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  چکیده

 ایجاد و متوسط و کوچک صنایع از حمایت مقاومتی اقتصاد تحقق هايکارراهترین مهم از یکی

 مدیریت علم در. است محیطی تهدیدات و تغییرات با مواجهه منظور به آنها در پایداري ظرفیت

 رو این از. کندمی پیدا نمود سازمانی آوريتاب نام به مفهومی قالب در هدفی چنین به رسیدن

 و کوچک صنایع در آوريتاب بر ثرؤم عوامل ترینمهم بنديرتبه و شناسایی با هدف حاضر پژوهش

 با منظور ینه اب .است بوده ذیربط مسئوالن و مدیران براي عملی هايراهکار ارائه درصدد متوسط،

 کمکبه  آوريتاب بر ثرؤم عوامل و انجام شد ايمصاحبه صنایع این مدیران و خبرگان از نفر10

 سلسله تحلیلکارگیري تکنیک هپرسشنامه و ب روش استفاده از با سپس و شناسایی تم تحلیل تکنیک

 درون عوامل که دهدمی نشان پژوهش نتایج. شدند بنديرتبه نفر از کارشناسان14توسط  مراتبی

 عوامل بین در. گذارندمی شرکت آوريتاب بر سازمانیبرون عوامل به نسبت بیشتري ثیرأت سازمانی

 درو  باشدمی برخوردار اولویت باالترین از تغییر به نگرش معیارزیر با مدیریت عامل سازمانی درون

 قوانین اصالح معیارزیر با صنفی هايانجمن و هاتشکل عامل ترتیببه نیز سازمانی برون عوامل بین
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 خود به را دوم و اول هايرتبه مالیاتی هايتخفیف و معافیت معیارزیر با دولت هايحمایت عامل و

  .دادند اختصاص

  

  .تحلیل سلسله مراتبی ،متوسط و کوچک هايشرکت ،سازمانی آوريتاب :کلیدي هايواژه

  

  مقدمه - 1
 در مقابله با که هاییسازمانآن دسته از  به بررسی و تحلیل بحران منظر از هاسازمان مطالعه

 اطمینان عدم. ]29 ص ،1[ پردازدمی اند،دچار فروپاشی شده بزرگ رویدادهاي و حوادث

را به خطر  امروزي هايسازمانمخاطرات محیطی بقاي  و ، تحوالتتغییرات آینده، به نسبت

 حمالت مشتریان، هايانتظار سطح در تغییر طبیعی، بالیاي مثالراي ب ،انداخته است

 به که مواردي هستند تغییرات تکنولوژي و تجهیزات خرابی اقتصادي، رکود تروریستی،

 سازمان یک امنیت و ثبات تضعیف موجب مختلف حوادث از بعضی چگونه اینکه درك

 چرا که است این رسدمی ذهن به که الیؤس اما .]5375 ص ،2ند [نکمی کمک ،شودمی

 به رو مسیر و اندمانده باقی خود قوت به همچنان حوادث این وجود با هاسازمان از بعضی

 با رویارویی به قادر یکسانی شرایط چنین در دیگر بعضی و دهندمی ادامه را خود رشد

 اینگونه تمایز وجه و موفقیت راز شوند؟می شکست به محکوم و نبوده محیطی مخاطرات

 است شده آن موجب پایدار موفقیت و بقا حفظ به دستیابی ضرورت چیست؟ در هاسازمان

 بر را خود تمرکز و کرده نظر تجدید کاروکسب هاياولویت در هاسازمان از بسیاري که

. دهند قرار شده ایجاد محیطی هايالزام به مناسب پاسخگویی و کاروکسب تغییرات با انطباق

 ورود مدیریت علم به سازمانی آوريتاب عنوان با نوینی مفهوم مهم این به رسیدن منظور به

 در رشد و انطباق ماندن، زنده به منظور شرکت یک ظرفیتآوري به تاب است. کرده پیدا

 در متوسط و کوچک صنایعبا توجه به نقش با اهمیت  ].3شود [اطالق می تغییرات برابر

 نتایج اما ملی و غیره، زایی، افزایش درآمداز جمله اشتغال کشور یک اقتصادي اهداف پیشبرد

ها از دلیل دارا بودن بعضی از تفاوته ب صنایع این که است آن از حاکی شده انجام مطالعات

 شدت به محیطی تهدیدات با رویارویی هنگام بههاي بزرگ، جمله کمبود منابع با سازمان
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 و اندآوري بسیار کمتري از خود نشان دادهتاب هار مقایسه با آن سازمانو د بوده پذیرآسیب

در شرایط  بنابراین .]4[ نداشده انسانی و مالی منابع درحوزه ویژهبه زیادي صدمات دچار

نقش غیرقابل انکار صنایع کوچک و متوسط در تحقق  فعلی اقتصاد ایران و با توجه به

ماندن در  مصون رسیدن به پایداري و به منظور این صنایع سازيآورتاب اقتصاد مقاومتی،

 باید که رسدمی نظر به ناپذیراجتناب و ضروري امريمحیطی  هايو نوسان برابر تهدیدات

 از آمده دسته ب اطالعات گیرد. همچنین قرار هاشرکت و هاسازمان مدیران کار دستور در

دهنده گواهی سمنان استان صنعتی هايشهرك شرکت کارکنان با گرفته صورت هايمصاحبه

مصاحبه با  دست آمده ازه اطالعات بمطابق  مطالبی است که در قسمت فوق عنوان شد.

 در سمنان شهر صنعتی شهرك در مستقر هايشرکت درصد 90 از بیش ،این سازمان کارکنان

تعداد قابل توجهی از این  گذشته سال 10طی  و گیرندمی قرار متوسط و کوچک صنایع زمره

منحل و  محیطی مخاطرات و تغییرات برابر در مقاومت و آوريتاب عدم دلیله ب نوع صنایع

هاي بزرگ مستقر در شهرك صنعتی شهر و این در حالی است که شرکت اندشده غیرفعال یا

 کل درصد 80حدود( اندخوبی در برابر تهدیدات محیطی داشته نسبتبه آوريسمنان تاب

 خأل ).است بوده 82- 92 هايسال زمانی بازه به مربوط اخیر سال 20در هاورشکستگی

 از متوسط و کوچک صنایع به توجه و بررسی عدمو  مبحث این در کافی دانش نبود و علمی

صنایع کوچک و متوسط به لحاظ  فعلی و نامطلوب بودن وضع ایران در آوريتاب حیث

از این . است ساخته ضروري را موضوع این به پرداختن که است دالیلی جمله از آوريتاب

هاي کوچک و حاضر درصدد آن است تا از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت رو پژوهش

