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 چکیده
  در دنیای مدرن و به ویژه سال های اخیر صنایع کوچک و متوسط   نقش مهمی در متغیرهای 
مانند رشد اقتصادی، رقابت و حل و فصل بحران بیکاری داشته اند. این مقاله باهدف تدوین 
نقش  بررسی  به   DEMATEL و   ISM روش  دو  از  استفاده  با  تفسیری  ساختاری  مدل  یک 
متغیرهای تأثیرگذار در ارتقای قابلیت های صنایع کوچک و متوسط در صنایع استان کردستان 
پرداخته است. بر اساس بررسی مقاالت، متون، منابع مرتبط، و نظرخبرگان ازطریق پرسشنامه 
وتحلیل مقایسه ای داده ها، درمجموع 20 عامل مهم و موثر، شاخص های مرتبط برای ارتقای 
کلیه  پژوهش  این  آماری  شد.جامعه  شناسایی  ومتوسط  صنایع کوچک  در  پویا  قابلیت های 
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وتحلیل  شناسایی  جهت  نهایت  در  که  بود  تحقیق  موضوع  به  مسلط  صنعتگران  و  خبرگان 
عوامل،15 نفراز کارشناسان و مهندسین صنعتی همکاری نمودند. تحلیل مدل ساختاری نشان 
می کند  عمل  مدل  زیربنای  سنگ  به عنوان  دولتی  ومقررات  قوانین  سیاست ها،  متغیر  دادکه 
وابستگی  شدت  و  باال  هدایت  قدرت  دارای  و  می گیرد  قرار  مستقل  متغیرهای  دسته  در  و 
تاکید کرد  آنها  اول روی  مرحله  باید در  پویا  قابلیت های  ارتقای  برای شروع  و  است  پایین 
ویازده متغیردردسته متغیرهای ارتباط یا متصل هستندکه دارای قدرت هدایت و وابستگی باال 
هستند و هرنوع تغییر درآنان می تواند سایر عوامل را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین درتحلیل 

مقایسه ای روش دیماتل متغیر فرهنگ صنعتی سازی به عنوان اثرگذارترین عامل تعیین شد.
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مقدمه 

اجتماعی  ـ  اقتصادی  نظام  از مهم ترین بخش ها در  متوسط1 یکی  امروزه صنایع کوچک و 
محسوب می شود به طوری که کشورهای جهان از نظر دارا بودن تعداد شرکت های کوچک 
و متوسط صنعتی در حال پیشی گرفتن از هم هستند. طبق گزارش سازمان توسعه همکاری 
اقتصادی،اکثرکشورهای صنعتی،بیش از96 درصد از تمام  بنگاه های ساخت و ساز و بخش 
تولیدی، ازاین دسته از صنایع تشکیل شده است و آنها اصلی ترین محور اشتغال هستند. بخش 
صنایع کوچک و متوسط نقش قابل توجهی در سراسر جهان ایفا کرده و با مشارکت قابل 
توجه در ایجاد شغل، ایجاد درآمد، نوآوری و همچنین کاتالیزور رشد شهری و روستایی، 

مشارکت بالقوه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارند2. 
شرکت های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در رقابت، پژوهش، نوآوری، اشتغال 
دارند و همچنین به عنوان راه حلی برای مشکالت خاص مدنظر است. لذا الزم است  برای 
توسعه بخش SME پویا و رقابتی، که به رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش فقر منجرخواهدشد، 

تالش کنیم3.
صنایع  برتری های  از  برخی  صنعتی  پویایی  اقتصادی و  توسعه  کارآفرینی،  نوآوری، 
کوچک است. صنایع کوچک نقش مهمی درتحول صنعتی ایفا کرده اند. بنگاه های جدید 
و  می شوند  صنعت  آن  تحول  موجب  خود  تولیدات  با  صنعت  هر  در  کوچک،  بالطبع  و 
امروز، صنایع  مدرن  دنیای  می سازند. در  محدود  را  قوی  بنگاه های  بازار  قدرت  نهایت  در 
و فصل  رقابت، و حل  اقتصادی،  مانند رشد  متغیرهای  در  مهمی  متوسط   نقش  و  کوچک 

بحران بیکاری در همه جا حاضر است4.
صنایع کوچک و متوسط  به دلیل دارابودن سهم قابل توجهی به لحاظ تعداد موسسات، 
اشتغال، تولید و صادرات درکشورهای درحال توسعه و همچنین توسعه یافته یکی از نیروهای 
به  اما شرکت های کوچک و متوسط،  محرک اصلی در توسعه اقتصادی به شمار می رود. 
مانند  زمینه های کلیدی  مانند هند، محدودیت هایی در  توسعه  ویژه در کشورهای در حال 

1.  Small and Medium Enterprises (SMEs).
2.  Balogun & et.al (2016); p.474.
3.  Oncioiu (2009) ;p.45.
4.  Rahnama  & et.al(2011) ;p25.
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به دلیل جهانی شدن تحت  اوایل 1990  از  انسانی داشته و  بازاریابی و منابع  فناوری، مالی، 
فشار بیشتر رقابت نیز قرار گرفته است1.

