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پردازد. پژوهش با درک نقش و اهمیت توانمندسازی کسب و کارهای کوچک یان میبن 
 و متوسط و با توجه به ضعف مطالعات پیشین 

در خصوص معرفی یک مدل جامع توانمندسازی در این کسبب و کارهبا اجبرا گردیبد.     
هبا اسبتداده   ی دادهبرای به دست آوردن مدل از چارچوب آمیخته ترکیبی در گبردآور 
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-و در بخش کمی،از تکنیک دیمتل جهت تعیین رابطه علی متغیرها استداده شد. یافته

های بخش کیدی نشان داد که مدل توانمندسازی کسب و کارهای کوچبک و متوسبط   
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 مقدمه  

به عنوان سبتون   های در حال توسعه، کسب و کارهای کوچک و متوسطامروزه در کشور

و رشبد  شبوند زیبرا آنهبا نقبش قاببل تبوجهی در اشبتغال        فقرات هر اقتصاد شناخته می

اقتصادی و تحرک نوآوری و خالقیت دارند. به طبور کلبی، کسبب و کارهبای کوچبک و      

بیشترین مشاغل تاسیس شبده را تشبکیل داده )کورویتبای، یاجیبد، خطیببی و       متوسط،

( و به عنبوان منبعبی ببرای موفقیبت کسبب و کارهبای ببزرن در آینبده         5161، 6اعظم

(، بیبان کردنبد   5161(. زعدر و مصطدی )5161، 5جی، کای و رامایا شوند )انشناخته می

در اقتصادهای توسعه یافته )کشورهای با درآمد باال(، کسبب و کارهبای   که بطور متوسط 

-% به تولید ناخالص داخلی و اشبتغال کمبک مبی   12% و 22به ترتیب و متوسط کوچک 

و کارهبای  کسبب  کنند. در کشورهای در حال توسعه )کشبورهای ببا درآمبد متوسبط(،     

% در کبل اشبتغال   12% به تولید ناخالص داخلبی و  11به طور متوسط و متوسط کوچک 

% به تولید ناخالص داخلی 11کنند. به همین ترتیب، در اقتصادهای کم درآمد، کمک می

هبای کوچبک و متوسبط    کنند. بنابراین، اهمیت شرکت% به کل اشتغال کمک می11و 

(. در 5161، 8هر کشور قابل انکار نیست )زعدبر و مصبطدی   برای رشد اقتصادی و توسعه

ها از نوع کسب و کارهای کوچک و متوسبط هسبتند کبه    % شرکت32ایران نیز، بیش از 

پبور،  انبد )اسبماعیل  % ارزش افزوده را به خود اختصاص داده81% نیروی کار و تقریباً 18

 (.6811حسینی و جعدرپور،  یعقوب

های تولید و توزیع در تولید و ارتباطات، تحوالتی در روش های جدیدبا ظهور فناوری

ساختار تشکیالتی این کسب و کارها پدید آمده که عموماً بر اهمیت واحدهای کوچک و 

رغم اهمیت باالی اینگونه کسب و کارها در توسعه کشورها، اما متوسط افزوده است. علی

(. اغلب 5161، 4نشده است )الدریتها توجه آنطور که شایسته است به رشد و توسعه آن

شبان دارنبد   این کسب و کارها دوام و بقای کمی به خصبوص در مراحبل اولیبه فعالیبت    

هببا بببه دلیببل ناسببازگاری و نبباتوانی در رهبببری، کببارآفرینی و (. آن5163، 2)سببایدیکیو

هبای  های زیادی مواجه هستند. عدم وجود سیاسبت های فنی هنوز هم با چالشتخصص

ولبت، تبامین مبالی کبافی، هزینبه بباالتر ببرای انجبام کسبب و کبار، حبداقل            مناسب د

هبا و  ها و سیاستوری کم، عدم کدایت زیرساختدستمزدها، دسترسی به فناوری و بهره
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های اساسبی ببرای اینگونبه کسبب و کارهبا      های اقتصادی متناقض جهانی چالشمحیط

 (.5161، 1؛ رای و هاتاک5161جی و همکاران، محسوب هستند )ان

ها هر روز بر میزان ابهام، عدم قطعیت و پیچیدگی کسب و کارهبای  وجود این چالش

ها را دچار تغییر اساسی های کلیدی آنافزاید که این امر شایستگیکوچک و متوسط می

هایی استداده نمایند تبا ضبمن   ها و استراتژی کند. مدیران باید در این شرایط از روشمی

