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دگاه کارشناسان يع کوچک از دي عوامل مؤثر بر عملکرد صنايبررس
 ييتوسعه روستا

 1*آقاييمهرناز امين

 ۷/۲/۱۳۸۸: ، تاريخ پذيرش۳/۶/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

 چکيده

 يت فعليشدن روستاها برشمرده شده است، وضعبه رغم مزاياي فراواني كه براي صنعتي
، تفاوت ي کار مازاد بخش کشاورزيروي نيتواند جوابگويران نمي اييع کوچک روستايصنا

 بزرگ، و توسعه يان به شهرهاييستار سطح رفاه روستا و شهر، عدم مهاجرت رويچشمگ
ع کوچک ي عوامل مؤثر بر عملکرد صنايبررس. ران باشدي اي در روستاهاي و اجتماعياقتصاد
 ييع کوچک روستاي صناييل عدم همسويتواند نكات مهمي را در زمينه دال ران ميي اييروستا

ريزي مديران  ه مشخص كند و روشنگر خطوط اساسي برنامييران با اهداف توسعه روستايا
ع کوچک ين مقاله عوامل مؤثر بر عملکرد صنايدر ا.  و سياستگذاري دولت باشدها بنگاه
سپس .  شده استيبند دستهيي و محتوايانهي، زميران به سه دسته عوامل ساختاري اييروستا

ران در ي ايي نظر کارشناساِن توسعه روستاي به بررسيشيماي پي ـفيبا استفاده از روش توص
 يبندتي و اولوييع کوچک روستايها بر عملکرد صنان شاخصيک از اير هر يزان تأثينه ميزم

  .شود ميک ازآنها پرداخته يهر 

  .كارشناسان توسعة روستايي/ توسعه روستايي/ صنايع کوچک روستايي: ها  واژهکليد

                                                 
  ) (mehrnaz_aminaghaee@yahoo.comه اجتماعیريزی رفا  کارشناس ارشد برنامه*
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 طرح مسئله

جتمـاعي کـشورها،    و ا  امروزه توسعه روستايي يکي از مباحث مهم در توسعه اقتصادي         
گـذاري در   وجـود منـابع سـرمايه     . رودخصوصًا در کشورهاي جهان سوم به شـمار مـي         

هاي شهري، تفاوت شديد بين تقاضاي نيروي کار در بين شهر و روسـتا،              شهرها، جاذبه 
هـاي  و عدم جذب نيروي انساني در روستاها سبب شده است تا شهرها تبديل به قطب              

دي بين سطوح درآمد، آموزش، رفاه، اشتغال و غيره بـين           توسعه شوند و دوگانگي شدي    
همين مسئله سبب مهاجرت روز افزون از روستا بـه شـهر            . شهر و روستا به وجود بيايد     

 گوياي روند افزايش جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستايي در           ۱نمودار. شده است 
 .  است۱۳۸۵ تا ۱۳۳۵طي سالهاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل جمعيت كشور  شهري و روستايي بهتي نسبت جمع-۱نمودار 

 ۱۳۸۵ تا ۱۳۳۵هاي  در سال

 مرکز آمار ايران: منبع

هاي كـاذب، مختـل    توان به وجود شغل از آثار منفي مهاجرت در شهرهاي بزرگ مي       

دزدي، فقـر، فحـشا و        ،   شدن بخش كشاورزي، افزايش هزينه زندگي در شهرهاي بزرگ        
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نـشيني در     سـتا بـه شـهر سـبب بـروز حاشـيه           همچنين مهـاجرت از رو    . غيره اشاره كرد  

 .ثباتي و ناامني در جامعه است که يکي از عوامل ايجاد بيشود ميشهرهاي بزرگ 

هـدف راهبردهـاي توسـعه      . هدف نهايي همه فرآيندهاي توسعه، رفاه انـسان اسـت         

رفاه اجتماعي روستايي، فرآيندي    . روستايي نيز دستيابي به رفاه اجتماعي روستايي است       

مر، پويا و پايدار در راستاي تواناسازي روستاييان از طريق دولت، نهادهاي مردمـي              مست

 .روستايي است هاي مسئول براي بهبود مستمِر كيفيت زندگيو سازمان

 .وري ايجاد كنـد     تواند اشتغال كافي و بهره      در بسياري از كشورها صرف زراعت نمي      

ي نيـز پرداخـت تـا تفـاوت درآمـد           بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعـ        

. شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيابد و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش پيدا كنـد             

در بين راهبردهاي توسعه روستايي، راهبرد صنعتي كـردن روسـتاها بـه عنـوان يکـي از         

هاي افزايش کيفيـِت زنـدگي      ترين روش راهبردهاي مبتني بر رويکرد اقتصادي، از عمده      

در اين راهبرد، توسعه كـشاورزي در فرآينـد توسـعه روسـتايي حـائز               . رودبه شمار مي  

هاي صنعتي روستايي نيز مورد توجه قـرار          توسعه فعاليت  اهميت است، اما در عين حال     

 :توان اين گونه برشمرد اهداف عمده راهبرد صنعتي كردن روستاها را مي. گيردمي

 بيكار؛ تاييان بيكار يا نيمهايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روس -۱

 همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري؛ -۲

 هاي اقتصادي در مراكز روستايي؛ تقويت پايه -۳

 هاي موجود در مناطق روستايي؛ استفاده بيشتر از مهارت -۴

  وفرآوري توليدات كشاورزي محلي؛ -۵

 .ر افراد محليهاي اساسي و كاالهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگ تهيه نهاده -۶
اما نکته قابل توجه اين است که بتوانيم مزاياي توسعه صنعتي روستايي را به سـمت                

درصورتي کـه مزايـاي راهبـرد صـنعتي شـدن روسـتاها بـا               . روستاييان فقير سوق دهيم   

تواند نقش قابل توجهي در دستيابي به اهداف        هاي صنايع کوچک تلفيق شود، مي     مزيت

روي آوردن بـه رشـد و گـسترش    . عه روسـتايي داشـته باشـد      اقتصادي و اجتماعي توس   
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هاي توسعه اقتصادي طي سـه      صنايع كوچك، زودبازده و كارآفرين به عنوان يكي از راه         

نياز به . يافته يا در حال توسعه بوده استدهه اخير همواره مورد توجه كشورهاي توسعه  

توجيـه اقتـصادي صـنايع    باال و انعطاف پذيري صـنايع کوچـک،      سرمايه اندك، بازدهي  

 . كندكوچك را بيش از پيش نمايان مي

 ايران فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه اول برنامه شروع از روستايي کوچک صنايع