این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر برارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و 
متوسط استان کردستان است. استانی که بیش از هزار واحد صنعتی را درخود جای داده 
است و حدود 80 درصد آنرا صنایع کوچک و متوسط به خود اختصاص داده است. در 
باالیی  پتانسیل  ازجمله دربخش های صنایع،معادن و کشاورزی  اقتصادی  متعدد  زمینه های 
دارد، ولی متاسفانه علیرغم ویژگی های  منحصر به فرد و ممتاز در وضع اقتصادی خوبی به 
سر نمی برد. وجود بازارهای مرزی و 230کیلومتر مرزمشترک با شمال عراق، اهمیت این 
منطقه اقتصادی را دوچندان کرده است2. لذا با وجود ظرفیت های بالقوه و فعلی  صنایع و 
امکان  مبادالت تجاری وصادرات  منطقه ای با شمال عراق، و رونق گرفتن بنگاه های زود 
ارتقاء  جهت  جامع  و  روز  به  کابردی  ومطالعات  نیازمندتحقیقات  صنعتی،  تولیدی  بازده 
این زمینه صورت  قابلیت های پویا  در صنایع کوچک ومتوسط است. مطالعات جامع در 
در  وتولیدکردستان  صنایع  است.  شده  بررسی  موردی  متغیرهای  صورت  به  یا  و  نگرفته 
شرایط خوبی نیست و بیش از 50 درصد واحدها تعطیل شده است. لذا ضرورت دارد که 
متغیرهای  مدلی  طی  و  شناسایی  ومتوسط  کوچک  صنایع  حوزه  در  تأثیرگذار  متغیرهای 

اولویت بندی شود. تأثیرگذار 
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تفسیری با شناسایی عوامل موثر درصنایع 
ارتقاِء  موثرجهت  عوامل  است:1-  اصلی  سوال  دو  به  پاسخ  دنبال  ومتوسط،به  کوچک 
راستای  در  موثر  عوامل  نگاشت  کدامند؟2-  ومتوسط  کوچک  درصنایع  پویا  قابلیت های 

رسیدن به قابلیت های پویا با رویکردISM و دیماتل چگونه است؟ 

1. مرور ادبیات 

محصوالت  توسعه  در  سرمایه گذاری  برای  کافی  توانایی  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
از طریق  تا  ندارند.بنابراین، شرکت ها درتالش هستند  را  بازارهای جدید  به  جدید و ورود 

1.  Pillai(2010) p.542.
2. رستمی )1388( ؛ ص.32.
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تحقیق و توسعه )R & D (، تکنولوژی منحصر به فرد، منابع، قدرت هم افزایی، به اهداف 
خود برسند1. موانع مالی، موانع عدم دسترسی به اطالعات، موانع عدم توسعه فناوری جزء 

یافته های موانع توسعه یافتگی بنگاه های ایران بشمار می رود.
اقتصادی  توسعه  در  SME ها  اهمیت  به رسمیت شناختن  آفریقای جنوبی جهت  دولت 
برنامه های مختلفی را برای توسعه بخش SME اختصاص داده است. استراتژی ملی توسعه 
پایدار  به عنوان یک برنامه میان مدت   برای کاهش فقر در کشور تا سال 2020 است2. صنایع 
به  آنها  زیرا  ایفا می کنند،  نقش مهمی  مالزی در دستور کار کشور  کوچک ومتوسط های 
طور قابل توجهی به اقتصاد کمک می کنند، رشد اقتصادی را در صنایع جدید قوی و پایدار 
می کند و صنایع موجود را برای توسعه آینده کشور تقویت می کند. توسعه بخش های متنوع 

SME های جهانی رقابتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است3.

تسلط مدیریت است. به یک تحول و  نیازمندپیوسته  پویا است که  فرایند   نوآوری یک 
یافته های این مطالعه نشان دادکه مدل اندازه گیری 8D، از جمله مدیریت استراتژیک، فرهنگ 
حمایتی و ساختار، تخصیص منابع، ارتباطات و شبکه، دانش و فناوری های مدیریت، توسعه 
که  است  ارزیابی  برای  معتبر  و  اعتماد  قابل   ، ی تجار قابلیت های  و  ایده،  مدیریت  پروژه، 
به طورکلی پایدار برای قابلیت نوآوری می باشد4. با پیشرفت جامعه، شرکت های کوچک و 
متوسط   با تکنولوژی باال نقش بیشتر و مهم در توسعه و نوآوری یک کشور بازی می کنند. با 
این حال، تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط   با تکنولوژی باال برابر با شکست جدی 

بازاراست و دولت باید دخالت کند5.
بازار جدید جهانی باعث شده است که تغییرات در برخی سازمان ها یا صنایع مختلف 
بزرگ،ورود  از شرکت های  بسیاری  باشد.  بین المللی  کارکنان  به  اتکا  استراتژی  اجرای  و 
وتوسعه  رقابت  برای  جهانی،انگیزه ای  بازار  در  دانش  انباشت  طریق  از  تنها  ت  موفقی و 
پایدارتبدیل شده است.بسیاری از سازمان ها یک استراتژی تمرکز براکتساب بین المللی در 
بازارهای خارجی باهدف رقابت موثر، چشم انداز متداول رقابتی پویا و همیشه در حال تغییر 