(. یکبی از ایبن   5163، 1شان نیز دست پیدا کنند )هبالتون رقبا به اهدافپیشی گرفتن از 

ها، توجه به توانمندسازی کسب و کارهبا اسبت. توانمندسبازی کسبب و کارهبا      استراتژی

کند که یکی از عواملی است که مدیران و کارکنان را تشویق و تمرکززدایی را تسهیل می

جدید و نوآوری و حدظ مزیت رقبابتی کسبب و   های این دو در نهایت منجر به ایجاد ایده

(. 5163، 1مولینبا و کاینباک  ؛ گبوتیرز، ببارالس  5163، 3شوند )هنانوزاپاتبا و پیبرو  کار می

های فردی، ببه مبدیران   های شرکت و قابلیتتوانمندسازی کسب و کار با افزایش قابلیت

رقابتی عمل کننبد   های محیطدهد تا به سرعت و به درستی در پاسخ به پویاییاجازه می

(. توجببه بببه 5161، 61شببان را همببوار کننببد )آکینیمببی و راه مزیببت رقببابتی شببرکت 

توانمندسازی در بسیاری از کسب و کارهای کوچک برای بهبود کیدیت خدمات، نوآوری 

ببرداری  هایی را جهت بهرهرود. توانمندسازی، فرصتو افزایش رضایت مشتری به کار می

استعدادهای هر شخصی در کسب و کار را در اختیار مدیریت قبرار   ها واز همه توانمندی

 (.5168، 66دهد )بارتلت و گوشالمی

تبوان از دو جنببه بیبان کبرد. ابتبدا از دیبدگاه سبانتور، نبومیر و         خالء نظری را می

(، اگرچه تا کنون به توانمندسازی کسب و کارهای کوچبک و متوسبط   5161) 65موریس

ای کببه در تحقیقببات پرداختببه شببده اسببت، امببا هنببوز تحقیقببات منسببجم و یک ارچببه 

ها و ابعادی است، وجود توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط شامل چه مولده

( نیز بیان شده است کبه  5161)( و رای و هاتاک 5161ندارد. دوم، در تحقیقات الدریت )

هبا یبا کسبب و کارهبا     تاکنون تحقیقات توانمندسازی بدون درنظر گرفتن اندازه سازمان

بررسی شده است، اما توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط متداوت از کسبب  

و کارهای بزرن است که کمتر در تحقیقات نظری بدان توجه شده اسبت. ببا توجبه ببه     

گدته شده که در تحقیقات با آن روببرو هسبتیم، تحقیبق حاضبر ببا روشبی       خالء نظری 

ترکیبی آمیخته سعی در برطرف کردن آن داشته و ابتبدا ببا رویکبردی کیدبی سبعی در      
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بنیبان چبه   های توانمندسازی کسبب و کارهبای دانبش   پاسخ به این سوال دارد که مولده

سبوال اسبت کبه رواببط درونبی      هستند و س س با رویکرد دیمتل به دنبال پاسخ به این 

 های مطرح شده چگونه است؟مولده

 مرور ادبیات تحقیق  

 توانمندسازی کسب و کارها

که فشارهای رقابتی زیبادی امبروزه ببه کسبب و کارهبا ببه خصبوص کسبب و         از آنجایی

کارهای کوچک و متوسط وارد شده است، کسب و کارها بایستی ایبن فشبار را از طریبق    

هنانوزاپاتبا و  آفرینی و ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه کاهش دهند )توانمندسازی، کار

تغییرات و پویایی محیط رقابتی، کسب و کارها را وادار ساخته است تا ببه  (. 5163پیرو، 

های کارآفرینانه روی آورده و خود را در جهت توانمند شدن، نوآور ببودن و  سمت فعالیت

توانمندسازی رویکردی چندجانببه اسبت کبه    سازند. های موجود آماده استداده از فرصت

ساز نوآوری و خلق ثبروت ببرای   های مختلف شرکت پرورش یافته و  زمینهدر آن قابلیت

(. توانمندسازی تالشی برای ارائه فرصت 5161، 68شود )مولهادی و اعظمکسب و کار می

ست ببرای تقویبت   و شایستگی دادن به افراد شرکت است. در واقع توانمندسازی تالشی ا

هبا ببه منظبور توانبایی تعیبین آینبده اسبت        منابع و مشارکت عمومی در بهبود ظرفیبت 