) ۱۳۸۸ -۱۳۸۴(حتي در برنامه چهـارم توسـعه    . مورد توجه قرار گرفت   ) ۱۳۶۸-۱۳۷۲(

يسته شد که ظرفيت سـازي  اي به مبحث کارشا به دليل نقش گسترده اشتغال، توجه ويژه      

براي اشتغال در واحدهاي کوچک و متوسط و توجه به کارآفريني را در زير برنامه هاي                

 . خود دارد

. ، آمار کارآمد و قابل استنادي وجود نـدارد        )۱(در زمينة صنايع کوچک روستايي ايران     

ن در کـل   نفـر کـارک  ۴۹ تا ۱۰اما بررسي نتايج طرح آمارگيري از کارگاه هاي صنعتي با   

 کارگاه به فعاليـت صـنعتي اشـتغال    ۱۲۱۵۱ تعداد ۱۳۸۵ که در سال    دهد  ميکشور نشان   

بر اساس نتايج حاصله، .  درصد کاهش دارد ۵/۰ حدود   ۱۳۸۴اند که نسبت به سال      داشته

و کمتـرين تعـداد     » محصوالت کاني غيـر فلـزي     «ها در توليد    بيشترين تعداد اين کارگاه   

فعاليـت دارنـد و همچنـين       » صوالت توتـون و تنبـاکو و سـيگار        مح«ها در توليد    کارگاه

 و  ۱۸۰۷ ، اصفهان با     ۳۲۹۲هاي تهران با    هاي صنعتي به ترتيب در استان     بيشترين کارگاه 

 درصـد از کـل کارگـاه هـاي          ۵۰ کارگاه قرار دارند که حـدود        ۱۰۳۶خراسان رضوي با    

 .  نفر کشور را شامل مي شوند۴۹ تا ۱۰صنعتي 

 ميليـون ريـال و      ۲/۸۸ برابر با    ۱۳۸۵روي کار در بخش صنعت در سال        بهره وري ني  

 درصـدي را نـشان   ۱/۱۸ ميليون ريال بوده است که افزايش ۶/۷۴ برابر با  ۱۳۸۴در سال   

 ).۱۳۸۶مرکز آمار ايران، (مي دهد 
، ۱۳۸۵همچنين نتايج طرح حاکي از آن است که تعداد شاغالن اين بخـش در سـال            

بـا  .  درصد کاهش داشـته اسـت      ۰۴/۰ حدود   ۱۳۸۴نسبت به سال     نفر بوده که     ۲۶۶۵۷۸
 هزار نفر در سال اسـت و ايـن          ۸۰۰توجه به اينکه تعداد متقاضيان جديد كار در کشور          
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 که  دهد  ميتعداد دائمًا در حال افزايش است، کاهش تعداد شاغالن صنايع کوچک نشان             
 . ود در کشور باشدرشد صنايع کوچک نمي تواند جوابگوي تقاضاي نيروي کار موج

 نفر، صنايع مواد غذايي ۶۵۶۷۰صنايع توليد ساير محصوالت کاني غيرفلزي با تعداد     
 نفر کـارکن، رتبـه هـاي        ۲۳۲۶۴ نفر و صنايع توليد منسوجات با        ۴۶۷۷۷و آشاميدني با    

 .اول تا سوم را در زمينه اشتغال به خود اختصاص داده اند
 صنايع كوچك در توسعه اقتـصادي ، هنـوز          گير و نقش مهم   با وجود امتيازات چشم   

در ايـن   . منـد شـود     هاي موجود در اين صـنايع بهـره         است از ظرفيت    كشورمان نتوانسته   
تحقيق بر آنيم تا عوامل مؤثر بر موفقيت صنايع کوچک روستايي را از ديـد کارشناسـان            

 . بندي كنيمتوسعه روستايي ايران بررسي و اولويت

  روسـتايي در جهـت اهـداف اقتـصادي و اجتمـاعي             هاي صـنايع کوچـک    قابليت
 توسعه روستايي

از اهداف اقتـصادي   صنايع کوچک روستايي مي توانند در دستيابي به سهم قابل توجهي    
ترين خصوصيات در اين بخش به برخي از مهم . توسعه روستايي مؤثر باشند    و اجتماعي 

 .پردازيمصنايع کوچک مي
جويي در مقياس توليد، در بخشي از توليدات          فهكوچك و متوسط از نظر صر      صنايع

 انـد كـه اگـر واحـد توليـد از       مطالعـات نـشان داده  . نسبت به صنايع بزرگ برتري دارند   
 كوچــك شــدن . تــر شــود، موجــب عــدم كــارآيي خواهــد شــدحــد مشخــصي بــزرگ

واحدهاي اقتصادي در كشورهاي غرب و تقسيم سازماني مؤسسات بزرگ به واحدهاي            
ــ  ــستقل كوچ ــهم ــي     ك، نمون ــمار م ــه ش ــصادي ب ــدي اقت ــن قانونمن ــايي از اي رود  ه

با توجه به جايگاه بخش کشاورزي در اقتصاد، به ويژه اهميت           ). ۱۱۲: ۱۳۸۰صحرائيان،(
توانـد نقـش    هاي مهم اين بخش که مـي      اين بخش در امر امنيت غذايي، يکي از زنجيره        

 افزوده و ايجاد اشـتغال در       مهمي در جلوگيري از ضايعات، ايجاد تقاضا، افزايش ارزش        
بخش کشاورزي ايفا كند، صنايع تبديلي و تکميلي روستايي است کـه عمـدتًا در قالـب     

 .شوند ايجاد مي ـ از نظر تعداد کارگران ـ صنايع کوچک



 آقايي مهرناز امين ۱۳۰

 

 

زايي بـه ويـژه بـراي         همچنين صنايع كوچك و متوسط نقش بسيار مهمي در اشتغال         
ي اقتصادي كوچك و متوسط     ها  بنگاه. مد دارند درآ  كارگران با مهارت محدود و زنان كم      
اهـداف    در راسـتاي   )۲(به رشـد اقتـصادي پايـدار       نيروي محركه مهمي را براي دستيابي     

با توجه به اينكه صنايع كوچـك و متوسـط بـه طـور معمـول                . كنند  فقرزدايي فراهم مي  
طـور  كننـدگان محلـي وابـسته هـستند، در نتيجـه بـه        بيشتر از صنايع بـزرگ بـه تـأمين        

اين صنايع به سرمايه كمي بـه ازاي        . شوند  هاي شغلي مي    غيرمستقيم باعث ايجاد فرصت   
هر نفر نيروي كار نياز دارند، در حالي كه چنين شرايطي عمدتا در صنايع بزرگ فـراهم                 

