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طراحی الگوي جدید توسعه پایدار کسب وکارهاي خرد مبتنی برظرفیت بازار 
  صندوق کارآفرینی امیدگري هاي بزرگ با میانجیشرکت

 فرهاداحمدي
 ، ایرانینوقز ،سالمیآزاد ا هنشگادا ،ینوقز ، واحدفرینیرآکادانشجوي دکتري، گروه 

 1محمدرضا میگون پوري
 استادیار، دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

  حسین صادقی
 استادیار، دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

  )3/8/98تاریخ پذیرش:  - 1/5/98(تاریخ دریافت:  
  چکیده

هاي مهم هاي مهم کســـب وکارهاي خرد، عدم توان فروش محصـــوالت در بازار و از چالشاز چالش
سب وکارهاي بزرگ، عدم توان تامین ست. یکی از راهبردهاي منابعک سب وکارهاي خرد ا شبکه ک حل مالی 

سب وکارهاي خرد چالش شرکتو تامین منابعهاي بازار ک سازمانمالی  ستفاده از ظرفیت  هاي هاي بزرگ، ا
باشد. این تحقیق بر مبناي هدف کاربردي و برحسب گردآوري اطالعات، دهنده کارآفرینی میمیانجی توسعه

همکاري  32شماري به بررسی زیسته، بصورت تمامکیفی و با روش موردکاوي طوالنی مدت به شکل محقق
امید) از سال گري سازمان (صندوق کارآفرینیهاي بزرگ داراي بازار با میانجیخرد و شرکت کسب وکارهاي

ها و نامهپرداخته اســت. روش گردآوري داده، مصــاحبه نیم ســاختاریافته و بررســی تفاهم 1398تا  1393
ســتخراج شــده ها، پس از اشــباع نظري، با روش کدگذاري کدهاي امکاتبات بوده و براي تجزیه تحلیل داده

سطح  سطح 3خرد مقوالت(مقوله  سطح 2) مقوالت میانی(مقوله  صلی (مقوله  ستاي 1) و مقوالت ا ) در را
شرکتشکل سب وکارهاي خرد با  شدند. یافتهدهی همکاري پایدار ک سایی  شنا هاي هاي بزرگ داراي بازار 

ــان می ــرکتتحقیق نش ــب وکارهاي خرد با ش هاي بزرگ داراي بازار دهد الگوي جدید همکاري پایدار کس
بزرگ، الزامات سازمان  هاي استراتژیک،اعتبارسنجی، مدل واستراتژي، الزامات شرکتهاي(طرحداراي مولفه

ــنجمکانمیانجی، پایش و مانیتورینگ، ا ــع یس هاي بازار کســب وکارهاي ه مجدد) بوده و در رفع چالشتوس
  بردي بوده است. هاي بزرگ موثر و کارمالی شرکتمنابعخرد و تامین

کســب وکار خرد، شــرکت بزرگ داراي بازار، الگوي همکاري کســب وکار خرد با شــرکت  واژگان کلیدي:
 بزرگ، سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید).
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  مقدمه 
به استفاده از ظرفیت کسب وکارهاي خرد، به عنوان  ايویژه هاي بزرگ، توجهشرکت امروزه

هاي بزرگ با کسب وکارهاي همکاري شرکت) 2016(کوهلر،  2دارندنوآوري خارجی  منبع یک
     رشد  ریسک و تمرکز خالقانه، افزایش چابکی وتحمل هايسطوح توسعه ایده در ،خرد

                3)2016اشتسکی (و ریم ). مطابق نظر2015 چسبرو، و شود (ویبلنبندي میتقسیم
    کسب و کار بوده و  توسعه و اندازيراه يبرا منابع کسب وکارهاي خرد داراي محدودیت

 هستند. هاي بزرگبا شرکت روابط قیطر از کسب وکار، مرز از فراتر منابع به یدسترس ازمندین
)Aldrich and Martinez, 2001هاي بزرگ با کسب و کارهاي خرد). راهبرد همکاري شرکت ،

                         پایدار خواهد شددر ایجاد کسب وکارهاي موفقیت منجر به افزایش 
)Parmigiani and Rivera-Santos, 2011 (دهد همکاري همچنین شواهد تجربی نشان می

کسب ) Stuart et al, 1999بزرگ، براي رشد کسب وکارهاي خرد حیاتی است ( هايشرکت
عه دهند، تا بتوانند هاي بزرگ توساي خود را با شرکتبایست ارتباطات شبکهمی وکارهاي خرد

وکارهاي بزرگ متصل شده و از این راه به منابع مورد نیاز کسببه عنوان یک حلقه ضروري به 
هاي خود دسترسی یابند، این فرایند یک همکاري دوسویه میان کسب وکارهاي خرد وشرکت

کارهاي هاي بزرگ وکسب وشرکت نیب تعامل و همکاري). Ciabuschi et al, 2012(بزرگ است 
 گذشت از بعد و شده نیطرف میان همبستگی باعث یافته و توافقات قراردادي توسعه از پسخرد، 
 يهاافتهی اساس بر). Grover et al., 1996(شودجامع همکاري تبدیل می اتحادیک  به زمان
 کی بر یمبتن هاي بزرگ با کسب وکارهاي خردي شرکتهمکار) 2015( همکاران و ونیمار

اتحاد جامع  یک بهبا توجه به شناخت و اعتماد طرفین،  و گرفته شکل سپاريبرون قرارداد
یکی از مسائل اصلی زیست بوم توسعه کسب  .)Marion et al, 2015( گرددمی لیتبد يراهبرد

وکار گزارش سهولت انجام کسبباشد. دروکار، نرخ باالي شکست کسب وکارهاي خرد می
 در زیرشاخصو قرار گرفته  128در رده  56 /98 کسب نمره ایران با) 2019ی (بانک جهان

گزارش ( عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده استخرد،  کسب وکارهايحمایت از 
مرکز براساس نتایج پژوهش ). همچنین 2019ی، وکار بانک جهانسهولت انجام کسب

درصد کسب  60در حال حاضر حدود گري کسب وکارهاي فاوا، تسهیل توانمندسازي و
ها داراي عمر آن درصد 40در کشور عمر کمتر از یک سال داشته و حدود  وکارهاي نوپاي خرد

کسب وکارهاي نوپاي گزارش سازمان نظارت بر  در حالیکه براساس .اندبیشتر از یک سال بوده
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عمر داشته و حدود  کمتر از یک سال کسب وکارهاي نوپايدرصد  16اروپایی تنها حدود  خرد
گري مرکز توانمندسازي وتسهیل .اندبیشتر از یک سال عمر داشته کسب وکارهاي خرددرصد  84

هاي مهم ). از چالش1395کسب وکارهاي نوپاي فاوا وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
اي هاي مهم کسب وکارهکسب وکارهاي خرد ، عدم توان فروش محصوالت در بازار و از چالش

حل هايمالی شبکه کسب وکارهاي خرد است. یکی از استراتژيمنابعبزرگ، عدم توان تامین
هاي بزرگ، استفاده از ظرفیت مالی شرکتهاي بازار کسب وکارهاي خرد و تامین منابعچالش

دهی یک زیست بوم کارآفرینی که بر سایر باشد. سازمان میانجی در شکلهاي میانجی میسازمان
دهی به گذار است، نقش ایفا نموده وکارکرد آن در سطح خرد، خدمتسیستم تاثیر اجزاي
باشد. ها و در سطح کالن یکپارچگی در مسائل کسب وکارها و بازیگران اجتماعی میشرکت
باشد، هنگامی که می گیري سازمان میانجی براساس یک بستر سیاستی مشخص یا نیازشکل