1. Yin and et.al(2012) ;p.1872.
2. Balogun and et.al (2016); p.474.
3. Michael and et.al(2016) ;p.199.
4. Rahman & et.al(2015) ;p.537.
5. Liu (2016) ;p.163.
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را انتخاب می نمایند1.
به  غیرمالی  و  مالی  و حمایت های  تسهیالت  داد  نشان  میرحسینی  پژوهش  آماری  نتایج 
عمل آمده از بنگاه های کوچک ومتوسط در چهار حوزه مالی، فنی، بازاریابی  و مدیریتی 
جدید،حمایت  فناوری های  به کارگیری  حمایت  مالی،  لذاحمایت  است.  بوده  ناکافی 
به  دسترسی  جهت  حمایت  مشاوره ای،  خدمات  ایجاد  از  حمایت  پیشرفته،  ازآموزش های 
و  دانستند.  الزم  را  ومتوسط  کوچک  صنایع  حمایت  هماهنگ سازی  و  جهانی  بازارهای 
نوپا  بنگاه های  هدایت  ومتوسط،  کوچک  بنگاه های  فعالیت  و  شکل گیری  فرایند  همچنین 
متوسط،  و  کوچک  بنگاه های  در  کارآفرینی  زمینه های  تقویت  و  اشتغال  تأسیس،  تازه  و 
سه عامل ارتقای کیفی محصوالت و خدمات، نوآوری در ارائه محصوالت جدید و بهبود 

شرایط ارائه عرضه محصوالت و خدمات را می طلبد.
همه کشورها به طور فزاینده امید رسیدن به پیشرفت سریع رشد را دارند. امروزه بسیاری 
زیرا  می کنند  استفاده  صنعتی  خوشه های  توسعه  استراتژی  از  توسعه یافته  کشورهای  از 
رقابت،خوشه های صنعتی در کشور و همچنین خارج از مرزهای ملی را تحت تأثیر قرارداده 
ونشان می دهد روش های جدید فکر در مورد محل خرید و فروش و درآمد است. خوشه های 
صنعتی تحت تأثیر رقابت از طریق افزایش بهره وری بر اساس حل و فصل شرکت و ارائه 
دستورالعمل های سریع برای توسعه و نوآوری و تشویق کسب و کار جدید قرارگرفته است. 
خوشه صنعتی یکی از روش های جدید ترکیبی از نظریه های مختلف مانند نظریه جغرافیای 
اقتصادی، اقتصاد منطقه ای، نظام ملی نوآوری، انتقال نظریه دانش، نظریه سرمایه اجتماعی و 

شبکه های اجتماعی است2.
کار  و  کسب  متوسط    و  کوچک  موفقیت های  که  عاملی  پنج  مطالعه  یافته های  نتایج 
درتایلند را تحت تأثیر قرار می داد. شامل: مشخص های کوچک و متوسط، مشتری و بازار، 

راه انجام کسب و کار وهمکاری، منابع و امور مالی و محیط خارجی است3.
 نتایج مطالعه نقشه برداری شهر دپوک4، اقتصادخالق برای ارائه یک راه حل جایگزین 
برای مشکل کارآفرینان خالق نشان داد، درهر ناحیه ای از شهر دارای پتانسیل صنایع خالقانه 

1. Kiessling and et.al(2012) ;p.347.
2. Mirhosseini and GHanbari(2010) ;p.33.
3. Chittithaworn & et.al(2011) ;p.180.
4.  Depok.
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فرد  به  منحصر  و  برتر  به عنوان محصوالت  دارد،محصوالت کارآفرینان خالق  محصوالت 
و  بازاریابی،  سرمایه،  انسانی،  منابع  به  مربوط  مسائل  موانع  این  از  برخی  است.  نوآورانه  و 
تخصص سیاست است وآخرین شماره از دپوک شهر خود دولت است که گاهی اوقات 
بازیگران صنعت، اقتصاد خالق را دشوار می کند1. رقابت منطقه ای بخشی جدایی ناپذیر از 
توسعه اقتصاد محلی است. هر منطقه دارای پتانسیل خود را برای صالحیت هسته منحصر به 

فرد در تجزیه و تحلیل رقابت است2.
سیاست های دولت، مانند ناتوانی در ایجاد محیط توانمندساز برای بنگاه های کوچک و 
متوسط، موانع اداری برای اخذ عوارض و فقدان نهادهای حل دعاوی احتمالی و غیره است.

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در یک پژوهش نیز نشان می دهد مدیران این بنگاه ها 
زیر ساخت ارتباطات و موسسات مالی بیشترین تأثیر را جهت بروز نوآوری خواهد داشت. 
و عدم  متخصص  انسانی  نیروی  مالی، عدم وجود  امکانات  به  دیگر عدم دسترسی  از سوی 
وجود بازار کافی برای محصوالت جدید عمده ترین موانع نوآوری در بنگاه های مورد مطالعه 
محسوب می گردد. شرکت در نمایشگاه های ملی، توجه به نظرات مشتریان، قرار گرفتن در 
شهرک های صنعتی و حمایت مدیریت ارشد عمده ترین زمینه نوآوری را تشکیل می دهد3. 
و  محیطی  زیست  کیفیت  پایداری  شرایط  تحقق  و  حصول  تحقیق،  این  یافته های  براساس 
پایداری توسعه صنعتی در ایران، مستلزم سیاستگذاری و تصمیم گیری کالن و استراتژیک در 
رابطه با استراتژیهای مزبور در چارچوب روش شناسی ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در 
مرحله قبل از پروژه ها )سیاست ها، برنامه ها و طرح ها( می باشد4. نتایج تحقیق نشان می دهد که 
مدیریت زیست محیطی در مدل ارائه شده برای فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست 
بهره وری داشته است و در میان چندین مزیت ایجاد درآمد جدید از فروش محصوالت جانبی 

