرصت ها و  یابیارز ،ییجهت جستجو، شناسا یادراک ییو توانا

 (.Tompson et al., 1997)سودآور یجیبه نتا لشانیتبد

و آماده کار  دیجد یفرصت ها صیدارد جهت تشخ یدیاست که د یشخص نیموضوع اشاره دارد که کارآفر نی( به ا1999)تامپسون

 دهیا میتنظ ازمندیدهد که ن یرا شرح م دیجد یاقتصاد تیفعال کیشروع  ینرفتار سازما نیهمچن .است یزیآن و شروع چ یبر رو

 ریمناسب و تدب یجهت انتخاب فرصت ها ییداشتن توانا دگاهید نیا می. تعمهاستکردن آن  ییو اجرا هیجهت جذب سرما ییها

 تیفعال یبر اجرا یقابل مالحظه ا ریاثکند که احتماال ت یم شنهادیرا پ تیفرصت ها به واق نیا لیتبد یدرخور برا یها یاستراتژ

 (.Wang and Ang, 2004)دارد یاقتصاد

هستند  یراه افتنیو  انیمشتر یازهاین یبه دنبال جستجو وستهیطلبد که پ یرا م ینانیکارآفر ،ینینقش کارآفر یریبکارگ عالوه،هب

 ازمندیامر ن نی(. اTracy, 2005جذاب تر باشد) گرانید یارائه  یکه از نحوه  یقیمحصوالت و خدماتشان به طر یجهت ارائه 

راغب  یستیبا نیهمچن نانیمحصوالت و خدماتشان است. کارآفر غاتیمناسب در تبل یها کیو تاکت اه یاستفاده از استراتژ ییتوانا

 نانیکارآفر زشیو انگ ابتکار ،یکه انرژ رایآورد ز یرا حاصل م یسودآور جیمختلف که متعاقباً نتا یها یاستراتژ شیباشند به آزما

شود که  یم شنهادیموضوع پ نیا ن،ی(. بنابراBaum and Lock, 2004)ردیگ یرا نشانه م یمحصوالت و خدمات بهتر دیتول

 تیامر شانس موفق نیکنند که ا یمناسب م یدارد که خود را مجهز به مهارت ها ازین ینانیبه کارآفر ینینقش کارآفر یریبکارگ

 دهد. یم شیکسب و کار را افزا

به  نانیاست که کارآفر ازیبنگاه ها را بر عهده دارند، ن یهستند که کنترل کل یمالک کسان رانیمد نکهینظر به ا :یتیرینقش مد

 ،یزیمانند برنامه ر ییها تیدر فعال یتیریمد فی. وظارندیرا برعهده بگ یتیریخودشان نقش مد کوچک و متوسط یدر بنگاه ها ژهیو

شود به هم  یها که به آن ها هدف گرا گفته م تیفعال نیو کنترل منابع مختلف در سازمان بازتاب دارد. ا دنکر تیاهد ،یسازمانده

 .گرندیکدیوابسته و الزم و ملزوم 

شامل مرتب کردن  یبه اهداف سازمان است و سازمانده یابیدست یبا قاعده برا یروش ی هیشامل تعب ،یزیعنوان مثال برنامه ر به

و  ساتیتاسس ،یتکنولوژ ،یانسان یرویمنابع شامل ن نیا(. Chandler and Hanks, 1994)طرح است یاجرا یبرا یضرورمنابع 

به کارگران به منظور  یو سرکش ییراهنما ت،یشامل هدا ریاست. اداره کردن مس هیامواد و تدارک اطالعات و سرم زات،یتجه

 .شده است یزیطرح ر یبا برنامه ها سهیدر مقا یعملکرد فعل یشامل بررسکه کنترل  یبه اهداف سازمان است در حال یابیدست
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مثال  یاست.برا گرانیارتباط و تعامل با د یمثل برقرار یفرد نیب یمهارت ها ازمندین یتیرینقش مد یریبکارگ یاریجهات بس از

، انتشاردهنده، سخنگو، نقش آشوب رابط س،ییر ،یفاتیتشر یکند مقام یم شنهادی( پ1973) نتزبرگیکه م یسنت یتیرینقش مد

ارتباط و  جادیا ازمندینقش ها به وضوح ن نیکند. ا یم حیتصر رانیمد یبرا یاتیح یهاو مذاکره کننده به عنوان نقش  ییزدا

 .خارج از سازمان است ایبا افراد داخل و  یفرد نیمراودات ب

کارکنان،  ختنیو انگ تیهدا یاست برا ینانیکارآفر ازمندین یتیرینقش مد یریمورد که بکارگ نی( در ا1994و هنکز ) چندلر