را ضمن  آوري صنایع کوچک و متوسطثر بر تابؤترین عوامل ممهممتوسط شهر سمنان، 

  .بندي کندرتبه شناسایی

  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

  وريآمفهوم تابگیري شکل - 2-1

 در و معنا شده است »آوردن طاقت« و »کردن تحمل« معین لغت فرهنگ در »آوردن تاب« واژه

 مترادف »کردن مقاومت« و »کردن پایداري« مانند واژگانی با متضاد و مترادف واژگان فرهنگ
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 فردي روانشناسی اکولوژي، قبیل از گوناگونی و گسترده هايزمینه در 1وريآتاب مفهوم. است

 .است رفته کار به ایمنی مهندسی و بحران مدیریت مین،أت زنجیره مدیریت سازمانی، رفتار و

 و مهندسی علوم در سپس و شهرت یافت 1973 سال در 2هولینگ وسیلههب آوريتاب مفهوم

 معتقد است »هولینگ«. ]5384-5376 صص ،2[ شد گرفته کار به مدیریت علم در و اجتماعی

 ساختار در تغییر بدون اختالالت و تغییرات جذب توانایی از معیاري اکوسیستم یک آوريتاب

 رفته کاره ب مدیریت ادبیات در آوريتاب مفهوم نیز اخیر هايسال در .]5[ است عملکردش و

 فجایع و هاشوك برابر در مقاومت از است عبارت آن از ساده بیان یک و ]8، 7 ؛6است [

 با مرتبط مقاالت بعضی در ].6اولیه [ شرایط به بازگشت و بازیابی توانایی با مأتو یافته گسترش

 سازمانی، اقتصادي و اجتماعیفنی،  نوع چهار به آوريتاب ،)بحران مدیریت ویژههب( مدیریت

-و سرعت می 4(فراوانی)، پرتدبیري3نیرومندي، افزونگی جزء چهار داراي و شده بنديتقسیم

 به آوريتاب مفهوم هازمینه همه که در کرد بیان توانمی بنديو براي جمع کل در ].8 ؛7[باشد 

 اختالل یک با مواجهه از بعد پایدار حالت به بازگشت منظور به عنصر یک توانایی و قابلیت

  .]5376، ص 2شود [می مربوط

  

  آوري سازمانیتاب - 2-2

 به مرتبطاجتماعی  و فنی اجزاي و عناصر از ايپیچیده شبکه از متشکل سازمانی سیستم یک

 منحصر سازمانی هویت ،دارند یکدیگر با که غیرخطی ارتباط و تعامل وسیلههب که باشدمی هم

به شمار آن  جداهاي مستمر از ویژگی تغییر که کنونی محیط در .آورندمی وجود به را فردي به

 حفظ و محیطی هاينوسان به پاسخگویی منظور به که است آن نیازمند سیستم یک ،رودمی

رویکردي است  سازمان ساختن آورتاب از این رو کند، پیدا دست انطباق قابلیت به عملکردش

 ص ،2[ است گرفته قرار مدیران کار دستور در محیطی هايریسک با انطباق جهت درکه 

 و اولیه وضعیت به بازگشت همچون عباراتی از در سازمان آوريتاب شناخت . براي]5385

                                                                                                                                               
1. Resilience  
2. Holling 
3. Redundancy  
4. Resourcefulness 
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. ]29 ص ،1[ است شده استفاده 2کردنرشد و ماندن زنده، کردن جذب نیرومندي، ،1عادي

 منظور به سازمان یک توانایی)1 :]9[ شودمی تعریف دوصورت به اغلب سازمانی آوريتاب

 به سازمان یک توانایی)2؛ اختالالت و هاسختی وجود با عملکرد بهبود یا حفظ و فشار جذب

 با مطالعه ادبیات نامساعد. رویداد یک با مواجهه از بعد اولیه حالت به بازگشت و ترمیم منظور

 به را سازمانی آوريتاب محققان برخی که بیان کردتوان می سازمانی آوريتاب به مربوط

در  نشده بینیپیش و سخت هايموقعیت با مواجهه در اولیه حالت به بازگشت توانایی عنوان

 سازمانی آوريتاب براي را بازگشت توانایی از فراتر نگاهی دیگر برخی گیرند ومی نظر

 شدن روزبه و یهماهنگ توانایی افزایش و جدید هايقابلیت توسعه براي مثال اند،شده متصور

 هايفعالیت ترکیب با که است هدفی آوري در سازمانتاب .]10[ جدید هايفرصت ایجادیا  و

 مدیریت اضطراري و ،بحران مدیریت مدیریت امنیت، ریسک، مدیریت جمله از مدیریتی

 صورت گرفته پیرامون مطالعات .]11[ یافت دست آن به توانمی کار و کسب تداوم مدیریت

-خودیند افرریسک، ، مدیریت3گريرفتاري، حس هايرویکرد شامل سازمانی آوريتاب

 پیچیده انطباقی سیستم عنوان به سازمان درنظرگرفتن با .]12[ شودو سیستمی می 4نوسازي

- تاب سطح يارتقا منظور به هاسازمان راه سر بر اصلی مانع سه که رسید نتیجه این به توانمی

 فعالیت آن در که است محیطی از هاسازمان محدود آگاهی مانع اولین: ]13[ دارد وجود  آوري

 يهاپیامد بررسی و بالقوه حوادث شناسایی قبیل از مواردي بیانگر 5موقعیتی آگاهی کنند،می

 تعهدات از آگاهی و بحران با مواجهه در سازمان دسترس در منابع میزان به نسبت آگاهی آنها،

 نقاط مدیریت و شناسایی در توانایی عدم مانع دومین. است ذینفعان تمامی با رابطه در سازمان

اشاره  سازمانی سیستم یک از اجزایی به کلیدي هايپذیريآسیب .است 6کلیدي پذیرآسیب

 .شودمی وارد سازمان به ناپذیري جبران خسارت آن دیدن آسیب یا و دادن دست از با که دارد

 میزانی 7انطباق ظرفیت .باشدمی پذیريانطباق ایجاد در سازمانی توانمندي فقدان مانع سومین

