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Abstract
Nowadays, inter-organizational relationships and market expansion through mutual
cooperation is gaining ground as an important factor that can increase organizational
capabilities and boost organizational expansion. The role of small and medium-sized
companies in meeting the market needs of large companies is thus a promising topic.
The current study set out to design a model for empowering small and medium-sized
enterprises based on the capabilities of large companies. To this end, the network of
inter-organizational communications was initially identified and analyzed based on
Social Network Analysis approach. The central network issues were initially identified
and, a model was designed, informed by the strengths and weaknesses of small and
medium-sized enterprises, for their empowerment by large companies based on
Grounded theory. To serve the purpose of designing the final model, the research data
were coded through open, pivotal and selective coding systems. The findings from
current study can help the identification and analysis of current collaborative networks
and provide a model to enhance these collaborations.
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Small and Medium-sized Enterprises, Social Network Analysis
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چکیده
امروزه مقوله ارتباط بین شرکتها و توسعه بازارها از طریق توسعه همکاریهای متقابل بهعنوان
یک عامل مهم در افزایش توانمندیها و توسعه شرکتها از اهمیت بسیاری برخوردار است .ایفای نقش
شرکتهای کوچک و متوسط در بازار تامین نیازمندیهای شرکتهای بزرگ مبحثی است که میتواند در
این مسیر بسیار راهگشا باشد .مقاله حاضر پژوهشی توسعهای-کاربردی است و از لحاظ چگونگی به
دست آوردن دادهها توصیفی میباشد و از رویکرد کمی و کیفی بهصورت آمیخته بهره میگیرد .هدف از
این تحقیق ارایه مدلی جهت توانمندسازی شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از قابلیتهای
شرکتهای بزرگ است .بدین منظور نخست شبکه ارتباطی میان شرکتهای بزرگ و شرکتهای
کوچک و متوسط شناسایی و با استفاده از قابلیتهای رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی مورد تحلیل
قرار گرفته است .نقاط مرکزی در این شبکه شناسایی و با توجه به قدرت و ضعف شرکتها از نظر مقادیر
مرکزیت در شبکه به ارایه مدل توانمندسازی شرکتهای کوچک و متوسط توسط شرکتهای بزرگ با
استفاده از مفاهیم تئوری دادهبنیاد پرداخته شده است .در ادامه نخست کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
سپس کدگذاری انتخابی انجام و مدل نهایی تدوین شد .دستاورد این تحقیق شناسایی و تحلیل وضعیت
فعلی شبکههای همکاری و ارائه مدل به منظور ارتقا این همکاریهاست.
واژههای کلیدی:
ارتباط بین شرکتها ،تحلیل شبکههای اجتماعی ،روش داده بنیاد ،شرکت های کوچک و متوسط،
سیاست صنعتی
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مقدمه
با نگاهی به تاریخ توسعه و پیشرفت در زمینه صنعت و تولید دربسیاری از کشورها به این نتیجه
میرسیم که هرکدام از این کشورها درطی زمانِ رسیدن به شرایط مطلوب یا نسبتاً مطلوب و رشد
یافته کنونی خود سیاستهایی مشخص و مدون درمسیر رشد صنعت خود انتخاب کرده و براساس
آن ،رویکردها و مسیرهای اصلی را درآن جهت تنظیم کردهاند .رشد و توسعه بنگاههای کوچک و
متوسط ،1همواره بعنوان یک عامل موثر در ارزیابی توان رقابتی کشورها مد نظر قرار دارد و همواره
مورد توجه سیاستگذاران و مجموعههای مرتبط این حوزه قرار داشته است (پلت نو و باخطاو،2
 .)2212مواردی همچون استفاده از قابلیتهای یکدیگر ،ارتباط موثر صنایع باهم که دراین خصوص
ارتباط بین شرکتهای هم رده باهم و یا شرکت هایی درسطح گستردگی و وسعت متفاوت میتواند
بعنوان دو حالت از حالتهای فراوان قابل بحث مطرح گردد .دراین خصوص پارامترهای مختلفی
همچون اعتماد ،تعهد ،انعطاف ،همکاری مورد بررسی قرارگرفته است (جسوس و همکاران.)2212 ،
برای افزایش موفقیت در روابط همکاری در کسب و کارهایی که مسئولیت اجتماعی دارند این نکته
بسیار مهم است که آنها ارزشهایشان را با شرکای غیر انتفاعی خود به اشتراک بگذارند که براین
اساس تشریک مساعی در زمینه اعتماد ،تعهد و بهرهوری بطور قابل مالحظه ای تاثیرات مثبت
همکاری را افزایش میدهد (چن و همکاران .)2214،برای شرکتهای بزرگ و تامین نیازهای آنها
از طریق شکلگیری زنجیرههای تامین متشکل از شرکتهای کوچک و متوسط تاکنون تحقیقات
بسیاری انجام شده است و موارد متعددی همچون سیاستگذاریهای صحیح منطقهای (هیم پولد،3
 ،)2229مدیریت شبکههای اطالعاتی ،شفافیت ،زمان تامین به موقع مورد بررسی قرار گرفتهاند .اما
آنچه تاکنون مغفول مانده چگونگی بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای بزرگ در جهت توانمندسازی
شرکتهای کوچک است .لذا در این تحقیق هدف ارایه مدلی بهمنظور توانمندسازی شرکتهای
کوچک و متوسط با استفاده از قابلیتهای شرکتهای بزرگ است .این موضوع با اهرم سیاستهای
صنعتی منطقهای که از جانب دولت اعمال میشود از یک طرف و همچنین برنامهریزی رشد
توانمندهای شرکتهای کوچک و متوسط توسط اتحادهای استراتژیک این شرکتها و همچنین
متولیان دولتی از سوی دیگر مطرح میگردد .برای توسعه مدل مزبور ،شبکه همکاریهای بین
شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک و متوسط استان کرمان مورد بررسی و مدل توانمندسازی با
توجه به عناصر این شبکه طراحی میشود .بدینمنظور نخست تالش میشود تا با شناسایی شبکه