 یاست بحث م نانیخوب در بخش کارآفر یفرد نیب یمهارت ها ازمندین یکارکنان که به روشن انیو اداره ارتباط م فیوظا ضیتفو

موضوع مورد بحث است که  نیا نیاست. بنابرا یتیریارتباط مربوط به نقش مد جادیو ا یدهسازمان ییکنند. به طور مختصر توانا

 تیموضوع امکان موفق نیمناسب کنند که ا یخود را مجهز به مهارت ها نانیاست که کارآفر نیا ازمندین یتیرینقش مد یاجرا

 خواهد داد. شیکسب و کار را افزا

هستند. برعهده  یاتیعملنقش  فاکنندهیکوچک و متوسط، به همان اندازه مالکان بنگاه ها ا یبنگاه ها نانیکارآفر :یاتینقش عمل

استفاده از  ییتوانا نیمشخص و همچن یرشته ها یمناسب برا یو دستورالعمل ها ینقش مستلزم داشتن دانش فن نیگرفتن ا

 یادیز قاتیدر اداره کسب و کار که در تحق یفن یها ییداشتن توانا تیاهم(. Chandler and Jensen, 1992) کار است یابزارها

 یها تیخاص در فعال یکند که داشتن مهارت ها یم شنهادیپ (Baurn, 1995; Wintertone, 2002) ه استشد ییبرجسته نما

آموزش کارکنان در داخل در  کوچک و متوسط یهااست. در واقع در بنگاه  نانیکارآفر یبرا یاتیح یازهایاز ن یکیمربوط به شغل 

 .شود یمرا موجب  یکمتر نهیهز یخارج یآموزش یبا دوره ها سهیمقا

موضوع  نیاست که ا اجیمربوط به شغلشان احت فیوظا یدر اجرا نانیآسان کردن امور کارآفر یبرا یفن یمنظر، مهارت ها نیا از

شود که  یم شنهادیپ نیطلبد. بنابرا یمرتبط با کارشان را م فیانجام وظا یآموزش کارکنان برا نیمشخص و همچن یمهارت ها

 دهند. شیکسب و کارشان را افزا تیتا احتمال موفق رندیمناسب را فراگ یمهارت ها یاتیعمل نقش یاجرا یبرا نانیکارآفر

 

 کاالها و سبک ها

 فیوظا نانیطلبد که کارآفر یم یاتیو عمل یتیریمد ،ینیکارآفر یمختلف شامل نقش ها ینقش ها یاجرا :نانیکارآفر یمهارت ها

دهند اشاره  یانجام م نانیکه کارآفر یفیوظا یدگیچیدر سازمان انجام دهند. پ رانیتر از امور مد دهیچیبه مراتب پ ییها تیو فعال

کوچک و  یدر بنگاه ها تیتواند شانس موفق یکه م یاتیاست ح یبه انواع مهارت ها امر  شتریب یدگیمطلب دارد که رس نیبه ا

 .دهد شیرا افزا متوسط

قابل  ریغ یتوجه به موضوع باال بودن نرخ ورشکست یرا برا یتالش نینهمچ نانیمهم مرتبط با کارآفر یمهارت ها شتریب یبررس

 نکهیمگر ا ردیگ یمشکل، مورد توجه قرار نم نیدهد. ا یمورد مالحظه قرار م کوچک و متوسط یبنگاه ها انیقبول گزارش شده م

 د.ازمتاثر س یمنف یو رفاه خود مالکان کسب و کار را به طرز ورکش یاقتصاد-یاجتماع یجنبه ها

و ارزش و  تیکه شخص از هو یریها، تصو یژگیهستند مانند دانش جامع و خاص، محرک ها، و ییها صهیها متضمن خص مهارت

به (. Bird, 1995) شود یم یاقتصاد تیرشد فعال ایو  اتیکه منتج به تولد، ح یدگیو ورز یاجتماع یاستعداد خود دارد، نقش ها

مشاغل  یاجرا یبرا ازیمورد ن یها ییتوانا ایچون دانش، حرفه و  یصیها را شامل خصا مهارت 2001طور مشابه بارن در سال 

 .کند یم فیمشخص تعر
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 قاتیاز تحق گرید یو تعداد 2009در سال  تیاحمد و س یفیک قاتیو تحق 2001مَن در سال  شتریب یها افتهیوارد کردن  با

 ،کنند یم فایکوچک و متوسط ا یدر بنگاه ها نانیکه کارآفر ییها توانند به نقش یکه م ییمهارت ها ییشناسا لیمشابه، تحل

 تیانجام شده در نها نانیکارآفر یمهارت ها ریاخ یمدل ها یکه بر رو یمهم یها لیحلکرده است.ت دایمرتبط باشند گسترش پ