 كه در فرآيند توليد از نيـروي كـار كمتـري            شود  ميدر صنايع بزرگ اغلب سعي      . نيست
هاي كنترل و فناوري ماشيني است كه روند توليد را بر              سيستم استفاده شود و عمدتًا اين    

 ).۵۴:۱۳۸۱اكس، (عهده دارد 
سازمان توسعه صنعتي وابسته به سازمان ملل، ضمن تأکيد بر فرآيند استقرار صنعت             

هاي کوچک مقياس بر پايـه      گذاريدارد که با ارتقاي سرمايه    در مناطق روستايي، بيان مي    
در صـنايع   . توان اشتغال و درآمد را در روستاها بهبود بخشيد        لي، مي استفاده از منابع مح   

 . هاي محدود استفاده مي شودکوچک مقياس روستايي عمومًا از کارگران با مهارت
تواننـد    صنايع كوچك به سادگي و با سرعت مي       . مسئله ديگر تنوع محصوالت است    

 سـبب پيـروي از منطـق خـاص          ي بزرگ به  ها   بنگاه .اقدام کنند  زمينه توليدات جديد   در
صنايع بزرگ . كنند پوشي مي رقابتي خود حداقل در مراحل اوليه از توليدات جديد چشم    

هـاي    هاي سنگيني را براي نگهداري مراكز بزرگ تحقيق و توسعه، هزينه            مجبورند هزينه 
چيزي كه در صنايع كوچك اصـوال يـا   . تبليغات، بازاريابي و روابط عمومي متقبل شوند    

 ها در قيمت محصوالت     سرشكن شدن اين هزينه   . ح نيست و يا بسيار محدود است      مطر
 تا نهايتًا قيمت بعضي از توليدات در صنايع بزرگ، بسيار           شود  ميدر صنايع بزرگ سبب     

طـور    بـه  ۱شـکل   ). ۱۳:۱۳۸۱اكس،    (باالتر از محصوالت مشابه در صنايع كوچك باشد         
هنگي آنهـا بـا اهـداف اجتمـاعي و          خالصه خصوصيات برجسته صنايع کوچک و همـا       

 .اقتصادي توسعه را نشان مي دهد
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 خصوصيات صنايع کوچک در راستاي اهداف اقتصادي و اجتماعي توسعه -۱شکل 
 پايدار روستايي

 هاي پژوهش يافته: منبع

 

 چارچوب نظري

عـي  در زمينـه اهميـت صـنعتي شـدن روسـتاها، نظريـه اقتـصاد جم                )۳(نظريه تامبوتـان  

در  )۵(در زمينه اهميت صنايع کوچک روستايي و نظريـه ميـد و ليـدهلم              )۴(آرتورلوييس

در چـارچوب نظـري ايـن تحقيـق مـورد       ،هـا  بنگاهزمينه اهميت عوامل مؤثر بر فعاليت       

 .پردازيمتر به بيان آنها مياند که در ادامه به صورت کاملاستفاده قرار گرفته

تواند به عنوان نقاط قوت بخش صـنعت   دو عامل مي تامبوتان بر اين اعتقاد است که     

 ).۶: ۱۳۸۱افتخاري، (در توسعه روستايي به شمار رود 

 )عامل فشار(محدوديت ظرفيت بخش کشاورزي  -۱

 )عامل کشش(هاي شغلي مناسب در بخش غيرکشاورزي وجود فرصت -۲

 اهداف اقتصادي 
روستاييپايدار توسعه   

 اهداف اجتماعي 
 روستاييپايدار توسعه 

 

 صنايع كوچك

درآمد و  افزايش   
 اشتغال پايدار 

 

زيع عادالنه درآمد تو  

 

 خوداتكايي 

  سازگار  فناوري
 محيط با تغييرات 

اقتصادي  ت مشكال حل  
مشاركت با افزايش   

 فقرزدايي و 
 احساس امنيت 

 

هاي برابر ايجاد فرصت  

 

  توانمندسازي

 رواج 
الگوي صحيح مصرف 

 افزايش 
 سرمايه اجتماعي 

زايي و درآمدزايي  اشتغال  
دودبا سرمايه مح  

 

 مبتني بر طبقات ضعيف 

 

  كارآفريني و نوآوري

 

 پذيري  انعطاف

 

 مبتني بر كارگروهي 



 آقايي مهرناز امين ۱۳۲

 

 

ي وي بر اين اعتقاد است که يک عملکرد متقابل پيچيده بين عرضه و تقاضاي نيـرو               

هـاي  تـر در بخـش    هـاي مناسـب   نيروي کار روستايي به دليـل فرصـت       . کار وجود دارد  

تواند در قالب صنايع روسـتايي ايجـاد گـردد، جـذب يـک واحـد                غيرکشاورزي که مي  

در چنين حالتي صنعت به عنوان يک انتخاب شـغلي جـايگزين مـورد              . شود  ميتوليدي  

از سوي ديگر ممکن است نيروي کار به        . گيردتوجه مازاد نيروي انساني روستا قرار مي      

دليل عدم جوابگويي کار بخش کشاورزي به نيازهاي زندگي، به سمت صنايع تبديلي و              

در چنين حالتي صنايع روسـتايي بـه عنـوان يـک انتخـاب شـغلي         . تکميلي کشيده شود  

بـا اشـتغال در بخـش صـنعت روسـتايي و افـزايش              . گيرندمکمل مورد استفاده قرار مي    

 روستاييان قادر خواهند بود تا کاالهاي اساسـي توليـدي توسـط بخـش صـنعت                 درآمد،

در نتيجه يک دور تقاضا، اشـتغال و ايجـاد درآمـد بـه وجـود                . روستا را خريداري کنند   

 .آيد مي

آرتور لوييس از طرفداران استفاده از صـنايع كـاربر در رشـد اقتـصادي كـشورهاي                 

 که اسـتفاده بيـشتر      کند  ميخود بيان   » معينظريه اقتصاد ج  «وي در   . درحال توسعه است  

زايـي  از نيروي كار با حجم مشخصي از سرمايه فيزيكي منجر به افزايش توليد و اشتغال              

جـويي    كه در مـصرف سـرمايه صـرفه   دهد ميبه گفتة او صنعت كوچك اجازه . شود  مي

و در  انـد، سـرمايه بـسيار كـم و نـادر اسـت                در كشورهايي كه توسعه كافي نيافته     . شود

هاي اولية    ونقل، سرويس   هاي اولية اقتصادي، چنانچه اين سرمايه صرف امور حمل          دوره

همگاني، امور آبياري، وسايل كشاورزي و يا انواع صنايع تبديلي كـه در آنهـا امتيـازات                 