(. توانمندسببازی کسببب و کببار نتیجببه قابببل تببوجهی از 5163، 64)انببداریانتو و سببیاریف

پیامدهای کسب و کار است که در بین دانشگاهیان و صاحبان کسب و کبار مبورد توجبه    

 (.5161، 62کرستودولور، کرگدو و پالیهاواداناقرار گرفته است )لئونیدو، 

-کننده سالمت اقتصادی کشور مبی های کوچک و متوسط، تضمینتوانمندی شرکت

های اقتصادی به خصوص در کشورهای در حبال  باشد و مانند س ر محافظ در برابر شوک

(. از دیببدگاه کارآفرینانببه،  5163، 61کنببد )هاشببیم، رازا و مینببای توسببعه عمببل مببی 

مندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط اشاره به توانایی بقا، رشد و مشبارکت در  توان

، 61های اینگونه کسب و کارها دارد )آهنی، رحیم و نیالشیایجاد اشتغال و کاهش چالش

هبای کوچبک و متوسبط، جلبوگیری از اهبداف و       (. هدف از توانمندسازی شبرکت 5161

تبوان انتظبار   توسط اسبت. همچنبین مبی   های کوچک و م های ناسالم میان شرکت رقابت
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های کوچک و متوسبط ایجباد شبود.     داشت که با توانمندسازی، رابطه خوبی بین شرکت

های کوچک و متوسط از طریق زیر انجام شود. )الف( احیا و تقویبت   توانمندسازی شرکت

 در سیسبتم اقتصبادی ملبی، ب( احیبا و تقویبت     های کوچک و متوسبط  جایگاه شرکت

با بهبود دسترسی آنهبا ببه سبرمایه، فنباوری، اطالعبات و       ی کوچک و متوسطها شرکت

بازارها و همچنین بهبود اوضاع تجاری، ج( بهینه سازی استداده از منبابع و توسبعه و )د(   

 (.5162، 63توسعه قدرت منابع محلی )موآفی

عوامل مختلدی در ارتباط با توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسبط مطبرح   

های بندیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در دستهند. این عوامل در پژوهشهست

هبای توانمندسبازی کسبب و کبار     دهنده مولدبه مختلدی قابل طرح بوده و به نوعی شکل

هبای دولتبی و قبانونی،    هستند. از دیدگاه محققین مختلف این عوامل عبارتند از: حمایت

ب و کارها و عوامل مبالی حمبایتی )مولهبادی و    های کسعوامل مربوط به کاهش ریسک

هبای مبدیریتی، حمایبت سیاسبی اجتمباعی،      هبای فبردی، شبیوه   (، ویژگی5161اعظم، 

)هنانوزاپاتبا و پیبرو،    سبازی هبای شببکه  طراحبی شبغل و اسبتراتژی   های  رهبری، ویژگی

 ینانببه و عوامببل بازاریببابی )هاشببیم وکارآفر هبباییسببتگیشا یببا،پو هبباییببتقابل(، 5163

هبای برندسبازی )سبایدیکیو،    (، عوامل مرتبط ببا بازاریبابی و اسبتراتژی   5163همکاران، 

المللبی، چبابکی ببرای    پبذیری ببین  هبای کارآفرینانبه، رقاببت   (، شناسایی فرصبت 5163

(، فناوری، تجارت 5163، 61پاسخگویی به مشتریان )جولیانی، آگور، کرسنا و ماهاردیکا

(، مبدیریت مشبارکتی، الگوسبازی،    5161)البدریت،   های فنباوری الکترونیک، زیرسیستم

هبای کالمبی )ابراهیمبی و    تشویق هدفمند و برقراری رابطه احساسی و پبرورش مهبارت  

حمبایتی، مبدیریتی، فنباوری اطالعبات، انگیزشبی و      -( و عوامل زیرساختی6811علوی، 

 (.6811آموزشی )احمدپور داریانی، 

 پژوهش  روش

شود. در تحقیق حاضر به دلیل اینکه مبدل خاصبی   جام میاین تحقیق با روش آمیخته ان

در زمینببه مببورد نظببر ارائببه نشببده اسببت، الزم اسببت ابتببدا درک الزم از ابعبباد پدیببده   

بنیان به دست آید. ایبن عمبل ببا    توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش

هبا،  یبل مصباحبه  د. در این مرحله با رویکرد کیدبی و تحل مانجام پژوهش کیدی به عمل آ
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مدلی از توانمندسازی برای اینگونه کسب و کارها ارائه شبد. سب س در مرحلبه کمبی ببا      

-ها بر یکدیگر مبی استداده از تکنیک دیمتل به بررسی روابط درونی و تاثیرپذیری مولده

هبای نیمبه سباختاریافته    ها در بخش کیدبی، مصباحبه  ابزار اصلی گردآوری دادهپردازیم. 