تعهد،  ،یکیستراتژا یشده است که شامل مهارت ها شنهادیپ شتریب یها یبررس یحاصل آورده که برا یهشت مهارت اساس

 (2)جدولیو فرد یارتباطات، فن ،یسازمانده ،یابیفرصت  ،یادارک

 

 مثال های رفتاری حیطه مهارت های کارآفرینی

 استراتژیکی

تعبیه به صورت رقابتی اما اهداف کاری و دیدگاه های قابل 

دستیابی، تنظیم استراتژی ها جهت دستیابی به اهداف، شناسایی 

ر و انجام عملیات اصالحی در زمان ضرورت استراتژی های موث

 تغییر استراتژی ها و استفاده از تاکتیک ها در کار 

 تعهد
تالش مستمر، تعهد به اهداف بلند مدت، تعهد به اهداف فردی و 

 شروع دوباره پس از شکست

 ادراکی
در زمان تصمیم گیری با سرعت و استفاده از برهان و از زوایای 

 وآوری کردن، توانایی ارزیابی مخاطراتمختلف فکر کردن، ن

 تشخیص، ارزیابی و جستجوی فرصت های شغلی فرصت یابی

 اداره و سازماندهی
برنامه ریزی کردن، سازماندهی کردن، اداره کردن، انگیختن، 

 محول کردن و کنترل

 ارتباطات
ایجاد ارتباط و شبکه های ارتباطی، گفتگو کردن، مذاکره کردن، 

 به گونه ای موثراداره نزاع 

 فردی
صوصیات فردی شامل اعتماد به نفس، خودآگاهی،خود خ

 انگیزشی، خود مدیریتی، مثبت اندیشی

 فنی
استفاده از ابزار و تجهیزات مرتبط با شغل، مهارت یافتن در زمینه 

 های مرتبط شغلی

 

 ینیکارآفر یمهارت ها طهیح - 2 جدول
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 دگاهید یتوسعه  یرهبران سازمان ها برا یها ییاست که در توانا یکیشامل تفکر استراتژ یکیمهارت استراتژ :یکیاستراتژ مهارت

 Stonehous andروزمره است ) یها تیفعال یماورا یتفکر ازمندیبازتاب دارد و ن یکیاستراتژ یها تیو انجام فعال یبعد یها

Penberton, 2002یکیبه طور استراتژ ماتشانیها و تصم تیفعال یا بر رودهد ت یاجازه م نانیبه کارآفر دگاهید نی(. داشتن ا 

با داشتن اهداف  نیدهند. همچن شانیبه بنگاه ها بانشانیاز رق شیرا پ یشتریکه موفق شدند سود ب یتوجه کنند و زمان شتریب

 یمناسب یها یکه استراتژ سازد یرا قادر م نانیکند کارآفر ابتخواهد رق یبنگاه کجا و چگونه م نکهیاز ا یکل ریشده و تصو میتنظ

منابع بنگاه ها و  انیم یها به عنوان پل ارتباط یاستراتژ نیو اجرا کنند. ا میشده تنظ دهیبه اهداف از قبل چ یابیدست یرابرا

(. Parnell et al.,2000) شود یم هبکار گرفت یسازمان ینیتخم یو غلبه بر خطاها یرقابت یها تیجذب مز یبرا شانیها ییتوانا

آن سازمان  یگردد که در ازا یم یخارج یبنگاه و تقاضاها یها یاستراتژ انیم یمعموال منتج به تناقضات ایپو طیر کردن در محکا

 نی. بدبسازنددهند و در مواقع لزوم کسب و کارشان را دوباره  رییتغ یکیرا از منظر استراتژ شانیها تیسازد که فعال یها را وادار م

 یبا تقاضاها قیتطب یرا برا شانیشغل یها تیدهد تا فعال یم نانیاجازه را به کارآفر نیا نیهمچن یستراتژا رییتغ ییلحاظ توانا

 دهند. یو وفق م لیصنعت تعد

 دهیو گسترش ا دیجد یفکر یالگوها ختنیدر انگ یتفکر خالقانه که گاه ییشود به توانا یمربوط م یمهارت ادراک :یمهارت ادراک

(. Michalko, 2000)ابدی یعمل هنجار منحرف شوند بازتاب م یها هیدارند که از رو ازیمواقع ن یکه بعض یدیجد میها و مفاه

از راه  یسودآور جادیمنجر به ا دیجد یها دگاهیعمل کنند و داشتن د یدهد که به طرز متفاوت یاجازه م نانیبه کارآفر ییتوانا نیا

را به دنبال خواهد  جهینت نیو عمل به آن ها ا دیجد یها دهیا افتنیشود به همان اندازه که توجه به  یتازه م یها