هایی م افزایش تعامالت در سیستم نوآوري تاکید کند، سازمانسیاستگذاري بر لزوهاي تحلیل
 ). همچنین مطالعات داخلیManagerial Gap,2005گیرد (براي تقویت این تعامالت شکل می

 در جذب ظرفیت ایجاد و سازيقابلیت میانجی نقش موثري در هايسازمان که حاکی از آنست

 باید و نداشته در ایران کفایت هاهمکاري ) اما1397وهمکاران، کنند (بحرینی ایفا می ها رابنگاه

) 1390قرار گیرد (الیاسی و همکاران، بررسی مورد نیز همکاري نهادي محیط جمله از موضوعاتی
ها و کارکردهاي دارند، که بر نظام هاي میانجی، فعالیترسد که سازمانبنابراین به نظر می

هاي میانجی با شرکت اکنون تالشی در جهت پیونددادن سازمانهمکاري تاثیرگذار است، اما ت
بزرگ داراي بازار و کسب وکارهاي خرد غیرفناورانه در کشور ایران انجام نشده است، از اینرو 
در تحقیق حاضر سعی شده به این سوال پاسخ داده شود که الگوي جدید توسعه پایدار کسب 

گري صندوق کارآفرینی هاي بزرگ با میانجیار شرکتوکارهاي خرد با استفاده از ظرفیت باز
باشد؟ در راستاي پاسخگویی به این سوال در ابتدا با مرور متون موجود در حوزه میامید چگونه 

 نظام همکاري، به احصاء فرایندهاي همکاري سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید) با 
سب وکارهاي خرد پرداخته و در پایان با هاي بزرگ داراي بازار در راستاي توسعه کشرکت

  هاي حاصله به جمع بندي و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.تحلیل یافته

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 و پژوهشگران مورد توجه کسب وکارهاي خرد، موضوع توسعه اخیر، هايدر سال

باند  و میلر )2017گرینمن،  و گررو موزي،( قرار گرفته است اقتصادي توسعه سیاستگذاران
 و فناوري توسعه ترهاي پایینبه هزینه را "نوین کسب وکارهاي نوپاي خرد اقتصاد")2011(
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درآمد، نسبت  به ترآسان مسیرهاي و مشتریان به ترآسان دسترسی یادگیري بازار، هايفعالیت
این  4)2016و آلدریچ،  یانگ( هستند مواجه هاچالش از انبوهی خرد با کسب وکارهاي .دهندمی

اندازي کسب راه تجربه عدم ،5)1987 اسمیلور،( مالی منابع ها ممکن است محدودیتچالش
 خوب (زوت و هوي، کارکنان جذب عدم توان ،6)2008 و تامسون، میالن مک گروبر،( وکار

کسب وکارهاي  جا کهباشد. از آن 7)2010امباس و بیرکینشاو،( دانش کسب وکار فقدان ) یا2007
 پیدا سودآور و پایدار نوآوري جریان یک اجراي براي را داخلی توانند منابعنمی خرد به تنهایی،

کسب  یکی از منابع خارجی براي  ).2003 چسبرو،( باشند خارجی منابع به دنبال بایستکنند، می
 گذشته، هايدهه در طول )2016کوهلر،( هاي بزرگ استشرکت وکارهاي خرد، همکاري با

 هادانشگاه خصوصی، گذارانهاي همکاري کسب وکارهاي خرد با سرمایهاز مدل وسیعی طیف
 منابع به نمودن فراهم شکل گرفته است، که با کسب وکار حامیان هاي بزرگ به عنوانشرکت و

 مکزیووا،ا ؛2018 الو، فلدمن، کنند (کلیتون،کمک می هاآن اطراف به محیط و کسب وکارها بقاي
 لی ،ایزلی آرمانیوس، ؛2017 و راواسی، رینمولر ؛ جودیچی،2013 و ویکلوند، برادلی گریمس،

     با خردضرورت همکاري کسب وکارهاي  )2016اشتسکی ( و . ریم)2017 و ایسنهارد،
 همکاران و هارل. کنندآینده بیان می مشتریان و منابع منتورینگ، مالی،هاي بزرگ را تامینشرکت

هاي بزرگ، نشان دادند همکاري کسب وکارهاي خرد با شرکت  400در بررسی بیش از  )2017(
وکار دانش کسب ،فنی بازار، دانش ارجح در دستیابی به یک شریک عنوان به هاي بزرگکه شرکت

 61( بازار به دسترسی و )درصد 80( مالیتأمین شوند. از اینرو چالشمالی شناخته میو تامین
 دهدمی نشان امر این. گردید بنديرتبه خرداصلی کسب وکارهاي  نیازهاي میان در را )درصد

خواهد بود.  خردکسب وکارهاي  مهم براي توسعه اولویت دو مالی تامین و بازار به دسترسی که
، خردکسب وکارهاي  مالیتامین ضمن تاکید بر اهمیت )2016( کوهلر و )2009( کریستینسن

 هاي بزرگ بیان نمودند.شرکت با ر، اعتبار، دانش، منابع را از منافع همکاريبازا به دسترسی
قوت همکاري با  برند، تعالی فرآیند را از نقاط منابع، مقیاس، قدرت 8)2015( لمان و گلدشتاین

هاي همکاري شرکت اصلی ارزش 9)2016اشتسکی ( و ریم هاي بزرگ مطرح نمودند.شرکت
 بازگشت کارآمد، و سریع (تحقیق و توسعه عوامل طریق از خردکسب وکارهاي  با بزرگ

اهداف  10)2016(همچنین کوهلر  .آیدمی دست به باال) استعدادهاي جذب و مستقیم اقتصادي
                                                            
4 - Yang & Aldrich 
5 - Smilor 
6 - Gruber, MacMillan & Thompson 
7 - Ambos & Birkinshaw 
8 - Goldstein A., Lehmann E. J 
9 - Ream, J., & Schatsky 
10 - Kohler, T 
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 کند. ویبلن،را معرفی می استعداد با قابلیت باال) اقتصادي،کسب سریع، بازده (تحقیق وتوسعه
 بلند هايشراکت توسعه به مایل خرداز کسب وکارهاي  %97 که بیان نمودند 11)2015(چسبرو 

با کسب وکارهاي  به تعامالت هاي بزرگشرکت از %83و  هستند هاي بزرگشرکت با مدت
هاي شرکتمنافع  و قوت نقاط که کنند. در نتیجه زمانیمی مهم نگاه بسیار"عنوان امري  به خرد

 غیرقابل نیروي یک به ب این دو مجموعه،ترکی شود،می متصل بزرگ به کسب وکارهاي خرد
، علمی داخلی کشور ادبیات همچنین در 12)2017 همکاران و هارل( شود.می تبدیل توقف

انجام  ها در حوزه کسب وکارهاي فناورانهبنگاه همکاري اثربخشی و درحوزه بهبود مطالعاتی
عدم  علل تحلیل براي بنگاهی درون رویکردهاي که است. اما مطالعات حاکی از آنست شده

 نهادي محیط جمله از موضوعاتی باید و نداشته ها در ایران کفایتدرهمکاري کافی موفقیت

 گوناگون هاينقش ایفاي با میانجی هايسازمان میان این قرار گیرد. در بررسی مورد نیز همکاري

 که هستند، هاهمکاري توسعه بر تاثیرگذار عوامل از یکی نهادي، تنظیم محیط به کمک جمله از