 . شـماري كـسب كـرد   توان از آنها منـافع بـي   توجهي وجود دارد گردد، مي  فراوان و قابل  

هاي نو و پرثمر در صنايع كوچـك بـه            ن سرمايه با توسل به شيوه     ولي در صورتي كه اي    

 وزارت كـار و امـور اجتمـاعي،   (تواند بسيار مـؤثرتر بـه شـمار رود        مي كار گرفته شود،  

۱۳۵۰ :۲۹.( 

 ي اقتصادي کوچک، از نظريه ميد و ليـدهلم        ها  بنگاهدر زمينه عوامل مؤثر بر فعاليت       

زايـي در     و ليدهلم بـه بررسـي وضـعيت اشـتغال         شود، با اين تفاوت که ميد        استفاده مي 
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ي كوچك و خرد در دو ديدگاه ايستا و پويا پرداختند، ولي ما به منظور بررسـي                 ها  بنگاه

عوامـل   .کنيم از اين نظريه استفاده مي     ها  بنگاهزايي اين   عوامل مؤثر بر عملکرد و اشتغال     

 بهره وري بنگاه در مـدت       مؤثر بر ايجاد، گسترش يا محدود شدن بنگاه، عوامل مؤثر بر          

فعاليت و عوامل مؤثر بر تعطيل شدن بنگاه، هر کدام بر افزايش يا کاهش نيروي کـار و                  

به اين منظـور     ). ۲۹: ۱۳۷۹متوسلي،  (هاي شغلي ايجاد شده در بنگاه مؤثر است         فرصت

توان به عوامل مؤثر بر فعاليت صنايع کوچک روستايي در هنگام تولد، در طول دوره               مي

ميد و ليدهلم، عوامل مؤثر در .  اشاره کردها بنگاهعاليت و احتماال از بين رفتن برخي از     ف

ي كوچك در برخي كشورهاي جنوب آفريقا را به شـرح           ها  بنگاههاي مختلف عمر      دوره

وكـار    گذار، نوع مقررات شروع كـسب       الزامات سرمايه اوليه، تجربه سرمايه    : دانند  زير مي 

ين حاكم، اندازة اولية بنگاه، موقعيت و مكان بنگاه، نوع توليـدات            جديد، سن بنگاه، قوان   

 .هاي مالي، كمبود تقاضا، كمبود سرمايه بنگاه، محدوديت
 كـشور جهـان كـه بانـك         ۷۸ در   ۱۹۹۴بر اساس تحقيق ميداني انجام شده در سـال          

 انجـام داد، مـشكالت اصـلي صـنايع كوچـك و متوسـط در                )۶(مينيستر انگلـستان    وست

مباحث مالي، تشريفات قانوني و     :  مورد زير بيان شد    ۱۲ي مختلف عمدتًا حول     كشورها

طوالني بودن گردش قـوانين، قـوانين كـارگري، بازاريـابي و فـروش توليـدات صـنايع                  

آالت، كمبود نيروي انساني ماهر، ضعف مـديريتي،          كوچك، فناوري و فرسودگي ماشين    

 وجـود قـوانين      از صـنايع كوچـك،    المللـي     هـاي بـين     عدم اجراي قوانين، عدم حمايت    

هاي بازدارنده و ضد توسعة صنايع        غيرمنطقي و بازدارندة توسعة صنايع كوچك، ماليات      

 ).۷۲۹: ۱۳۷۹زاده، نبي(رساني كارآمد  هاي اطالع كمبود اطالعات و نبود نظام كوچك،
، اهـم مـشكالت صـنايع       )۷(مجمع جهاني صنايع كوچـك و متوسـط در هندوسـتان          

: رهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بدين شـرح بيـان كـرده اسـت                كوچك در كشو  
موانع فرهنگي و عدم شناخت اهميت صنايع كوچك، ديد محدود و غلط افراد دولتي و               

هـاي سـالم      ها و نـاتواني كارآفرينـان در انجـام رقابـت            گذاران، ضعف مديريت    سياست
كارآمـد  ناك، فرسـودگي و     وفراگير، كمبود نيروي انساني مهارت ديده در صـنايع كوچـ          
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هـاي موجـود بـا اهـداف          هاي موجود در كشورها، نامتناسب بودن سازمان        بودن فناوري 
توسعه، كمبود سرمايه و توان مالي، ناتواني حضور مـستمر در بازارهـاي جهـاني، عـدم                 

هـاي صـنعتي فعـال و كارآمـد در            ها و تـشكل     اجراي قوانين در كشورها، فقدان انجمن     
 ).۳۱: ۱۳۸۲ي،موالي(كشورها 

سازمان صنايع کوچک ايران مشكالت خاص صنايع كوچك و متوسـط در ايـران را               
 )۳: ۱۳۸۰سازمان صنايع كوچك ايران،: (كند بندي مي به شرح زير تقسيم

 در زمينـه   را كوچك واحدهاي بتوانند كه اي  حرفه هاي  تشكل و جمعي نهادهاي ضعف -۱

 اين گونه نهادها بـه ويـژه در فـراهم           وجود. راهنمايي كنند  مناسب راهكارهاي اتخاذ
 هاي الزم براي دستيابي به بازارهاي صادراتي الزامي است؛ آوردن زمينه

هاي بانكي بـا      هاي مختلف در دستيابي به تسهيالت اعتباري و وام          وجود محدوديت  -۲
توجه به اين واقعيت كه مبالغ زيادي از اين گونـه تـسهيالت در اختيـار واحـدهاي                  

 گيرد؛ بزرگ قرار مي
هـاي مختلـف از جملـه نـوع و            عدم دسترسي به اطالعات صحيح و كافي در زمينه         -۳

آالت مناسـب، اطـالع از قراردادهـاي          گذاري، انتخاب مكان و ماشـين         ميزان سرمايه 
 فرعي و پيمانكاري با واحدهاي بزرگ و اطالع از تغييرات فناوري؛

ي كوچـك بـه امـر مـستقيم         هاي اكثر مديران واحدها   محدود بودن تجربه و توانايي     -۴
وكـار سـودآور؛ از       ي الزم در امور مديريت يك كـسب       ها  توانمنديتوليد و نداشتن    

مالي براي شروع يك پـروژه، چگـونگي تخـصيص           ريزي  اطالعي از برنامه    جمله بي 
هاي مختلف در زمان توليد، نداشـتن درك صـحيح از اهميـت               منابع مالي به فعاليت   

 هاي مديريتي به طور مستمر؛ياز به ارتقاي تواناييفروش و توزيع و حس نكردن ن
 بـاالي  دليـل نـرخ     و ايجاد مهارت درنيروي كار بـه         نبودن زمينه براي آموزش    فراهم -۵