 یادراک یبه شدت به مهارت ها داریناپا یکردن با تقاضاها دایتفکر از راه تجربه و وفق پ یی(. تواناTompson et al., 1997داشت)

است مثل  یادراک یها ییتوانا یدهنده نشان  ی(، مهارت ادراک2000مَن و لوا ) ی(. مطابق گفته هاBird, 1995وابسته است )

همانگ  یبرا یذهن ییانشان دهنده توان نیهمچن یاست. مهارت ادراک یریپذ سکیابتکار و ر ،یریگ میحل مشکالت، تصم ل،یتحل

خلق مبتکرانه  یهستند که برا یکسان نانی(. اغلب کارآفرChandler and Jensen, 1992سازمان است ) یها تیکردن سود و فعال

 یقرار م تیو انجام کارها مورد عنا انیمشتر تیجلب رضا دیجد یو راه ها دیسازمان جد د،یخدمات جد د،یمحصوالت جد ی

را  ییتوانا نیها مهمتر یداریو ناپا دهایمبتکر و منعطف بودن به خصوص در برابر فرصت ها، تهد خالق،(. Tompson,1999)رندیگ

که در  ییآن ها ژهیبه و نانی(. کارآفرTompson, 1999کشد) یم ریکند را به تصو یم اترییتغ جادیرا قادر به ا نانیکه کارآفر

 یضرب العجل ماتیگرفتن تصم ازمندیشوند که ن یمواجه م یاریبس یها تیدارند، با موقع تیکوچک و متوسط فعال یبنگاه ها

 یادیز تیکسب و کارشان اهم اتیو ح تیموفق یاسطح باال بر یادراک یها تیبرعهده گرفتن فعال ییداشتن توانا نیاست، بنابرا

 دارد.

مهارت  نیو استفاده از فرصت هاست. ا صیتشخ ییداشتن توانا ینیکارآفر ینقش ها یاز جنبه ها یکی :یابیمهارت فرصت 

 ,Man) ستفرصت ها که در مارکت موجود است در ارتباط ا نیبهتر یابیدر جستجو، پرورش و ارز نانیکارآفر ییبا توانا نیهمچن

 نیا لیتبد یرا به وجود آورند که برا ییسازد تا سازمان ها یرا وادار م نانیرآفردرنگ کا یفرصت ها ب نیبهتر ییشناسا(. 2001

است  ازیرشد شرکت ها ن یکه برا ی. معلوم است که مهارت مهمرندیرا بپذ یقابل توجه یها سکیسودآور ر جیفرصت ها به نتا

 یمداوم درمورد محصوالت و خدمات ییدارند تا جستجو ازین نیمچنه نانیکارآفر  باشد یمناسب م یاجذب فرصت ه یبرا یآمادگ
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از فرصت  شتریب یبهره بردار یبرا میکه تصم رایانجام دهند ز دیفزایب ییو استفاده کنندگان نها دارانیبه خر یکه بتواند به سودآور

 (.Choi and Shepherd, 2004)دارد یبستگ انیمشتر یاز تقاضاها نانیها به دانش کارآفر

مختلف و اداره  فیبرعهده گرفتن وظا ازمندین نانیبه عنوان مالک کسب و کار بودن، کارآفر و اداره کردن: یسازمان ده مهارت

 Chandler) طلبد یرا در سازمان م یمنابع مختلف یو سازمان ده یزیبرنامه ر ییهستند که توانا یمتفاوت یاتیعمل یها نهیزم

and Hanks, 1994( مک کالند .)شنهادیاست، پ یها ضرور تیفعال تیفینگه داشتن باک یدهد که نظارت برا یم شنهادیپ (1987 

اجرا شود.  یبه درست شانیها تیباشند تا فعال شانیشغل یها تیفعال قیقادر به نظارت دق یستیدهد که مالکان کسب و کار با یم

 نکهیشود که به ا یگزارش م یزیمتما یها تیفعال عنوانبه  کوچک و متوسط یبنگاه هادر  یمنابع انسان تیریبعالوه، مد

مجهز کنند  تیو ترب میکردن، تعل ضیهمانند اداره کردن، تفو ییبه خصوص مهارت ها یسازمانده یخودرا به مهارت ها نانیکارآفر

 (.Martin and Staines, 1994) ازمندندین

از موارد، واحد  یاریبا کارکنان در ارتباط باشند و در بس ماًیمستق یستیوسط، مالکان مشاغل باکوچک و مت یبنگاه ها شتریب در

داشتن  نطوری. همستیبزرگ وجود دارد ن یکه در بنگاه ها یاداره کارکنان تحت پوشش به عنوان  بخش منابع انسان یبرا یزیمتما