سازي و ایجاد هاي میانجی نقش قابلیتاست. سازمان نگرفته قرار الزم توجه مورد ما کشور در
ظرفیت جذب بنگاهها براي کمک به توسعه فناوري و بهبود کارکردهاي نظام نوآوري را ایفا 

 بر اثربخشی ايمالحظه قابل اثر کیفی و فنی سازيقابلیت دهدکهمی نشان کنند. نتایجمی

. همچنین )1390دارد(الیاسی و همکاران، همکار انتخاب و جستجو ویژه به همکاري فرایندهاي
 نوآوري نظام اجزاي بین پیوند ایجاد و نوآوري گري درمیانجی، واسطه هاينقش سازمان ترینمهم

 هوایی بخش نوآوري نظام در میانجی هاينقش سازمان مورد در شده انجام مطالعات باشد.می

 ایجاد و سازي قابلیت مانند دیگري هايمیانجی نقش هايسازمان که دهدنشان می کشور ایران

 نوآوري نظام کارکردهاي بهبود و توسعه فناوري به کمک براي نیز را هابنگاه در جذب ظرفیت
صنعتی با هاي عوامل موثردر توسعه همکاري شرکت )1397نمایند. بحرینی و همکاران(میایفا 

بنگاههاي جدید شامل یادگیري بازیگران از یکدیگر در فرایند توسعه محصول جدید و رسیدن 
هاي بنگاه ها جهت بکارگیري دانش فنی وتواناییافزایی منابع و قابلیتبه یک زبان مشترك، هم

اتی، جدید و پذیرش فناوري توسط شرکت صنعتی، تغییر نگاه آکادمیک بنگاه جدید به نگاه عملی
فنی و صنعتی وهمچنین تغییر بینش شرکت صنعتی به توسعه فناوري، مدیریت ریسک، بازارایابی 

باشد. درمجموع این همکاري منجر به ارتقاي اعتماد به نفس و باروري توانمندي و بازارسازي می
اغلب ادبیات تحقیق حاکی از آنست که ). 1397 محلی طرفین گردید.(بحرینی و همکاران،

هاي بزرگ با کسب وکارهاي همکاري شرکت قات صورت گرفته درحوزه ارائه چارچوبتحقی

                                                            
11 - Weiblen, T & Chesbrough, H. W 
12 - Harlé, N., Soussan, P., Tour, A 
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هاي بزرگ داراي بازار و کسب وکارهاي خرد غیر شرکتخرد خصوصا فناورانه بوده وهمکاري
گري یک موسسه تامین منابع مالی بازار محور در کشور ایران مسبوق به سابقه فناورانه با میانجی
ین وجود یک سازمان میانجی جهت رفع چالش بازار کسب وکارهاي خرد نبوده است، همچن

که در این هاي بزرگ توجه جدي نشده است. غیر فناورانه و رفع چالش منابع مالی شرکت
- میانجی منظر این تحقیق تمرکز بر تر تبیین گردد.شود بصورت گستردهتحقیق تالش می

هاي بزرگ داراي بازار براي ایجاد کسب شرکتگري(صندوق کارآفرینی امید) در تعامل با 
باشد. از اینرو با توجه به اینکه تاکنون تحقیقات درحوزه همکاري وکارهاي خرد پایدار می

گري یک نهاد واسط با تاکید بر حل نمودن هاي بزرگ با کسب وکارهاي خرد با میانجیشرکت
رسد صورت نگرفته است. به نظر میهاي بازار محصوالت و تامین منابع مالی در ایران چالش

کند، نوآوري اول اینست که سازمان نتایج متفاوتی حاصل گردیده و این تحقیق دو نوآوري ارائه 
اندازي پایدار کسب وکارهاي خرد، از ظرفیت بازار میانجی(صندوق کارآفرینی امید) براي راه

کسب وکار خرد ، دغدغه بازار را  کند، که دیگر مجريهاي بزرگ داراي بازار استفاده میشرکت
نداشته و صرفا در راستاي تولید محصول فعالیت نماید. نوآوري دوم سازمان میانجی اینست، 

سی و واریز به حساب شرکت بزرگ ال وکارهاي خرد بصورتپرداخت منابع مالی به کسب
اندازي یشرفت راهاي براساس پباشد، در این الگو، منابع مالی بصورت مرحلهداراي بازار می

کسب وکارهاي خرد ، به شرکت بزرگ داراي بازار پرداخت گردیده و شرکت بزرگ در قبال 
دهد، از مزایاي اندازي کسب وکار خرد را تحویل میمنابع پرداختی، تجهیزات و مواد اولیه راه

امعه بوده این الگو، جلوگیري از عدم انحراف منابع مالی در راستاي کسب وکارهاي واقعی در ج
نماید. که در نهایت این و ایجاد یک سرمایه در گردش براي شرکت بزرگ داراي بازار ایجاد می

همکاري سه جانبه منجر به کسب وکارهاي خرد پایدار خواهد شد. در همین راستا یکی از 
هاي میانجی که در راستاي اتصال کسب وکارهاي خرد به کسب وکارهاي بزرگ داراي سازمان

فعالیت این  ر، الگوهاي موفقی را طراحی و اجرا نموده، صندوق کارآفرینی امید است.بازا
 افزا هم سازيشبکه شکل به محور بازار خرد وکارهايکسب ایجاد از حمایت قالب در مجموعه

هاي مهم یکی از چالش. است کشور در رقابتی و محور بازار محصوالت تولید از حمایت و
خرد، عدم توان فروش محصوالت تولیدي در بازار است، همچنین یکی توسعه کسب وکارهاي 

باشد. در شبکه کسب وکارهاي خرد میمالی منابعتامین هاي بزرگ،هاي مهم شرکتاز چالش
سازي الگوهاي همین راستا صندوق کارآفرینی امید، به عنوان یک سازمان میانجی اقدام به پیاده

هاي حل مالی نموده است. یکی از استراتژيمنابع ر و تامینهاي بازانوین درجهت رفع چالش
هاي بزرگ داراي بازار است، که چالش بازار کسب وکارهاي خرد، استفاده از ظرفیت شرکت
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مزیت این الگو حل نمودن دغدغه بازار و فروش تضمینی محصوالت کسب وکارهاي خرد به 
هاي حل چالش تامین منابع مالی استراتژي باشد. همچنین یکی ازبزرگ داراي بازار می شرکت
هاي بزرگ، استفاده از ظرفیت منابع مالی سازمان میانجی در راستاي توسعه کسب شرکت

مالی و ایجاد یک سرمایه منابعوکارهاي خرد است، مزیت این الگو حل نمودن دغدغه تامین
راي بازار خواهد بود. هاي بزرگ داهاي کسب وکارخرد براي شرکتدرگردش از طریق زنجیره

هاي بزرگ به کسب وکارهاي خرد در راستاي دو نمودن شرکتوصل هايیکی از استراتژي
باشد. مزیت گري سازمان(صندوق کارآفرینی امید) میمالی، میانجیچالش اصلی بازار و تامین

دم انحراف الگو براي سازمان میانجی، راه اندازي کسب وکارهاي واقعی و پایدار بازارمحور، ع
منابع در راستاي کسب وکارهاي غیرپایدارخواهد بود. فرایند رسیدن به الگوي جدید همکاري 

گري صندوق کارآفرینی هاي بزرگ داراي بازار با میانجیپایدار کسب وکارهاي خرد با شرکت
ه امید بدینگونه هست، که صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک نهاد میانجی اقدامات مربوط ب

