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  چکیده  

ي صنعتی بر کیفیت و کـارکرد  سیاستگذارهدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیري است که ساختار 

یـاز بـا اسـتفاده از ابـزار     موردني ها دادهشده در حوزه صنایع کوچک و متوسط دارد.  یطراحهاي  یاستس

 ان در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دست آمـده و نظر صاحبخبرگان و  ی ازنظرسنجپرسشنامه و با 

ن و همچنین روش حداقل مربعات یدمفري، آزمون ا نمونهتک  tهاي تحقیق از آزمون  یهفرضبراي آزمون 

شده براي حمایت از صنایع  یطراحهاي  یاستس جزئی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که

نگـري،   یندهآیري، پذ انعطافها و معیارهایی چون پایداري و  یژگیوکوچک و متوسط در کشور، از منظر 

د. ایـن امـر باعـث    وضعیت مطلوبی قرار ندارن گستردگی در بودن، عمومیت داشتن و دار هدفینی، ب واقع

هـا (راهنمــاي عمـل بــودن،    یاســتسي اصــلی مـورد انتظــار از ایـن   هـا  نقــششـده اســت کارکردهـا و   

) به نحو مناسبی محقق نگردد. در ایـن  ها برنامهی، تأمین منافع عمومی و ارزیابی و کنترل کنندگ هماهنگ

داري  یمعنـ  طور بهي استگذارسیتحقیق نشان داده شده است که نامناسب بودن بعد عینی و ذهنی ساختار 

 هاي مرتبط با صنایع کوچک و متوسط نقش داشته است. یاستسدر نامناسب بودن کیفیت و کارآمدي 

  

، کـارکرد  هـا  اسـت یسي، کیفیـت  سیاسـتگذار صنایع کوچـک و متوسـط، سـاختار     واژگان کلیدي:

  ها استیس

  

  

                                                        
1 - ( مسئول نویسنده  ) azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir 
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 مقدمه -1

عبارتی است که مایکل شوماخر در بیان اهمیت و جایگاه صنایع  "کوچک زیباست” 

وکارهاي صنعتی و  کسب  کوچک مطرح نموده و در زمان خود از یک تحول بنیادي در عرصه

ایجاد تغییرات اساسی در ساختار توسعه صنعتی خبر داده است. تغییر و تحوالتی که در 

ت صنعتی رخ داده و در اثر آن جایگاه صنایع کوچک و ي و تقاضاي محصوالفناورهاي  حوزه

 پذیري ناشی از متوسط از مقام صنایع محکوم به شکست و ناتوان در رسیدن به رقابت

هاي  برداري از فرصت هاي اقتصادي به مقام صنایع چابک و فعال و قادر به استفاده و بهره صرفه

  وکار تغییر یافته است.  در حال تحول بازار کسب

، صنایع کوچک و متوسط نقش توسعه درحالیافته و  توسعهامروزه در بسیاري از کشورهاي 

تر درآمد و  توزیع عادالنه، ی در رشد صنعتی، ایجاد اشتغال و کارآفرینیتوجه قابلو جایگاه 

در حال فزونی است.  روز روزبهپاسخگویی به نیازهاي در حال تغییر بازارها داشته و این نقش 

توسط مرکز آمار ایران و وزارت  منتشرشدهن، در کشور ما به گواه آمار و اطالعات یباوجودا

درصد  95 بر بالغتعداد  ازنظرصنعت، معدن و تجارت، علیرغم اینکه صنایع کوچک و متوسط 

بخش صنعت داشته و توان  افزوده ارزشدهند، سهم ناچیزي در ایجاد  یماز صنایع را تشکیل 

ی حاکی از خالف روندي نوع بهدر حال کاهش است. این امر  روز بهروزآنها  یريپذ رقابت

یافته در ارتباط با روند رو به رشد صنایع کوچک و  توسعهاست که در اغلب کشورهاي 

بدیهی عوامل متعددي در تشدید چنین امري دخیل است.  طور بهمتوسط محقق شده است. 

ي مرتبط با صنایع سیاستگذاري حمایتی و ها و ساختارها یاستسین این عوامل، تر مهمیکی از 

و پویایی الزم جهت پاسخگویی به نیازهاي  کوچک و متوسط است که از سازگاري، تناسب

   این دسته از صنایع برخوردار نیست.

 ،یري و چابکی بیشترپذ انعطافصنایع کوچک و متوسط در قیاس با صنایع بزرگ، در عین 

ي ها برنامهها و  یتحمابوده و نیازمند  تر شکنندهو  تر ساسحدر برابر فشارهاي ناشی از رقابت 

طلبند.  یمي خاص خود را سیاستگذارها و نظام  یاستسي هستند که فرد منحصربهخاص و 

ها و  ترین برنامه روست که موضوع حمایت از صنایع کوچک و متوسط به یکی از اساسی ازاین

تبدیل شده است. این  توسعه یافته و درحال هاي اغلب کشورها اعم از کشورهاي توسعه سیاست

ي را براي توسعه صنایع کوچک و متوسط نشان سیاستگذارطبعاً نقش و اهمیت موضوع  امر

ي مفید و مؤثر در حوزه صنایع کوچک و متوسط خود نیازمند ایجاد و سیاستگذاردهد. البته  می

ي است تا بتواند سیاستگذاري الزم و طی فرایند علمی و منطقی سیاستگذاراستقرار ساختار 

هایی شود که زمینه رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط  منجر به طراحی و اجراي سیاست
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ها و ساختار  یاستسرا فراهم نماید. در این مطالعه سعی بر آن است تا از طریق بررسی 

 ها و موانع کاستی، ي موجود در کشور در حوزه توسعه صنایع کوچک و متوسطسیاستگذار

هاي مرتبط با توسعه صنایع کوچک و متوسط بررسی  موجود در حوزه ساختارها و سیاست

  ها اصالحی جهت رفع مشکالت ارائه گردد.  شده و پیشنهاد

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

 1هاي خرد، کوچک، متوسط و بزرگ به بنگاهآنها  ها بر اساس اندازه بندي بنگاه تقسیم

هاي خاص  ها از نیازها، مسائل و چالش است که هر گروه از این بنگاهجهت داراي اهمیت  ازآن

ي خاص سیاستگذارها و نظام حمایتی و  ها، سیاست به خود برخوردارند و پاسخگویی به آن

بندي بر اساس معیارهایی چون تعداد کارکنان، میزان دارایی و  طلبد. این تقسیم خود را نیز می

پذیرد. البته درکشورهاي مختلف بسته به ساختار اقتصادي و  میها صورت  میزان سرمایه بنگاه

هایی در مرزبندي صنایع  صنعتی و همچنین میزان در دسترس بودن دادها و آمارها تفاوت

  وجود دارد. 