انبد و در بخبش کمبی،    وش تحلیل تم مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفتبه است که با ر

مقایسات زوجی است که از طریبق نتبایج بخبش     ها، پرسشنامهابزار اصلی گردآوری داده

   اند.مورد تحلیل قرار گرفتهکیدی استخراج شده و با استداده از تکنیک دیمتل 

ان مبرتبط ببا موضبوع    و کمبی شبامل خبرگب    کیدبی  بخبش  در تحقیق آماری جامعه

مدیریت منابع انسانی به خصوص مباحث توانمندسبازی در کسبب و کارهبای کوچبک و     

گیری هدفمند استداده شبد.  باشد. در تحقیق حاضر از روش نمونهبنیان میمتوسط دانش

-مصاحبه به اشباع رسید. خصوصیات جمعیبت  62در این تحقیق پژوهشگر پس از انجام

 در جدول زیر ارائه شده است: کنندگانشناختی مصاحبه

 شوندگان)ترسیم نویسندگان(شناختی مصاحبه. خصوصیات جمعیت1جدول 

 شونده کد مصاحبه تحصیالت یا تجربیات مرتبط تحصیالت جامعه آماری
 I1 پژوهشگر حوزه منابع انسانی دکترا زن

 I2 استاد دانشگاه دکترا مرد
 I3 استاد دانشگاه دکترا مرد

 I4 مدیر منابع انسانی دکترا مرد

 I5 مدیر منابع انسانی دکترا مرد

 I6 سرپرست منابع انسانی دکترا مرد

 I7 مدیر منابع انسانی دکترا مرد

 I8 بنیانمدیرعامل شرکت دانش دکترا مرد

 I9 بنیانمدیرعامل شرکت دانش دکترا مرد

 I0 کارشنار منابع انسانی کارشناسی ارشد مرد

 I1 کارشنار منابع انسانی ارشدکارشناسی  مرد

 I12 پژوهشگر حوزه منابع انسانی دکترا مرد

 I13 سرپرست آموزش کارشناسی ارشد زن

 I14 پژوهشگر حوزه منابع انسانی کارشناسی ارشد زن

 I15 پژوهشگر حوزه منابع انسانی کارشناسی ارشد مرد

 
-)اعتبارپبذیری(، قابلیبت انتقبال )انتقبال    روایی در بخش کیدی از نظر قابلیت اعتبار 
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پبور،   )مبرادی، ایمبانی   گرفبت پذیری( و قابلیت تایید )تاییدپذیری( مبورد بررسبی قبرار    

(. برای تقویت و غنای بیشتر روائی صوری تحقیق، نتبایج  6811آراستی و محمدکاظمی، 

-نبش های منابع انسانی کسب و کارهای کوچبک و متوسبط دا  به برخی از خبرگان حوزه

ها دریافت گردید. برای رسیدن به قابلیت انتقال، از توسبعه و  بنیان ارائه شد و نظرات آن

های مطالعه در طول مرحلبه گبردآوری اسبتداده شبده اسبت.      توصیف غنی مجموع داده

هبا  همچنین برای رسیدن به قابلیت تایید که همان قدرت تحلیل و دقت داده و تایید آن

های ضببط شبده بعبد از ببه دسبت      ها، اسناد و فایلیه یادداشتهای خام و کلاست، داده

ها، از روش پایبایی ببازآزمون   برای سنجش پایایی مصاحبه آمدن نتایج، مجدداً مرور شد.