مالی فی مابین هاي همکاري، تامینگذاري توسعه محصوالت بازارمحور، تدوین استراتژيسیاست
هاي بزرگ داراي بازار و کسب وکارهاي خرد را تدوین و اجرا نموده است. از اینرو شرکت

      هاي مختلفی جهت همکاريبایست نقشسازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید) می
داراي بازار با کسب وکارهاي خرد پایدار ایفا نماید، که در ادامه به معرفی هاي بزرگ شرکت

  گردد. عوامل اصلی و فرعی فرایندهاي همکاري پرداخته وسپس تحلیل بین موردي ارائه می

  روش شناسی
هاي کاربردي و در پارادایم تفسیرگرایی با تاکید بر این تحقیق بر مبناي هدف، جز پژوهش

از دیدگاه افراد درزمینه واقعی آن با روش تحلیل کیفی موردکاوي فهم پدیده ها 
)Creswell,2007هاي ) انجام شد. به علت اینکه واکاوي همکاري کسب وکارهاي خرد با شرکت

گري صندوق کارآفرینی امید مدنظر بود، تعامل طوالنی مدت الزم بزرگ داراي بازار با میانجی
مدنظر  1398لغایت  1393د. از اینرو این افق زمانی از سال بوده و مطالعه مقطعی پاسخگو نبو

                    ها در مقاطع زمانی در فازهاي پیش از همکاري، حین همکاري،قرار گرفت و داده
 پس از همکاري جمع آوري شدند. تعداد مقاطع زمانی تحقیق براي مرحله پیش از همکاري

)، براي مرحله پس 1394-1397(سال  مکاري)، براي مرحله حین ه1393-1395(سال 
زیسته ) بودند. موردکاوي چندگانه طوالنی مدت به شکل محقق1397-1398(سال ازهمکاري 

هاي تجربی عمیق و غنی، سودمند بوده و ابزار مناسب براي گردآوري اطالعات مشروح و داده
)و توصیه نیز شده است. Eisenhardt, Graebner,2007بررسی تغییرات نقش بنگاه جدید تلقی(
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هاي هاي همکاري بین شرکتنامهگر و به مدت طوالنی درگیر تفاهممحقق اصلی خود مشاهده
بزرگ داراي بازار و سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید) در راستاي توسعه کسب وکارهاي 

ت و درگیربودن خرد بوده و دیگر مستندات در اختیار داشت. که این تجربه فرورفتن طوالنی مد
جامعه تحقیق  ).Given,2008دهد. (با زمینه موضوع احتمال تجربه کشف رویدادها را افزایش می

در یک پروسه زمانی بزرگ داراي بازار بوده است، که شرکت 32شماري شامل در یک تمام
ر پایدا خردساله با سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید) در توسعه کسب وکارهاي پنج

               هايها و مصاحبهنامهها از منابع مختلفی مانند مکاتبات، تفاهمدادههمکاري داشتند. 
هاي بزرگ داراي بازار وخبرگان کلیدي سازمان میانجی یافته با مدیران شرکتساختهنیمه

نامه میان موسسه تفاهم 32 ها دربخش اول بررسیگردآوري شد. روش گردآوري داده
هاي بزرگ داراي بازار بوده و در بخش دوم مصاحبه میانجی(صندوق کارآفرینی امید) و شرکت

نفر) بوده  10( هاي بزرگ داراي بازار وخبرگان سازمان میانجیساختاریافته با مدیران شرکتنیم
ده با هاي گردآوري شبندي دادهها و با مقولهها همزمان با گردآوري دادهدادهاست. فرایند تحلیل

) و 2) مقوالت میانی(مقوله سطح 3(مقوله سطح  مطالعه کدهاي استخراج شده خرد مقوالت
ها، نامهها و تفاهم) انجام شد. به این ترتیب که در متون مصاحبه1مقوالت اصلی (مقوله سطح 

هاي اساسی برجسته و موارد تکراري و انحرافی نامربوط حذف شدند و سپس با مرور گفته
شده، کدهاي اولیه استخراج و از کدهاي اولیه مشابه و با برقراري پیوند ي اساسی برجستههاگفته

ها و نقش سازمان میانجی در هر مرحله از فرایند دهنده فعالیتبین آنها کدهاي ثانویه که نشان
) ارائه شده است. 3و2و1توسعه کسب وکارهاي خرد انجام شد. نتایج در جدول شماره (

یافت که جنبه تکراري پیدا کرده و به اشباع نظري ر هر مقطع تا زمانی ادامه میها دمصاحبه
 ز         هاي استخراج شده را در یکی ارسید. در مرحله بعد محقق تالش نمود که عبارتمی

هاي هریک  از مراحل قبل، حین و بعد همکاري همکاري قرار گرفت. در انتها با بنديدسته
هاي توسعه کسب وکارهاي خرد مبتنی بر طراحی از و محوري مولفهکدگذاري بکمک روش

هاي بزرگ با الگوي جدید توسعه پایدار کسب وکارهاي خرد با استفاده از ظرفیت بازار شرکت
کردن هر به منظور روایی تحقیق و برطرف آید.گري صندوق کارآفرینی امید بدست میمیانجی

هاي افراد کلیدي شامل خبرگان سازمان میانجی و شرکتگونه ناسازگاري، نتایج تحقیق توسط 
بزرگ داراي بازار مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با توجه به دسترس محقق به منابع اطالعاتی 

سازي نیز از طریق گردآوري شواهد از منابع مختلف، براي مقایسه با نتایج چندگانه، راهبرد مثلث
). Creswell, 2007لقوه و مشکالت تفسیري استفاده شد(ها و کاهش ریسک سوگیري بامصاحبه

ها نفر مصاحبه 3تا  2هاي الزم را دیده و براي اطمینان از پایایی پژوهش، گروه تحقیق آموزش
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ها ها را انجام دهند. پایایی دادهگر، فرایندگردآوري دادهدادند. زمانی که چند مشاهدهرا انجام می
ها و کدگذاري نیز توسط تیم تحقیق در طی جلسات فرایند تحلیل دادهیابد. همچنین ارتقا می

هاي گروه تحقیق، ها با یکدیگر انجام شد. مقایسه تحلیل دادهمتعدد و با مقایسه با کدها و تحلیل
 . )Fick,2014رود (باعث افزایش پایایی به شمار می

  

  هاي بزرگ داراي بازار شناختی شرکتتوصیف جمعیت -1جدول 
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  اشتغال پایدار 126کسب وکار با  42ایجاد   42,000,000,000
A2  اشتغال پایدار 78کسب وکار با  26ایجاد   26,000,000,000  محصوالت چرمی  
A3  اشتغال پایدار 60کسب وکار با  20ایجاد   16,360,000,000  فروش کاالي خواب  
A4  اشتغال پایدار 27کسب وکار با  9ایجاد   8,750,000,000  زنجیره اي  رستوران  
A5  اشتغال پایدار 68کسب وکار با  68ایجاد   11,900,000,000  محصوالت آشپزخانه  
A6  اشتغال پایدار 18کسب وکار با  6ایجاد   8,300,000,000  تولید المپ و لوستر  
A7  اشتغال پایدار 84کسب وکار با  28ایجاد   8,125,000,000  ماشین آالت کشاورزي  
A8  اشتغال پایدار 78وکار با کسب  33ایجاد   7,520,000,000  فروش پوشاك نوزاد  
A9  اشتغال پایدار 78کسب وکار با  99ایجاد   5,400,000,000  تولید سبزیجات  