، که ناشی از 2تفکیک صنایع کوچک و متوسط از صنایع بزرگ با هدف رفع شکست بازار

است و مبناي اصلی تعریف صنایع کوچک و متوسط است، صورت پذیرفته آنها  اندازه کوچک

بسته به شرایط اقتصادي این  شود. ازآنجاکه در کشورهاي مختلف، مرز شکست بازار، تلقی می

رو تعریف صنایع کوچک و متوسط و مقیاس آن نیز متفاوت  کشورها متفاوت است، ازاین

  ). 601: 1382نیلی، ( خواهد بود

المللی از قبیل سازمان توسعه  اي بین هاي توسعه سازمانشده توسط  مرور تعاریف ارائه

صنعتی ملل متحد( یونیدو) و کشورهاي مختلف در این رابطه، حاکی از آن است که براي 

دسته بندي و تفکیک مرز بین صنایع کوچک و بزرگ از معیارهاي متعددي همچون تعداد 

شود. اما در این میان معیار تعداد  می کارکنان، میزان دارایی و گردش مالی سالیانه بهره گرفته

فصل مشترك معیارهاي مورداستفاده در اغلب کشورها بوده و بر این اساس، عنوان   بهکارکنان 

را صنایع کوچک، شاغل  نفر 49تا  10را صنایع خرد، صنایع بین شاغل  نفر 10صنایع زیر 

را شاغل  نفر 250داراي بیش از را صنایع متوسط و صنایع شاغل  نفر 250تا  40صنایع بین 

نمایند. در ایران نیز مالك تقسیم بندي صنایع، تعداد کارکنان و مشابه  صنایع بزرگ محسوب می

را صنایع متوسط و شاغل  نفر 150تا  49تقسیم بندي فوق بوده با این تفاوت که صنایع داراي 

  ند.کن می را صنایع بزرگ محسوبشاغل  نفر 150صنایع داراي بیش از 

                                                        
1- Micro, Small, Mediom and Large Enterprise 
2- Market Failure 
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  ي توسعه صنایع کوچک و متوسطها استیس

منزله راهنماي عمل، مد نظر  که بهتلقی کرد  یک برنامه عمومیعنوان   به توان یمسیاست را 

کند؛ ضمن آنکه مدیران قرارگرفته و نحوه اجراي برنامه را براي مسئوالن اجرایی معین می

ي توسعه ها استیس .)210: 1379یان، رضائ( آید براي کنترل عملیات به شمار می يوسیله مؤثر

و از طرف  شود یمي عمومی محسوب ها استیسدر زمره  طرف کیازصنایع کوچک و متوسط 

  . دیآ یمي صنعتی به شمار سیاستگذاردیگر بخشی از 

استقرار و ، ي دولت در ایجادها يریگ میتصمی مش خط کننده انیبي صنعتی ها استیس

، بهبود عملکرد دولت و اقدامات ساختارها ریزاستمرار فرایندهاي توسعه از طریق ایجاد 

 منزله  به صنعتی شده و همچنین کار و  کسبحمایتی است که منجر به توسعه فضاي 

). 1383نیلی، ( ي فراگردهاي فرایند پویاي توسعه صنعتی استساز نهینهادراهبردهاي تقویت و 

  به توان یمي توسعه صنایع کوچک و متوسط را ها استیسگرفتن تعاریف فوق،  با در نظر

ي صنعتی کشور ها استیسي از ا رمجموعهیزعنوان   بهي عمومی و ها استیسبخشی از عنوان 

ي این دسته از صنایع طراحی و اجرا ریپذ رقابتتلقی نمود که با هدف توسعه و ارتقا 

  .گردند یم

  ها استیس کارکرد

ی، تأمین منافع عمومی، روشن ساختن روح قوانین و کنندگ هماهنگراهنماي عمل بودن،  

ي ها استیسو کارکردهاي  ها نقش نیتر مهماز  توان یمرا  ها برنامهمقررات و ارزیابی و کنترل 

  ).24-22: 1380عمومی برشمرد( الوانی، 
  

  

  

  .)1380ي توسعه صنایع کوچک و متوسط( با اقتباس از الوانی، ها استیسکارکردهاي  -1شکل 

توسعه صنایع کوچک و متوسط،  يها استیسو کارکردهاي اساسی  ها نقشیکی از  

و نهادهاي متولی در امر توسعه صنایع  ها سازمانی ده جهتدر هدایت و آنها  توانمندسازي

در حوزه صنایع کوچک و متوسط  شده یطراحي ها استیسکوچک و متوسط است. همچنین 

صنایع کوچک و متوسط طراحی شده در کارکردهاي سیاستهاي  

هدایت و راهبري 

 نهادهاي مرتبط

ایجاد هماهنگی بین 

 نهادهاي مرتبط

تأمین منافع عمومی در 

 حوزه صنایع کوچک

ارزیابی و کنترل برنامه 

 ها
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ي متعدد متولی این صنایع ها سازمانی بین هماهنگالزم است از قدرت کافی در ایجاد 

 ي مرتبط با توسعه صنایع کوچک و متوسط بایدها استیسبرخوردار باشند. عالوه بر این، 

منافع کل جامعه در حوزه صنایع کوچک و متوسط باشند. یکی  کننده نیتأمو  کننده نیتضم

این است  در حوزه صنایع کوچک و متوسط شده یطراحي ها استیسي اساسی ها نقشدیگر از 

و نهادهاي  ها سازماناز طرف  اجراشدهي ها برنامهی و کنترل اقدامات و در ارزیاب تواند یمکه 

  متولی در حوزه توسعه صنایع کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

  ها استیس)ي ها یژگیوکیفیت (

ی ایفا خوب بهرا  الذکر فوقي ها نقشي عمومی براي اینکه بتوانند کارکردهاي و ها استیس

از طریق  ها استیسبرخوردار باشند. کیفیت  قبول قابلنمایند، الزم است از کیفیت مناسب و 

یی چون ها یژگیو .)1380(الوانی،  ی استبررس قابلو خصوصیات  ها یژگیوي از ا مجموعه

گستردگی و  عمومیت داشتن،، بودن دار هدف، ینیب واقعي، نگر ندهیآ ي،ریپذ انعطافپایداري و 

ي ها استیسبه  میتعم قابلکه  داند یمي عمومی ضروري ها استیسیانگر بودن را براي نما

  توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز هستند.
  

  

  

  

  .)1380ي توسعه صنایع کوچک و متوسط( با اقتباس از الوانی، ها استیسي ها یژگیوکیفیت و  -2شکل 

آن تغییر  تبع بهي تجاري و ها تیفعالبا توجه به تغییرات در حال شتاب در عرصه صنعت و 

ي مرتبط با توسعه صنایع کوچک و متوسط ها استیسالزم است  وکار کسبمحیط و فضاي 

براي این دسته از صنایع  وکار کسببتوانند از انعطاف الزم براي فراهم نمودن فضاي مناسب 

ي ها تیواقعلزوم توجه به آینده تحوالت صنعتی و در نظر گرفتن امکانات و  برخوردار باشند.