 و عادي کاروکسب در تواندمی سازمان ،آن موجب به که بوده سازمان یک پویایی و فرهنگ از

                                                                                                                                               
1. Bouncing Back  
2. Surviving and Thriving  
3. Sense-Making  
4. Self-Renewal Process  
5. Situation Awareness 
6. Management of Keystone Vulnerabilities 
7. Adaptive Capacity  
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 انطباق ظرفیت. نماید اتخاذ مناسب و موقع به هايتصمیم نیز بحرانی شرایط در و خود روزمره

 و حاکمیت ساختار ها،عملیات ها،استراتژي دادن تغییر و کردن جایگزین در شرکت توانایی

 را فرهنگ اهمیت سازمانی آوريتاب با ارتباط در باشد.می هاآشفتگی با مقابله منظور به غیره

 سازمان موفقیت کلید ،آوريتاب فرهنگ یک از برخورداري واقع در گرفت، نادیده نباید نیز

 و دانش سازيتازه و گذارياشتراك به در تمایل دهندهنشان فرهنگ این. رودمی شمار به

 باسازمانی داراي بعد دیگري  آوريتاب بنابراین .باشدمی پاسخگویی منظور به مستمر آمادگی

پاسخگویی با دو روش  هاسازمان در ضمن معموًال ].14[ باشدآوري میتاب 1وان خلقیاتعن

 نشان واکنش یا پاسخ محیطی مخاطرات و تهدیدات به و پاسخگویی منعطف 2سفت یا خشک

  ].15[ دهندمی

  

  آوري سازمانی در صنایع کوچک و متوسطتاب - 2-3

 بیش اغلب و باشندمی هاکشور از بسیاري در اقتصاد فقرات ستون 3متوسط و کوچک هايبنگاه

 و دهندمی تشکیل کشورها از بعضی در را هابنگاه یا و هاشرکت همه درصد 90 از بیش

 کسی بر دیگر موارد و زایی اشتغال اقتصادي، رشد صادرات، لحاظ به صنایع اینگونه اهمیت

 تعداد مانند کمی معیارهاي اساسبر متوسط و کوچک هايبنگاه تعاریف بیشتر .نیست پوشیده

 را نفر 250 از کمتر اشتغال با هاي بنگاه اروپا اتحادیه .باشدمی مالی گردش میزان و یا کارکنان

 بر و در ایران بنا است نامیده »خرد« را نفر 10 از کمتر و »کوچک« را نفر 50 از کمتر ،»متوسط«

 شود می گفته صنایعی به کوچک صنایع صنعتی، هاي شهرك و کوچک صنایع سازمان تعریف

 شاغالن تعداد که باشند می صنایعی بزرگ، صنایع و باشد نفر 50 تا 5 بین آنها شاغالن تعداد که

هاي کوچک و آوري شرکتثر بر تابؤبررسی عوامل م .]16[ دباش نفر 50 از آنها بیشتر

 هايشرکت .ها استهاي این نوع از شرکتآگاهی و شناخت از ویژگی نیازمند ،متوسط

 از را آنها که هستند منابع جمله کمبود از مشترکی هايویژگی داراي متوسط و کوچک

 براي کلیدي موضوع یک و امکانات منابع کمبود ،]17[ سازدمی ر متمایزتبزرگ شرکتهاي

                                                                                                                                               
1. Resilience Ethos 
2. Rigid Response 
3. Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
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نتایج  .]18[است  مرتبط آوريتاب با و شودمی محسوب متوسط و کوچک هايشرکت

 مالی، هايزمینه در منابع محدودیت از هاشرکت نوع ایندهد که تحقیقات نشان می

 رویدادهاي وسیلههب مستقیم غیر و مستقیم صورت هب و برندمی رنج انسانی و تکنولوژیکی

محیطی  تغییرات و هاپذیري باالیی نسبت به نوسانگیرند و آسیبمی قرار ثیرأت تحت شدید

 در تغییر یا و ملی مالی سیستم فروپاشی تکنولوژي، در تغییر کار، قوانین در تغییر همچون

 بزرگ هايشرکت که است این مهم دیگر تفاوت. ]19[ دارند مشتري هاينیازمندي و تقاضا

 کوچک هايشرکت این در حالی است که و اندکرده ریزيبرنامه احتماالت تمامی براي تقریباً

 مراحل همان در دلیل همین به و ندارند محیطی تهدیدات با رویارویی براي ايبرنامه متوسط و

تحقیقات  .]5568-5567 صص ،20[ شوندمی ثرأمت نامناسبی طور به رویداد وقوع اولیه

-می خود مختص رفتاري الگوهايها داراي گونه از شرکتایندهد که نشان میه گرفتصورت

-ریزيبرنامه عدم: آنها را مدنظر قرار داد توانمیآوري منظور بررسی تابباشند که به 

 روزمره، تمرکز مشکالت حل براي منفعالنه رویکرد ،گراییمدتکوتاه و مدتبلند استراتژیک

 گیريتصمیم و ضمنی دانش فرماندهی، و کنترل فرهنگ فنی، و عملیاتی مسائل بر بیشتر

هاي ترین ویژگیاز جمله مهم کارآفرینی به ضعیف و گرایش مدیریتی هايغیررسمی، مهارت

صنایع کوچک و متوسط براي با توجه به اینکه پایداري ]. 21[ صنایع کوچک و متوسط است

 به و مسئوالن آن مدیران رو این از]، 22 ؛5604، ص 21ز اهمیت است [یمت اقتصاد حاسال

 محیطی و اختالالت تغییرات به پاسخگویی براي را هاییکاروساز باید که اندرسیده نتیجه این

 صنایع نوع این ساختن پایدار در و برسند پایداري به تا گیرند کار به و انطباق با بازار جدید

 و ماندن زنده منظور به سازمان یک ظرفیت آوريتاب کند.می ایفا را اهمیتی با نقش آوريتاب

 شودمی تعریف هاآشفتگی و تغییرات با مواجهه در کاروکسب حفظ و انطباق حیات، ادامه

-هب تا کنندمی تالش کوچک و متوسط يهاشرکت معموًال .]5491، ص 22 ؛5604، ص 21[

 آوريتاب و نوآوري به دانش خلق وپذیري انعطاف ،پذیريانطباق مانند نقاط قوت خود وسیله

- هب و حفظ مستلزم متوسط و کوچک هايشرکت آوري. تاب]5568 ص ،20[ کنند پیدا دست

 باشدمی عالی مدیر حمایت و استراتژیک تفکر منعطف، کار نیروي طریق از دانش کارگیري

 کیفیت)، عوامل خارجی، رفتار سازمانی، مدیریتیعواملی مانند عوامل داخلی (ویژگی . ]23[