A10  اشتغال پایدار 18کسب وکار با  6ایجاد   5,300,000,000  کفش  
A11  اشتغال پایدار 120کسب وکار با  40ایجاد   5,040,000,000  تولید صنایع دستی  
A12  اشتغال پایدار 12کسب وکار با  4ایجاد   4,000,000,000  پوشاك مردانه  
A13  اشتغال پایدار 12کسب وکار با  4ایجاد   4,000,000,000  تجهیزات آشپزخانه  
A14  اشتغال پایدار 78کسب وکار با  26ایجاد   3,380,000,000  فروش مواد غذایی  
A15  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   2,000,000,000  فروش پوشاك  
A16  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   2,000,000,000  فروش لوازم بهداشتی  
A17  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   2,000,000,000  پوشاك بانوان  
A18  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   2,000,000,000  فروش کاالي خواب  
A19  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   2,000,000,000  پنجره تولیدات  
A20  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   2,000,000,000  فروش پوشاك  
A21  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   2,000,000,000  روغن موتور صنعتی  
A22  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   1,850,000,000  اسبا ب بازي فکري  
A23  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   1,500,000,000  فروش موادغذایی  
A24  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   1,300,000,000  تولید روسري  
A25  اشتغال پایدار 6کسب وکار با  2ایجاد   1,200,000,000  تولید روسري  
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A26  اشتغال پایدار 3کسب وکار با  1ایجاد   1,000,000,000  محصوالت غذایی  
A27  اشتغال پایدار 3کسب وکار با  1ایجاد   1,000,000,000  فروش موادغذایی  
A28  اشتغال پایدار 3کسب وکار با  1ایجاد   1,000,000,000  تولید روسري  
A29  اشتغال پایدار 3کسب وکار با  1ایجاد   1,000,000,000  تولید تجهیزات پزشکی  
A30  اشتغال پایدار 3کسب وکار با  1ایجاد   1,000,000,000  فروش روغن صنعتی  
A31  اشتغال پایدار 3کسب وکار با  1ایجاد   1,000,000,000  تولید پوشاك  
A32 اشتغال پایدار 3کسب وکار با  1ایجاد   1,000,000,000  کودهاي کشاورزي  

  هاي تحقیقیافته
گردآوري شده مورد تحلیل قرار گرفت،  هايها، دادهنامهها ازتفاهمآوري دادهپس از جمع

داده ها با استفاده روش تحلیل محتوایی کیفی استقرایی کدبندي شد، در این روش محقق با 
ترین مفاهیم کند تا در نهایت اصلیهاي مورد مطالعه، به تدریج آنها را خالصه میرجوع به داده

) در این تحقیق به منظور تحلیل  Tabrizi,2002ط با موضوع دست پیدا کند(و مضامین مرتب
کیفی، اصلی ترین مضامین استخراج شده و در نهایت الگوي جدید توسعه پایدار کسب  هايداده

گري صندوق کارآفرینی هاي بزرگ با میانجیوکارهاي خرد با استفاده از ظرفیت بازار شرکت
) مقوالت 3عه کدهاي استخراج شده خرد مقوالت(مقوله سطح امید توسعه یافت. با مطال

دهی همکاري پایدار ) در راستاي شکل1) و مقوالت اصلی (مقوله سطح 2میانی(مقوله سطح 
) نحوه کدبندي 2هاي بزرگ داراي بازار شناسایی شدند جدول(کسب وکارهاي خرد با شرکت

  دهد.بندي مقوالت را نمایش میو دسته

  نه نکات کلیدي مصاحبه و طرح کدگذارينمو -2جدول 
ف

ردی
  

نمونه نکات کلیدي 
  مصاحبه

  مقوله   کد اصلی
  3سطح 

مقوله 
  2سطح 

مقوله 
  1سطح 

1  
  

هاي استراتژیک طرح
سازمان میانجی                

( صندوق کارآفرینی امید) 
- جهت همکاري با شرکت

هاي بزرگ داراي بازار 
  کدامند ؟

سازمان میانجی( دار هاي اولویتطرح
صندوق کارآفرینی امید) جهت همکاري با 

  هاي بزرگشرکت

  
هاي طرح

ري  استراتژیک
مکا

ز ه
ش ا

پی
  

دار 
 پای

ري
مکا

د ه
جدی

ي 
گو

ال
کت

شر
 با 

خرد
ي 

رها
وکا

ب 
کس

 -
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2  

سازمان میانجی(صندوق 
کارآفرینی امید) چه الزاماتی 
براي اهلیت و اعتبارسنجی 

هاي بزرگ داراي شرکت
  بازار دارد؟

تبیین الزامات براي اهلیت و اعتبارسنجی 
  هاي بزرگ داراي بازارشرکت

اهلیت و 
  اعتبارسنجی

  
3  

سازمان میانجی(صندوق 
کارآفرینی امید) چه 

اقداماتی را براي تدوین 
مدل و استراتژي همکاري 

هاي بزرگ داراي با شرکت
  دهد؟بازار انجام می

تدوین مدل و استراتژي همکاري با 
  هاي بزرگ داراي بازارشرکت

مدل و 
  استراتژي

  
4  

بزرگ داراي بازار  شرکت
چه الزاماتی براي همکاري 
با سازمان میانجی(صندوق 

  کارآفرینی امید) دارد؟

هاي بزرگ داراي بازار در الزامات شرکت
تفاهم نامه همکاري با سازمان 
  میانجی(صندوق کارآفرینی امید)

الزامات 
شرکت 
  بزرگ

ري
مکا

ن ه
حی

  

5  

سازمان میانجی(صندوق 
الزاماتی کارآفرینی امید) چه 

- براي همکاري با شرکت

هاي بزرگ داراي بازار 
  دارد؟

الزامات سازمان میانجی (صندوق 
 کارآفرینی امید) در تفاهم نامه همکاري با

  بزرگ داراي بازار هايشرکت

الزامات 
سازمان 
  میانجی

  
6  

سازمان میانجی(صندوق 
کارآفرینی امید) چه الزاماتی 
را براي پایش و مانیتورینگ 

  همکاري دارد؟

پایش و مانیتورینگ کسب وکارهاي خرد 
توسط سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی 

  امید)

پایش و 
  مانیتورینگ

ري
مکا

ز ه
س ا

پ
    

7  

سازمان میانجی(صندوق 
کارآفرینی امید)  چه 

الزاماتی را براي امکان 
سنجی توسعه مجدد 
  همکاري  در نظر دارد؟

سنجی توسعه مجدد همکاري امکان
سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید) با 

بزرگ داراي بازار در راستاي  هايشرکت
  توسعه کسب وکارهاي خرد

  
 یسنجمکانا

ه  توسع
  مجدد
  

شده در موردهاي سهآوري شده، با تحلیل هفت کد شناساییهاي جمعپس از تحلیل داده
   گانه، طراحی الگوي جدید توسعه پایدار کسب وکارهاي خرد با استفاده از ظرفیت بازار 

گري صندوق کارآفرینی امید استخراج گردید. براساس تحلیل هاي بزرگ با میانجیشرکت
صورت گرفته الگوي توسعه کسب وکارهاي خرد، یک سازه سلسله مراتبی با سه سطح از 
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ترتیب سازه همکاري سازمان میانجی با کسب وکارهاي بزرگ داراي مقوالت شناسایی شد. بدین 
بازار داراي سه بعد پیش از همکاري، حین همکاري، پس از همکاري است. الگوي جدید 

هاي هاي(طرحهاي بزرگ داراي بازار داراي مولفههمکاري پایدار کسب وکارهاي خرد با شرکت
هاي بزرگ، الزامات سازمان میانجی، لزامات شرکتاستراتژیک، اعتبارسنجی، مدل و استراتژي، ا

ها ) نمایانگر ابعاد، مولفه3و2باشد. جداول(ه مجدد) میتوسع یسنجمکانپایش و مانیتورینگ، ا
هاي بزرگ داراي هاي الگوي جدید همکاري پایدار کسب وکارهاي خرد با شرکتو شاخص

نمایش داده شده  1گري صندوق کارآفرینی امید است. مدل همکاري در نگاره بازار با میانجی
  است. 