ي مناسب توسعه صنایع کوچک و متوسط ها استیسي مهم ها یژگیوحاکم بر جامعه یکی از 

 که یدرصورتدر حوزه صنایع کوچک و متوسط  شده یطراحي ها استیس. رود یمبه شمار 

باشند  روزمره طراحی و تدوین شده هدف و نیت مشخصی را دنبال نکرده و مبتنی بر شرایط

 نخواهند بود. داربرخوري و اثربخش الزم در امر توسعه صنایع کوچک و متوسط کارآمداز 

ویژگیهاي سیاستهاي توسعه صنایع 

 کوچک و متوسط

پایداري و انعطاف پذیري 

 سیاستها

آینده نگري و واقع بینی 

 سیاستها

 هدفدار بودن سیاستها

داشتن سیاستهاعمومیت   

 گستردگی سیاستها

 نمایانگر بودن سیاستها
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براي تأمین منافع یک گروه  که یدرصورتي توسعه صنایع کوچک و متوسط ها استیسهمچنین 

 توانند ینمو از جامعیت و گستردگی الزم برخوردار نباشند،  شده یطراحو یک عده خاص 

رهنمون شوند. با توجه به جامعیت و  جامعه را به هدف توسعه صنایع کوچک و متوسط

 وکار کسبي متعدد ها بخشو  ها حوزهوضوع توسعه صنایع کوچک و متوسط که بر فراگیري م

 منظور بهي طراحی شوند که از گستردگی و پوشش الزم ا گونه به ها استیسنظر دارد، الزم است 

  ي مرتبط برخوردار باشند.ها حوزهرفع نیاز در تمامی 

   ي صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسطسیاستگذارساختار 

بخشی عنوان   بهي معطوف به صنایع کوچک و متوسط سیاستگذارکه (ي صنعتیسیاستگذار

هاي صنعتی با  یاستسفرآیند پیوسته تدوین، تصویب و بازنگري  )شود یماز آن محسوب 

یگر د عبارت به). 495: 1381(نیلی،  صنعتی است وکار کسبهدف توسعه و بهبود فضاي 

ي عمومی دانست سیاستگذارنوعی  منزله بهتوان  یما ي صنایع کوچک و متوسط رسیاستگذار

پردازد. از واژه ساختار نیز تعابیر و  یمکه به مسائل خاص مرتبط با صنایع کوچک و متوسط 

 "ساختار"، 2و گرین وود 1ي مختلفی وجود دارد. به عقیده محققانی چون هینیگرها برداشت

آید و  یمفرآیند روابط متقابل اعضا به وجود یک وسیله و ابزار بسیار پیچیده کنترل است که در 

گردد. تعیین چگونگی روابط متقابل بین اعضا توسط این ساختار  یمدائم تجدید  صورت به

در خصوص  شده ارائهبا در نظر گرفتن تعاریف ). 83: 1376، 3(هال پذیرد یمصورت 

ي را به روابط و مناسبات سیاستگذارساختار  توان یمآنها  و تلفیق"ي سیاستگذار"و  "ساختار"

هاى اجتماعى یک جامعه که  یا گروه ها سازماننسبتاً ثابت و تقریباً پایدارى اطالق نمود که میان 

، درواقعاند، برقرار باشد.  ها و هنجارهاى فرهنگى گرد آمده تحت مجموعه مشترکى از ارزش

ده و ترتیب و تنظیم در چارچوب این روابط، طراحی شاي  در هر جامعه قوانین و مقررات

از بعد عینی یا  اند عبارتگردد که  یمدو بعد اصلی تشکیل  ي ازسیاستگذارهر ساختار  یابد. مى

 درگروي سیاستگذاربدیهی پویایی و تکامل ساختار  طور بهملموس و بعد ذهنی یا شناختی. 

  پویایی و تکامل هر دو بعد عینی و ذهنی است. 

  

  

  

                                                        
1- Heyniger  
2- Green wood 
3- Hall  
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  ملموس  یا عینی بعد

 از يا مجموعه ي صنایع کوچک و متوسطسیاستگذاربعد عینی یا ملموس ساختارهاي 

در  که است ها مجموعه این انسانی اعضاي و نهادهاي مرتبط با این صنایع و ها سازمان

عنوان   به و نمایند یم ایفا را يا عمده ي مرتبط با صنایع کوچک و متوسط نقشسیاستگذار

بعد عینی یا ملموس ساختار  .کرد یادآنها  از توان یم ساز یمتصم و تصمیم گیر يها مجموعه

توان به ساختار عینی نیز تعبیر نمود خود به دو دسته قابل تقسیم  یمي که از آن سیاستگذار

کننده و  یینتعي از ساختارهاي عینی رسمی هستند که قانون و شهروندان ا دستهاست. 

یررسمی هستند که به دست غهستند. دسته دیگر از ساختارهاي عینی آنها  مشروعیت بخش به

  شوند.  یمرهبران و روسا انتخاب 

  ذهنی یا شناختی بعد 

مرتبط با  انسیاستگذار يها ینیب جهان و ها نگرش از مجموعه یک پیوستگی طرز به بعد ذهنی

 این اساس برکه  شود یم این صنایع اطالق مختلف مسائل به نسبت صنایع کوچک و متوسط

به  يسیاستگذار فرایند در سازي تصمیم و يریگ میتصم به مربوط امور ینیب جهان و نگرش

 ها تیذهنو  ها خواسته، ها نگرشبر اساس این مجموعه  ها استیس درواقع .رسد یم سرانجام

، انسیاستگذارساختار ذهنی  ي دیگران درها خواسته. زیرا تصور شود یمو پایدار  شکل گرفته

ي در چگونگی ا مالحظه قابلاین بعد از ساختارها تأثیرات  درواقع. کند یمپیدا  شکل سیاست

به دو دسته  تواند یم. ساختارهاي ذهنی نیز ندینما یمي ساختارهاي عینی ایفا ریگ شکل

   ساختارهاي ذهنی ایدئولوژیکی و ساختارهاي ذهنی رئالیست تقسیم شود.

توان به  یمي، سیاستگذارساختار  دهنده شکلعد عینی و ذهنی ب قرار دادنبا در کنار هم 

ي توسعه صنایع کوچک و متوسط دست یافت. این تصویر سیاستگذارتصویري از ساختار 

ي در حوزه توسعه سیاستگذارنشان داده شده است. ساختار مطلوب  3شکل  در اجمال به

ه و نقص در هریک از این ابعاد صنایع کوچک و متوسط متأثر از هر دو بعد عینی و ذهنی بود

ي توسعه صنایع کوچک و متوسط سیاستگذارمنجر به نقص و ناسازگاري در کل ساختار 

کننده  ینتضمتواند  ینمیگر عدم تناسب و سازگاري بین این دو بعد هرگز د عبارت بهشود.  یم

هاي توسعه صنایع کوچک و متوسط باشد. این امر یکی از  یاستسطراحی و اجراي مناسب 

 درهاي مربوط به توسعه صنایع کوچک و متوسط در اغلب کشورهاي  یاستسمشکالت عمده 

 موردشود. در این کشورها عمدتاً ساختارهاي ملموس  یمیافته محسوب ن توسعهو  توسعه  حال

اما به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ  اند رفتهگ  شکلیاز براي حمایت از صنایع کوچک و متوسط ن
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هاي کارآمدي در این  یاستسو متوسط،  کوچکمرتبط با چگونگی توسعه صنایع  و دانش

  گردند. ینمزمینه طراحی و اجرا 
  

  

  

  

  

    

  