دارد که قبال زباله، در نظر گرفته می شد5.
نتایح مطالعات پیشین و نظرخبرگان صنعتی نشان می دهد که جهت تعیین مولفه های مدل 
ارتقاء قابلیت های پویا بایدازمتغیرهای مهم نظیر فنی، مالی،بازار،ومحیط خارجی و ارتباطات 

1. Fitriati & Rustanto (2013) ;p.52.
2. Fitriati & Rustanto (2013) ;p.53.

3. فیض پوروده موبد)1386(.
4. نوری و همکاران)2007(،ص.25.

5. Mendes (2012) ;p.100.
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رقابتی  نمود. شرایط محیطی و فضای  استفاده  و سیاست های دولت  و خدمات مشاوره ای 
داخلی و بین المللی،ارتباطات بین المللی و جایگاه مشتری و بازار دلیل برجامع و مانع بودن 

این عوامل در بسط و توسعه صنایع است.
مفهوم عوامل و مدل قابلیت های پویا بیانگر این است که متغیرهای تأثیرگذار و رتبه بندی 
شده با درنظرگرفتن ظرفیت های فعلی وپیش بینی وضعیت آتی واحدهای تولیدی شناسایی 
پویایی  مولفه هایی که می تواند در جهت  رقابتی  و فضای  منطقه  به شرایط  توجه  با  و  شود 

واحدهای صنعتی بیانجامد به عنوان مولفه های پیشرو پیشنهادشود.
با مطالعه ی ادبیات حوزه صنعت و همچنین بررسی پژوهشهای انجام شده پیرامون متغیرهای  
موجود در مسیر گسترش و توسعه ی صنایع کوچک ومتوسط، متغیرهای پویای تأثیرگذار 
اصلی حوزه صنعت مورد شناسایی قرار گرفت جدول)1(. این متغیرها به عنوان معیارها و عناصر 

مدنظر در مرحله اول روش مدل سازی ساختاری تفسیری مورد استفاده قرار گرفت.

جدول 1ـ شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر قابلیت پویا  در صنایع کوچک و متوسط

ذكرمنابعیكهمتغیرراپیشنهاددادندمتغیرهاردیف

V1رحمان2، 2015(. )امین بدختی،90(نوآوری و مدیریت ایده(
)میرحسینی3، 2010(. )فیت ریاتی4، 2013(

V2زیرساخت ارتباطات و موسسات مالی
)نوتاش،1390(. )رحمان،2015(. )لیو 5، 2016(، )امین 
بدختی،90(. )چیت تیتا ورن6، 2011(.)پیالی7، 2013(. 

)فیض پور،1386(

V3
توسعه شبکه و ساخت و ساز ارتباطات 

)رحمان،2015(. )امین بدختی،90(.بین المللی             

V4امین بدختی،90(. )فیت ریاتی،2013(.  )پیالی،2010(نیروی انسانی متخصص(

V5امین بدختی،90(.) چیت تیتاورن،2011(.  )فیت مشتری وبازار(
ریاتی،2013( )پیالی،2010(. )فیض پور،1386(

1. Rahman.
3.  Mirhosseini.
4.  Fitriati.
5.  Liu.
6.  Chittithaworn.
7.  Pillai.
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ذكرمنابعیكهمتغیرراپیشنهاددادندمتغیرهاردیف

V6    کیسلینگ 1 ،2011(..)فیض پور،1386( شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی(

V7کیسلینگ،2011(. )میرحسینی،2010(. )فیت رقابت منطقه ای(
ریاتی،2013(

8V فیت ریاتی،2013(پتانسل منطقه ای(

9V  نوری،1385(،) مندس 2، 2012(زیست محیطی(

10V
توسعه دانش، بینش و مهارت های 

)رحمان،2015(. )کیسلینگ،2011(. )امین بدختی،90(شغلی

11Vنوتاش،1390(. )چیت تیتاورن،2011(دسترسی به اطالعات و بازار بین المللی(

12Vرحمان،2015(ساختار فرهنگ صنعتی سازی(

13V  یین3 ، 2012(.دسترسی به منابع خارجی(

14Vرحمان،2015(ایجاد و توسعه امکانات زیربنایی(

15Vمیرحسینی،2010(آمایش سرزمین(

16Vامین بدختی،90(ایجاد شبکه های تخصصی بازاریابی(

17Vمیرحسینی،2010(ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی(

18V فیت ریاتی،2013 (عمید، 1388( سیاست ها و قوانین و مقررات دولتی(

19V   یین،2012(تحقیق و توسعه(

20V                      رحمان،2015( توسعه مدیریت در بنگاه های صنعتی(

منبع: یافته های تحقیق حاضر

2. متدولوژی تحقیق 
2)ISM( 2-1. مدل سازی ساختاری تفسیری

برای انجام این پژوهش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. این روش 
مرتبط  بهم  و  از عناصر مختلف  تعاملی است که در آن مجموع های  یادگیری  فرایند  یک 