  هاي همکاري پایدار کسب وکارهاي خردمولفه - 3جدول
  گري صندوق کارآفرینی امیدهاي بزرگ داراي بازار میانجیبا شرکت 

  هاشاخص  هاابعاد مولفه

  
  

  هاي استراتژیکطرح

بکه یا ش  مفقوده حلقهتولید و فروش کسب وکار،  زنجیره فعالیت (تکمیلهاي موثر در طرح
اشتن بازار د اي یا ملی،مزیت رقابتی منطقهخرد، قابلیت کسب وکارهاي   تولید انبوه،  خوشه

هاي کانال ،اي، ملی و بین المللیقابلیت اتصال اقتصاد محلی به منطقه، مزیت نسبی، مناسب
 کارخانجات و و فروش سپاري بخشی از فرآیند تولیدبرون  ، قابلیتتوزیع مناسب

یزات، وابستگی کمتر به تجه ،به خارج از کشور محصوالت صادرات، قابلیت تولیدکنندگان
د با قیمت تمام تولی ها و مواد اولیهدر دسترس بودن نهاده، و مواد اولیه وارداتی آالتماشین 

  زار)مواجه شدن با اقبال مردم و بااي و ، رونق خوب منطقهکیفیت بهترو  شده پایین

  اعتبارسنجی

ماشین  وبزرگ از نظر (کارگاه تولید، دفاتر اداري، تجهیزات  بررسی شرایط موجود شرکت
 و نحوه اي و بین المللی، نمایندگی فروشآالت، نیروي انسانی، بازارفروش محلی، منطقه

مین مزیت رقابتی، فرایند تاهمکاري، سیستم حمل و نقل و توزیع، محصوالت تولیدي و 
ري الزم و گذامواداولیه، تجهیزات وماشین آالت تا بسته بندي و بازاریابی، بررسی سرمایه

کسب  ايبرآورد توسعه تولید و اشتغال، داشتن سابقه فعالیت در راستاي توسعه زنجیره
شش(تقاضاي پرک اي و مالیاتی، بازاروکارهاي خرد، خوشنامی در سیستم بانکی و بازار، بیمه

بررسی  مناسب)، قدرت افزایش تولید(تولید انبوه) و مدیریت تولید با مدل برون سپاري،
  زمایی شبکه کسب وکارهاي خرد تحت پوشش)آراستی

  
  مدل و استراتژي

د، هاي بزرگ (توسعه شبکه کسب وکارهاي خرهاي همکاري سازمان میانجی با شرکتمدل
  هاي بزرگ)سعه کسب وکارهاي خرد و شرکتتوسعه کسب وکارهاي بزرگ، تو

  هاي بزرگ با هاي همکاري شرکتاستراتژي
  کسب وکار خرد وکوچک(شبکه تولید، شبکه فروش)

  
  بزرگ الزامات شرکت

ها به استناد به بررسی بازار، اقتصادي بررسی(مطالعه محیط کسب و کار و شناسایی فرصت
بودن، اخذ مجوزات فعالیت، استعدادیابی، توانمندسازي و آموزش، بررسی صالحیت فنی و 
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عملی، تدوین قرارداد، اعالم هزینه و تامین مکان، تجهیزات و ماشین آالت، مواد اولیه، سرمایه 
  در گردش، مدیریت و نظارت) در تمام مراحل اجراي کسب وکار

  
  

الزامات سازمان 
  میانجی

  هاي بزرگ با کسب وکارهاي خردبسترسازي مناسب براي همکاري شرکت
  نام، اعتبارسنجی، بررسی محلی طرح کسب وکار (سابقه فعالیت، ظرفیت، (ثبت

  امکانات، قابلیت، جایگاه فرد در کسب و کار و بازار، خوشنامی، خوش حسابی،
  وضعیت فروش و بازرارهاي مربوطه)، تجزیه وتحلیل طرح کسب وکار از نظر  

  یتخصیص منابع مالتوانمندسازي توجیه فنی، مالی و اقتصادي، همکاري در آموزش و 
  میناي تسهیالت بابت تامین مکان، تاکار، پرداخت مرحلهاندازي کسب و  براي راه 

ندازي ارمایه در گردش) براساس پیشرفت راه تجهیزات وماشین آالت کسب وکار ، تامین س 
متولی  کسب وکار، همکاري در فروش و بازاریابی محصوالت با استفاده از ظرفیت نهادهاي

غیرمادي از طریق نهادهاي متولی توسعه  هايتوسعه کارآفرینی، همکاري در حمایت
  ي جدیدکارآفرینی، نظارت عالیه بر فعال بودن و پایداري  کسب وکارهاي ایجاد

  
  پایش و مانیتورینگ

  هاي بزرگ داراي بازار درخصوص ایجادپایش ومانیتورینگ عملکرد شرکت
  و  کسب وکارهاي خرد توسط  موسسه میانجی(صندوق کارآفرینی امید)، توصیه 

)، پیشنهادهاي توسعه مجدد همکاري سه جانبه سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید
  بازار، کسب وکارهاي خردهاي بزرگ داراي شرکت

             یسنج مکانا
  ه مجددتوسع

  سنجی توسعه مجدد همکاري سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید)امکان
  هاي بزرگ داراي بازار در راستاي توسعه کسب وکارهاي خردبا شرکت 

داراي بازار هاي بزرگ الگوي جدید همکاري پایدار کسب وکارهاي خرد با شرکت 1نگاره 
  .گري صندوق کارآفرینی امیدبا میانجی

  
  
  
  
  
  
    

.مدل مفهومی تحقیق - 1شکل  



     1398زمستان ،  4 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاري عمومی، دوره - فصلنامه علمی              128 

 

 

  گیري و پیشنهادات نتیجه
)،گروبر، 1987)، اسمیلور (2016( وآلدریچ مطالعات اشاره در ادبیات تحقیق توسط یانگ

   )، ریم 2010( )، امباس و بیرکینشاو2007)، زوت و هوي (2008مک میالن وتامسون (
)، گلدشتاین و 2016)،کوهلر (2009)،کریستینسن (2017)، هارل و همکاران (2016( واشتسکی

ها از قبیل محدودیت ) حاکی از آنست که کسب وکارهاي خرد با انبوهی از چالش2015لمان (
به  اندازي کسب وکار، فقدان دانش کسب وکار، منتورینگ، دسترسیمنابع مالی، عدم تجربه راه
مالی و دسترسی به بازار را در میان نیازهاي اصلی کسب هاي تأمینبازار مواجه بوده و چالش

) بیان نمودند 2017)، هارل و همکاران(2015باشند. همچنین ویبلن، چسبرو (وکارهاي خرد می
شود، بخش زیادي هاي بزرگ متصل زمانیکه نقاط قوت و منافع کسب وکارهاي خرد به شرکت

هاي حل چالش بازار کسب وکارهاي خرد، گردد. یکی از استراتژيهاي فوق مرتفع میلشاز چا
هاي بزرگ داراي بازار است، که مزیت این الگو حل نمودن دغدغه استفاده از ظرفیت شرکت