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همکاری فعلی میان شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک و متوسط و تحلیل این شبکه با استفاده
از شاخصهای مرکزیت ،نقاط قوت و ضعف شبکه شناسایی و سپس با مد نظر قرار دادن این نقاط
ضعف و قوت مدل توانمندسازی شرکتهای کوچک و متوسط توسط شرکتهای بزرگ با استفاده از
تئوری داده بنیاد توسعه داده شود.
بهطور طبیعی نحوه برقراری ارتباط بین شرکتها و میزان کیفیت و کمیت آن وابسته به
استراتژیهای هر شرکت است که برآن اساس حوزه تعامالت و رفتار بیرونی خود را تعریف میکند
(جسوس و همکاران)2212 ،؛ اما آنچه مورد تاکید قرار دارد این است که ارتباط ،خصوصیات انفرادی
کسب و کار نیست بلکه جنبهای از وضعیت حال است که درمسیر بهتر شده به سمت آینده با ایجاد
ارتباطها پیش میرود (زعفریان و همکاران .)2212 ،ارتباط بین شرکتهای کوچک و بزرگ میتواند
درقالب سرمایهگذاریهای مشترک ،اتحادهای استراتژیک ،شرکتهای سهامی ،توافقات تحت
لیسانس و اتحادیههایی برای حق رای ایجاد شود ( فیلیپس .)2219،1همچنین توسعه اعتماد بین
شرکای همکاری ،از طریق نشان دادن فعال بودن به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد ،میتواند
به موفقیت در دراز مدت همکاری کمک کند (هتاک2وهیسلوب .)2212،3ازآنجا که دولت نقش
مهمی در شکل دادن به قوانین بازی برای کار آفرینان ایفا میکند ،تالشهای دولت در سطح
اجتماعی میتواند محدودیتهای کار آفرینی به وسیله کم کردن هزینههای فرصت برای کسب و
کاری های جدید را کاهش دهد (اودرتش .)2227،7این کار از طریق سیاست صنعتی قابل انجام
است .سیاست صنعتی ،مجموعه سیاستهایی است که بر روی ساختار صنعتی با هدف جلب رقابت
پذیری ،دخالت میکند و شامل سیاستهای رقابتی ،سیاست منطقهای و سیاستنوآوری میشود
(فرگوسن .)1997،2به همین دلیل محققان زیادی به دنبال تبیین نقش سیاستهای دولت در فضای
کارآفرینی هستند (دجنار .)2212،2همچنین تامینکنندگان شرکتها با بهبود روابط بین خود میتوانند
عملکرد خود را به نحو چشمگیری ارتقا بخشند .به این دلیل که تامین کنندگان منبع موثری دررابطه
با نوآوری نیستند (چیلد و همکاران .)2214،بنابراین توجه متعادل و متناسب به مبحث ایجاد ارتباط
موثر بین صنایع بزرگ و کوچک و متوسط با اهرم سیاستهای صنعتی منطقهای ،بهعنوان عوامل
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مهم در مسیر رشد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط باید مورد توجه و تمرکز قرارگرفته شود.
در این پژوهش هدف ارایه مدلی با این هدف است.
در این بخش برخی پژوهشهای انجام شده در زمینه ارتباطات همکاری میان شرکتها مورد
بحث قرار میگیرد.
میترگا و گریگور )2212( 1مدیریت فرایندهای ارتباط بین شرکتها را در قالب قابلیتهای
دینامیکی این ارتباطات مورد بررسی قرار دادند .دراین تحقیق پارامترهایی همچون قابلیت انعطاف،
ارتباطات بین شرکتها ،انتخاب شرکای امیدوار کننده ،بهبود عملکرد مستمر شرکتها ،روابط
شخصی کسب وکارها ،عدم قطعیت محیطی ،توسعه شرکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
(میترگا و گریگور .)2212،فالک وگرزگورزگلود ،)2212(2روابط بین عناصر یکپارچه در مدل رقابت-
پذیری شرکت را مورد بررسی قرار دادند .در خالل بررسی حالتهای مختلف رقابت بین شرکتها و
مدل رقابت پذیری شرکتها که دراین تحقیق مورد توجه قرارگرفته است (جسوس و همکاران،
 .)2212همچنین مطالعهای توسط آنا )2214( 3به تعیین ارزشهای عوامل تکنولوژیکی در شکل-
گیری همکاری پرداخته و اهمیت عوامل مرتبط با مدیریت فناوری در ارتباط با سایر عوامل موثر بر
توسعه همکاری را مورد بررسی قرار داده است( .آنا .)2214،برونو و زاچاری )2214( 7درخصوص روابط
همکاری کسب و کارها با یکدیگر 2تحقیق کرده اند .متغیر مستقل دراین تحقیق رفتار فروشنده و
متغیر وابسته واکنش خریدار مطرح شده و پیامدهای تحقیق به عنوان خروجی ارتباط بین کسب و
کارها مطرح می گردد که می تواند موفق یا ناموفق باشد (برونو و زاچاری .)2214،پیتر و همکاران
( )2212نگرش هر یک از طرفین در یک اتحاد نسبت به شریک آینده خود را وابسته به سطح
ناسازگاری بین ارزیابی اولیه خود از مشارکت هر یک از همکاران و میزان آرامش و سرعت آرزویشان
برای رسیدن به همسویی برآورد کردهاند .چیلد 2و همکاران ( )2214مدلهای تجاری بین المللی
شرکتهای کوچک و متوسط 4را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها با بررسی  192شرکت کوچک و
متوسط در پی یافتن به دو سئوال بودند .اول اینکه کدام مدل های کسب و کار در رابطه با شرکت
ها و روابط بین آنها غالب است و دوم اینکه چه فاکتورهایی ،مدلهای بین المللی در ارتباط با این
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کسب و کارها را پیش بینی میکنند (چیلد و همکاران .)2214،تبادل اطالعات و خصوصیات
شرکتها در ارتباطات افقی بین خودشان و جنبههای مختلف آن توسط نوایس و سالس)2212( 1
مورد بررسی قرارگرفته است .ارتباطات همکاری افقی همچون اتحادهای تجاری از دیدگاه آنان از
اهمیت بسیاری برخوردار است .این اهمیت از آن جهت است که ظرفیت همکاری بین شرکتها
باعث انباشته شدن اطالعاتی مفید درطی زمان خواهد شد (نوایس و سالس .)2212،ایوانوا و همکاران
( )2214درخصوص برقراری شبکههای تجاری و عوامل موفقیت آنها درکشورهای عضو CEE
تحقیقی را انجام دادهاند .دراین تحقیق چالشهای مرتبط با این حوزه و همچنین راهکارهایی به
منظور توسعه و بهبود این موارد ارائه شده است(ایوانوا .)2214،2از بررسی های انجام شده در
تحقیقات پیشین روشن شد که در خصوص استفاده از ظرفیت شرکتهای بزرگ مبتنی بر سیاست
های صنعتی منطقهای 3در مسیر ارتقای توانمندی شرکت ای کوچک و متوسط پژوهشی انجام نشده
است .جدول  1خالصه بخشی از تحقیقات انجام شده و محدودیت هر پژوهش را نشان میدهد.
پژوهش حاضر در جهت رفع محدودیتهای پژوهشهای پیشین انجام خواهد شد.