 تولید یکپارچگی زنجیره تامین، (استفاده از تکنولوژي، ساز(جهانی شدن) و عوامل توانمند



 1396 پاییز، 3، شماره 7دوره   _________________________ هاي مدیریت منابع سازمانی  پژوهش 

44 

-5493صص ،22[ گذارندثیر میأها تآوري این نوع از شرکتسرمایه و بازاریابی) بر روي تاب

هاي کوچک و آوري در شرکتتابگیري و یا شکلایجاد  براي کید بر نوآوريأ. با ت]5497

 نوسازي ریزيهیا: گام اول پ]5412-5409 صص ،24[ دوگام اصلی را طی کرد بایدط متوس

دانش  هايشبکه تقویت ،نوآوري از ارشد مدیر حمایت، موجود به وضع وابستگی قطع(شامل: 

 با استراتژیک ریزيبرنامه سازيپیاده ،ارگانیکساختار  سمت به حرکت ،خارجیداخلی و 

 قرار ،سازيبا بهینه توام (شامل: نوسازي کردن نوسازيو گام دوم اجراییکارآفرینی)  بر تمرکز

نوآوري با  سازيبیرونی ،جدید هايفرصت شناسایی ،مشتریان ارزش زنجیره در گرفتن

 ،نوآوري ایجاد منظور به انسانی منابع در گذاريسرمایه ،اتحادهاي استراتژیکاقداماتی مانند 

 و هادارایی از قبیل دیگري مهم عوامل استراتژیک) نام دارد. هايپروژه مجموعه از حمایت

 شرکتها در آوريتاب پرورش و تقویت براي نیز پویا و یادگیري و فرهنگ پذیريمنابع، رقابت

  .]25[ است نیاز مورد

  

         آوري در صنایع کوچک و متوسطهاي تابپژوهش - 2-4

-تاب زمینه در سازتوانمند و کلیدي عوامل تعیین و شناسایی به) 2011( دیگران و1گوناسکاران

 ماساچوست جنوبی سواحل در متوسط و کوچک شرکت 40 از گیرينمونهوسیله هب وريآ

 و خارجی، داخلی عامل سه از ثرأمت را متوسط و کوچک صنایع آوريتاب و کردند اقدام

 مصاحبه وسیلههب که اطالعاتی با) 2011( 2بیتیچی و آتس .]22[ گرفتند نظر در توانمندساز

 نتیجه این به ،آوردند دسته ب متوسط و کوچک هايواحد ارشد مدیر 232 با یافته ساختارنیمه

محسوب  هااین نوع از شرکت ساختن آورتاب اساسی ارکان از یکی تغییر مدیریت که رسیدند

 چارچوب یک انجام گرفت، )2011( دیگران و 3ایسمایل پژوهشی که توسط در. ]21[ شودمی

 و کوچک هايشرکت در آوريتاب توسعه منظور به پایین به باال رویکرد با استراتژیک چابکی

 با ثرؤم استراتژیک ریزيبرنامه بررسی به )2011( 4سویل و وارگو .]26[ دش ارائه متوسط

-تاب در) موقعیتیآگاهی و گیريتصمیم رهبري، فرهنگ،( سازتوانمند عامل چهار درنظرگرفتن

                                                                                                                                               
1. Gunasekaran  
2. Ates & Bititci 
3. Ismail 
4. Vargo & Seville  
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 میزان اساسبر بحران استراتژیک ریزيبرنامه براي را مدلی و پرداختند هاسازمان شدن آور

 با) 2013( دیگران و 1الکسیچ .]27[ دادند ارائه عامل چهار آن بودن انطباقی و ریزيبرنامه

 متوسط و کوچک هايبنگاه در سازمانی آوريتاب پتانسیل ارزیابی به فازي مدل از استفاده

 به مربوط توانمندساز عوامل خارجی و داخلی، عوامل عوامل اساسبر صنعتی یندافر صاحب

 آوريتاب عوامل ارزش آوري،تاب به مربوط عوامل نسبی پرداختند و اهمیت آوريتاب

 . ویلیام]28[ کردند مدلسازي فازي روش با را سازمانی آوريتاب سطح پتانسیل و سازمانی

 تحقق پیشنیازهاي بزرگ، هايسازمان به مربوط تحقیقات مطالعه با )2011( همکاران و 2دمر

به » دمر« شرکت در موردي مطالعه یک انجام با سپس و کردند شناسایی آنها در را آوريتاب

 و پیشنیازها این نقش بررسی به نوآوري و محصوالت توسعه زمینه در موفق عنوان شرکتی

نظر  براساسپرداختند.  متوسط و کوچک هايشرکت در آوريتاب ایجاد در دیگر بالقوه عوامل

ریزي نوسازي و اجراي نوسازي را دربر هاي کوچک دو مرحله پایهآوري در شرکتآنها تاب

  ].5412، ص 24[ گیردمی

  

  پژوهش طرح -3

بوده و در دسته  پیمایشی -توصیفی ،روش لحاظ به و کاربردي ،هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 پژوهش، مدیران آماري جامعه .گیردقرار می) کمی سپس و کیفی ابتدا( ترکیبی هايپژوهش

 خبرگان کارشناسان، سمنان، شهر صنعتی شهرك در مستقر فعال متوسط و کوچک هايشرکت

 آوريجمع براي .باشندمی 1395 سال در متوسط و کوچک صنایع حوزه نظرانصاحب و

) عوامل بنديرتبه منظور به( پرسشنامه و) عوامل شناسایی منظور به( مصاحبه از اطالعات

-نمونه روش از مصاحبه انجام منظور به پژوهش هاينمونه انتخاب براي .است شده استفاده

 در .است شده استفاده هدفمند گیرينمونه روش از بنديرتبه منظور به و گلوله برفی گیري

 انتخاب ما مطالعه در بایستی افراد تعداد چه که کرد مشخص قبل از تواننمی مصاحبه روش

 به ما آلایده طور به. شود شناسایی کامل طور به کیفی مطالعه در عالقه مورد پدیده تا شوند

 جدید هايداده که جایی برسیم؛ اشباع نقطه به که دهیممی ادامه زمانی تا اطالعات آوريجمع

                                                                                                                                               
1. Aleksic 
2. Demmer 
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. اندشده هم مثل و ندارد تفاوتی، ایمکرده آوريجمع قبًال که هاییداده با شده آوريجمع

 هدایت دقت با که مطالعه یک در که ندکمی بیان 1گوبا و لینکلن ) به نقل از1387( خواستار

 12 حدود با توانمی است، بوده تعاقبی و تکاملی صورت به نمونه انتخاب آن در و است شده

با توجه  .]29[ شد نخواهد 20 از بیشتر تعداد این احتماالً و رسید اشباع نقطه به کننده شرکت

- و اشراف مصاحبهاي اختصاص داده شده براي هر مصاحبه و تسلط دقیقه 90 به زمان حدود

به نقطه اشباع رسیده  یافته نیمه ساختار مصاحبه 10، پژوهشگر با انجام شوندگان بر موضوع

 در مصاحبه روش کارگیري کند که به) عنوان می1996( 2) به نقل از وال1387خواستار ( است.