های انجام گرفته، سبه  استداده شده است. برای محاسبه پایایی بازآزمون، از بین مصاحبه

روزه  51ببار در یبک فاصبله زمبانی      هبا دو مصاحبه انتخاب شده است و هر کبدام از آن 

، تعداد کل توافقبات  665روزه برابر  51کدگذاری شدند. تعداد کل کدها در فاصله زمانی 

اسبت. بنبابراین،    58و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمبان براببر    41بین کدها برابر 

از آنجبایی کبه   اسبت.   35/1های انجام شده در این تحقیق برابر پایایی بازآزمون مصاحبه

 گیرد.ها مورد تایید قرار میاست، قابلیت اعتماد کدگذاری 1/1این مقدار، بیشتر از 

 های پژوهش یافته

( ببا ارسبال   61که در شرایط کنونی )ویرور کووید  در این مرحله پس از انجام مصاحبه

اده از ها همبراه ببود، ببا اسبتد    شوندگان و دریافت پاسخهای تشریحی برای مصاحبهسوال

ها انجام شدند. در این قسمت مطابق با روند کدگذاری تحلیل تم روش کدگذاری، تحلیل

بر اسار تدسیر محقق، پنج بعد توانمنبدی کارآفرینانبه، توانمنبدی فنباوری، توانمنبدی      

-بازاریابی، توانمندی فردی و توانمندی مالی استخراج شد که هر کدام دربردارنده دسبته 

شبوندگان  هبای کالمبی مصباحبه   باشند که در کدگبذاری بباز از گویبه   ها میای از مولده

استخراج شده است. الزم به ذکر است که بیان گردد به دلیبل اینکبه در کدگبذاری سبه     

های فرعی و اصلی در نظر گرفتبه شبده اسبت و ببا توجبه ببه محبدودیت        سطح برای تم

ها، به شرح شکل دگذارینویسنده در نگارش، به صورت خالصه نتایج به دست آمده از ک

 ای از کدگذاری در جدول زیر تشریح شده است:( نشان داده شده است. نمونه6شماره )
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 ای از کدگذاری مصاحبه. نمونه2جدول 

 تم اصلی
)الیه  

 (6سطح 

 تم فرعی
)الیه سطح  

5) 

 تم فرعی
 (8)الیه سطح  

 کد باز
 )متن مصاحبه( 

توانمندی 
 بازاریابی

قابلیت 
 پذیری رقابت

-قابلیت بین

سازی/  المللی
 پاسخگویی/ چابکی 

ای خدمات یا محصوالت ارئه شده کسب و کار باید بگونه
باشد که توان رقابت با رقبای داخلی و خارجی را داشته 
باشد/ کسب و کارها باید با ایجاد فرآیندهای چابک و 

 پذیری خودشان را باال ببرند.پذیر، رقابتانعطاف

قابلیت 
 توسعه بازار

برندسازی و توسعه 
محصوالت جدید/ 
تمرکز بر مشتری/ 
 تمرکز بر رقبا

کسب و کارها باید برای موفقیت در بازار به خصوص در 
بازارهایی که با پویایی و پیچیدگی خاصی روبرو است، 
توجه به برند و برندسازی را به طور ویژه مدنظر داشته 

ارها بر نیازهای مشتریان باشند / تا زمانی که کسب و ک
تواند به بازارهای بیشتری دست پیدا تمرکز نکنند، نمی

 کنند.

 

هبا ببر یکبدیگر از    در مرحله بعد برای تعیین روابط درونی ابعاد و میبزان تاثیرپبذیری آن  

 یرواببط علب   یالگبو  ییشناسبا  متبل ید کیهدف تکنتکنیک دیمتل استداده شده است. 

مبورد   یازدهیب صبورت امت  شدت ارتباطات را ببه  کیتکن نیاست. ا اریدسته مع کی انیم

را  ریآنها را تجسس نموده و روابط انتقبال ناپبذ   تیقرار داده، بازخورها توأم با اهم یبررس

. محصول نهایی فرآیند دیمتل، ارائه تصویری است کبه پاسبخگو ببر اسبار آن     ردیپذ یم

کنبد  میبان معیارهبا را مشبخص مبی    های خبود را سبازمان داده و جهبت رواببط     فعالیت

(. در روش دیمتببل از پرسشببنامه مقایسببات 6812زاده، انصبباری و اسببماعیلیان، )حبیببب

شبود تبا میبزان    دهنبده خواسبته مبی   شود. در این پرسشنامه از پاسخزوجی استداده می

ثیر تا تبا  1های دیگر را ارزیابی کند )از بدون تاثیر: برتری/تاثیر/اهمیت یک عامل بر عامل

هبای زیبر ببرای تحلیبل     شود. گام( و این ارزیابی از هر دو جهت انجام می4بسیار شدید: 

 پرسشنامه دیمتل طی شده است:
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 های صورت گرفته شده مصاحبه  . نمایی از کدگذاری6شکل 