1. Kiessling.
2.  Mendes.
3.  Yin.
2.  Interpretive Structural Modeling.
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در یک مدل نظام مند جامع ساختاردهی می شوند1. ایده اصلی مدل سازی ساختاری تفسیری 
دانش  و  تجربه عملی  از  استفاده  با  )عناصر(  زیر سیستم  به چند  پیچیده  تجزیه یک سیستم 
به  این روش شناسی  می باشد2.  ساختاری چند سطحی  مدل  منظور ساخت یک  به  خبرگان 

ایجاد و جهت  دادن به روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم کمک می نماید3.
و  ساختار  مسئله  یا  مشکل  یک  توصیف  و  تعریف  برای  تفسیری  ساختاری  مدل سازی 
رابطه بین عوامل مختلف می باشد و کمک به شناسایی سفارش و بزرگی از روابط پیچیده بین 
عناصر سیستم است.  برای رسیدن به بینش ادراکی افزایش به سیستم، استفاده از مدل سازی 
ساختاری تفسیری می تواند یک انتخاب عاقالنه باشد4.روش ISM استفاده از عناصر سیستم 
شناخته شده است، اما رابطه به هم ریخته ساختار داخلی سیستم، مورد استفاده برای تجزیه و 
تحلیل ساختار رابطه بین عناصر از سیستم های پیچیده نشان می دهد5. روش اساسی است که 
از گرافیک و شرح ماتریس رابطه از انواع شناخته شده در ماتریس بر اساس عملیات بیشتر، 

به دست آمده به توضیح ویژگی های ساختار سیستم می پردازد.
مرحله 1، متغیرهای مؤثر برای ارتقاء قابلیت های  پویا در SEMS ذکر شده است؛ عواملی 
که برای توسعه و پویایی صنایع کوچک ومتوسط به عنوان متغیرهای  موثرشناسایی شده است.

مرحله 2، بااستفاده از متغیرهای شناسایی شده در مرحله )1(، رابطه بین متغیرهای متنی با 
توجه به جفت از متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.

مرحله 3، یک ماتریس سازه خود تعاملی )6SSIM( برای متغیرها توسعه داده می شود، 
که روابط زوجی بین متغیرها را نشان می دهد

مرحله 4، ماتریس قابل دسترسی بااستفاده از ماتریس  ساختاری خودتعاملی توسعه یافته 
است واین ماتریس برای تسری بودن، بررسی می شود. تسری از روابط متنی یک فرض اولیه 
 B در ارتباط است و متغیر B با A ساخته شده در مدل سازی ساختارتفسیری است. اگر متغیر

با متغیر C در ارتباط باشد، بنابراین متغیر A لزوما با متغیر C در ارتباط است.

1. Warfield (1974) ) ;p.74.
2. Sage (1977).
3. Luthra  & et.al(2011) ;p.242.
4.  Luthra  & et.al(2011) ;p.242.
5.  Lixin(2012).p.27.
6.  Structural Self-Interaction Matrix.
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مختلف  سطوح  به  چهارم  مرحله  در  آمده  دست  به  دسترسی  قابل  ماتریس   ،5 مرحله 
تقسیم می شود.

مرحله 6، بر اساس روابط متنی که در ماتریس قابل دسترسی تعیین شده اند، یک گراف 
جهت داررسم می شود و روابط تسری حذف می شود.

مرحله 7، دیاگرام نهایی با استفاده از جایگزین کردن نام متغیرها یا معیارها بجای گره ها 
به یک مدل سازی ساختاری تفسیری تبدیل می شود1.

)DEMATEL( 2-2. روش آزمایشگاه آزمون  وارزیابی تصمیم گیری
از یک  به عنوان بخشی  ایجاد شد،  باتل در سال 1971  DEMATEL در موسسه ژنو  روش 
انسانی  و  تکنولوژیکی  مسائل  برای  راه حل  تسهیل  برای  انسانی  علوم  و  طبیعی  علوم  پروژه 
است. در ابتدا درطول دوسال اول تمرکز خود در این پروژه در سه حوزة پژوهشی متمرکز 
شده بود:1( ساختار مشکالت جهانی، )2( توسعه روش های تحلیلی مناسب برای استفاده در 
تحقیق مشکالت جهانی، )3( بررسی تحقیقات روی مشکالت جهانی، مدل و داده ها2.  تکنیک 
دیماتل که از انواع روش های تصمیم گیری بر اساس مقایسه های زوجی است با بهره مندی از 
قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظام مند به آنها با به کارگیری 
اصول نظریه گراف ها، ساختاری سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تأثیر 
و تاثر متقابل ارائه می دهد،گونه ای که شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز عددی معین 
می کند به طور کلی، زمانی که مشکالت علیت و معلولیت پیچیده هستند که با بیان مشکل و یا 
درک یک رویکرد مشترک مواجه هستیم،  از طریق کاربرد یک مدل به مطالعه می پردازیم3. 