را به حداقل  کوچک و متوسط یبنگاه ها انیتا سرعت تناوب شکست در مسازد  یرا قادر م نانیکارآفر یده ناداره و سازما ییتوانا

 .برسانند

رقبا  ،یکارکنان، مقامات دولت ان،یکنندگان، مشتر نیشامل تام یادیاز ارتباط با افراد ز ریناگز نانیدر کار، کارآفر ارتباطات: مهارت

به  یکه به آن ها امکان دسترس رایاست ز تیبا اهم نانیرکارآف یهستند. درارتباط بودن با اشخاص متعدد برا نفعانیذ گریو د

 (.Greve and Jenssen, 2002) دهد یرا م عمناب ریاطالعات و سا

 نیکنند. ا شرفتیخوب دارند تا آن هارا قادر سازد تا در کسب و کارشان پ یبه داشتن مهارت ارتباط ازین نانیکارآفر ب،یترت نیا به

از  نانیدهد که کارآفر یم شنهادیکه پ (Barringer and Harrison, 2000) منابع یابستگو ی هیاصل مطابق است با نظر

 ;Hansen, 2001) کسب و کار استفاده کنند کی یراه انداز یبرا ازشانیمنابع مورد ن نگرفت یدر راستا شانیارتباطات اجتماع

Jenssen, 2001.) 

گرفتن مشاوره و  یکنند به خصوص برا یاستفاده م یارتباط یکوچک از شبکه ها یاز آن است که بنگاه ها یحاک شواهد

دولت،  اتیه زیو ن( Ramsden and Bennett, 2005) از متخصصان و کارشناسان مثل وکال، حسابداران و مشاوران یبانیپشت

 یباط شغلداشتن ارت یبرا( Ritter and Gemunden, 2004) انیکنندگان و مشتر نیتام یو آموزش و حت قاتیموسسات تحق

کنند که اشاره به سهم  یرا اجرا م یسازنده ا یارتباط  یها تیفعال نانیکنندگان، کارآفر نیو تام انیموفق و مطمئن با مشتر

به عنوان عوامل رشد  نندگانک نیو تام انینفعان همانند مشتر یذ نیارتباطات با مهمتر یو بازساز جادیدارد و در ا ینیکارآفر

   (.Bird, 1995) دبازتاب دار یسازمان

کار و استفاده از ابزار متناسب با  یاست که روش اجرا یفن یمهارت ها رفتنیاستفاده و پذ ییشامل توانا یمهارت فن :یفن مهارت

آالت و  نیامر داشتن دانش ابزار و طرز استفاده از ادوات، ماش نیا(. Martin and Staines, 1994) شود یکار را شامل م

 .ردیگ یو مفاد کار را دربر م فیوظا رد یرگیچ زیلعمل ها و ندستورا یجستجو

مربوط  فیدارند تا مطمئن شوند که وظا یبه مهارت فن ازیکارکنان ن ،یاتیعمل ینقش ها یکه در اجرا دیموضوع اشاره گرد نیا به

 نکهیا شنهادیوع را با پموض نی( ا1995بوام)(. Chandler and Hanks, 1994) اجرا شده است یبخش تیبه شغل به شکل رضا
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 نکهیدر مورد ا یشتریب یکند. بحث ها یم قیاست تصد یاقتصاد تیفعال جادیا جهت نانیکارآفر یبرا یالزام مهم یمهارت فن

 ,Winterton) است صورت گرفته است یاداره شغل ضرور یبدست آوردن دانش تا چه اندازه برا ییتوانا زیو ن یداشتن دانش فن

2002.) 

را  فیوظا یبرخ نکهیبه ا یاجیاحت ایدر ارتباط باشند و  زاتیبا ابزار و تجه ماًیندارند که مستق یازیمالکان مشاغل ن که گرچه

 است یآن ها منشاء رجوع در سازمان هستند ضرور نکهیا لیندارند،  داشتن دانش و مهارت به دل رندیشخصاً به عهده بگ

(Winterton, 2002.) 

 یاثربخش شیو افزا یفرد یها یتوانمند جادیکه در ا یمهم فرد اتیها و خصوص ییاشاره دارد به توانا یمهارت فرد :یفرد مهارت

(. Man and Lau, 2000) کند یکسب و کار کمک م کی تیمالک یهمانند اداره  زیچالش برانگ فیاز وظا یبرخ یشخص در اجرا

و تحمل  یخود کنترل (،Goldman, 1998)یو خود آگاه یهوش احساس(، Tompson, 1996)یممکن است اراده و خود باور نیا

 ,Winterton)یتیریخود مد زی، و ن(Martin and Staines, 1994) یزشی، خودانگ(Markman and Baron, 1998)استرس