کدگذاری باز
تدوین مدل نهایی
براساس تجربیات
شرکت های دارای
مرکزیت باال و پایین

کدگذاری محوری

شناسایی شبکههای فعلی همکاری
محاسبه شاخص مرکزیت
شناسایی شرکت های بامرکزیت باال

کدگذاری انتخابی
تحلیل قوت و ضعف شبکه ها

نظریه داده بنیاد

روش تحلیل شبکه های اجتماعی

شکل شماره  -9مدل مفهومی تحقیق

ابزار و روش
مقاله حاضر پژوهشی توسعهای-کاربردی است و از لحاظ چگونگی به دست آوردن دادهها
توصیفی میباشد و از رویکرد کمی و کیفی بهصورت آمیخته بهره میگیرد .درگام نخست در این
1.Jose Novais Santos, Cristina Sales Baptista
2.Maria Ivanova
3.Regional Industrial policy
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پژوهش وضعیت ارتباطی فعلی شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک با استفاده از رویکرد تحلیل
شبکههای اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .بدین منظور ،ماتریسی در نرم افزار
 UCINETتشکیل میشود که سطرهای آن ،شرکتهای کوچک و ستونهای آن شرکتهای بزرگ
خواهد بود .میزان ارتباط بین این شرکتها بر اساس میزان همکاری آنها مبتنی برنظر خبرگان
تعریف میشود .براین اساس شبکه فعلی همکاری مشخص میشود و در نرم افزار  NetDrawرسم
میشود .سپس مرکزیت درجه برای شرکتهای کوچک و بزرگ در نرم افزار  UCINETمحاسبه
میشود .مرکزیت درجه بیشتر برای شرکتهای بزرگ نشانگر این است که این شرکتها سهم قابل
توجهی در توانمندسازی و همکاری با شرکتهای کوچک داشتهاند .مرکزیت درجه بیشتر برای
شرکتهای کوچک و متوسط نشان از قابلیت بیشتر آنها در بهرهبرداری از قابلیت شرکتهای بزرگ
دارد .در فاز دوّم پژوهش ،با استفاده از وضعیت فعلی شرکتهای قدرتمند و همچنین وضعیت فعلی
شرکت های ضعیف از طریق مصاحبه با خبرگان ،علل موفقیت و عدم موفقیت این دوگروه شرکتها
را بررسی مینماییم و در مرحله بعد این اطالعات را بهعنوان بخشی از ورودیهای روش داده بنیاد
مورد استفاده قرار داده و مراحل کد گذاری باز ،کد گذاری محوری و درنهایت کد گذاری انتخابی
بهمنظور تبیین مدل انجام خواهد شد.
مراحل اجرایی تحقیق بر اساس توضیحات فوق در شکل  2ارایه شده است.
شناسایی شبکههای فعلی همکاری میان شرکتهای کوچک و بزرگ
شناسایی شبکه فعلی ارتباطی شرکتهای کوچک بر اساس همکاری شرکتهای کوچک با شرکتهای بزرگ