  .ي توسعه صنایع کوچک و متوسطسیاستگذاربعد عینی و ذهنی ساختار  -3شکل 

ي صنایع کوچک و متوسط سیاستگذاربین تمامی ابعاد عینی و ذهنی مرتبط با ساختار 

این امر است که  کننده انیبي سیاستگذارارتباط و تعامل وجود دارد. نگرش سیستمی در 

ي مطلوب و مناسب در حوزه صنایع کوچک و متوسط مستلزم وجود تمامی ابعاد ها استیس

  . ي استسیاستگذار

مطالعات متعددي که در  باوجودنه تجربی پژوهش باید اذعان نمود که در خصوص پیشی

ی ساختار شناس بیآساست، به موضوع  افتهی انجامي مختلف صنایع کوچک و متوسط ها حوزه

ي ها استیسي صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط و تأثیر آن بر کارکرد سیاستگذار

به  توان یممرتبط در این زمینه  نسبتاًات پرداخته نشده است. از میان مطالع شده یطراح

UNIDO مطالعات سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
)، سازمان 2001( 2)، هال هیل2003( 1

)، سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط 3OECD )2004 هاي اقتصادي و توسعه همکاري

، )2007( 6اُباسارنوستد و ، )2010( 5نولرس و وینتج)، 2014( 4)، دوتا و اب2002پاکستان (

) اشاره نمود که 1390) و امین بیدختی و زرگر (1386مداح و یزدانی راد (، صلواتی سرچشمه

                                                        
1- United Nations Industrial Development Oganization 
2- Hal Hill 
3- Organization for Economic Co-operation and Development 
4- Dutta and Abe 
5- Nauwelaers and Wintjes 
6- Westhead and Ucbasaran  

ذهنی و شناختی بعد عینی و ملموس بعد   

( اجرایی، تقنینی و ازمانها و نهادهاس

نظارتی) مرتبط با صنایع کوچک و 

 متوسط

بودجه و امکانات الزم براي حمایت از 

 صنایع کوچک و متوسط

ابعاد ساختار 

سیاستگذاري 

توسعه صنایع 

 کوچک و متوسط

نوع و میزان تعامل و ارتباط بین نهادها 

و سازمانهاي متعدد در حوزه 

 سیاستگذاري صنایع کوچک و متوسط

دانش و تخصص سیاستگذاران و 

صنایع کوچک و  متولیان در حوزه

 متوسط

نگرش، فرهنگ و طرز تلقی 

سیاستگذاران و متولیان در ارتباط با 

 صنایع کوچک و متوسط

قوانین، الگوها و ابزارهاي الزم براي 

 حمایت از صنایع کوچک و متوسط
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ی بر مسائل و مشکالت صنایع کوچک و متوسط و راهکارهاي نوع بهدر اغلب این مطالعات 

  حمایتی از این صنایع تأکید شده است. 

ي بر سیاستگذارنگی تأثیر ساختار جهت بررسی چگو با عنایت به مبانی نظري تحقیق،

ي پژوهش به ها هیفرضدر حوزه صنایع کوچک و متوسط،  شده یطراحي ها استیسکارکرد 

  شرح زیر مطرح شده است:

در حوزه صنایع کوچک و متوسط تفاوت  شده یطراحي ها استیسفرضیه اول: کارکرد  -

 ي با وضعیت مطلوب دارد.دار یمعن

تفاوت  در حوزه صنایع کوچک و متوسط شده یطراحي ها استیسفرضیه دوم: کیفیت  -

 ي با وضعیت مطلوب دارد.دار یمعن

ي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران از سیاستگذارفرضیه سوم: بعد عینی ساختار  -

 وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. 

ي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران سیاستگذارفرضیه چهارم: بعد ذهنی ساختار  -

 ضعیت مطلوبی برخوردار نیست. از و

کیفیت  ي بردار یمعني تأثیر مثبت و سیاستگذارفرضیه پنجم: بعد عینی ساختار  -

 در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران دارد.  شده یطراحي ها استیس

ي بر کیفیت دار یمعني تأثیر مثبت و سیاستگذارفرضیه ششم: بعد ذهنی ساختار  -

 در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران دارد. شده یطراحي ها استیس

ي بر کارکرد دار یمعني تأثیر مثبت و سیاستگذارفرضیه هفتم: بعد ذهنی ساختار  -

 در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران دارد. شده یطراحي ها استیس

ي بر کیفیت دار یمعني تأثیر مثبت و سیاستگذارفرضیه هشتم: بعد ذهنی ساختار  -

 در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران دارد. شده یاحطري ها استیس

ي بر ساختار دار یمعني تأثیر مثبت و سیاستگذارفرضیه نهم: بعد ذهنی ساختار  -

 ي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران دارد. سیاستگذار

در حوزه صنایع کوچک و متوسط تأثیر  شده یطراحي ها استیسفرضیه دهم: کیفیت  -

   در ایران دارد. ها استیسبر کارکرد این  يدار یمعنمثبت و 

  مدل مفهومی پژوهش

ي بر سیاستگذارجهت بررسی میزان تأثیر ساختار  الگوي مفهومی پژوهش 4در شکل 

است.  شده دادهشده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران، نشان  یطراحهاي  یاستسکارکرد 

ي صنایع سیاستگذارخصوص ساختار  این الگو با در نظر گرفتن آنچه در پیشینه تحقیق در
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مطرح شد،  هاي صنایع کوچک و متوسط ها و کارکردهاي سیاست کوچک و متوسط و ویژگی

طور مستقیم بر کیفیت  ي بهسیاستگذارطراحی گشته است. بر اساس این الگو بعد عینی ساختار 

گذارد. همچنین  میشده در حوزه صنایع کوچک و متوسط اثر  هاي طراحی و کارکرد سیاست

کارکرد این  طور غیرمستقیم نیز بر ها به بعد عینی و ذهنی از طریق متأثر نمودن کیفیت سیاست

   ها اثرگذارند. سیاست

  

  

  

  

  

  

  

  .مدل مفهومی پژوهش -4شکل 

اند  ي از سه مؤلفه استفاده شده است که عبارتسیاستگذاربراي سنجش بعد عینی ساختار 

الگوها و ابزارهاي حمایتی و وجود ، ها، وجود قوانین از میزان تناسب کمی و کیفی سازمان

 گویه استفاده شده است. 11امکانات. براي سنجش وضعیت این سه مؤلفه از بودجه و 

استفاده شده است که  ي نیز از سه مؤلفهسیاستگذارهمچنین براي سنجش بعد ذهنی ساختار 

تخصص  دانش و ان نسبت به صنایع کوچک،سیاستگذاراند از نگرش و طرز تلقی  عبارت

هاي متولی صنایع  بین نهادها و سازمان تعاملو  ان در خصوص صنایع کوچکسیاستگذار

گیري  گویه استفاده شده است. براي اندازه 10کوچک. براي سنجش وضعیت این سه مؤلفه از 

ها و  اند از هدایت سازمان ها از چهار مؤلفه استفاده شده است که عبارت کارکرد سیاست

ها و روشن ساختن  رل برنامهی الزم بین نهادها، ارزیابی و کنتهماهنگنهادهاي متولی، ایجاد 

ها نیز از شش مؤلفه میزان پایداري و  روح قوانین و مقررات. براي سنجش کیفیت سیاست

دار بودن  ها، میزان هدف بینی سیاست واقع نگري و ها، میزان آینده پذیري سیاست انعطاف

مایانگر بودن ها و میزان ن ها، میزان گستردگی سیاست ها، میزان عمومیت داشتن سیاست سیاست

ی از خبرگان نظرسنجي مذکور از طریق ها مؤلفهبهره گرفته شده است. میزان تمامی  ها سیاست

   و کارشناسان در طیف بسیار کم تا بسیار زیاد مشخص شده است.