 .گردد یرا شامل م (2002

 (،Bird, 1995)کنترل کرد میآن ها را به طور مستق توانیدارد و هنوز کمتر م یفرد اتیبا خصوص یمحکم وندیمهارت ها پ نیا

 دایکه در کارشان با آن روبرو هستند کامال هو زیچالش برانگ یها تیبا مشکالت و موقع نانیموضوع از روش برخورد کارآفر نیا

شغلشان  یدر مواجهه با چالش ها در اداره  یفرد یها یرومندیدر ساختن ن نانیبه کارآفر دتوان یمهارت ها م نیاست. داشتن ا

 کند. کمک

 

 یافته ها و پیشنهادات

 جادیصاحبان مشاغل در ا یها ییسهم و توانا یخواند تا بر رو یکه پژوهشگران را فرا م یمجادله ا یبر مبنا :یچارچوب ادراک

با در نظر گرفتن  یشغل تیو موفق نانیکارآفر یمهارت ها وندیپ یبرا یموفق توجه کنند، چارچوب نظام مند یاقتصاد یها تیفعال

 نیاشاره به ا یبه طور کل قیتحق نیکرده است. ا دایکارشان بسط پ یدر اداره  نانیکارآفر سطمختلف تو یرعهده گرفتن نقش هاب

 .است یاتیو نقش عمل یتیرینقش مد ،ینیکنند که شامل نقش کارآفر یم فایسه نقش متفاوت را ا نانیموضوع دارد که کارآفر

 قاتیتحق ینیکارآفر ی( و با داخل کردن مضمون مهارت ها1995اره شده توسط بِرد )اش ینیکارآفر یبر مدل مهارت ها یمبن

 ;Ahmad and Seet,2009; Chandler and Janssen, 1992; Martin and Staines, 1994کرده است ) دایموجود بسط پ

Man, 2001یدر بنگاه ها یشغل تیوفقو م شانینان همراه با مهارت هایمختلف کارآفر یکه نقش ها ی(. چارچوب نظام مند 

 (.2مالحظه آورده شده)شکل  یقالب جمع کرده است جلوتر برا کیکوچک و متوسط را در 
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 یچهارچوب ادراک -2شکل 

 
در  تیموفق یاتیح یرا در فهم فاکتورها نیسهم شخص کارآفر یستیپژوهشگران با نکهیدر مورد ا قیتحق نیا پژوهش: شنهاداتیپ

 تیفعال تیفیبرک نانیکارآفر یکه مهارت ها یکند. تا زمان یقرار دهند بحث م ینیمورد بازب (SME)متوسطکوچک و  یبنگاه ها

امر به  نیدهد، ا شیافزا شانیآن ها را در اداره بنگاه ها یموضوع ممکن است اثربخش نیا دگذار یم ریکه برعهده دارند تاث ییها

 ژه،یبه و. کوچک و متوسط دارد یکسب و کار ها تیبر موفق یمیمستق ریثتا ینیکارآفر یشود که مهارت ها یم ینیب شیشدت پ

بلند  یها دگاهید جادیکنند که شامل ا یرا اجرا م ریخط ی فهیوظ نیمعموال چند نانیاشاره دارد که کارآفر یسنت ینینقش کارآفر

 شود یخاطره ها و ابتکار مم رشیو عکس العمل نشان دادن به فرصت ها، پذ صیها، تشخ یکردن استراتژ میمدت، تنظ

(Chandler and Hanks, 1994.) یها تیفعال یاصل یو توسعه فرصت ها هسته  صیموضوع را که تشخ نیمختلف ا قاتیتحق 

تحت  نانیفرصت ها، کارآفر نیا یکشف و توسعه  یدر تالششان برا (.De Koning, 2003) کنند یم قیاست را تصد ینیکارآفر

 .هستند سکیر رشیاز پذ ریکنند که ناگز یعمل م ینامطمئن طیشرا

 یو اشتباهات گذشته درس م طیکنند، آن ها از مح یچشم بسته عمل نم نانینقش ها کارآفر نیا یفایکه اشاره شد در ا همانگونه

اران و و بدون در نظر گرفتن طرفد یظاهراً، آن ها به آسان (.Smilor, 1997) دهند یسازند و پرورش م یو اشخاص را م رندیگ

است را قبل از قضاوت  انیدر جر یرسم ریرا که به طور غ ییها سکیر نانیشوند.کارآفر یمن سکیمتحمل ر ماتشانیمنتقدان تصم

 یابیخود را متعهد به دست نانیاتخاذ شد، کارآفر میکه تصم کباریدهند.  یقرار م لیو تحل یابیمربوط به شغلشان مورد ارز یها

دانند که منابع مولد را در هم  یالزم م نانیکارآفر شان،به اهداف و مقاصد یابیدست یند. در راستادان یاهداف و مقاصدشان م