محاسبه شاخص مرکزیت در شبکهها

شناسایی شرکتهای با مرکزیت باال
شناسایی و تحلیل قدرت و ضعف شرکتها و شبکههای ارتباطی
توسعه مدل با استفاده از نظریه داده بنیاد مبتنی بر تجربیات شرکتهای دارای مرکزیت باال و پایین در شبکههای ارتباطی

شکل شماره -2نمودار مراحل اجرایی تحقیق
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برای تحلیل شبکه ارتباطی بین صنایع بزرگ و کوچک و بین صنایع کوچک و متوسط با
یکدیگر مجموعه مورد بررسی متشکل از واحدهای صنعتی است که در این بخش مشغول فعالیت
میباشند و شامل  49شرکت هستند ،از این بین  42شرکت در گروه شرکتها و واحدهای تولیدی
کوچک و متوسط قرار دارند .این شرکتها در گروه قطعه سازی و صنایع فلزی فعالیت میکنند که
این گروه تامینکننده اصلی شرکتهای بزرگ محسوب میشود .همچنین  2شرکت در گروه
شرکتهای بزرگ قرار میگیرند .در بخش کمی اندازه نمونه مشتمل بر افراد صاحب اطالع در
شرکتهای بزرگ و همچنین شرکتهای کوچک و متوسط است که مجموعا در کل شرکتها 92
نفر در این قسمت از کل شرکتهای کوچک و بزرگ به عنوان مسؤول شناسایی شدند .با توجه به
تعداد پایین حجم نمونه کلیه افراد مورد بررسی قرارگرفتند .به منظور شناسایی ارتباطات بین
شرکت های کوچک و بزرگ در ابتدا برای جمع اوری دادهها از متخصصان شرکتهای کوچک و
متوسط خواسته شد تا میزان همکاریشان را با شرکتهای بزرگ در روی طیف لیکرت مشخص
نمایند .بعد از تکمیل این بخش به شرکتهای بزرگ مراجعه شد و نتایج مرحله قبل توسط
متخصصین شرکتهای بزرگ مورد تعدیل قرار گرفت .در مرحله کیفی تالش شد تا نمونههای مورد
بررسی حتما از شرکتهایی که در گام اوّل از مرکزیتهای باال و پایینی در شبکههای ارتباطی
برخوردار بودند انتخاب شوند .در روش کیفی مالک اندازه نمونه کفایت تئوریک است .در مرحله
ساخت مدل تحقیق برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی
استفاده شده است که روشی غیراحتمالی است .در این روش ،فرایند کار از افرادی که خبرگان این
حوزه بوده و معیارهای الزم را برخوردار بودند ،شروع شده و ضمن پرسشهای تحقیق ،از آنها
خواسته شد تا سایر افراد صاحبنظر در این زمینه معرفی شوند ،بنابراین به جز چند نفر نخست که
مستقیما توسط محقق بر اساس معیارهای مورد نظر انتخاب شدند ،سایر خبرگان عالوه بر معیارهای
خبرگی توسط سایر خبرگان نیز انتخاب شدهاند .در نهایت تعداد افراد نهایی این بخش  29نفر شد .از
طرفی کفایت نمونهگیری با روش نمونهگیری نظری محقق شده است.
در این روش ،نمونهگیری تا جایی ادامه پیدا میکند که مدل به حد ساخت و اشباع برسد .برای
ارزیابی قابلیت اعتماد یافتهها دربخش کیفی ،اقداماتی انجام شد که به شرح زیر می باشند:
 اعتبار درونی :بدینمنظور تحلیلهای اوّلیه بر روی دادههای مصاحبه شوندگان در اختیار آنهاقرار داده شده و پس از تعامالت مکرر تایید کردند که این تحلیلها منعکس کننده
مفروضاتشان بوده است.

ارائه مدل توانمندسازی تامینکنندگان کوچک...