در تکنیک دیمتل، جهت کمی سازی مدل کیدبی بدسبت آمبده، پبس از بدسبت آوردن      

ی و نرمالسباز اقبدام ببه    ،ساتیمقا یبرا یزبان یها اریمق بر اسار نظر خبرگان نیانگیم

، در نهایبت  میمسبتق  ریب و غ میشدت ممکن )معکور( روابط مستقهای  سیمحاسبه ماتر

 ؛آمد مطابق جدول زیر بدست رهایمتغ یریرپذیو تاث تیاهم

 اهمیت و تاثیرپذیری متغیرها. 3جدول 

 D R D+R D-R جهینت

 8211/6 6142/5 4112/1 1116/6 یفرد یتوانمند

 316/1 3362/6 2415/1 8465/6 یمال یتوانمند

 -6258/1 1113/6 1116/1 3681/1 نانهیکارآفر یتوانمند

 -4153/1 2116/6 1612/6 2481/1 یابیبازار یتوانمند

 -2824/6 4686/5 1148/6 4811/1 یفناور یتوانمند
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 دیمتل: تکنیک به با توجه

 است. بیشتر شاخص آن اهمیت باشد، بیشتر شاخصی برای D+R مقدار هرچه -

  D-R مقبدار  اگبر  اثرگبذار و  شباخص  شبود، آن  مثبت D-Rمقدار  شاخص یک برای اگر -

ببر اسبار مباتریس رواببط     باشد. لذا با توجه به نتبایج و   می اثرپذیر شود، شاخص مندی

ببرای پرهیبز از   ، عوامبل ببر یکبدیگر   و اثرپذیری  مستقیم و غیرمستقیم شدت اثرگذاری

 آورده شده است. زیرشلوغی در شکل 

 
 نمودار علت و معلولی .5شکل 

توانمندسازی کسب و  بر تاثیرگذار همانطور که نشان داده شده است مطابق نتایج؛ عوامل

 تمرکبز  نتیجبه  در کارهای کوچک و متوسط، توانمندی فردی و توانمنبدی مبالی ببوده؛   

شبامل؛   تحقیبق  ایبن  تاثیرپذیر نیبز در  عوامل باشد. املعو این روی بر کسب و کارها باید

 هستند. توانمندی کارآفرینانه، توانمندی بازاریابی و توانمندی فناوری

 گیری بحث و نتیجه

بنیبان  در این تحقیق مدل مناسب توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش

کارآفرینانه، توانمندی فنباوری،   با روشی آمیخته ارائه شد. این مدل از پنج بعد توانمندی

هبای هبر   مالی تشکیل شده است. مولده فردی و توانمندی بازاریابی، توانمندی توانمندی
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ها به دست آمد. با در نظر گبرفتن اینکبه هبدف از    کدام از این ابعاد با توجه به کدگذاری

هبای  ههای مختلف مطبرح شبده در زمینب   توانمندسازی کسب و کارها، توسعه توانمندی

تواند ببرای توسبعه و   دهد که توانمندسازی میمختلف کسب و کار است، نتایج نشان می

 ای داشته باشد.های مختلف مطرح شده نقش عمدهقابلیت توانمندی

توانمندی فردی به عنوان اولین بعد شناخته شده و مهبم در توانمندسبازی کسبب و    

هبایی دارد کبه در کارکنبان    قابلیبت  کار مطرح شده است. توانمندسازی فردی اشاره ببه 

شبوند کبه باعبث    ها به نوعی فردی محسوب میکسب و کار مشهودتر بوده و این قابلیت

شوند. توانمندی فبردی در دو مقولبه قابلیبت مبدیریتی     توسعه توانمندی کسب و کار می

 سبازی و همچنبین توانبایی اسبتراتژیک( و قابلیبت توسبعه      )توانایی ایجاد رابطه و شبکه

های ملمور و غیرملموسی که بر پرورش متخصصانی تاکیبد دارد  سرمایه انسانی )قابلیت

هبای فبردی   که برای دستیابی به اهداف کسب و کار و استداده بهینه از دانش و مهبارت 

(، 5163(، و سبایدیکیو ) 5163کنند( دیده شده است. در این راسبتا هبالتون )  تالش می

سازی را جزء مهمبی از توانمندسبازی کسبب و    و شبکهعواملی همچون قابلیت مدیریتی 

ای ببوده اسبت کبه از نتبایج     اند. توانایی استراتژیک نیز  از جمله مولدهکار در نظر گرفته

 مصاحبه استخراج شده است.