)SSIM( 2-3. روش جمع آوری داده ها و  تشکیل ماتریس خود تعامل ساختاری

روابط  توسعه  در  پرسشنامه  براساس  خبرگان  نظرات  از  تفسیری  ساختاری  مدل سازی  در 
محتوایی یا متنی میان متغیرها استفاده شد. در این مقاله برای شناسایی موثر متغیرها، از نظر 
خبرگان، 15نفراز اساتید دانشگاه ومتخصصان صنعتی نظیر کارشناسان و مهندسین سازمان 

1. Luthra  & et.al(2011) ;p.243.
2.  Gabus& Fontela (1972).
3. Wu (2008) ;p.830.
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درحوزه صنعت  فعالیت  سابقه  سال  ده  باالی  اکثرا  شد،که  استفاده  وتجارت  صنعت،معدن 
قابلیت های  ارتقای  متغیرهای موثر جهت  از جمله  متنی  داشتند. در شناسایی ماهیت روابط 
پویا در صنایع کوچک و متوسط قابل تعمیم در صنایع کردستان مشاوره دادند.این ماتریس 
آنها  بین  ارتباطات  دادن  نشان  برای  و  عناصرتشکیل  مابین  فی  ارتباط  وتحلیل  تجزیه  برای 

ازچهارعالمت ذیل استفاده می شود:
 j به   iارتباط دوطرفه از :X ، iبهj ارتباط یک طرفه از :A ، j بهiارتباط یک طرفه از :v

وبلعکس، O: هیچ ارتباطی بین i وj وجود ندارد.
درسلول  است.  شده  داده  توسعه   )SSIM ازماتریس)  متنی  2(روابط  )جدول  اساس  بر 
)1،7( عامل 1 منجر به عامل 7، نماد 'X' شده است. در سلول داده شده )2 و 18(، عامل 2 
'X' دیگر شده  'A' شده است عامل 5 و 7 منجر به هر علتی نماد  با نماد  منجر به عامل 18 

است درمتغیر 3 و 9 به هر طوری نماد 'O' دیگر شده است.

 جدول 2ـ ماتریس سازه خودتعامل )SSIM( برای شناسایی عوامل موثر 
SEMS جهت ارتقای قابلیت های پویا در
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)RM1( 3. ماتریس قابل دسترسی

دراین مرحله بااستفاده ازقانون جایگذاری )1-0( ماتریس SSIM به ماتریس )1-0( تبدیل 
می شود.به این ماتریس ماتریس دستیابی اولیه گفته می شود.قانون جایگذاری )1-0( به شرح 
 RM درماتریس  باشد،   v تعاملی  خود  درماتریس   )j،i(دوعنصر بین  اگرارتباط  است:  ذیل 
می کنیم.  باعدد صفر جایگزین  را   i ،jبین ارتباط  بلعکس  و  عدد یک  با  را   j،i بین  ارتباط 
 j،i ارتباط بین RM باشد،درماتریس A درماتریس خود تعاملی )j،i(اگرارتباط بین دوعنصر

را با عدد صفر و بلعکس ارتباط بین i،j را با عدد یک جایگزین می کنیم.
اگرارتباط بین دوعنصر)j،i( درماتریس خود تعاملی xباشد،درماتریس RM ارتباط بین 
j،i را با عدد یک و بلعکس ارتباط بینi،j را با عدد یک جایگزین می کنیم. اگر ارتباط بین 
دوعنصر)j،i( درماتریس خود تعاملی o باشد، در ماتریس RM ارتباط بین j،i را با عدد صفر 

و بلعکس ارتباط بین i ،j را با عدد صفر جایگزین می کنیم.