-مراحل هفتگانه تعیین موضوع، طراحی، موقعیت مصاحبه، نسخه رعایت نیازمند تحقیقات

یند مصاحبه احاضر نیز فردر پژوهش ]. 70، ص 29دهی است [برداري، تحلیل، تایید و گزارش

  ین شرح بوده است:ه ااصلی مصاحبه ب هايلؤسمطابق مراحل هفتگانه وال انجام شده است. 

  چیست؟ هاي کوچک و متوسطشرکت آوريتاب بر ثرؤداخلی م عوامل ترینمهم شما نظر به )1

ي کوچک و هاشرکت آوريتاب خارج سازمان ی که درعوامل ترینمهم شما نظر به )2

  چیست؟ دهند،می قرار ثیرأت تحت را متوسط

 .دهدشوندگان را نشان میاي از اطالعات مربوط به مصاحبهجدول زیر خالصه
  شوندگان پژوهشاطالعات مصاحبه  1 جدول

  (سال) سن  (سال) سابقه کار  میزان تحصیالت  فعلیزمینه فعالیت   شماره

  36  11  کارشناسی ارشد  هاي دانش بنیانشرکت  1

  43  21  کارشناسی ارشد  هاي صنعتیخوشه کیفیت،  2

  37  12  کارشناسی ارشد  صنایع کوچک وريبهره  3

  30  5  کارشناسی ارشد  هاي دانش بنیانشرکت  4

  31  13  کارشناسی ارشد  خودرو تولید قطعات  5

  43  21  کارشناسی ارشد  طراحی کسب و کار  6

  42  20  دکتري  تولید قطعات خودرو  7

  33  8  کارشناسی  غیر فلزيصنایع کانی   8

  36  10  کارشناسی ارشد  صنایع شیمیایی  9

  60  30  فوق دیپلم  تولید لوله و اتصاالت  10

                                                                                                                                               
1. Lincoln & Guba 
2. Kvale 
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 شده تم استفاده تحلیل روش از ها، مصاحبه از آمده دسته ب هاي داده تحلیل و تجزیه براي

 ها، ایجادداده با شامل مراحل ششگانه آشنایی تحلیل تم 1کالرك و بران نظر براساس .است

گزارش  نهایت تهیهها و درتم نامگذاري و ها، تعریفتم ها، بازبینیتم اولیه، جستجوي کدهاي

 اصلی تم 9 مجموع در هاتم بازبینی مرحله انجام از پس کنونی در پژوهش .]30[ شودمی

 هفتگانه مراحل از کدام هر براي دبای یید روایی مصاحبه، اعتبارأبراي ت .آمدند به وجود نهایی

 . پژوهشگر]79، ص 29[ باشند موثق آمده دسته ب نتایج تا گیرد قرار توجه مورد پژوهش

 هايپژوهش پیشینه و نظري مبانی موضوع، انتخاب مرحله در مصاحبه روایی از اطمینان براي

 در اعتبار از اطمینان کسب است. براي کرده بررسی راآوري سازمانی تاب حوزه در شده انجام

طراحی مصاحبه مورد مطالعه قرار  هايروش زمینه در گوناگونی هايکتاب طراحی مرحله

 زیادي دقت هاالؤس دنکر مطرح شیوه در نیز پژوهشگر هامصاحبه انجام زمان گرفته است. در

به منظور کفایت روایی در نشود.  دارخدشه موقعیت مصاحبه اعتبار و کیفیت تا است کرده

ها و مصاحبه از حاصل شفاهی هايداده مرحله نگارش دو از پژوهشگر برداري،مرحله نسخه

 تحلیل اعتباربرداري استفاده کرده است. پرداز براي نسخهافزار واژهها به نرموارد کردن این داده

یید اعتبار مرحله تحلیل أبراي تدارد،  مصاحبه درها الؤس گنجانیدن چگونگی به بستگی

 سپس و شده پرسش شوندگانمصاحبه دیدگاه ازپژوهش  لهئمس خود مورد درنخست 

به همان  در مصاحبه ییدأاعتبار ت .است شده هدایت خاص ترتیب یک در مصاحبه ايهالؤس

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و  پایایی مصاحبه با کمک یکی ازپایایی مصاحبه اشاره دارد. 

 براي کدگذاران بین پایایی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش پایایی بین دو کدگذار

) به نقل 1387( خواستار .دست آمده ب درصد 70 برابر پژوهش این در هشد انجام هايمصاحبه

 اعتماد درصد باشد، قابلیت 60 از بیشتر پایایی میزان کند که اگربیان می )1996( از وال

 تحلیل پایایی میزان که کرد ادعا توانمی بنابراین .]79 ص ،29[ است یدأیت مورد هاکدگذاري

 تا است سعی شده دهی،مرحله گزارش اطمینان از رواییبراي  .است مناسب کنونی مصاحبه

 منظور به. باشند برخوردار باالیی درستی و صحت از شودمی ارائه نتایج قالب در که مطالبی

 سلسله تحلیل روش با مطابق زوجی مقایسات پرسشنامه نیزشناسایی شده  عوامل بنديرتبه

                                                                                                                                               
1. Braun & Clarke 
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هاي پرسشنامه با سپس داده .گرفت قرار از خبرگان نفر 14 اختیار در وشد  طراحی مراتبی

در پرسشنامه براي بررسی پایایی  .تجزیه و تحلیل شد 1چویس اکسپرت افزارنرم کمک

 کمتر ناسازگاري نرخ اگر واقعباید به نرخ ناسازگاري توجه کرد، در مقایسات زوجی

 به توجه با. است پایایی داراي پرسشنامه و بوده قبول قابل هامقایسه سازگاري باشد،1/0از