  

  

بعد عینی ساختار سیاستگذاري صنایع 

 کوچک و متوسط

بعد ذهنی ساختار سیاستگذاري صنایع 

 کوچک و متوسط

کیفیت سیاستهاي صنایع 

  کوچک و متوسط

کارکرد سیاستهاي صنایع 

  کوچک و متوسط
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  روش شناسی پژوهش -3

روش تحقیق در زمره تحقیقات  ازنظرهدف، تحقیقی کاربردي است و  ازنظراین تحقیق 

 1394تا نیمه اول سال  1393 . این تحقیق در بازه زمانی ابتدايقراردادتوصیفی و پیمایشی 

اعم از دانشگاهی و ( نظران صاحبو جامعه آماري این تحقیق را کلیه کارشناسان و  افتهی انجام

. متأسفانه تعداد افرادي که از آگاهی و تخصص دهند یماجرایی) مرتبط با این حوزه تشکیل 

ي مرتبط با آن سیاستگذارو ساختارهاي  ها استیسالزم در خصوص صنایع کوچک و متوسط، 

برخوردار باشند، با محدودیت مواجه است و همین امر منجر به محدود شدن حجم نمونه در 

براي تعیین حجم نمونه از  این تحقیق شده است. با توجه به محدود بودن تعداد پاسخگویان،

 نظر صاحبکارشناس و  120روش نمونه در دسترس استفاده شده است. در این راستا تعداد 

پرسشنامه تکمیل و عودت  81ي مکرر تعداد ها يریگیپشناسایی شد و با توزیع پرسشنامه و 

  پرسشنامه مورد قبول واقع شد. 78آنها  گردید که از میان

بخش است. در بخش اول  3مشتمل بر  ها دادهي آور جمعبراي  شده یطراحپرسشنامه  

ی در خصوص میزان آشنایی پاسخگویان با مقوله سؤاالتجمعیت شناختی،  سؤاالتعالوه بر 

ي در این حوزه طرح شده است. در بخش دوم که با سیاستگذارصنایع کوچک و متوسط و 

به بعد عینی  سؤال 11است، ي در نظر گرفته شده سیاستگذارهدف بررسی وضعیت ساختار 

به  سؤال 7به بعد ذهنی اختصاص یافته است. در بخش سوم  سؤال 9ي و سیاستگذارساختار 

از  شده مطرح سؤاالتاختصاص دارد.  ها استیسنیز به ویژگی  سؤال 7و  ها استیسکارکرد 

) براي پاسخ ي(از کامالً موافق تا کامالً مخالفا درجه 5بسته بوده و طیف لیکرت  سؤاالتنوع 

در نظر گرفته شده است. با توجه به نبود پرسشنامه استاندارد مشابه در این حوزه، این آنها  به

و با استناد به ادبیات نظري و  شده ارائهمحقق ساخت بوده و با توجه به مدل مفهومی  پرسشنامه

و اساتید  نظران صاحب تقویت روایی پرسشنامه از نظر منظور بهطراحی گشته است.  تجربی

دانشگاه و گنجاندن نظرات اصالحی آنان استفاده شده است. با توجه به اینکه ضریب آلفاي 

، "يسیاستگذاربعد ذهنی ساختار "، "يسیاستگذاربعد عینی ساختار "ي ها سازهکرونباخ براي 

به  75/0و  82/0، 79/0، 73/0به ترتیب معادل  "ها استیسکیفیت "و  "ها استیسکارکرد "

  آمده است، لذا پایایی پرسشنامه نیز تأیید شده است.دست 

براي آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون نرمالیتی استفاده شده است و نتایج حاکی از آن 

ي اول تا ها هیفرضاست که اغلب متغیرها از توزیع غیر نرمال برخوردار هستند. براي آزمون 

فریدمن جهت  ه شده است. همچنین از آزموني استفادا نمونهتک  tچهارم تحقیق از آزمون 

ي صنایع ها استیسو کارکردهاي  ها یژگیوي مربوط به ها مؤلفهي بند تیاولوبندي و  رتبه
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براي  ي استفاده شده است.سیاستگذارکوچک و متوسط و همچنین بعد عینی و ذهنی ساختار 

ي و دییتأعاملی  ي پنجم تا دهم (مدل مفهومی) تحقیق از روش تحلیلها هیفرضآزمون 

بهره  PLS(1معادالت ساختاري مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(

گرفته شده است. این روش به این دلیل مورد استفاده قرار گرفته است که هم توزیع متغیرهاي 

که آذر و  گونه آن، گرید عبارت بهتحقیق غیر نرمال است و هم حجم نمونه نسبتاً پایین است. 

هایی همچون توزیع نرمال متغیرها و  فرض ، این روش به پیشکنند یم) بیان 1391همکاران(

) نیز این 2009ها متکی نیست. همچنین هنسلر، رینگل و سینکوویکس( حجم باالي نمونه

. یعنی، برخالف دانند یمبینی و اکتشاف روابط محتمل مفید  روش را براي مقاصد پیش

ها با الگوي نظري پژوهش دارند،  که سعی در سازگاري داده انسیکووارمبتنی بر  هاي روش

. درنتیجه، با توجه به نبود نهفته استها  اي است که در داده این روش به دنبال کشف نظریه

هاي . پردازش دادهشده استتئوري مشخص و پیچیده بودن مسائل از این روش استفاده 

  انجام شده است. SMART PLSو  SPSSي افزارهاتحقیق به کمک نرم

  هاي پژوهش یافته -4

  ها تحلیل توصیفی یافته

 30درصد از پاسخگویان در دامنه سنی زیر  4/6حاکی از آن است که  آمده دست بهنتایج 

درصد از پاسخگویان در  8/30سال،  40تا 30درصد از پاسخگویان در دامنه سنی  4/47سال، 

 تیدرنهاسال و  60تا 50درصد از پاسخگویان در دامنه سنی  8/12 ،سال 50تا  40دامنه سنی 

درصد از پاسخگویان  3/83سال قرار دارند. همچنین  60درصد از پاسخگویان نیز باالتر از  6/2

درصد از  8/30به جنسیت زن اختصاص دارد.  درصد از پاسخگویان نیز7/16 به جنسیت مرد و

داراي مدرك  درصد از پاسخگویان 7/57اسی، داراي مدرك تحصیلی کارشن پاسخگویان

 درصد از پاسخگویان نیز داراي مدرك تحصیلی دکتري 5/11تحصیلی کارشناسی ارشد و 

درصد از پاسخگویان  41سال،  5درصد از پاسخگویان داراي سابقه فعالیت زیر 5/29 هستند.