باشد. بزرگ داراي بازار می بازار و فروش تضمینی محصوالت کسب وکارهاي خرد به شرکت
هاي بزرگ، استفاده از ظرفیت هاي حل چالش تامین منابع مالی شرکتژيهمچنین یکی از استرات

منابع مالی سازمان میانجی در راستاي توسعه کسب وکارهاي خرد است، مزیت الگوي جدید 
گري صندوق هاي بزرگ داراي بازار با میانجیهمکاري پایدار کسب وکارهاي خرد با شرکت

    مالی و ایجاد یک سرمایه درگردش از طریقمنابعنمودن دغدغه تامینحل کارآفرینی امید
     هاي بزرگ داراي بازار خواهد بود. یکی از هاي کسب وکارخرد براي شرکتزنجیره

هاي بزرگ به کسب وکارهاي خرد در راستاي دو چالش اصلی نمودن شرکتهاي وصلاستراتژي
باشد. مزیت الگو براي ی امید) میگري سازمان(صندوق کارآفرینمالی، میانجیبازار و تامین

سازمان میانجی، راه اندازي کسب وکارهاي واقعی و پایدار بازارمحور، عدم انحراف منابع در 
راستاي کسب وکارهاي غیرپایدارخواهد بود. فرایند رسیدن به الگوي جدید همکاري پایدار 

ندوق کارآفرینی امید گري صهاي بزرگ داراي بازار با میانجیکسب وکارهاي خرد با شرکت
 بدینگونه هست، که صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک نهاد میانجی اقدامات مربوط به 

هاي همکاري، تامین مالی ها و استراتژيسیاستگذاري توسعه محصوالت بازارمحور، تدوین مدل
همانطور  هاي بزرگ داراي بازار و کسب وکارهاي خرد را تدوین و اجرا نموده است.با شرکت

هاي بزرگ داراي همکاري شرکت) استخراج شده مالحظه شد، الگوي 3که در الگوي شکل(
گري صندوق کارآفرینی امید یک الگوي کاربردي در بازار با کسب وکارهاي خرد با میانجی

باشد، این تحقیق به معرفی تامین منابع مالی و دسترسی به بازار می هايجهت رفع چالش
مکاري پرداخته و در طی فرایند، زمینه و شرایط الزم را براي  تعامل تنگاتنگ مداوم فرایندهاي ه
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هاي بزرگ داراي بازار را فراهم آورده، تاحداکثر و طوالنی مدت کسب وکارهاي خرد با شرکت
هاي واقعی و کاربردي همکاري بکار گرفته شود. طراحی الگوي حلافزایی ایجاد شده و راههم

گري هاي بزرگ با میانجیشرکتتفاده از ظرفیت بازار کسب وکارهاي خرد با اسجدید توسعه 
صندوق کارآفرینی امید شامل سه مرحله (پیش از همکاري، حین همکاري، پس از همکاري) به 

هاي باشد. در مرحله پیش از همکاري ابتدا سازمان میانجی اقدام به معرفی طرحشرح زیر می
هاي بزرگ داراي بازار نموده ودر صورت رهاي خرد به شرکتاستراتژیک توسعه کسب وکا

فوق، همکاري اولیه میان  هايهاي بزرگ در هریک از طرحداشتن ظرفیت همکاري شرکت
هاي هاي استراتژیک همکاري شامل طرحگیرد. طرحسازمان میانجی و شرکت بزرگ شکل می

تولید ،  شبکه یا خوشه  مفقوده حلقهتولید و فروش کسب وکار،  زنجیره فعالیت( تکمیلموثر در 
مزیت ، داشتن بازار مناسب اي یا ملی،مزیت رقابتی منطقهخرد، قابلیت کسب وکارهاي  انبوه

، هاي توزیع مناسبکانال ،اي، ملی و بین المللیقابلیت اتصال اقتصاد محلی به منطقه، نسبی
، قابلیت کارخانجات و تولیدکنندگان و فروش رآیند تولیدسپاري بخشی از فبرون  قابلیت

و مواد اولیه  آالتوابستگی کمتر به تجهیزات، ماشین  ،به خارج از کشور محصوالت صادرات
، کیفیت بهترو  تولید با قیمت تمام شده پایین ها و مواد اولیهدر دسترس بودن نهاده، وارداتی

باشد. سپس سازمان میانجی(صندوق بال مردم و بازار) میاي و مواجه شدن با اقرونق خوب منطقه
نماید، که در هاي بزرگ داراي بازار میی شرکتاعتبارسنجکارآفرینی امید) اقدام به اهلیت و 

حال حاضر شرکت بزرگ داراي چه امکانات، ظرفیت و بازاراي در راستاي توسعه کسب 
بزرگ  مل بررسی شرایط موجود شرکتوکارهاي خرد و کوچک دارد. الزامات اعتبارسنجی شا

از نظر (کارگاه تولید، دفاتر اداري، تجهیزات و ماشین آالت، نیروي انسانی، بازارفروش محلی، 
همکاري، سیستم حمل و نقل و توزیع،  اي و بین المللی، نمایندگی فروش و نحوهمنطقه

ات وماشین آالت تا بسته بندي محصوالت تولیدي و مزیت رقابتی، فرایند تامین مواداولیه، تجهیز
گذاري الزم و برآورد توسعه تولید و اشتغال، داشتن سابقه فعالیت سرمایه   و بازاریابی، بررسی

اي و اي کسب وکارهاي خرد، خوشنامی در سیستم بانکی و بازار، بیمهدر راستاي توسعه زنجیره
مدیریت تولید با مدل برون سپاري،  مالیاتی، بازار پرکشش(تقاضاي مناسب)، قدرت تولید انبوه و

جلسات باشد. در ادامه زمایی شبکه کسب وکارهاي خرد تحت پوشش) میآبررسی راستی
    نیدوتو یبررس ی،انجیشرکت بزرگ با سازمان م يهمکار هايمدل نیدوتو  یبررسی، کارشناس
      خرد  برگزار گردیده و مشخص  يکسب وکارها وشرکت بزرگ   يهمکار هايياستراتژ

هاي همکاري سازمان گردد، با چه مدلی و چه استراتژي همکاري سه جانبه صورت گیرد. مدلمی
هاي بزرگ شامل (توسعه شبکه کسب وکارهاي خرد، توسعه کسب وکارهاي میانجی با شرکت
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ه حین باشد. سپس در مرحلهاي بزرگ) میبزرگ، توسعه کسب وکارهاي خرد و شرکت
الزامات شرکت گردد، نامه فی مابین سازمان میانجی و شرکت بزرگ منعقد میهمکاري تفاهم

ها به استناد به نامه شامل بررسی(مطالعه محیط کسب و کار و شناسایی فرصتدر تفاهم بزرگ
بررسی بازار، اقتصادي بودن، اخذ مجوزات فعالیت، استعدادیابی، توانمندسازي و آموزش، 

صالحیت فنی و عملی، تدوین قرارداد، اعالم هزینه و تامین مکان، تجهیزات و ماشین بررسی 
آالت، مواد اولیه، سرمایه در گردش، مدیریت و نظارت در تمام مراحل اجراي کسب وکار) 

هاي باشد. همچنین الزامات سازمان میانجی شامل بسترسازي مناسب براي همکاري شرکتمی
نام، اعتبارسنجی، بررسی محلی طرح کسب وکار (سابقه د (ثبتبزرگ با کسب وکارهاي خر