کلیه  از این رو بود، 1/0 از ترکوچک ناسازگاري در تمام موارد نرخ مطالعه این در اینکه

  .باشندمی برخوردار الزم سازگاري از هاماتریس

  

  تجزیه و تحلیل اطالعات - 4

  آوريثر بر تابؤم عوامل بنديو رتبه شناسایی - 4-1

هاي دستیابی به تم حوهها از تکنیک تحلیل تم استفاده شد، نبه منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه

کدهاي مصاحبه تشکیل  نخستکه  ین صورته اببوده است،  به صورت استقرایی نیز اصلی

بندي دسته هاي اصلیها در قالب تملفهؤها را دادند و سپس این ملفهؤمعیارها یا همان مزیر

   شدند؛

 کدهاي و انسانی نیروي عوامل تم دهندهتشکیل) زیرمعیار( هايلفهؤم زیر جدول مثال عنوان به

  .دهدمی نشان را آنها به مربوط

  دهنده تم نیروي انسانیهاي تشکیللفهؤم  2 جدول

  نیروي

  انسانی

سطح دانش و 

  مهارت
  }13خ 6{}14خ 1{

  }9م7}{11م 8}{9م 4{

  }21م 5{}12م 8{

  }6م 10{}17م 9{

کارگروهی و 

  مشارکت
  }12خ 1}  {3خ 2{

  }7م 8{}11م 4 {

 }6م 5 }  {7م 5 {

  }10م 7{}11م 5{

تعهد کارکنان به 

 سازمان

 }7 خ 3{}12خ 2{

  }1خ 6 {

  }9م 5   {}15م 4

  }10م 8{}15م7 {

  }7م10{}7م 9{

                                                                                                                                               
1. Expert Choice 
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 از پس .است کرده استفاده هاداده کدگذاري براي آیتم سه از پژوهشگر ،پژوهش حاضر در

 خط آنها زیر و مشخص مصاحبه هر کُدهاي پرداز،واژه افزارنرم با هامصاحبه حروفچینی

  به این مثال توجه کنید: .است شده کشیده

اینکه در برابر  ، احتمال}12م 8{شد توانمند و صاحب دانش برخوردار کارکنان از شرکتی اگر

   شود.می ضعیف بسیار بخورد شکست رویدادهاحوادث و 

 این در کُد شماره دهندهنشان چپ سمت از اول عدد. شودمی بنديدسته آیتم سه به کد این

 دو بین که فارسی حروفاست.  مصاحبه در کُد اُمین 12 کُد این مثال این در .است مصاحبه

. این کد هستند انمدیر براي) م( و انکارشناس یا و خبرگان براي (خ) شامل گیرندمی قرار عدد

 دهندهنشان نیز راست سمت آخر است. عدد شدهدهد که مصاحبه با مدیر انجام نشان می

  .است مصاحبه شماره

 دسته دو به متوسط و کوچک صنایع آوريتاب بر ثیرگذارأت عوامل کارگیري روش فوقهبا ب 

 پنج شامل سازمانیدرون عوامل. ندشد بنديتقسیم سازمانیبرون و سازمانیدرون عوامل کلی

 داخلی افزونگی وفروش  و بازاریابی ،عملیات و تولید ،انسانی نیروي ،مدیریت اصلی تم

 هايتشکل و هاانجمن ،دولت هايحمایت اصلی تم چهار نیز سازمانیبرون عوامل .شودمی

به منظور  .گیردمی بر در را خارجی افزونگی و سازمانی میان ارتباطات و همکاري صنفی،

روش تحلیل سلسله  پرسشنامه مقایسات زوجی مبتنی بر بندي عوامل شناسایی شده،رتبه

ها آوري پرسشنامههاي حاصل از جمعداده، سرانجام میان خبرگان توزیع شدو  مراتبی طراحی

جداول زیر  .یل و بررسی قرار گرفتمورد تحل 11 اکسپرت چویس ویرایش افزارنرم وسیلهبه

آوري را نشان ثر بر تابؤبندي عوامل ملویتوهاي اصلی و نتایج ادهنده تمهاي تشکیللفهؤم

  د:دهمی
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 زیرمعیارهاي عوامل درون سازمانی معیارها و بندياولویت  3 جدول

  سازمانی درون عوامل معیارهاي زیرمعیارها و  بندي رتبه جهت AHP روش به محاسبات نتایج

  اهمیت )زیر معیارهاي تشکیل دهنده(لفهؤم  اهمیت )معیارتم اصلی(  اهمیت  بعد

  درون

  سازمانی
750/0  

 273/0  مدیریت

 271/0  نگرش به تغییر

 178/0  تفویض اختیار

 160/0  1گريحس

 154/0 تفکر استراتژیک

 133/0 هاي نوآورانه کارکنانحمایت از ایده

  104/0  مدیریتتنوع مهارتی تیم 

  209/0  نیروي انسانی

  443/0  کارگروهی و مشارکت در امور سازمان

  387/0  سطح دانش و مهارت

  169/0  تعهد و احساس تعلق به سازمان

  209/0  تولید و عملیات

  344/0  کیفیت

  319/0  آالتنوسازي و راندمان ماشین

  234/0  پذیري خط تولیدانعطاف

توانمندي در نوآوري و توسعه 

  محصوالت جدید
104/0  

  171/0  افزونگی داخلی

هاي ذخایر نیروي انسانی در پست

  کلیدي
377/0  

 نیم قطعات اولیه، مواد احتیاطی ذخیره

  ساخته و محصول نهایی
297/0  

  225/0  ذخایر مالی

 و تجهیزات ساختها، زیر با مرتبط ذخایر

  کلیدي یدکی قطعات
100/0  

  137/0  بازاریابی و فروش

  380/0  معرفی و تبلیغات محصول

  290/0  کشف و توسعه بازار

  243/0  ارتباط با مشتري و دریافت بازخورد

  087/0  تحویل به موقع و خدمات پس از فروش

                                                                                                                                               
  دارد. اشاره بالقوه حالت در هافرصت و تهدیدات تشخیص و شناسایی و محیط پایش رصد و در مدیر توانایی به. 1
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  سازمانیزیرمعیارهاي عوامل برون معیارها و بندياولویت  4 جدول