تا  10بقه فعالیت درصد از پاسخگویان داراي سا 8/21سال،  10تا  5داراي سابقه فعالیت 

، 34.6، 26.9سال هستند.  30تا  20درصد از پاسخگویان داراي سابقه فعالیت  7/7سال، 20

درصد از پاسخگویان به ترتیب از آشنایی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم با  2.5و  35.9

 50، 30.7، 16.6هاي و نهادهاي پشتیبان صنایع کوچک و متوسط برخوردارند. همچنین  سازمان

، با قوانین درصد از پاسخگویان به ترتیب از آشنایی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم 2.5و 

                                                        
1- Partial Least Square 
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ی توجه قابلي صنایع کوچک و متوسط برخوردار هستند. بنابراین بخش ها استیسمقررات و 

از پاسخگویان از میزان آشنایی کافی با مقوله صنایع کوچک و متوسط، قوانین و مقررات و 

  است.  مؤثري تحقیق ها افتهي برخوردارند. این امر در تقویت اعتبار یسیاستگذارساختارهاي 

  هاي تحقیق آزمون فرضیه

ي اول تا چهارم از ها هیفرضدر قسمت روش تحقیق ذکر شد، براي آزمون  همچنان که

ي پنجم تا دهم از روش تحلیل ها هیفرضي و آزمون فریدمن و براي آزمون ا نمونهتک  tآزمون 

ي و معادالت ساختاري مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات دییتأی عامل

  ) استفاده شده است و نتایج به شرح زیر ارائه شده است.PLSمعمولی(

 شده یطراحي ها استیسکارکردهاي  کند یمنتایج آزمون این فرضیه که ادعا  فرضیه اول:

نشان داده  1ی برخوردار نیست، در جدول در حوزه صنایع کوچک و متوسط از وضعیت مطلوب

  شده است.

  نتایج آزمون فرضیه اول -1جدول 

در  شده یطراحي ها استیسکارکرد 

  حوزه صنایع کوچک و متوسط

  آزمون فریدمن  يا نمونهتک tآزمون 

M.D t Sig.  M.R اولویت  

  1 33/2  0000/0 -10/11  -823/0  ها و نهادهاي متولی هدایت سازمان

  2 35/2 0000/0 -47/12  -818/0  ی الزم بین نهادهاهماهنگایجاد 

  3 40/2 0000/0 -80/10 -753/0  ها برنامهارزیابی و کنترل 

  4 92/2 0000/0  -449/5 -480/0  روشن ساختن روح قوانین و مقررات

 0000/0  -07/12  719/0  میانگین کارکردها
  212/12آماره خی دو: 

ي: دار یمعنسطح 

007/0 

ي صنایع کوچک و متوسط و همچنین ها استیسمربوط به میانگین کارکرد  tآماره آزمون 

بوده و با توجه به منفی بودن  دار یمعنآماري  ازنظرکارکردها  تک تکمربوط به  tآماره آزمون 

 که شود یم)، استنباط 3) این کارکردها از عدد آزمون(M.D:Mean Defferencانحراف میانگین(
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 موردنظرموجود در حوزه صنایع کوچک و متوسط از منظر کارکردهاي  يها استیسی طورکل به

. با توجه به شود یم دییتأاز تناسب و قوت الزم برخوردار نیستند. لذا فرضیه اول تحقیق 

که تفاوت موجود بین میانگین  شود یمبودن آماره خی دو در آزمون فریدمن، استنباط  دار یمعن

ي صنایع کوچک و ها استیسي کارکردها تک تک)ي مربوط به M.R: Mean Rank(ها رتبه

بوده و این کارکردها از وضعیت مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. نتایج  دار یمعنمتوسط 

ها و نهادهاي متولی است.  که بدترین وضعیت مربوط به کارکرد هدایت سازمان دهد یمنشان 

  ي بعدي قرار دارند. ها ردهی، ارزیابی و کنترل نیز در هماهنگضعف در ایجاد 

ي ها استیسیا تناسب  ها یژگیو کند یمنتایج آزمون این فرضیه که ادعا  فرضیه دوم:

طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، در 

  نشان داده شده است. 2جدول 

  نتایج آزمون فرضیه دوم -2جدول 

ي ها استیسي ها یژگیو

در حوزه صنایع  شده یطراح

  کوچک و متوسط

  آزمون فریدمن  يا نمونهتک tآزمون 

M.D t Sig.  M.R اولویت  

پذیري  پایداري و انعطاف

  ها سیاست
871/0- 03/12-  0000/0  18/3 1  

  3 40/3 0000/0 -32/15 -852/0  ها بینی سیاست واقع نگري و آینده

  6 90/3  0000/0 -318/7 -600/0  ها دار بودن سیاست هدف

  5 67/3 0000/0 -526/6 -621/0  ها عمومیت داشتن سیاست

  2 28/3  0000/0 -82/11 -828/0  ها گستردگی سیاست

  4 58/3 0000/0 -26/16 -814/0  ها نمایانگر بودن سیاست

  0000/0 -78/16 -764/0  ها یژگیومیانگین 
  349/8آماره خی دو: 

  13/0ي: دار یمعنسطح 

ي صنایع کوچک و متوسط و ها استیسي ها یژگیومربوط به میانگین  tآماره آزمون 

بوده و با توجه به  دار یمعنآماري  ازنظر ها یژگیو تک تکمربوط به  tهمچنین آماره آزمون 

ی طورکل به که شود یم)، استنباط 3از عدد آزمون( ها یژگیومنفی بودن انحراف میانگین این 

از تناسب  موردنظري ها یژگیوموجود در حوزه صنایع کوچک و متوسط از منظر  يها استیس
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. همچنین با توجه به شود یم دییتأنیستند. لذا فرضیه دوم تحقیق  برخوردارو قوت الزم 

که تفاوت موجود بین میانگین  شود یمنبودن آماره خی دو در آزمون فریدمن، استنباط  دار یمعن

نبوده و  دار یمعني صنایع کوچک و متوسط ها استیسي ها یژگیو بتناس بهي مربوط ها رتبه

  نیست.  دار یمعنآماري  ازنظر ها یژگیواین تفاوت بین این 

ي در سیاستگذاربعد عینی ساختار  کند یمنتایج آزمون این فرضیه که ادعا  فرضیه سوم:

نشان  3در جدول ، حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست

  است. شده داده

نتایج آزمون فرضیه سوم -3جدول   

ي بعد عینی ساختار ها مؤلفه

  يسیاستگذار

  آزمون فریدمن  يا نمونهتک tآزمون 

M.D t Sig. M.R اولویت  

411/0  ها تناسب کمی و کیفی سازمان  914/3  0000/0  75/2  3  

الگوها و ابزارهاي ، قوانین

  حمایتی
866/0-  32/17-  0000/0  59/1  1  

-855/0  بودجه و امکانات  02/16-  0000/0  66/1  2  

-193/0  ها مؤلفهمیانگین   749/2-  0000/0  

  340/69آماره خی دو: 

ي: دار یمعنسطح 

00/0  

بعد  دهنده لیتشکي ها مؤلفهمربوط به میانگین  t، آماره آزمون شود یمکه مالحظه  گونه همان

 tي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران و همچنین آماره آزمون سیاستگذارعینی ساختار 