-

-

-

مهدی امیرزاده و همکاران ()78

انتقال پذیری (اعتبار بیرونی) :در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شد و افراد با
تجربه و شایستگی باال برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند.
قابلیت اطمینان :افراد پاسخ دهنده تجربیات عملی خود را دراین خصوص بکار گرفتند .نکته
مهم اینکه اعضای نمونه از میان مدیران شرکتهای با تجربه موفقیت در همکاری که در فاز
کمی مرکزیت درجه باالیی داشتند انتخاب شدند.
قابلیت تایید :مدل اوّلیه در مرحله تبیین روابط بین اجرا مورد تایید قرار گرفت.
عمومیت :در خصوص ساختار نیافتگی و زمان انجام مصاحبه ها همگی مناسب بودند و ابعاد
مختلف پدیده و مفاهیم مرتبط استخراج شدند .بهعالوه ،از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا
شرایط عمومی صنعت استان و نه صرفا صنعت مطبوع خود را در نظر بگیرند.
کنترل :بعضی متغیرهای نظریه شامل راهبردهای مدل از نظر مصاحبه شوندگان قابل کنترل
هستند.

یافتهها
این بخش متشکل از دو زیر بخش کلی است .دربخش اوّل از رویکرد تجزیه و تحلیل کمی
استفاده خواهیم کرد .روش تحلیل شبکههای اجتماعی بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته است.
تحلیل و تجزیه شرایط ارتباطی بین واحدهای صنعتی منتج شده از روش تحلیل شبکههای اجتماعی
به عنوان ورودی مرحله کیفی پژوهش و تبیین مدل استفاده شده است .شرکتهای قدرتمند شناسایی
شده در گام نخست مورد تجزیه و تحلیل بیشتری قرار گرفته و در روش داده بنیاد با رویکرد کیفی
تجزیه و تحلیل کاملی روی آنها صورت گرفته است .دادههای گردآوری شده در روش داده بنیاد و
تحلیل خط به خط متنهای مصاحبههای نیمه باز صورت گرفته ،برای کد گذاری باز ،محوری و
انتخابی استفاده و مدل نهایی تبیین و توسعه یافته است.
فاز کمی
در این بخش با استفاده از روش تحلیل شبکههای اجتماعی ابتدا ارتباطات بین شرکتهای
کوچک و بزرگ در نرم افزار  UCINETتحلیل شده و نمای گرافیکی شبکه با استفاده از نرم افزار
 Net Drawرسم شده است .به منظور بررسی ارتباطات بین شرکتهای کوچک و بزرگ در ابتدا
برای جمع آوری دادهها از متخصصان شرکتهای کوچک و متوسط خواسته شد تا میزان همکاریشان
را با شرکت های بزرگ در روی طیف لیکرت مشخص نمایند .بعد از تکمیل این بخش به شرکت
های بزرگ مراجعه شد و نتایج مرحله قبل توسط متخصصین شرکتهای بزرگ مورد تعدیل قرار
گرفت و در نهایت این اطالعات به نرم افزار  UCINETمنتقل گردید و شبکه در نرم افزار
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 Netdrawرسم شد .سپس مرکزیت درجه برای شرکتها محاسبه شد .جدول  2مرکزیت درجه
استاندارد شده شرکتهای بزرگ را نشان میدهد.
جدول شماره  -9مرکزیت درجه استاندارد شده شرکتهای بزرگ در شبکه دو وجهی ارتباطی شرکتهای
بزرگ و شرکتهای کوچک و متوسط استان کرمان
ردیف
1
2
3
7
2
2

نام شرکت
مس سرچشمه
گل گهر سیرجان
شرکت میدکو
الستیک بارز
آلومینیوم هزار
صنایع مس شهید باهنر