در ايـن زمينـه     .  در زمينة نيروهـاي توانمنـد و متخـصص         خصوصًاجايي شغلي   جابه
 رد؛توان به مشكالت ناشي از قانون كار براي واحدهاي كوچك نيز اشاره ك مي

 .نبود نظام پشتيباني از كارآفريني و نوآوران -۶
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بنـدي آنهـا    مؤثر بر عملکرد صنايع کوچک روستايي و اولويت        در اين تحقيق عوامل   
اي و  سـاختاري، زمينـه    از ديد کارشناسان توسعه روستايي ايران، به سـه دسـته عوامـل            

 ايـن عوامـل      نـشان داده شـده،     ۲همان طور کـه در شـکل        . اندبندي شده محتوايي دسته 
 . ممکن است در برخي موارد با يکديگر همپوشاني داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 
  عوامل مؤثر بر عملکرد صنايع کوچک روستايي-۲شکل 

منظور از عوامل ساختاري، همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيکي و غيرانساني بنگـاه              
ل محتـوايي، عناصـر   عوام. سازنداقتصادي کوچک هستند که قالب يا بدنه سازمان را مي     
ارتباطات رسمي و غيررسمي با     زنده بنگاه اقتصادي هستند؛ انسان يا روابط انساني که با         

اي تمام شرايط و عوامـل محيطـي و برونـي بنگـاه             عوامل زمينه . انديکديگر مرتبط شده  
 .گذارنداقتصادي هستند که مستقيم يا غير مستقيم بر عملکرد بنگاه اقتصادي تأثير مي

کمبود سرمايه، کمبود   :  بودند از  عوامل ساختاري در اين بررسي عبارت      هايصشاخ
تقاضا براي توليدات، عدم وجود منابع مالي جهت تـضمين قراردادهـاي پيمـاني، عـدم                

آالِت واحـدهاي توليـدي کوچـک         دسترسي بـه فنـاوري کارآمـد و فرسـودگي ماشـين           
انبارداري، کمبود تـسهيالت مـالي،      روستايي، هزينه هاي بازاريابي و فروش، هزينه هاي         

تر، نوسان قيمت مواد اوليه مورد نياز واحدهاي کوچـک،          ي بزرگ ها  بنگاهعدم اتصال به    
 .و عدم دسترسي به مواد اوليه مورد نياز روستاييان
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كمبود نيروي انـساني مهـارت      : هاي عوامل محتوايي شامل اين موارد بودند      شاخص

نيروي انساني ، نبود روحيه     )  توسعه و نگهداري   جذب، آموزش، (ديده، ضعف مديريت    

هـاي   مشارکت در ميان بيشتر روستاييان، وجود روحيه وابستگي شديد به دريافت يارانه           

اندازي کسب   دولتي در بين روستاييان، پايين بودن ميزان تحصيالت در بين متقاضيان راه           

ي اقتـصادي   هـا   بنگاهشتر  و کار کوچک ، عدم اجراي قوانين کار و تأمين اجتماعي در بي            

هـاي سـالم و    کوچک از طرف کارفرما، ناتواني كارآفرينـان روسـتايي در انجـام رقابـت         

 در هـا  بنگـاه مـديران   ي اقتصادي شـهري، نـاتواني  ها بنگاهفراگير در مقايسه با توليدات 

فرهنگ کار   اتخاذ تصميمات صحيح و به موقع در هنگام تغيير در نياز بازار، محدوديت            

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در      ين برخي از روستاييان، عدم آشنايي با مهارت       در ب 

 .بين مديران بنگاه هاي اقتصادي کوچک روستايي
: اي در روستاها نيز بدين شرح مـورد بررسـي قرارگرفتنـد           هاي عوامل زمينه  شاخص

د هـاي بازدارنـده و ضـ    موانع فرهنگي و عدم شناخت اهميت صـنايع كوچـك، ماليـات         

توسعه صنايع كوچك، وجود قوانين غيرمنطقـي و بازدارنـدة توسـعه صـنايع كوچـك،                

اعمال برخي شرايط سخت براي کارفرما از طرف قوانين کـار و تـأمين اجتمـاعي، ديـد           

گذاران نـسبت بـه بنگـاه هـاي اقتـصادي کوچـک               محدود برخي افراد دولتي و سياست     

ال و كارآمد در زمينه صـنايع موجـود         هاي صنعتي فع    ها و تشكل    روستايي، فقدان انجمن  

در روستاها، ناتواني صنايع کوچـک روسـتايي در حـضور مـستمر در بازارهـاي ملـي،                  

تشريفات قانوني و طوالني بودن گردش قوانين براي تأسيس واحدهاي توليدي صـنايع             

کوچک روستايي، مشکالت رقابت با اجناس چيني در صنايع تکميلي و تبديلي، و پايين   

 .سطح سواد عمومي در روستاهابودن 

 هاي تحقيقپرسش

 :از ديدگاه کارشناسان توسعه روستايي ايران

 اند؟  ي اقتصادي کوچک در روستاهاي ايران کدامها بنگاهعملکرد  عوامل مؤثر بر -۱
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ي اقتـصادي   ها  بنگاهاي و محتوايي بر عملکرد      يک از ابعاد ساختاري، زمينه    کدام -۲
 دارد؟کوچک در ايران تأثير بيشتري 

ي اقتـصادي کوچـک در    هـا   بنگاههاي ساختاري بر عملکرد     يک از شاخص  کدام -۳
 ايران تأثير بيشتري دارد؟

هاي محتوايي بر عملکرد بنگاه هـاي اقتـصادي کوچـک در            يک از شاخص  کدام -۴
 ايران تأثير بيشتري دارد؟

هاي زمينه اي بر عملکرد بنگاه هـاي اقتـصادي کوچـک در      يک از شاخص  کدام -۵
 أثير بيشتري دارد؟ايران ت

 روش شناسي 

توصـيفي و از تکنيـک انجـام مـصاحبه حـضوري و       )۸(در اين تحقيق از روش پيمايشي  
روش . شـود   مـي تكميل پرسشنامه با کارشناسان مسائل توسعه روستايي ايـران اسـتفاده            

هـا، نـشريات، مقـاالت داخلـي، مقـاالت خـارجي و               اي، بـا اسـتفاده از كتـاب         كتابخانه
ينترنتي معتبر براي مطالعه ادبيات موضوع، بررسي پيـشينة تحقيـق و مبـاني              هاي ا   سايت