توانمندی مالی به عنوان دومین بعد شناخته شده که باعث شکل دادن توانمندسازی 

اشاره به فرآیندی دارد که به انتخاب راهکار کارآمبد   شود. توانمندی مالیکسب و کار می

و اثربخش مالی منتج خواهد شبد. انتخباب راهکبار مناسبب مسبتلزم کسبب اطالعبات،        

پردزاش و تجزیه و تحلیل اطالعات مالی مناسب است. توانمندی مالی در مقولبه قابلیبت   

د مبالی( دیبده شبده    گذاری خطرپذیر، سواهای سرمایهتامین مالی )قوانین مالی، صندوق

است. این بعد در تحقیقات مختلف مربوط به عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفتبه و در  

تحقیقات توانمندسازی ببه نبدرت دیبده شبده اسبت. از جملبه مولدبه جدیبدی کبه در          

ها شناسایی شده است، جبران برخی از کمبودهای دانشبی مبالی ببا اسبتداده از     مصاحبه

 گذاری خطرپذیر است.مایههای سرخدمات صندوق

سومین بعد شناسایی شده توانمندسازی کسب و کبار، توانمنبدی کارآفرینانبه اسبت.     

-فرایندی دارد که از طریق فعالیت کارآفرینی تقویت مبی توانمندی کارآفرینانه اشاره به 

شود. توانمندی کارآفرینانه در چهار مقولبه قابلیبت شناسبایی فرصبت، قابلیبت نبوآوری،       
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قابلیت ائتالف کارآفرینانه و قابلیت کارآفرینانه دیده شده اسبت. ایبن بعبد در تحقیقبات     

مربوط به توانمندسازی در تحقیقات مختلدی اشاره شده است ولی بایبد ببه ایبن مسبئله     

ها بیشتر در کسب و کارهای بزرن  این موضوع را مورد بررسبی  توجه داشت که اکثر آن

کارآفرینانببه؛ آریانببا، سببیاهویی و  (، موضببوع شایسببتگی5161انببد. آکینیمببی )قببرار داده

(، نیببز 5163(، موضببوع فرهنببر کارآفرینانببه و هاشببیم و همکبباران )5161محمببودی )

های شناسبایی شبده   اند. مولدههای کارآفرینانه را در توانمندسازی مطرح کردهشایستگی

هبای جدیبد اسبتخراج از    قابلیت نوآوری و قابلیبت ائبتالف کارآفرینانبه از جملبه مولدبه     

 شوند.ها شناخته میمصاحبه

چهبارمین بعببد توانمنببدی بازاریببابی اسببت. توانمنبدی بازاریببابی اشبباره بببه  فرآینببد   

ای دارد که در آن کسب و کارها منابع خبود را ببرای درک پیچیبدگی نیازهبای      یک ارچه

ابتی ببه کبار   خاص مشتریان و دستیابی به یک تمایز نسبی در محصوالت برای برتری رق

پذیری دیده های قابلیت توسعه بازار و قابلیت رقابتبرند. توانمندی بازاریابی در مقولهمی

( و  جولیبانی و همکبباران  5163شبده اسبت. توانمنببدی ببازار در تحقیقبات سببایدیکیو )    

(، اشاره شده است که به عنوان عامبل مهمبی در توانمندسبازی کسبب و کارهبا      5163)

های فرعی شناسایی شده در توانمنبدی بازاریبابی توسبعه    یکی از مقوله اند.شناخته شده

المللبی )دانشبجویان   رفتارهای شهروندی برنبد و اسبتداده از پتانسبیل نیبروی کبار ببین      

های مصاحبه استخراج شده و در ها( است که از کدگذاریخارجی جذب شده در دانشگاه

 تحقیقات قبلی مشاهده نشده است.

ای متنوع از انمندی فناوری است. توانمندی فناوری اشاره به مجموعهپنجمین بعد تو

هایی دارد که کسب و کارها برای کسب، استداده و تطبیبق و تغییبر فنباوری الزم    توانایی

هایی همچون سواد اطالعبات و دیجیتبالی، زیرسباخت    دارند. توانمندی فناورانه در مقوله

راستایی استراتژیک فناوری اطالعات مطرح شده های اطلالعاتی و همها و فناوریسیستم

شبان توانمنبدی   (، در تحقیقبات 5161و همکباران )  کورویتبای ( و 5161است. البدریت ) 

تواند منجر به توانمندسازی کسب و کبار شبود، مطبرح    فناورانه را به عنوان بعدی که می