که  یتا زمان نانیکارآفر یتعهد باال از سو بیترت نیانجام امور ابداع کنند. به ا یبرا دیجد یراه ها ای دیجد یزهایو چ زندیآم
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دارد  یشود زنده نگه م یم لیتحم طیمح یها که از سو تیغم تمام موانع و اذر یدنبال کردن اهدافشان عل یآن ها را  برا زشیانگ

فرصت  ک،یخودشان را با استراتژ نانیاست که کارآفر نیا ازمندین ینینقش کارآفر یبحث ها، اجرا نیاست. در مجموع ا یضرور

 دشو یگمان م نیدهند. بنابرا شیان را افزاشغلش تیآماده سازند تا آن ها راقادر سازد که شانس موفق یادراک یو مهارت ها یابی

 :که

 یتعهد و مهارت ها ،یابیفرصت  ک،یاستراتژ ازمندین کوچک و متوسط یبنگاه ها نانیکارآفر ،ینینقش کارآفر یاجرا :1 شنهادیپ

کوچک و  یها است. در بنگاه یتیریتمام نما از نقش مد یا نهیآ یشغل تیمهارت ها مسلماً مربوط به موفق نیاست و ا یادراک

مختلف مرتبط با  یها تیفعال یو سازمانده تیریمد یکوچکشان ، به شدت وابسته به مالکان برا عتیببا در نظر گرفتن ط متوسط

داشته باشند  یمختلف دسترس یبه منابع شغل نانیاست که کارآفر نیا ازمندین نیهمچن یتیریبنگاه است. برعهده گرفتن نقش مد

 .قابل دوام یاقتصاد تیبه فعال یابیدست یآن منابع برا زیو تجه یزماندهسا زیها و ن ییدارا ریو سا یبع انسانمنا ،یشامل منابع مال

رابطه، ارتباط و  جادیا تیاهم نانیبه منابع مختلف، کارآفر یابیدست یکند که برا یاشاره م ینیبه کارآفر یشناخت اجتماع دگاهید

 کیروابط خوب و ارتباط با افراد درست به عنوان  جادیا ،یبه عبارت (.De Koning, 2003)دهد یم صیرا تشخ یارتباط یشبکه ها

  .کوچک و متوسط یغلبه بر کمبود منابع در بنگاه ها یشوند برا یم دهید دیمف ییتوانا

دارد که  نیااست.شواهد اشاره بر  یضرور حاًیترج یکار گروه عیدر جذب کارگران ماهر و تشج یها یبه دشوار یابتال ن،یهمچن

کار  تیتقو یبرا (.Longenecker et al., 1999) کند یم جادیا یرقابت تیاست که مز یها ییاز توانا یکی یمیکار ت رفتنیپذ

شوند.  میکند که افراد حاضر به کار در قالب ت جادیا یخوب یکار یاست تا فضا ینیدر بخش کارآفر یقو تیریمد کیبه  ازین ،یمیت

که  یدارند که خودشان را با مهارت سازمانده ازین نانیموفق، کارآفر یاقتصاد تیبه فعال یابیدست یرود که برا یمتفقاً، انتظار م

ارتباطات که شامل ساختن و حفظ ارتباط داخل و خارج از  رتملموس و مها ریو منابع ملموس و غ یو سازمانده تیریشامل مد

 :ره شده است کهموضوع اشا نیا نیسازمان است آماده کنند. بنابرا

 نیو مهارت ارتباطات دارند و ا یبه سازمان ده ازین  کوچک و متوسط یبنگاه ها نانیکارآفر ،یتیرینقش مد یاجرا :2شنهادیپ

کنند نقش  یم فایا نانیکه کارآفر ینقش نیمرتبط است. سوم کوچک و متوسط یدر بنگاه ها یشغل تیمهارت مسلماً به موفق

فنون و کارکردن  یاستفاده از برخ یرگیچ زیمرتبط با شغل و ن  یو دانش قبل نهیداشتن زم ازمندیننقش  نیا یاست. اجرا یاتیعمل

 یاز مهارت ها یبه مجموعه ا نانیاست که کارآفر یمدع (Martin and Staines, 1994( .)Baurn et al., 2001) با ابزار است

 .رنددا ازین یابیو فرصت  یسازمانده یها ییعالوه بر توانا یو صنعت یفن

داشتن  نانیکارآفر یرشد آن استخدام کنند، برا نیکمک به کارشان در ح یرا برا یشتریکه افراد ب یستیبا نانیکارآفر نیبنابرا

و مرتبط  یاست که، مهارت فن لیدل نیموضوع به ا نیاست.ا یکارشان ضرور ی طهیمربوط به ح ی نهیدر زم هیاطالعات پا یمقدار