فعالیت، ظرفیت، امکانات، قابلیت، جایگاه فرد در کسب و کار و بازار، خوشنامی، خوش حسابی، 
وضعیت فروش و بازرارهاي مربوطه)، تجزیه وتحلیل طرح کسب وکار از نظر توجیه فنی، مالی 

اندازي کسب و  براي راهتخصیص منابع مالی دسازي توانمنو اقتصادي، همکاري در آموزش و 
، ین تجهیزات وماشین آالت کسب وکاراي تسهیالت بابت تامین مکان، تامکار، پرداخت مرحله

تامین سرمایه در گردش) براساس پیشرفت راه اندازي کسب وکار، همکاري در فروش و 
سعه کارآفرینی، همکاري در بازاریابی محصوالت با استفاده از ظرفیت نهادهاي متولی تو

غیرمادي از طریق نهادهاي متولی توسعه کارآفرینی، نظارت عالیه بر فعال بودن و  هايحمایت
باشد. در ادامه در مرحله پس از همکاري، کسب پایداري  کسب وکارهاي ایجادي جدید) می

پایش وکارهاي خرد زیرمجموعه شرکت بزرگ داراي بازار توسط سازمان میانجی مورد 
ومانیتورینگ قرار گرفته و پیشنهادهاي توسعه مجدد همکاري سه جانبه مورد بررسی قرار گرفته 

  گردد.ریزي میسنجی توسعه مجدد همکاري برنامهو اقدامات الزم در راستاي امکان
هاي بزرگ هاي همکاري موسسه میانجی(صندوق کارآفرینی امید) با شرکتنامهتعداد تفاهم

سی و دو همکاري پایدار بوده است، که کل فرآیند  1398تا  1393در طی سالهاي  داراي بازار
یابد. از اینرو سال شمسی اتمام می 5همکاري با راه اندازي کسب وکارهاي خرد پایدار به مدت 

هاي بزرگ داراي بازار صورت توسعه کسب وکارهاي خرد پایدار با استفاده از ظرفیت شرکت
حقیق نشان داد که براي بهینه سازي فرایند همکاري و افزایش تعداد کسب گرفته است. نتایج ت

هاي بزرگ داراي بازار؛ مرحله هاي شرکتوکارهاي خرد ایجاد شده مبتنی برحداکثر ظرفیت
سنجی توسعه مجدد کسب وکارهاي پایش و مانیتورینگ کسب وکارهاي نوپاي پایدار و امکان

ي بزرگ داراي بازار توسط موسسه میانجی اضافه شد. نتیجه هاخرد با استفاده از ظرفیت شرکت
شدن این بخش جدید افزایش قابل توجه تعداد کسب وکارهاي خرد ایجاد شده مبتنی بر اضافه

همکاري با شرکت بزرگ داراي بازار بوده است. در ادامه، الگوي جدید همکاري پایدار کسب 
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به شرح  گري صندوق کارآفرینی امیدبا میانجیهاي بزرگ داراي بازار وکارهاي خرد با شرکت
  گردد: ذیل پیشنهاد می

  یدگري صندوق کارآفرینی امهاي بزرگ داراي بازار با میانجیآیند توسعه کسب وکارهاي خرد با شرکتفر - 1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي فعالیت هاي بزرگ داراي بازار درحوزه) حاکی از آنست که شرکت1،2( نتایج نمودارهاي
اشتغال پایدار در مرحله حین همکاري،  36کسب وکار خرد با  12شیرینی و شکالت (ایجاد 

اشتغال پایدار در مرحله پس از همکاري)، محصوالت چرمی  90کسب وکار خرد با  30ایجاد 
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پایدار در مرحله پس از همکاري) بیشترین سهم ایجاد کسب وکار خرد و اشتغال پایدار را به 
ه و رشد صعودي ایجاد کسب وکارهاي خرد در مرحله حین همکاري به خود اختصاص داد

شرکت بزرگ داراي بازار دیگر در  29گردد. سپس سوي مرحله پس از همکاري مشاهده می
اي، محصوالت مصرفی آشپزخانه،تولید المپ و لوستر، هاي فعالیت رستوران زنجیرهسایر حوزه

تولید تولید و بسته بندي سبزیجات تولیدکفش،  آالت کشاورزري، فروش پوشاك نوزاد،ماشین
اشتغال پایدار در مرحله  210کسب وکار خرد با  70... با (ایجاد صنایع دستی، پوشاك مردانه،

اشتغال پایدار در مرحله پس از همکاري) در  522کسب وکار خرد با  174حین همکاري، ایجاد 
 93ردید که در مرحله حین همکاري تعداد گیرند. در نتایج مشاهده گهاي بعدي قرار میرتبه

هاي فعالیت کسب نفر ایجاد گردیده است. همچنین سایر حوزه 243کسب وکار خرد با اشتغال 
نفر رشد  522کسب وکار خرد با اشتغال  174وکار نیز در مرحله پس از همکاري به تعداد 

 مرحله پس از همکاري صعودي داشته است. از اینرو نتایج حاکی از آنست که اضافه نمودن
(پایش و مانیتورینگ کسب وکارهاي خرد و امکان سنجی مجدد توسعه) منجر به  آهنگ افزایشی 

بزرگ داراي بازار ایجاد شده  هايدر میزان اشتغال و کسب وکارهاي ایجاد شده توسط شرکت
  است. 

  مقایسه نتایج تعداد اشتغال پایدار در هریک از  - 1نمودار 
  .هاي بزرگ داراي بازاروبعد از همکاري با شرکتمراحل حین 
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  مقایسه نتایج تعداد کسب وکارهاي خرد ایجاد شده - 2نمودار 
  .هاي بزرگ داراي بازاردر هریک از مراحل حین وبعد از همکاري با شرکت 

  سیاستیتوصیۀ 
)، 2019(ی وکار بانک جهانگزارش سهولت انجام کسبدر پایان پیشنهاد می شود با توجه به 

کشور ایران رشد مناسبی در توسعه کارآفرینی نداشته است، لذا شناخت ابزارهاي سیاستی 
تاثیرگذار بر توسعه کسب وکار حائز اهمیت بیشتري است. از اینرو با توجه به نتایج تحقیق 

هاي متولی توسعه کسب وکارهاي خرد و کوچک، براي گردد که نهادها و صندوقتوصیه می
هاي بزرگ خ پایداري کسب وکارهاي جدید، با طراحی الگوهاي همکاري شرکتافزایش نر

داراي بازار با کسب وکارهاي خرد با تاکید بر تضمین بازار و تامین مالی استفاده نمایند. از 
ها منجر به ایجاد کسب وکارهاي پایدار بازارمحورشده است، آنجاییکه این الگو در اکثر همکاري

ناسبی براي سیاستگذاران، مدیران نهادهاي متولی توسعه کارآفرینی و کسب تواند الگوي ممی
شدن الگوي شود با توجه به اجراییهاي بزرگ باشد. لذا پیشنهاد میوکارهاي خرد و شرکت

هاي بزرگ داراي بازار توسعه همکاري کسب وکارهاي خردو کوچک مبتنی بر ظرفیت شرکت
ید، الگوي فوق در نهادهاي متولی توسعه کسب وکارهاي گري صندوق کارآفرینی امبا میانجی

کند که نهادهاي متولی توسعه خرد مورد بهره برداري قرار گیرد. در پایان این تحقیق توصیه می
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کسب وکارهاي خرد به عنوان نهادهاي میانجی، در حد امکان ابزارهاي موردنیاز براي توسعه 
  وکارهاي خرد را فراهم نمایند.   هاي بزرگ داراي بازار و کسبهمکاري شرکت
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