 .نظري مورد استفاده قرار گرفته است
 نفـر از مـديران وکارشناسـان        ۳۰کارشناسان مسائل توسعه روستايي ايران نيز شامل        

هاي ستادي شامل وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صـنايع و معـادن، و اسـاتيد               دستگاه
ي اقتصادي کوچـک در     ها  بنگاه تخصص توسعه روستايي هستند که به مسئله         دانشگاه با 

 . روستاهاي ايران اشراف کافي داشته باشند
اسـتفاده   )SPSS)۹ افـزار   نـرم  از... هاي آماري و    اجراي آزمون  ها و   براي پردازش داده  

 .شده است

 هاي تحقيقبررسي داده

براي محاسـبه   . پردازيم تحقيق مي  هايها و بررسي پرسش   در اين بخش به توصيف داده     

هاي مربوط به هر بعد با ضريب       اي و محتوايي، شاخص   هر يک از ابعاد ساختاري، زمينه     
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دليل اينکه اين ضرايب برابر در نظر گرفتـه شـدند، عـدم             . اندبرابر با يکديگر جمع شده    

ـ             وجود تحقيق قابل اسـتناد در زمينـه اولويـت          ن بنـدي و ميـزان اهميـت هـر يـک از اي

 . هاست شاخص

هـاي    براي محاسبه مجموع نمرات كسب شده در بعد سـاختاري، نمـرات شـاخص             

 .اندعوامل ساختاري با يکديگر جمع شده

هـاي مربـوط بـه بعـد         درصد از پاسخگويان تـأثير شـاخص       ۳/۵۳در بعد ساختاري    

 ۷/۲۶ درصـد متوسـط و       ۲۰ي اقتصادي کوچـک زيـاد،       ها  بنگاهساختاري را بر موفقيت     

  بـرآورد شـده اسـت     ۷۳/۳۵ ميـانگين بعـد سـاختاري برابـر          .اند ارزيابي کرده  کمدرصد  

 .)۱جدول (
 

  توصيفي بعد ساختاريارقام -۱جدول 

 درصد تعداد بعد ساختاري

 ۷/۲۶ ۸ کم

 ۲۰ ۶ متوسط

 ۳/۵۳ ۱۶ زياد

 ۱۰۰ ۳۰ جمع کل

 هاي پژوهشيافته: منبع

هـاي مربـوط بـه بعـد        اخصدرصد از پاسخگويان تـأثير شـ       ۳/۳۳در بعد محتوايي،    

  درصـد متوسـط و      ۷/۱۶ي اقتـصادي کوچـک زيـاد،        هـا   بنگـاه محتوايي را بر موفقيـت      

 بـرآورد شـده اسـت      ۵۳/۳۴ميانگين بعد ساختاري برابر     . انددرصد کم ارزيابي کرده    ۵۰

 .)۲جدول (
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  توصيفي بعد محتواييارقام -۲جدول 

 درصد تعداد بعد محتوايي

 ۵۰ ۱۵ کم

 ۷/۱۶ ۵ متوسط

 ۳/۳۳ ۱۰ زياد

 ۱۰۰ ۳۰ جمع کل

 هاي پژوهشيافته: منبع

هـاي مربـوط بـه بعـد         درصد از پاسـخگويان تـأثير شـاخص        ۳/۴۳اي،  در بعد زمينه  

   درصـد متوسـط و     ۷/۲۶ي اقتـصادي کوچـک زيـاد،        هـا   بنگـاه اي را بـر موفقيـت        زمينه

 ورد شـده اسـت    بـرآ  ۱۰/۳۶ميانگين بعد ساختاري برابر     . اند درصد کم ارزيابي کرده    ۳۰

 .)۳جدول (
 

 اي توصيفي بعد زمينهارقام -۳جدول 

 درصد تعداد ايبعد زمينه

 ۳۰ ۹ کم

 ۷/۲۶ ۸ متوسط

 ۳/۴۳ ۱۳ زياد

 ۱۰۰ ۳۰ جمع کل

 هاي پژوهشيافته: منبع

 :بندي كردندبه ترتيب زير اولويت هاي بعد ساختاري راکارشناسان شاخص

 ؛ کمبود سرمايه -۱
 يه مورد نياز واحدهاي کوچک؛نوسان قيمت مواد اول -۲
 کمبود تسهيالت مالي؛ -۳
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 نبود منابع مالي جهت تضمين قراردادهاي پيماني در روستا؛ -۴
آالِت واحـدهاي توليـدي       عدم دسترسي بـه فنـاوري کارآمـد و فرسـودگي ماشـين             -۵

  کوچک روستا؛
  تر؛ي بزرگها بنگاهعدم اتصال به  -۶
 ك؛هاي بازاريابي و فروش توليدات صنايع كوچهزينه -۷
 ي اقتصادي کوچک روستايي؛ها بنگاهکمبود تقاضا براي توليدات  -۸
 عدم دسترسي به مواد اوليه مورد نياز روستاييان؛ -۹
 .هزينه هاي انبارداري -۱۰

هـاي اقتـصادي کوچـک        کارشناسان کمبود ميزان سـرمايه جهـت راه انـدازي بنگـاه           

گرچـه صـنايع    .اندترين عوامل ناكامي صنايع کوچک روستايي دانسته      روستايي را از مهم   

کوچک به سرمايه اندكي به ازاي هر نفر نيروي کار نياز دارد، امـا در روسـتاهاي ايـران                   

هـاي    جـذب سـرمايه   . گـذاري وجـود دارد      امكانات و منابع مالي محدودي براي سرمايه      

دهنـده در روسـتاها       تعـداد مؤسـسات وام    . شـود   دولتي در روستاها با دشواري انجام مي      

پـذير در بـسياري از        هـاي مخـاطره     و اين مسئله امكان جذب سـرمايه      بسيار اندك است    

عالوه بر اين فاصله زياد ميـان برخـي از   . مناطق روستايي را با مشکل مواجه کرده است  

مناطق روستايي با شهرهاي مجاور، دسترسي روستاييان را به منابع سرمايه دشوار كـرده              

ن هم در شرايط دشوار رقابت، با مخاطره        وكار، آ   اندازي و اداره كسب     همچنين راه . است

صاحبان صنايع   تا شود  مي سبب روستاها در منابع و امكانات محدوديت .است همراه زيادي

تـر   کارانـه  محافظـه پـذيري بـااليي دارد،   کوچک روستايي در اقداماتي که نياز به مخاطره     