 یم تیرا حما نیکارفر یو برنامه ها دگاهید یشود که اجرا یت قدرت کارشناس قلمداد میوان منابع بااهمبا صنعت به عن

 تیمز شانیاقتصاد تیخاص فعال یکسب و خبره شدن در مهارت ها نانیکارآفر یبه طور واضح، برا (.Baurn et al., 2001)کند

دارند که خودشان را  ازین نانیکارآفر ،یاتینقش عمل یاجرا یشده است که براادعا  نکه،یآورد. نظر به ا یماندگار به ارمغان م یرقابت

 ه:شود ک یم ینیب شیپ نیبنابرا انجامد.یب شانیاقتصاد تیدر فعال تیآماده کنند تا به موفق یفن یبا مهارت ها

مهارت مسلماً  نیدارند و ا جایاحت یفن یبه مهارت ها کوچک و متوسط یبنگاه ها نانیکارآفر ،یاتینقش عمل یاجرا: 3شنهادیپ

 .است شانیشغل تیمرتبط با موفق
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و به  (Man and lau, 2000) دهد یم شیرا افزا نانیکارآفر یکه اثربخش یفرد اتیاشاره دارد به داشتن خصوص یفرد مهارت

موفق  نانیود.کارآفرش یم دهیکند د یم تیرا حما نانیشده از جانب کارآفر فایا یمهم مهارت که تمام نقش ها یعنوان حوزه 

دارند و قادر به انجام  ییباال اریبس زهیو انگ یکنند و انرژ دایاز اعتمادبنفس دست پ ییباال ینظر دارند که به درجه  نیبه ا یگاه

به غلبه بر مشکالت و حل مسائل  لیدارند و م یقو یآن ها اراده ا(. Timmons, 1978) هستند یطوالن یساعت ها یکار برا

و قابل دسترس هستند.آن ها  یواقع یاند ول زیبرانگ لشکه معموال بزرگ و چا یکنند، اهداف یمدام اهدافشان را دنبال م دارند و

 یم ینیب شیپ نیبنابرا (.Blackman, 2003) به بدست آوردن دارند یادیز لیزنند و اهل عمل اند و م یمعتقدند که به هدف م

مثبت در کار  یفهومم یدهد که دارا یم شینقش ها افزا یتمام یرا در اجرا نانیارآفرک یاثربخش یشود که، احتماال مهارت فرد

 .است

 فیوظا یدر اجرا نانیاست تا از کارآفر یمهارت فرد ازمندین یاتیو عمل یتیریمد ،ینیکارآفر ینقش ها یاجرا :4شنهادیپ

 کوچک و متوسط است. یار بنگاه هاکسب و ک تیمسلماً مرتبط با موفق یمهارت فرد نیکند و ا تیوختلفشان حما

 

 یریگ جهینت
 تیو فعال ماتیتصم قیکرده اند دارند.از طر جادیکه خودشان ا ییدر سازمان ها یا یاتینقش ح نانیاست که کارآفر نیبر ا اعتقاد

است  نیقاد بر ابرند. اعت یم شیپ ،کند یم نیصنعت را تضم تیو موفق اتیرا که ح یکار یدستورالعمل ها نانیکارآفر شان،یها

 یطیبا مح ییمستلزم آشنا ینینقش کارآفر یگذارد. اجرا یم ریشان تاثاداره سازمان یبر راهها زین یو اهداف فرد یشغل دگاهیکه د

 .شود یکارشان محسوب م یبرا یتیمناسب است که مز یفرصت ها ییشناسا یاطراف برا

از  یرا به دقت اداره کنند.گرچه برخ شانیو خارج یدارند که منابع داخل ازین نانیمثبت، کارآفر یجیفرصت ها به نتا نیا لیتبد در

 یبستگ نانیخودکارآفر یها ییبه توانا زشانیبه آن منابع و تجه یابیهنوز دست یآماده و قابل دسترس هستند، ول طیمنابع در مح

 .کنند یم فایرا ا یا دهیچیپ فیموفق وظا یقتصادا تیداشتن فعال یبرا  کوچک و متوسط ینان در بنگاه هایدارد. به وضوح، کارآفر

تواند در  یکه م ییمهارت ها یریکند که آن ها خودشان را با فراگ یم جابیبرعهده دارند ا نانیکه کارآفر یفیوظا یدگیچیپ

است که خودشان را مهم  نانیکارآفر یامر برا نیا گر،ید انیآماده کنند. به ب ردیسازمان مورد استفاده قرار بگ تیتوسعه و موفق

 .برد یعملکرد کارشان را باال م تیمناسب کنند که در نها یمجهز به مهارت ها
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