درجه مرکزیت
27942
27931
27427
27322
27319
27217

مرکزیت درجه تعداد ارتباطات مستقیم هر نقطه را در شبکه نشان میدهد .هر چه مرکزیت
درجه برای شرکتهای بزرگ بیشتر باشد بدین معناست که این شرکت سهم بیشتری در
توانمندسازی شرکتهای کوچک داشته است .همانطور که مشاهده میشود دو شرکت مس
سرچشمه و گلگهر سیرجان سهم قابل توجهی در توانمندسازی شرکتهای کوچک و متوسط
داشتهاند .شرکت مدیکو در رتبه سوم قرار دارد .با توجه به استراتژیهای این شرکتها ،حجم
مبادالت مالی و همچنین میزان نیازمندی به محصوالت مختلف میتوان دالیل را روشن کرد.
شرکت مس سرچشمه طبق برنامهریزی مدیریت ارشد خود و استراتژی های تدوین شدهاش قصد
جدی افزایش تامین منابع مورد نیاز خود را از داخل استان دارد که این روند در گذشته هم تا حدی
بیشتر نسبت به سایر شرکت ها وجود داشته است .هم اکنون این شرکت برنامهریزی مدونی جهت
توسعه ارتباط با شرکتهای کوچک و متوسط بومی استان طرحریزی کرده است و فعالیتهایی
همچون آموزش و کمک به ارتقا سطح کیفی و کمی شرکتهای کوچک و متوسط را در دستور کار
خود دارد .شرکت گل گهر سیرجان باتوجه به حجم زیاد مبادالت و سرمایه گذاریهای خود در رتبه
دوم مرکزیت درجه قرار دارد .این شرکت به صورت طبیعی با حجم زیادی از نیازمندیها روبرو است
که درجه مرکزیت آنرا باال برده است .اما دو دلیلِ عدم مرکزیت در سیاستگذاری شرکتهای
اقماری و تابع خود و همچنین شدت کمتر توجه به شرکتهای بومی استان در قیاس با شرکت مس
رتبه این شرکت را پایین تر از مس قرار داده است .مرکزیت درجه بیشتر برای شرکتهای کوچک و
متوسط نشان از این دارد که این شرکتها توانایی استفاده از امکانات و توانمند شدن توسط
شرکتهای بزرگ مختلفی را داشتهاند .بهعبارتی این شرکتهای کوچک گزینههای مختلفی برای
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تامین نیازهای خود دارند ،بنابراین به دیگر واحدها وابستگی کمتری دارند .این شرکتها میتوانند به
طور کلی به منابع ببشتری در شبکه دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده کنند .محاسبه مرکزیت
درجه برای شرکتهای کوچک نشان میدهد که بیشترین مرکزیت درجه مربوط به شرکتهای
تعاونی دانش بنیان فیروزه سازان کوی ،قطعه سازی زندوکیلی ،تعاونی قطره باران کرمان ،جالل زند
وکیلی ،جالل شیخ علی بابائی ،صنایع الستیک قطعه گستر کرمان ،و کرمان آلیاژ میباشد که
مرکزیت درجه استاندارد شده آنها برابر با یک است .به عبارتی این شرکتها از امکانات تمامی
شرکتهای بزرگ با درجههای مختلف بهره میگیرند .با توجه به بررسی وضعیت این شرکتها،
مواردی همچون سابقه فعالیت ،میزان پویایی و قدرت برقراری ارتباط ،عدم وجود واحدهای مشابه در
استان ،وابستگی به شرکتهای بزرگ و برقراری ارتباط راحت تر با تصمیم گیرندگان در حوزه خرید
آنها میتواند از عمده دالیل این موضوع باشد.
فاز کیفی
با توجّه به اطالعات بهدست آمده از فاز کمی و تحلیل ارتباطی بین شرکتهای بزرگ و
کوچک و شناسایی شرکتهای مرکزی و قابلیتهای آنها ،در فاز کیفی بدنبال توسعه مدلی جهت
ارتقا و بهبود روابط همکاری هستیم .در این قسمت ،تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها،
مشاهدات و تحلیل مدارک و مستندات مورد بررسی ارایه می شود .روش تحلیل دادهها در این مطالعه
شامل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی و نقشه های شناختی است .در ابتدا ،به کمک روش شناسی
نظریه برخاسته از دادهها و تحلیل متون حاصل از مصاحبههای عمیق ،نتایج کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی تشریح شده و مدلی برای استفاده از ظرفیت شرکتهای صنعتی بزرگ در جهت توانمند
سازی و رشد شرکت های کوچک و متوسط در استان کرمان توسعه داده شده است.
الف -کد گذاری باز
ابتدا با استفاده از کدگذاری باز ،کدهای اوّلیه در زمینه مسالهیابی و شرایط مقدم ،شرایط
زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،اجرای سیاستها ،راهبردها و اقدامات ،فرایند توانمندسازی شرکتهای
کوچک با استفاده از ظرفیت شرکتهای بزرگ ،و پیامدها استخراج شدند و در هرکدام از این مراحل،
کدهای مشترک و مورد تأکید کلیه مصاحبه شوندگان به انضمام کدهای با اهمیت از دید محقق به
عنوان کدهای نهایی مشخص شدند .بخشی از کدهای مرتبط به این قسمت در جدول  3ارائه
میشود.
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جدول شماره  - 2کدهای اولیه مربوط به کد گذاری باز
شاخص های اشتغال و تولید استانی
اولویت صنعت در استان با توجه به منابع آبی
اهداف توسعه صنایع کوچک در سطح کشور
نیازمندی های صنایع بزرگ در استان
فرهنگ و باورهای صنایع کوچک و متوسط
عوامل کلیدی شکل گیری ارتباط موفق

مساله یابی و شرایط مقدم
تضمین حیات صنایع کوچک و دستیابی به موفقیت پایدار و بلند مدت
الگوی تعامل بین صنایع
توسعه تکنولوژی از طریق توسعه ارتباط
بهبود رقابت پذیری از طریق بهبود ارتباط
شرایط زمینه ای
نحوه پرداخت مالی از طرف خریدار
اخذ شرایط استاندارد مصرف کننده

ضمانت کیفیت

سا بقه و بلوغ صنایع کوچک و متوسط در استان

شرایط مداخله گر
نبود الگوی موفق قبلی در این زمینه
وجود قوانین دست و پاگیر در شرکت های بزرگ شبه دولتی
طوالنی بودن فرایند پرداخت مالی از طرف شرکت های بزرگ
کمبود نیروی متخصص در تولیدات خاص در استان
عدم وجود بعضی از تکنولوژی های تولید در استان

تصویر ذهنی منفی بین شرکت های کوچک و بزرگ
ضعف های قانونی در اجرای سیاست ها
ضعف نواوری و ابتکار شرکت ها