بوده و با توجه به منفی بودن انحراف میانگین  دار یمعنآماري  ازنظر ها مؤلفه تک تکمربوط به 

ي در سیاستگذاری بعد عینی ساختار طورکل به که شود یم)، استنباط 3این بعد از عدد آزمون(

نیستند. لذا فرضیه سوم  برخورداریران از تناسب و قوت الزم حوزه صنایع کوچک و متوسط ا

ها و نهادها مثبت است و نشان  . اما انحراف میانگین مؤلفه تناسب سازمانشود یم دییتأتحقیق 

ي متولی وجود ندارد بلکه بیشتر قوانین و ها سازمانتعداد  ازنظرکه مشکل خاصی  دهد یم

ي جدي برخوردار است. همچنین با توجه به ها یکاستاز امکانات و بودجه مرتبط با این حوزه 

که تفاوت موجود بین میانگین  شود یمبودن آماره خی دو در آزمون فریدمن، استنباط  دار یمعن

وضعیت به مؤلفه قوانین و ابزارهاي  نیتر فیضعاست و  دار یمعني مربوط به بعد عینی ها رتبه

  . شود یمکانات مربوط به مؤلفه بودجه و ام بعدازآنو  حمایتی
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ي در سیاستگذاربعد ذهنی ساختار  کند یمنتایج آزمون این فرضیه که ادعا  فرضیه چهارم:

نشان  4در جدول ، حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست

  داده شده است.

نتایج آزمون فرضیه چهارم -4جدول   

ي بعد ذهنی ساختار ها مؤلفه

  يسیاستگذار

  آزمون فریدمن  يا نمونهتک tآزمون 

M.D t Sig.  M.R اولویت  

-67/0  انسیاستگذارنگرش و طرز تلقی   792/7-  0000/0  12/2  3  

-68/0  انسیاستگذار و تخصصدانش   513/7-  0000/0  02/2  2  

هاي  تعامل بین نهادها و سازمان

  متولی
93/0-  36/12-  0000/0  87/1  1  

-72/0  ها مؤلفهمیانگین   98/12-  0000/0  
  678/2آماره خی دو: 

  26/0ي: دار یمعنسطح 

مربوط به میانگین بعد ذهنی ساختار  t، آماره آزمون شود یمکه مالحظه  گونه همان

مربوط به  tي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران و همچنین آماره آزمون سیاستگذار

بوده و با توجه به منفی بودن  دار یمعنآماري  ازنظربعد ذهنی  دهنده لیتشکي ها مؤلفه تک تک

ی بعد ذهنی ساختار طورکل به که شود یم)، استنباط 3( انحراف میانگین این بعد از عدد آزمون

نیستند.  برخورداري در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران از تناسب و قوت الزم سیاستگذار

نبودن آماره خی دو در آزمون  دار یمعنبه  . همچنین با توجهشود یم دییتأ چهارم لذا فرضیه

ي مربوط به بعد ذهنی ساختار ها رتبهکه تفاوت موجود بین میانگین  شود یمفریدمن، استنباط 

  نیست.  دار یمعنآماري  ازنظرنبوده و این تفاوت بین این بعد  دار یمعني سیاستگذار

و کارکردهاي  ها یژگیوحال که با بررسی فرضیات اول و دوم تحقیق مشخص شد 

براي حمایت از صنایع کوچک و متوسط از وضعیت رضایت بخشی  شده یطراح يها استیس

برخوردار نیست و از طرف دیگر بررسی فرضیات سوم و چهارم روشن ساخت که بعد عینی و 

 آزمون فرضیات ي نیز با وضعیت مطلوب فاصله دارد، در این بخش باسیاستگذارذهنی ساختار 

ي مرتبط با ها یژگیودهم درصدد بررسی این امر هستیم که نامناسب بودن کارکرد و  پنجم تا

در حوزه صنایع کوچک و متوسط تا چه اندازه متأثر از بعد عینی و  شده یطراحي ها استیس

در  شده یمعرفبدین منظور در قالب مدل  ي مرتبط با این بخش است.سیاستگذارذهنی ساختار 

الگوریتم حداقل مربعات جزئی و همچنین بوتستراپینگ با زیر نمونه  ازو با استفاده  4شکل 
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گشته  برآورد و متغیرهاي وابسته مدل ها سازهو متغیرهاي مستقل بر  ها سازه، ضرایب تأثیر 500

  ارائه شده است. 5و نتایج آن در قالب شکل 

 

  .مربوطه t يها آماره ضرایب برآورد شده مدل و -5شکل 

ضریب مسیر و  دهنده نشانالزم به ذکر است که اعداد خارج از پرانتز بر روي هر مسیر 

   متناسب با ضرایب است. tآماره  دهنده نشاناعداد داخل پرانتز 

از طرف سازه مرتبط با بعد عینی  شده میترسبا توجه به اینکه ضریب مسیر  فرضیه پنجم:

برآورد شده  437/3 آن  t و آماره 5/0 ها ستایسویژگی  ي به سمت سازهسیاستگذارساختار 

آماري رابطه  ازنظر ها و میزان مناسب بودن سیاست يسیاستگذاربعد عینی ساختار  است، بین

در  تواند یمي سیاستگذاربهبود بعد عینی ساختار  رو نیازاي وجود دارد و دار یمعنمثبت و 

  .شود یمباشد. لذا فرضیه پنجم تأیید  نیآفر نقشها  بهبود سیاست

از طرف سازه مرتبط با بعد ذهنی  شده میترسبا توجه به اینکه ضریب مسیر  فرضیه ششم:

برآورد شده  647/2 آن  t و آماره 33/0 ها استیسویژگی  ي به سمت سازهسیاستگذارساختار 

 ها ان مناسب بودن سیاستو میز يسیاستگذارکه بین بعد ذهنی ساختار  شود یماست، استنباط 

بهبود بعد ذهنی ساختار  رو نیازاي وجود دارد و دار یمعنآماري رابطه مثبت و  ازنظر

  .شود یمباشد. لذا فرضیه ششم تأیید  نیآفر نقشها  در بهبود سیاست تواند یمي سیاستگذار
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از طرف سازه مرتبط با بعد عینی  شده میترسبا توجه به اینکه ضریب مسیر  فرضیه هفتم:

برآورد شده 277/0آن  t و آماره 041/0ها استیسي به سمت سازه کارکرد سیاستگذارساختار 

 هرچندها  سیاست و کارکرد يسیاستگذاربعد عینی ساختار  که بین شود یماست، استنباط 

ا فرضیه هفتم تأیید نیست. لذ دار یمعنآماري  ازنظررابطه مثبتی وجود دارد ولی این رابطه 

  .شود ینم

از طرف سازه مرتبط با بعد ذهنی  شده میترسبا توجه به اینکه ضریب مسیر  فرضیه هشتم:

برآورد شده  64/0 آن  t و آماره 65/0 ها استیسکارکرد  ي به سمت سازهسیاستگذارساختار 

آماري رابطه مثبت و  ازنظر ها و کارکرد سیاست يسیاستگذاراست، بین بعد ذهنی ساختار 

 در بهبود تواند یمي سیاستگذاربهبود بعد ذهنی ساختار  رو نیازاي وجود دارد و دار یمعن