ژیک فنباوری  تبوان اشباره کبرد کبه مقولبه همراسبتایی اسبترات       اند. در این بعد مبی کرده

هایی های فناوری اطالعات از جمله مقولههای استراتژیک با برنامهاطالعات و ادغام برنامه

 بوده است که از تحقیق حاضر به دست آمده است.
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شود با توجه به بعد مهم توانمنبدی فبردی، مبدیران کسبب و     در نهایت پیشنهاد می

سازی بین افراد و بین کسبب و کارهبا   هبنیان به توانایی ایجاد رابطه و شبککارهای دانش

سازی کسب و کبار  ها و دانش به شبکهگذاری ایدهاشتراکب ردزاند. تا با هدف تبادل و به

توصبیه  مبدیران و مسبئولین   ببه  با توجه به بعد شناسایی شده توانمندی مالی،  ب ردازند.

و متوسبط   بنیبان کوچبک  به قابلیت تامین مالی توسط کسب و کارهبای دانبش  شود  می

دهنبدگان  های مالی و توسعهآپهای خطرپذیر، ظهور استارت. توسعه صندوقتأکید کنند

 ها در این امر کمک نماید.تواند به آنهای مالی میفناوری

هبای اسبتراتژیک آینبده    گبردد تبا فعالیبت   بعد توانمندی کارآفرینانه پیشنهاد می در

انطباق پیدا کند. همچنین این کسبب و   کسب و کار با شرکای تجاری این کسب و کارها

توانند با مشارکت با سایر کسب و کارهای مکمبل خبود ببرای جبذب مشبتری      کارها می

 اقدام کرده و توانمندی خود را در این زمینه افزایش دهند.

تا دانش بازاریابی که متمرکز بر مشتریان و  شود توصیه میدی بازاریابی نبعد توانم در

توانبد اهبداف و   است در بین کسب و کارها افبزایش یاببد. ایبن امبر مبی     متمرکز بر رقبا 

های بازاریابی کسب و کارهبا  های کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده و  قابلیتاستراتژی

 را افزایش دهد.  

های طرح شبده واحبد فنباوری    گردد  که استراتژیبعد توانمندی فناوری پیشنهاد میدر 

توانبد  کسب وکار باشد. استداده از ابزار فناوری اطالعات همچنین مبی  هایمطابق با استراتژی

های بین واحدهای کسب و کبار نیبز اسبتداده شبود و اینکبه زمینبه تببادل و        برای هماهنگی

 کنندگان و شرکای تجاری به صورت آنالین فراهم شود.همکاری با تامین

پذیری نتبایج در جوامبع   یمتا برای تعم شود آینده توصیه میدر نهایت برای محققین 

آماری مختلف، تحقیق را به صورت کمی مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. ببا توجبه ببه    

ابعاد پیشنهادی، هبر کبدام از ایبن ابعباد کبه متغیرهبای مهبم و اثرگبذاری ببر توسبعه           

های کسب و کارهستند، به صورت جداگانه مورد بررسی و سنجش قرار گرفتبه  توانمندی

 تواند مورد مقایسه قرار بگیرد.ها در تحقیقات بعدی میو نتایج آن
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Abstract 

This study aimed at designing a model of empowerment for 

knowledge based small and medium-sized enterprises. We 

conducted this study, considering the shortages of previous studies 

on comprehensive empowerment model of SMEs. We used a 

mixed method to collect data. The statistic population in both 

qualitative and quantitative parts of the study included 

academicians and the experts from SME enterprises. In qualitative 

part of the study, we conducted a semi-structured interviews and in 

quantitative part, pairwise comparison questionnaire was used to 

be filled by experts. Data were collected in qualitative part of the 

study by a semi-structured interviews and in quantitative part; 

pairwise comparison questionnaire was used for expert survey. We 

used theme analysis in the qualitative part of the study and the 

DEMATEL method for quantitative part of the study. The findings 

of theme analysis showed that the knowledge-based SME 

empowerment model is consisted of five dimensions; individual, 

financial, entrepreneurial, marketing and technology 

empowerment. The quantitative findings indicated that the factors 

affecting SME empowerment are individual and financial 

empowerment and impressible factors are entrepreneurial, 

marketing, and technology empowerment. 

 

Keywords: Empowerment, Individual Empowerment, Financial 

Empowerment, Small and Medium-Sized Business Knowledge 

Base. 

 

 