اجرای سیاست ها،راهبردها و اقدامات
سیاست گذاری جهت افزایش تقاضا محوری محصوالت
برنامه ریزی اموزشی شرکت های بزرگ
ارتقا سطح همکاری صنعت و دانشگاه
افزایش اگاهی و اموزش عمومی در مجموعه مرتبط
ایجاد شرایط الزم برای برنامه ایجاد فرهنگ همکاری و توسعه نظام مالی صنعت
مشارکت
فرایند توانمند سازی شرکت های کوچک با استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ
تهیه بانک اطالعاتی توانمدیها و نیازمندیها
برنامه ریزی آموزشی توسط شرکت های بزرگ
تعیین سرشاخه های توانمند برای گروه های همگن
تعیین شاخص های ارزیابی تامین کننده و خریدار
ایجاد غرفه های نمایشگاهی توانمدیها
برگزاری همایش توسط متصدیان دولتی
یکپارچه سازی فعالیت های صنایع همگن
امنیت بیشتر در بین نیروی کار استان
افزایش و بهبود تفکر و باورهای صنعتگران

پیامدها
مشخص نمودن مسیر پیشرفت صنایع کوچک در استان
افزایش قدرت رقابت صنایع کوچک و متوسط در استان
یادگیری گروهی و هدفمند در صنایع کوچک