 . برخورد کنند تا از لطمات احتمالي پيشگيري کنند

ان، نوسان قيمت مواد اوليه مورد نياز واحـدهاي کوچـک روسـتايي،     به نظر کارشناس  

ي هـا  بنگاه. ي اقتصادي کوچک روستايي است ها  بنگاهدومين عامل تأثيرگذار بر عملکرد      

كوچك و متوسط مواد خام خود را در مقادير كم خريداري، و در نتيجه هزينه بيـشتري                 

 توليـدات آنهـا ، بـسيار بيـشتر از           بنابراين قيمت تمـام شـده     . كنندبراي آن پرداخت مي   
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مشكل . گذارد  واحدهاي بزرگ است و از اين رو در موقعيت رقابتي آنها در بازار اثر مي              

كند كه صنايع كوچك و متوسط مجبور بـه وارد كـردن كاالهـاي                زماني بزرگ جلوه مي   

فروشند   يكنندگان خارجي، مواد اوليه را به مقادير كم نم        خام از خارج باشند، زيرا تأمين     

سازمان توسعه صنعتي   (كنند     قيمت بيشتري مطالبه مي     و اگر هم اين كار را انجام بدهند،       

 ).۲۸۳: ۱۳۸۴ملل متحد، 

 :به ترتيب زير بود هاي بعد محتوايي از ديد کارشناسانبندي شاخصاولويت

 ي اقتصادي کوچک روستاها؛ها بنگاهضعف مديريت در  -۱

ن متقاضيان راه اندازي کسب و کـار کوچـک در           پايين بودن ميزان تحصيالت در بي      -۲

 روستاها؛
ي هـا   بنگـاه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در بين مديران         عدم آشنايي با مهارت    -۳

  اقتصادي کوچک روستايي؛
هاي موجود با اهداف توسعه در واحدهاي اقتصادي کوچک  نامتناسب بودن سازمان -۴

 روستايي؛
  ر صنايع کوچک روستايي؛كمبود نيروي انساني مهارت ديده د -۵
هـاي سـالم و فراگيـر در مقايـسه بـا              ناتواني كارآفرينان روستايي در انجـام رقابـت        -۶

  ي اقتصادي شهري؛ها بنگاهتوليدات 
  وجود روحيه وابستگي شديد به دريافت يارانه هاي دولتي در بين روستاييان؛ -۷
  نبود روحيه مشارکت در بين اکثر روستاييان؛ -۸
  ار در بين برخي از روستاييان؛فرهنگ ک محدوديت -۹
ي اقتـصادي کوچـک در      هـا   بنگاهعدم اجراي قوانين کار و تأمين اجتماعي در اکثر           -۱۰

 .روستاها از طرف کارفرما
وكارهـاي    اي معمـوًال محـدود و كوچـك هـستند و كـسب              بازارهاي محلي و منطقه   

طق اطراف خـود   روستايي ناچارند به دنبال بازارهايي در خارج از نواحي روستايي و منا           

تـرين اصـول مـديريتي محـسوب     همچنين امروزه آموزش نيروي انساني از مهـم   . باشند
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 که انعطـاف پـذيري بنگـاه اقتـصادي در تغييـر فنـاوري يـا محـصول بنگـاه را                      شود  مي

ي اقتصادي کوچک روسـتايي بايـد بـر    ها بنگاهدر اين راستا مديران   . سازد مي پذير  امکان

تـسلط داشـته    کارگيري صحيح نيروي انـساني   آموزش و به   هاي مديريتي جذب،  مهارت

اندازي صـنايع کوچـک روسـتايي از        ولي متأسفانه از آنجا که بيشتر متقاضيان راه       . باشند

سطح سواد پاييني برخوردارند، ضعف مديريتي از جمله عوامل تأثيرگـذار بـر عملکـرد               

 .شود ميي اقتصادي کوچک محسوب ها بنگاه

 :به ترتيب زير تعيين كردند اي راهاي بعد زمينهشاخصکارشناسان اولويت 

هاي صنعتي فعال و كارآمـد در زمينـه صـنايع موجـود در                ها و تشكل    فقدان انجمن  -۱

 روستاها؛
  ناتواني صنايع کوچک روستايي در حضور مستمر در بازارهاي ملي؛ -۲
تشريفات قانوني و طوالني بودن گردش قوانين براي تأسـيس واحـدهاي توليـدي               -۳

 صنايع کوچک روستايي؛

 مشکالت رقابت با اجناس چيني در صنايع تکميلي و تبديلي؛ -۴
ي اقتـصادي   هـا   بنگـاه گـذاران نـسبت بـه         ديد محدود برخي افراد دولتي و سياست       -۵

 کوچک روستايي؛
 پايين بودن سطح سواد عمومي در روستاها؛ -۶

 ماعي؛اعمال برخي شرايط سخت براي کارفرما از طرف قوانين کار و تأمين اجت -۷
 موانع فرهنگي و ناآشنايي با اهميت صنايع كوچك در روستاها؛ -۸
 و وجود قوانين غيرمنطقي و بازدارندة توسعة صنايع كوچك در روستاها؛ -۹
 .هاي بازدارنده و ضد توسعة صنايع كوچك در روستاها ماليات -۱۰

ايـن  . مراتب كمتر اسـت     تعداد مراكز دولتي، خصوصي و غيرانتفاعي در روستاها به        

. روستايي قرار داده اسـت     وكارهاي کوچک    مشكل عمده اي بر سر راه توسعه كسب        امر

همچنـين  . كننده از كارآفرينان در روستاها كمتر اسـت         عالوه بر اين تعداد مراكز حمايت     

ي اقتصادي کوچک که سبب توجه خاص به ايـن          ها  بنگاهترين خصوصيات   يکي از مهم  
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وكار يا صـنعت      ا تأكيد بر يك يا چند نوع كسب       ام. پذيري آنهاست  شده، انعطاف  ها  بنگاه

 و  شـود   مـي خاص در هر منطقة روستايي مانع از تنوع اقتـصادي در جوامـع روسـتايي                

بـراي حـضور در بازارهـاي       . سـازد نوآوري در صنايع کوچک را با مشکالتي مواجه مي        

 هـاي داخلـي و      ملي، صنايع كوچك و متوسط دائمـًا بايـد دربـارة برگـزاري نمايـشگاه              

. هـا اقـدام کننـد       المللي اطالعات الزم را كسب و بـراي شـركت در ايـن نمايـشگاه                بين

هاي بازاريابي و تبليغات محصوالت براي هر دو گروه صـنايع كوچـك و بـزرگ                  هزينه

گونـه    هـا هـيچ     صنايع كوچك براي اجاره واحدهاي تبليغاتي در نمايشگاه       . يكسان است 