SMES1 اولیه قابل دسترسی برای قابلیت های پویا در)RM( جدول 3. ماتریس

   J   
  I        

1234567891011121314151617181920

11111110111100000011نوآوری و مدیریت ایده

11111110011100100010ارتباطات و مالی

11111100001100111010توسعه شبکه بین الملی

11111110000000111011متخصص

1010 1111111001110111مشتری و بازار

11111100001100010011شرکت در نمایشگاه

11111011011111111000رقابت منطقه ای

00000011111101000000پتانسیل منطقه ای

10000000100011100000زیست محیطی

11110000011100011011توسعه دانش و مهارتها

11110110011100011111دسترسی به اطالعات

11111110010100011111ساختار فرهنگ صنعتی

01111010100011111001دسترسی به منابع

1.  Reachability Matrix.
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   J   
  I        

1234567891011121314151617181920

01111010100001101000امکانات زیربنایی

01110010100011100000آمایش سرزمین

00000110011100011001شبکه تخصصی بازاریابی

00011000011110001011خوشه صنعتی

11100010001111000100قوانین و سیاست ها

11110110011100011011تحقیق و توسعه

10010100011100001011توسعه مدیریت

SMES جدول 4.  ماتریس نهایی1 برای قابلیت های پویا در
   J   

  I        1234567891011121314151617181920
قدرت 
محرک

1111111011110000001113نوآوری و مدیریت ایده

1111111001110010001012ارتباطات و مالی

1111110000110011101012توسعه شبکه بین الملی

1111111000000011101112متخصص

101015 1111111001110111مشتری و بازار

1111110000110001001111شرکت در نمایشگاه

1111101101111111100015رقابت منطقه ای

000000111111010000007پتانسیل منطقه ای

100000001000111000005زیست محیطی

1111000001110001101111توسعه دانش و مهارتها

1111011001110001111114دسترسی به اطالعات

1111111001010001111114ساختار فرهنگ صنعتی

0111101010001111100112دسترسی به منابع

011110101000011010009امکانات زیربنایی

011100101000111000008آمایش سرزمین

000001100111000110018شبکه تخصصی بازاریابی

000110000111100010119خوشه صنعتی

1110001000111100010015قوانین و سیاست ها

1111011001110001101113تحقیق و توسعه

100101000111000010119توسعه مدیریت

1415151611111426121415689111331211وابستگی

1.  Final Reachablility Matrix.
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ماتریس قابل دسترسی اولیه برای قابلیت های پویا طبق )جدولSMES )3 به دست آمده 
است.  آمده  دست  به  درونی  سازگاری  برقراری  با   )4 )جدول  طبق  نهایی  ماتریس  است. 
به عنوان نمونه اگر متغیر یک منجر به متغیر 2 شود و متغیر 2 هم منجر به متغیر 3 شود، متغیر 1 
نیز منجر به متغیر 3 شود و اگر در ماتریس دستیابی اولیه این حالت برقرار نبود، باید ماتریس 
اصالح شود. قدرت محرک و قدرت وابستگی هر متغیر در جدول 4 نشان داده شده است.

تقسیم سطوح

SMES  جدول 5ـ تکرار اول به پیدا کردن سطوح متغیرها در صنایع

سطحاشتراکمجموعهمقدممجموعهدسترسیمتغیر

یک11.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.19.201.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.18.19.201.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.19.20

یک21.2.3.4.5.6.7.10.1.1.12.15.191.2.3.4.5.6.7.10.11.12.13.14.15.18.191.2.3.4.5.6.7.10.11.12.15.19

31.2.3.4.5.6.11.12.15.16.17.191.2.3.4.5.6.7.10.11.12.13.14.15.18.191.2.3.4.5.6.11.12.15.19

41.2.3.4.5.6.7.15.16.17.19.201.2.3.4.5.6.7.10.11.12.13.14.15.17.19.201.2.3.4.5.6.7.15.17.19.20

51.2.3.4.5.6.7.10.11.12.14.15.16.17.191.2.3.4.5.6.7.12.13.14.171.2.3.4.5.6.7.14.17

یک61.2.3.4.5.6.11.12.16.19.201.2.3.4.5.6.11.12.16.19.201.2.3.4.5.6.11.12.16.19.20

71.3.4.5.7.8.10.11.12.13.14.15.16.171.2.4.5.7.8.11.12.13.14.15.16.18.191.4.5.7.8.11.12.13.14.15.16

87.8.9.10.11.12.147.87.8

یک91.9.13.14.151.8.9.13.14.151.9.13.14.15

101.2.3.4.10.11.12.16.17.19.201.2.5.7.8.10.11.12.16.17.19.201.2.10.11.12.16.17.19.20

111.2.3.4.6.7.10.11.12.16.17.18.19.201.2.3.5.6.7.8.10.11.16.17.18.19.201.2.3.6.7.10.11.16.17.18.19.20

121.2.3.4.5.6.7.10.12.16.17.18.19.201.2.3.5.6.7.8.10.11.12.16.17.18.19.201.2.3.5.6.7.10.12.16.17.18.19.20

132.3.4.5.7.9.13.14.15.167.8.9.13.15.17.18.19.207.9.13.15

142.3.4.5.7.9.14.15.175.7.8.9.13.14.15.185.7.9.14.15

یک152.3.4.7.9.13.14.152.3.4.5.7.9.13.14.152.3.4.7.9.13.14.15

166.7.10.11.12.16.17.203.4.5.6.7.10.11.12.13.16.196.7.10.11.12.16

یک174.5.10.11.12.13.17.19.203.4.5.7.10.11.12.13.14.16.17.19.204.5.10.11.12.13.17.19.20

181.2.3.7.11.12.13.14.1810.11.12.1811.12.18

191.2.3.4.6.7.10.11.12.13.16.17.19.201.2.3.4.5.6.10.11.12.17.19.201.2.3.4.6.10.11.12.17.19.20

یک201.4.6.10.11.12.17.19.201.4.6.10.11.12.13.16.17.19.201.4.6.10.11.12.17.19.20
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دسترسی  قابل  ماتریس  از  متغیر  هر  برای  مقدم   مجموعه ای  و  دسترسی  قابل  مجموعه 
خود  عامل  از  متشکل  متغیر  یک  برای  دسترسی  قابل  مجموعه  است.  شده  مشخص  نهایی 
و عوامل دیگر که آن را تحت تأثیر قراردهد.با بدست آمدن ماتریس دستیابی برای تعیین 
معیارها دو مجموعه قابل دستیابی ومجموعه مقدم را تعریف کرده و سپس اشتراک آنها را 
به دست آورده به این ترتیب که مجموعه قابل دستیابی، مجموعه ای است که در آن سطر ها 
عدد معیارها به صورت یک ظاهر شده باشند و مجموعه مقدم مجموعه ای است که در آن 