  .شود یمباشد. لذا فرضیه هشتم تأیید  نیآفر نقشها  کارکرد سیاست

از طرف سازه مرتبط با بعد ذهنی  شده میترسبا توجه به اینکه ضریب مسیر  فرضیه نهم:

 19/7آن  t و آماره 79/0يسیاستگذاربعد عینی ساختار  ي به سمت سازهذارسیاستگساختار 

آماري رابطه مثبت و  ازنظر يسیاستگذاربرآورد شده است، بین بعد ذهنی و عینی ساختار 

در بهبود بعد  تواند یمي سیاستگذاربهبود بعد ذهنی ساختار  رو نیازاي وجود دارد و دار یمعن

باشد. لذا  نیآفر نقشي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران سیاستگذارعینی ساختار 

  .شود یمفرضیه نهم تأیید 

ي ها یژگیواز طرف سازه مرتبط با  شده میترسبا توجه به اینکه ضریب مسیر  فرضیه دهم:

برآورد شده است،  42/1 آن  t و آماره 224/0 ها استیسکارکرد  به سمت سازه ها استیس

رابطه مثبتی وجود دارد ولی این  هرچند ها ویژگی و کارکرد سیاست نکه بی شود یماستنباط 

  .شود یمنیست. لذا فرضیه دهم تأیید  دار یمعنآماري  ازنظررابطه 

  سیاستیهاي  توصیه -5

شده براي  یطراحهاي  یاستسدر این مطالعه حاکی از آن است که  آمده  عمل  بههاي  یبررس

ها و معیارهایی چون پایداري و  یژگیوحمایت از صنایع کوچک و متوسط در کشور، از منظر 

عمومیت داشتن، گستردگی و نمایانگر ، دار بودن هدف، بینی نگري، واقع آینده پذیري، انعطاف

 ي اصلیها نقشوضعیت مطلوبی قرار ندارند. این امر باعث شده است که کارکردها و  بودن در

ی، تأمین منافع عمومی، کنندگ هماهنگراهنماي عمل بودن، ( ها مورد انتظار از این سیاست

) به نحو مناسبی محقق ها برنامهروشن ساختن روح قوانین و مقررات و ارزیابی و کنترل 

ها و نهادهاي  که بدترین وضعیت مربوط به کارکرد هدایت سازمان دهد یمنگردد. نتایج نشان 

  ي بعدي قرار دارند. ها ردهی، ارزیابی و کنترل نیز در هماهنگعف در ایجاد متولی است. ض
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ي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران نیز از سیاستگذارعالوه بر این، بعد عینی ساختار 

ها و نهادهاي  تناسب سازمان نیستند. توضیح اینکه در ارتباط با برخوردارتناسب و قوت الزم 

ي متولی وجود ندارد ها سازمانتعداد  ازنظرمتولی صنایع کوچک و متوسط، مشکل خاصی 

ي جدي برخوردار است. ها یکاستبلکه بیشتر قوانین و امکانات و بودجه مرتبط با این حوزه از 

به مؤلفه بودجه و  بعدازآنوضعیت به مؤلفه قوانین و ابزارهاي حمایتی و  نیتر فیضعاز اینرو 

حاکی از ان است که عالوه بر ضعف در ابعاد عینی  ها همچنین یافته .شود یمامکانات مربوط 

ي در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران سیاستگذاربعد ذهنی ساختار  ي،سیاستگذارساختار 

 نیستند. برخوردارنیز از تناسب و قوت الزم 

ي یکی از عوامل پایین بودن سیاستگذارودن ساختار این تحقیق با این فرض که نامناسب ب 

شده در این بخش است، انجام یافته و نتایج آن نشان  یطراحهاي  یاستسکیفیت و کارآمدي 

داري در  یمعنطور  ي بهسیاستگذارداده است که نامناسب بودن بعد عینی و ذهنی ساختار 

ایع کوچک و متوسط نقش داشته هاي مرتبط با صن یاستسنامناسب بودن کیفیت و کارآمدي 

  است. ارائه قابلهایی به شرح زیر  یشنهادپها  رو براي بهبود سیاست ینازااست. 

شود در طراحی  یمشده، پیشنهاد  یطراحهاي  یاستسبا عنایت به نامناسب بودن کیفیت  -

و اقتضائات خاص صنایع کوچک در نظر گرفته شود و  ها الزامات، شرایط سیاست

هاي واقعی صنایع کوچک و متوسط به عمل آید و  یازمندينزم در ارتباط با مطالعات ال

 ها طراحی شود.  سیاستآنها  بر اساس

ي صنایع سیاستگذاربودن بعد ذهنی ساختار  نامناسببا عنایت به اینکه یکی از عوامل  -

شود  یمي متولی است، پیشنهاد ها سازمانی و عدم تعامل بین هماهنگکوچک در ایران، نا

ی با هماهنگنموده و در چارچوب همکاري و  اجتناباي  یرهجزنهادهاي متولی از نگاه 

 ي خود بپردازند.ا توسعهي ها برنامهسازي  یادهپیکدیگر نسبت به طراحی و 

و نهادهاي متولی صنایع کوچک و  ها سازمانتوسط  مورداستفادهالگوها و ابزارهاي  -

پاسخگویی به  منظور  به(ها  یاستساجرایی شدن  متوسط از تنوع و کفایت الزم براي

بوده و الزم است این الگوها و ابزارها برخوردار ) نیازهاي صنایع کوچک و متوسط

متناسب با نیازهاي در حال تغییر این صنایع و با اتکا به تجارب کشورهاي موفق اصالح 

 شوند. روز بهو 

ي تقویت ا گونه بهیع کوچک و متوسط و نهادهاي متولی صنا ها سازمانبودجه و امکانات  -

 شده در این حوزه فراهم آید. یطراحهاي  یاستسگردد که شرایط اجرایی شدن 



 1395، پاییز 3   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی -  فصلنامه علمی                     76

ان نسبت به صنایع کوچک و متوسط، الزم سیاستگذاربا توجه به نامناسب بودن نگرش  -

ان و سیاستگذاري مناسب در این حوزه به عمل آید و ذهنیت و نگرش ساز فرهنگاست 

 شود.  تر مثبتنسبت به اهمیت و جایگاه صنایع کوچک و متوسط  مسئوالن

نبودن دانش و تخصص کارشناسان و متولیان صنایع کوچک  روز بهنظر به ناکافی بودن و  -

توسعه صنایع کوچک و  يها مدلبا دانش و آنها  و متوسط، تقویت آگاهی و آشنا نمودن

 ها گردد. یاستسساز بهبود تناسب و کارکرد  ینهزمتواند  یممتوسط، 

ترین معضل در زمینه حمایت از صنایع کوچک و متوسط، عدم همسویی و ناکافی  یاساس -

و نهادهاي متولی است. لذا تقویت تعامل و رفع  ها سازمانبودن تعامل و همکاري بین 

هاي موفقیت  شرط یشپترین  یاصلتواند یکی از  یمو نهادهاي متولی  ها سازمانتضاد بین 

  حمایتی دولت را فراهم نماید.هاي  یاستس
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