ب -کدگذاری محوری
در مرحله بعدی کدگذاری محوری انجام شده است .در کدگذاری محوری ،مقولهها و زیر
مقولههای آنها با توجه به مشخصهها و ابعاد آنها به یکدیگر مرتبط شده و مفاهیم جدید ایجاد شده
است .در ابتدا کدگذاری محوری در خصوص مسالهیابی و شرایط علی انجام گردید .مقولههای فرعی
که مقوله کلی شرایط علی را تشکیل دادند به شرح زیر می باشند:
 -1سیاستهای توسعه اشتغال و شاخصهای تولید
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 -2بقای صنایع کوچک و نقش توسعهای آنها
 -3رشد ارتباطات همکاری صنایع و توسعه رقابت خارجی
 -4توسعه صنایع کوچک و بزرگ با رشد ارتباطات همکاری
در قسمت بعدی شرایط زمینهای مدل بررسی شدند و کدهای نهایی تبدیل به مفهوم و سپس
مقوله فرعی گردیدند که عبارتند از:
-1عوامل فرهنگی و زمینهای -2 ،قابلیتهای تولید کننده و مصرف کننده -3 ،عوامل محیطی،
ساختاری و حکومتی
همچنین برای بخش های بعدی مقوله های فرعی به شرح زیر تشکیل گردیدند:
فرایند توانمندسازی شرکتهای کوچک با استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ
-1زیرساختهای منابع انسانی و اطالعاتی -2 ،مدیریت ارتباطات اثربخش -3 ،بسترسازی و
سیاستگذاری -7 ،قیمتگذاری و رقابت
شرایط مداخلهگر
-1موارد حاکمیتی و زیرساختی -2 ،الگوها و نقشها
راهبردها و اقدامات
-1برنامهریزی و بسترسازی -2 ،اصالح قوانین ،اقدامات حوزه منابع انسانی
پیامدها
-1ارتقا شاخصهای حاکمیتی -2 ،ارتقا شاخصهای صنعتی
ج -کد گذاری انتخابی
در این مرحله مقولههای بهدست آمده بهشکلی نظاممند به سایر مقولهها مرتبط شده و ساختار
را اعتبار میبخشد .همچنین مقولههایی که نیاز به اصالح و توسعه بیشتر دارند را توسعه میدهد .ابتدا
باید خط داستانی که مطالعه در رابطه با آن انجام می گردد شناسایی گردد .معموالً در این فرایند نیاز
است که مقولهها و حتی کدگذاریهای باز و انتخابی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند تا خط
داستان مفهوم کاملتری پیدا کند .در مرحله بعدی بایستی زیر مقولهها به مقوله اصلی از طریق
پارادایم مرتبط شوند و سپس ارتباطها به مقولهها اعتبار بخشی شود .بدین منظور بایستی دادهها،
یادداشتها ،کدگذاریها به دقت بررسی شوند تا از توانایی طرح نظری به منظور تبیین روابط
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اطمینان حاصل گردد .درنهایت شکاف بین مقولهها باید پر شود تا به فشردگی و انسجام مفهومی در
نظریه برسیم .این مراحل به صورت رفت و برگشتی انجام شد و درنهایت با اصالح دوباره با نظر
خبرگان مدل نهایی بهصورت شکل  3تدوین گردید.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر این است که  :درحقیقت منظور از نقاط قوت شرکتهای
دارای ارتباطات و مرکزیت بیشتر است که توانستهاند ارتباط موفقتری را ایجاد نمایند و نیز نقاط
ضعف شرکتهای دارای ارتباطات ومرکزیت کمتر می باشد که از برقراری ارتباطات مناسب و موفّق
در شبکه محروم شدهاند .آن دسته از مجموعههایی که مرکزیت باالیی داشتند و در ارتباطات نقش
پر رنگتری داشتند حجم تبادالت بیشتری با سایر مجموعهها برقرار کرده بودند و شرایط مساعدتری
از لحاظ درآمد و وضعیت ثبات کسب و کار داشتند .این شرکتها در انجام امورشان تعهد باالیی
داشتند و قدرت برقراری ارتباط مناسبی داشتند .همچنین این شرکتها در ارائه محصول باکیفیت در
زمان تعهد شده امتیاز باالیی کسب میکردند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در عملکرد این مجموعه ها داشتن انعطاف باال بود که در تحقیق
(میترگا و گریگور )2212 ،هم بدان اشاره شده است (نوایس و سالس .)2212،این امر با یافتههای
تحقیق جسوس؟ و همکارانی هم راستاست که فاکتورهای ارتباطی بین شرکتها و مبحث رقابت را
بررسی کردند و اشتراکگذاری ارزشها با شرکای غیرانتفاعی را به عنوان یکی از عوامل اصلی
موفقیت ذکر نمودند .همچنین در تحقیقات (جسوس و همکاران) 2212،عوامل موفقیّت در مبادالت
(آنا )2214،پارامترهای همکاری(برونو و زاچاری  ) 2214،رفتار فروشنده و خریدار بررسی شده است
که یافتههای پژوهش حاضر این موارد را تأیید میکند .در ادامه تجزیه و تحلیلها مجموعههایی که
بهعنوان ضعیفترینها شناسایی شدند ،آنهایی بودند که کمترین درجه مرکزیت و ارتباطات را
درشبکه داشتند .این شرکتها از برقراری ارتباطات موفّق با سایر شرکت ها محروم بودند و نقش کم
رنگی در شبکه ایفا میکردند .درخصوص عوامل عدم موفقیّت ارتباطات بین شرکت ها (برونو و
زاچاری )2214،رفتار فروشنده را بعنوان عامل تاثیر گذار معرفی می کند و (پیتر و همکاران)2212،
نگرش هر یک از طرفین را در اتحاد تجاری مهم می دانند که این امر در مورد شرکتهای ضعیف
پژوهش حاضر صدق میکند.
طبق اطالعات بخش کیفی شرایط علی و مساله یابی همچون سیاستهای توسعه اشتغال و
شاخصهای تولید بسیار حائز اهمیت می باشند که با نتایج تحقیق عمید و غمخواری هم راستاست
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(عمید و غمخواری .)1399،آنها ناتوانی دولت در ایجاد محیط توانمند ساز را دلیل توسعه نیافتن
بنگاههای کوچک و متوسط میدانند .در بخش عوامل زمینهای به عوامل فرهنگی بایستی نگاه
ویژهای صورت پذیرد .درصورتی که به زیرساختها و عوامل حاکمیتی توجّه شود میتوان امید بهبود
شرایط را داشت که این موضوع در استان کرمان به خوبی به عنوان یک عامل مداخلهگر شناسایی
شده است .در این رابطه زنگ و دیبونگ هو )2217( 1سیاستهای صنعتی محلی را در مراحل مختلف
رشد شرکتها را بسیار حائز اهمیت میدانند .یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که در
ترسیم شبکه همکاری میان شرکتها تبادالت مالی مدّ نظر قرار نگرفته است .توجّه به حجم
مبادالت و نوع همکاری امکان تحلیلهای گستردهتری را ایجاد خواهد کرد .بر این اساس پیشنهاد
میشود اوّالً برای تحقیقات آتی وضعیت همکاری بین شرکتها براساس حجم تبادالت مالی میان
آنها تحلیل گردد .ثانیاً در تحقیقات آتی محدوده زمانی بررسی همکاری میان شرکتها نیز افزایش
یابد .پیاده سازی مدل تحقیق در سایر گروههای صنعتی و مقایسه با نتایج پژوهش حاضر امکان
تحلیلهای گستردهتری را فراهم خواهد کرد.
شکل شماره  -9مدل پارادایمی استفاده از ظرفیت شرکتهای صنعتی بزرگ در جهت توانمندسازی و رشد
شرکتهای کوچک و متوسط در استان کرمان
شرایط مداخله گر
موارد حاکمیتی و زیرساختی
الگوها و نقش ها

مساله یابی و شرایط مقدم (على)

پیامدها
ارتقا شاخص های
حاکمیتی
ارتقا شاخص های صنعتی

سیاست های توسعه اشتغال و

فرایند توانمند سازی شرکت های کوچک

شرایط زمینه ای

با استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ

شاخص های تولید

عوامل فرهنگی و زمینه ای

بقا صنایع کوچک و نقش توسعه ای

زیرساختهای منابع انسانی و اطالعاتی

قابلیت های تولید کننده و

آنها

مدیریت ارتباطات اثربخش

مصرف کننده

رشد ارتباطات همکاری صنایع و

بسترسازی و سیاست گذاری

عوامل محیطی ،ساختاری

توسعه رقابت خارجی

قیمت گذاری و رقابت

و حکومتی

توسعه صنایع کوچک و بزرگ با رشد
ارتباطات همکاری

راهبردها و اقدامات
برنامه ریزی و بستر سازی
اصالح قوانین ،اقدامات حوزه منابع انسانی

1.XiaoboZhang,DinghuanHu
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