  سازمانیبرون عوامل معیارهايزیرمعیارها و  بندي رتبه براي AHP روش به محاسبات نتایج

  )معیارتم اصلی(  اهمیت  بعد
 اهمیت 

 اهمیت  )معیارزیر( دهندههاي تشکیللفهؤم

  برون

  سازمانی

  ها وتشکل  250/0

  هاي صنفیانجمن

363/0 

 413/0  اصالح قوانین

 و هاایجاد زمینه همکاري میان شرکت

  آنها فروش ترفیع با مرتبط هايفعالیت
327/0 

برگزاري سمینار آموزشی و ارائه 

  ايخدمات مشاوره
260/0 

  دولت  حمایت

320/0  

 455/0 هاي مالیاتی و تخفیف معافیت

  320/0 ارائه تسهیالت با نرخ سود مناسب 

 139/0 هاي صادراتی مشوق

  086/0  کوچک صنایع پشتیبان سساتؤم ایجاد

  همکاري میان

  سازمانی
179/0 

با رقبا، نهادها و  و همکاري سازيشبکه

 هاي دیگرسازمان
500/0 

  500/0 بنیانهمکاري با مراکز علمی و دانش

  افزونگی

  خارجی
 - کنندگان و پیمانکاران متعددمینأت  138/0

  

خبرگان تکمیل و برگشت داده  وسیلهبهپرسشنامه توزیع شده، تمامی آن  14از مجموع 

-شرکت ازدرصد  42سن،  لحاظ دهندگان به پرسشنامه مرد بودند. ازشد. کلیه پاسخ

. گرفتند قرار سال 70 تا 40سنی طبقه در درصد 58 و سال 40تا  30 سنی طبقه در کنندگان
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 درصد 64لیسانس،  مدرك داراي آماري نمونه اعضاي درصد 22تحصیالت،  لحاظ از

دست ه مطابق نتایج ب .اندبوده دکتري مدرك داراي درصد14 و لیسانس فوق مدرك داراي

 سازمانی برون عوامل به نسبت بیشتري وزن از 75/0سازمانی با نمره  درون آمده، عوامل

اساس دیدگاه رثیرگذاري بیشتري دارند. بأت سازمان آوريتاب بر رو این از و برخوردارند

امتیاز بیشترین و عامل  273/0با  مدیریت عامل سازمانی عوامل درون بین خبرگان در

بعد از  امتیاز، کمترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. 137/0بازاریابی و فروش با 

در رتبه دوم قرار  209/0یکسان  امتیاز مدیریت، عوامل نیروي انسانی و تولید باعامل 

امتیاز  271/0با  تغییر به نگرش معیارمدیریت، زیرهاي مربوط به معیارزیرگرفتند. در بین 

ز بیشترین و کمترین اهمیت یترتیب حابه، امتیاز 104/0و تنوع مهارتی تیم مدیریت با 

 ترتیب،به و افزونگی داخلی تولید ،معیارهاي مربوط به نیروي انسانیدر بین زیرشدند. 

 377/0و ذخایر نیروي انسانی با امتیاز  344/0 با امتیاز کیفیت ،443/0امتیاز  کارگروهی با

- برون عوامل بین دراز دیدگاه خبرگان  .دادند اختصاص خود به را اولویت باالترین

و عامل افزونگی یشترین ب 363/0هاي صنفی با وزن و انجمن هاتشکل عامل ،سازمانی

مربوط به هاي معیارزیردر میان  کسب کردند.را اهمیت  کمترین138/0خارجی با وزن 

عامل همچنین  ردار است.واز باالترین اولویت برخ413/0با نمره قوانین  اصالحها، تشکل

معافیت مالیاتی با  معیاردر جایگاه دوم قرار گرفت و زیر 320/0هاي دولت با وزن حمایت

دولت به خود  هايمعیارهاي مربوط به حمایت/. باالترین اولویت را در میان زیر455نمره 

  اختصاص داد.

  

  گیرينتیجه - 5
-آوري صنایع کوچک و متوسط و رتبهثر بر تابؤپژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل م

مطالعه  نتایجدر مرحله شناسایی، بندي این عوامل از دیدگاه مدیران و خبرگان به انجام رسید. 

-درون عوامل شامل متوسط و کوچک صنایع آوريتاب بر ثرؤم عوامل که داد نشان حاضر

شناسایی شده بر  ثرؤترین عوامل ماي از مهمخالصه 5. جدول شودمی سازمانیبرون و سازمانی

  دهد:نشان می پیشین و پژوهش حاضر تحقیقاتآوري سازمانی را در تاب
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  حاضر پژوهش و پیشین تحقیقات در متوسط و کوچک هايآوري شرکتتاب ثر برؤم عوامل  5 جدول

   هاي کوچک و متوسطدر شرکت آوريثر بر تابؤعوامل م  پژوهشگر

دمر و 

  )2011همکاران(

موجود، حمایت مدیر عالی از نوآوري، تقویت شبکه دانش  به وضع وابستگی گذاشتن کنار

 سازيسازي نوآوري، پیادههاي جدید، بیرونیداخلی و خارجی، ساختار ارگانیک، کشف فرصت

  با مأتو نوسازي کارآفرینی، بر تمرکز با استراتژیک ریزيبرنامه

گذاري در منابع انسانی نوآور، حمایت سازي، قرارگیري در زنجیره ارزش مشتریان، سرمایهبهینه

  .هاي استراتژیکاز طرح

و  گوناسکاران

  )2011(دیگران

-توانمند -(جهانی شدن) خارجی -(رفتار سازمانی، ویژگی مدیریتی، کیفیت) داخلی

   مین، استفاده از تکنولوژي، بازاریابی، تولید سرمایه)أساز(یکپارچگی زنجیره ت

  )2014پال و دیگران(

 ؛گري، تصمیم مدیر عالی، رهبري، سالمت کارکنان)جمعی و حس (کار یادگیري و فرهنگ )1

لی، (ما هاارایی )د3؛ سازي)پذیري، نیرومندي و شبکه(افزونگی، انعطاف پذیري پویارقابت )2

  .مادي، شبکه، اجتماعی و نامشهود)

  )2011آتس و بیتیچی(
  مدیریت تغییر

  پژوهش حاضر
  .سازمانی: مدیریت، نیروي انسانی، تولید، بازاریابی و فروش، افزونگی داخلیدرون

  .هاي صنفی، همکاري میان سازمانی، افزونگی خارجیسازمانی: حمایت دولت، تشکلبرون

  

 باالتري ولویتا از سازمانیدرون عواملبندي عوامل شناسایی شده، رتبهمطابق نتایج حاصل از 