 .امكانات خاصي در اختيار ندارند

 هادهاپيشن

مبود سرمايه،  در اين تحقيق مشخص شد که از ديد کارشناسان توسعه روستايي ايران، ک            

ي هـا   بنگـاه ضـعف مـديريت در      نوسان قيمت مواد اولية مورد نياز واحدهاي کوچـک،          

اقتصادي کوچک روستاها، پايين بودن ميزان تحـصيالت در بـين متقاضـيان راه انـدازي          

هاي صنعتي فعـال و كارآمـد         ها و تشكل    ان انجمن کسب و کار کوچک در روستاها، فقد      

در زمينه صنايع موجود در روستاها و ناتواني صنايع کوچک روستايي در حضور مستمر              

ي اقتصادي کوچک ايران بـه      ها  بنگاهترين عوامل مؤثر بر موفقيت       مهم ،در بازارهاي ملي  

 رح زيـر ارائـه      ايـن مـسائل بـه شـ        ي بـراي رفـع    شمار مي روند؛ ازاين رو، پيـشنهادهاي      

 :شود مي

ي اقتـصادي   هـا   بنگـاه گرچه  : ايجاد مراکز مشاوره مديريت صنايع کوچک روستايي       -۱

هاي خاصي برخوردارند که با استفاده از آنها مي تواننـد           کوچک روستايي از قابليت   

کارگيري توجهي بر توسعة اقتصادي و اجتماعي روستا داشته باشند، اما به           تأثير قابل 

گيري از ابزارهاي موجود،    ا نياز به مديريتي پويا و مسلط دارد تا با بهره          هاين قابليت 

هـاي  فقـدان مهـارت   .  و تهديدها را تبديل به نقاط قوت و فرصت نمايـد           ها  ضعف

ترين مسائل صنايع کوچک روستايي ايـران        از عمده  ها  بنگاهمديريتي در بين مديران     
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هاي دولتي مربوطـه    ل در دستگاه  در حال حاضر واحدهاي مشاوره فعا     . شود  ميبيان  

دهند، ولي اين مشاوره معموًال     ي اقتصادي کوچک مشاوره مي    ها  بنگاهبه کارفرمايان   

 مقطعي و در زمان تأسيس بنگاه، به صورت داوطلبانه با درخواسـت مـديران بنگـاه             

 تا هر بنگاه اقتصادي صـنعتي روسـتايي،         شود  ميبنابراين، پيشنهاد   . گيردصورت مي 

تواننـد  اين مشاوران مي  . هاي دولتي مربوطه داشته باشد    ور فعال در دستگاه   يک مشا 

هاي زماني مشخصي که مـورد نيـاز بنگـاه اسـت، بـه              با مراجعه ماهانه يا در فاصله     

جهـت  . ارزيابي عملکرد مديران و ارائه انتقادات و پيـشنهادهاي مناسـب بپردازنـد            

تـوان از تعـداد     ا مشاوران، مي  تشويق مديران صنايع کوچک روستايي به همکاري ب       

 ها بنگاهموارد مراجعه مدير به آنان به عنوان معياري براي ارائه تسهيالت و کمک به 

 .استفاده کرد

امروزه : ي اقتصادي کوچکها بنگاهراه اندازي طرح جايزه ملي براي تشويق مديران  -۲

جاي يارانه جهت دستيابي به اهداف اقتصادي و حتي اجتماعي از رويکرد جايزه به          

ي اقتـصادي کوچـک ايـران هـيچ الگـوي           ها  بنگاههم اکنون براي    . استفاده مي شود  

 که برگرفته از انجام کارکردهاي آنها باشـد،         ها  بنگاهدهندة عملکرد صحيح اين     نشان

هاي زماني مشخص بـه معرفـي       توانند با فاصله  هاي وابسته مي  سازمان. وجود ندارد 

روستايي بپردازند و با در نظـر گـرفتن جـايزه ملـي             بهترين بنگاه اقتصادي کوچک     

براي بنگاه يادشده، ضمن شناساندن بنگاه به ساير مديران صنايع کوچک روستايي،            

.  ارائه کنند  ها  بنگاهداليل موفقيت يا راهبرد بنگاه برنده را به عنوان الگوي کار ساير             

 بـا   هـا   بنگـاه م  از آنجا که ممکن است ارائه يک الگوي مشخص جهت ارزيابي تمـا            

 تـا چنـين طرحـي در هـر          شود  مي نباشد، پيشنهاد    پذير  امکانزمينه فعاليت متفاوت    

 . صنف و زمينه توليدي مشخص به صورت جداگانه انجام پذيرد

و نوسان قيمت مواد اوليه  مبود ميزان سرمايهنتايج تحقيق نشان داد که کارشناسان ک -۳

ي اقتصادي ها بنگاهل مؤثر بر عملکرد ترين عوامرا مهم مورد نياز واحدهاي کوچک

همان طور کـه در مـتن مقالـه هـم اشـاره شـد،               . دانندکوچک در بعد ساختاري مي    
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و در نتيجـه هزينـه       کننـد   مـي صنايع کوچک مواد اوليه را در مقادير کم خريـداري           

هايي جهـت تـأمين      تا تعاوني  شود  ميپيشنهاد    بنابراين، .پردازندبيشتري براي آن مي   

، مـواد  )هـاي روسـتايي  خصوصًا در تعـاوني (بندي اوليه، مواد الزم جهت بسته  مواد  

در ايـن   . ها در صنايع خوراکي و مانند آن ايجـاد شـوند          مکمل مانند برخي افزودني   

توانند بـا همکـاري صـنايع شـهري،     ي صنعتي کوچک روستايي مي  ها  بنگاهصورت  

 .بوطه خريداري کنندهاي مرمواد اوليه را در حجم باالتر از طريق تعاوني

 ها يادداشت
هاي كوچك و متوسط مورد نظر اين تحقيق برابر تعريف مركز آمار ايران به صورت زير  بنگاه -۱

و با تعداد كاركن ) ساخت -صنعت(هاي اقتصادي با نوع فعاليت توليدي  بنگاه«: شود تعريف مي
 .)۷: ۱۳۸۰ مركز آمار ايران،(»  نفر۴۹ تا ۱۰بين ) ي و خدماتيدياعم از تول(

كه رشد اقتصادي كه بتواند فقر، نابرابري و بيكاري را كاهش  اندالقول امروزه اكثر اقتصاددانان متفق -۲
 .تواند به توسعه پايدار منجر شود دهد در روند توسعه هر كشور بسيار مهم وحياتي است و مي

3. Tamboutan  
4. Arthur Lewis 
5. Mead and Liedholm 
6. National West Minister Bank in England 
7. World Association of Small-Medium Enterprises (WASME) 
8. Survey 
9. Statistical Package for Social Sciences 
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