هاي کوچک و متوسط عامل در سطح شرکت. هستند برخوردارسازمانی نسبت به عوامل برون

ارد و از این رو در سازمانی دآوري ثیر را بر تابأمعیار نگرش به تغییر بیشترین تمدیریت با زیر

آوري یند تغییر بر تاباثیر فرأ) که مبتنی بر ت2011( آتس و بیتیچی هاي پژوهشراستاي یافته

 پژوهش حاضر لزوم توجه هرچه بیشتر به ارتقا از این رو]، 21باشد [صنایع کوچک بود، می

کند و به آنها مدیریت را به مدیران گوشزد می نوین هايشیوه یادگیري و مدیریتی دانش سطح

 تغییر مدیریت براي نیاز مورد هايتحول، قابلیت و تغییر استقبال از ضمن که دهدمی پیشنهاد

 شرکت شرایط به توجه با را تغییر مدیریت هاي دهند و استراتژي پرورش خود در را بخش اثر

از جمله تفویض اختیار  سایر زیرمعیارهاي مدیریتباالي با توجه به میزان اهمیت  .ندکن تدوین

 تفویض را اختیارات ضرورت، و امکان حد مدیران توصیه کرد که تاتوان به می ،گريو حس

 از قبیل روندها انواع بررسی و محیط پایش و تحلیل رصد، به نسبت کافی توجه باند و کن

 رو پیش تهدیدات و هافرصت به نسبت را خود گريحس بازار، قابلیت در تکنولوژي روند
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دوم را در بین عوامل  رتبهعملیات  و انسانی و تولید نیرويدهند. در این مطالعه عوامل  افزایش

معیارهاي نیروي انسانی، آوري به خود اختصاص دادند. در بین زیرثر بر تابؤدرون سازمانی م

) نیز بر نقش 2011( . در پژوهش ویلیام دمر و دیگرانداردرا  باالترین اولویتکارگروهی 

نوآوري و توسعه محصول به عنوان عواملی که بر محور و کارآفرین و نیروي انسانی دانش

توان بیان کرد می از این رو .]24گذارند، پرداخته شد [ثیر میأهاي کوچک تآوري شرکتتاب

که نتایج این پژوهش همسو با مطالعات ویلیام دمر بوده و با آن مطابقت دارد. به منظور ارتقا 

 بر شود که عالوهان آنها توصیه میهاي کوچک و متوسط به مدیرآوري شرکتسطح تاب

 هايدوره برگزاري با را آنها مهارت و دانش میزان کارکنان، میان در کارگروهی تشویق

 براي مثال( انگیزشی هايسیستم از استفاده بخشند. در ضمن بهبود خدمت ضمن آموزشی

 تشویق جهت دهیپاداش هايسیستم سازيپیاده یا و شرکت) سود در کارکنان کردن دخیل

 را سازمان به نسبت آنها تعهد افزایش و توصیه شده سازمان امور در فعال مشارکت به کارکنان

 باالترین زیحا کیفیت تولید، زیرمعیارهاي بین در پژوهش این در. داشت خواهد همراه به

 اقتصادي بنگاه هر کاري هاياولویت ترینمهم از کیفیت يارتقا کنونی شرایط در. بود اهمیت

 آوريتاب به دستیابی در کلیدي عوامل از یکی مستمر بهبود و کیفیت مبحث. رودمی شمار به

 مدیریتی هايویژگی همراه به کیفیت نیز) 2011( دیگران و گوناسکاران مطالعه در]. 25[ است

. شد گرفته نظر در کوچک هايشرکت آوريتاب بر ثرؤم داخلی عوامل جزء سازمانی رفتار و

 تقریبی شباهت ضمن حاضر پژوهش در آمده دسته ب نتایج که گرفت نتیجه توانمی بنابراین

 کیفیت مدیریت، جمله از عوامل از بعضی اشتراك و ثیرگذارأت عوامل بنديدسته نحوه لحاظ به

 است گوناسکاران توسط گرفته انجام پژوهش گسترش و بسط راستاي در فروش و بازاریابی و

 کیفیت مدیریت سیستم یک که داد پیشنهاد مدیران به توانمی کیفیت بهبود منظور به]. 22[

 اجراي و کارگیريهب با همچنین. کنند سازيپیاده تشریفاتی نه و واقعی صورت به را اثربخش

 دیگر هايتکنیک و سیکما شش کار، محیط آراستگی نظام موقع، به تولید همچون هاییبرنامه

 داد بهبود توجهی قابل حد تا را کاروکسب اصلی عملیات و تولیدي یندهايافر توانمی بهبود،

معیار . داد آنها تحویل موقع به و کرد تولید مشتري انتظار مورد کیفیت با محصوالتی و

آوري به خود اختصاص داد و ثر بر تابؤافزونگی داخلی رتبه سوم را در میان عوامل داخلی م

. برخورداري شرکت از ردترین اهمیت را دابیشدر بین زیرمعیارهاي آن، ذخایر نیروي انسانی 
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علمی به  و منسجم پروري و تدوین برنامهذخایر نیروي انسانی مستلزم توجه به اصل جانشین

 در را آخر رتبه بازاریابی و فروش است. عامل سازي و تربیت افراد کارآمدجایگزین منظور

معرفی  آن، زیرمعیارهاي بین در و داد اختصاص خود به آوريتاب بر ثرؤم داخلی عوامل میان

ثر ؤهاي کوچک و متوسط باید با تبلیغات ممدیران شرکت .دارد را ولویتا باالترین محصول

هاي نوین بازاریابی همواره به دنبال توسعه و کشف بازارهاي محصوالت و استفاده از شیوه

معیار صنفی با زیر هايانجمن و هاتشکل عوامل به ترتیب نیز سازمان بیرون درجدید باشند. 

از باالترین اولویت برخوردار  معیار معافیت مالیاتیبا زیر دولت هايحمایتاصالح قوانین و 

شود که اصالح قوانین و مقررات را در صنفی پیشنهاد میهاي تشکل نمسئوالبه  د.بودن

را  و مراکز علمی، پژوهشی هاو زمینه همکاري میان شرکت هاي کاري خود قرار دهنداولویت

اجرایی کشور نیز  مدیران. دولت و هاي تحقیق و توسعه فراهم سازندبه منظور انجام فعالیت

هاي مالیاتی و بهبود دسترسی واحدهاي تخفیفسازي قوانین و مقررات، سادهتوانند با می

  ثیر مثبتی بگذارند.أآوري آنها تبه منابع مالی بر تاب کوچک و متوسط
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