ستون ها، عدد معیار ها به صورت یک ظاهر شده باشد.
ماتریس به دست آمده به به سطوح مختلفی تقسیم می شود و مجموعه قابل دستیابی و 
مجموعه مقدم برای هر معیار به دست می آید. با به دست آمدن ماتریس دستیابی برای تعیین 
معیارها دو مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم را تعریف کرده و سپس اشتراک آنها 
رابدست آورده به این ترتیب که مجموعه قابل دستیابی، مجموعه ای است که در آن سطر ها، 
عدد معیارها به صورت یک ظاهر شده باشند و مجموعه مقدم مجموعه ای است که در آن 
ستون ها، عدد معیار ها به صورت یک ظاهر شده باشند. با به دست آوردن اشتراک این دو 
اشتراک دو  اولین سطری که  تکمیل خواهد شد.  )اشتراک(  بعدی جدول  مجموعه ستون 

مجموعه برابر با مجموعه قابل دستیابی باشد، سطح اول اولویت مشخص خواهد شد.
قابل  مجموعه  اشتراک  چنانچه  که  می شوند  مشخص  ترتیب  بدین  آخر، سطوح  ستون  در   
دستیابی و مجموعه مقدم با مجموعه قابل دستیابی برابر باشد متغیر مربوطه در سلسله مراتب ماتریس 
ISM در باالترین سطح قرار می گیرد. پس از تعیین سطح، معیار مربوطه )که سطح آن معلوم شده( 

را در جدول از تمامی مجموعه حذف کرده و مجدداً مجموعه های قابل دستیابی و مقدم را تشکیل 
داده و سطح متغیر بعدی به دست می آید، سپس در جدول بعدی حذف می گردند. با ادامه روش 

فوق پس از انجام مراحل مختلف سطح بندی. جدول سطح بندی نهایی به دست می آید.

4. رسم مدل اولیه و مدل نهایی ساختاری تفسیری
و  اولیه رسم  نهایی،یک مدل  ماتریس دسترسی  و  متغیرها  به سطوح  توجه  با  دراین مرحله 
ازطریق حذف انتقال پذیری ها در مدل اولیه، مدل نهایی به دست می آید.مدل نهایی به دست 
آمده در نمودار )1( نشان داده شده است.در پژوهش حاضرعوامل در 9 سطح قرارگرفته اند.

درباالترین سطح  عوامل مدیریت ایده ونوآوری، زیرساخت ارتباطی وموسسات مالی،توسعه 
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مدیریت،ایجادوتوسعه خوشه های صنعتی،آمایش سرزمین،حضوردر نمایشگاه های داخلی و 
خارجی،زیست محیطی درجهت ارتقای قابلیت های پویا در صنایع کوچک قرارگرفته است.

برخوردارهستند  ازتأثیرگذاری کمتری  باالترهستند،  توجه داشت عواملی که درسطح  باید 
و بیشتر تحت تأثیرعوامل سطوح پایین می باشند. در پایین ترین سطح مدل،عامل سیاست ها، 
عوامل  همچنین  و  می کند  عمل  مدل  زیربنای  سنگ  عنوان  به  دولتی  ومقررات  قوانین 
دسترسی به منابع خارجی، مشتری و بازار نیز به عنوان عوامل پایه ای و اساسی عمل می کنند 
وبه سایرعوامل سرایت کند  ازاین عوامل شروع  باید  پویا  قابلیت های  ارتقاء  فرایند رشد  و 

سایرارتباطات در نمودار )1( مشخص شده است.

SEMS نمودار 1ـ دیاگرام متغیرهای موثربرای ارتقاء قابلیت های پویا در

)MICMAC4. تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی )نمودار
به  است.متغیر ها  متغیرها  از  وابستگی  قدرت  و  رانندگی  قدرت  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 
متغیرهای  و  ارتباط  متغیرهای  وابسته،  متغیر های  مستقل،  متغیرهای  تقسیم شدند  چهار خوشه 
اثرگذاری و وابستگی ضعیف است.  خودگردان1. متغیرهای خودگردان )خوشه اول( قدرت 

1. Luthra  et.al(2011) ;p.247
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پتانسیل منطقه ای، زیست محیطی، ایجاد  این متغیرها را می توان از سیستم جداکرد. متغیرهای 
و توسعه امکانات زیربنایی، وآمایش سرزمین در این محدوده قرار دارد. خوشه دوم متغیرهای 
وابسته است. آنها قدرت رانندگی ضعیف و قدرت وابستگی قوی داشته باشد. سه متغیر توسعه 
بازاریابی  مدیریت دربنگاه های صنعتی، ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی و ایجاد شبکه های 
دراین محدوده قرارگرفتند.دسته سوم به نام متغیرهای ارتباط یا متصل دارای قدرت محرک 
و وابستگی قوی می باشند. در این پژوهش، 11 عامل در این محدوده قرارگرفته است، درواقع 
هرگونه عملی برروی این متغیرها منجربه تغییرسایرمتغیرها می شود.خوشه چهارم به نام متغیرهای 
مستقل که دارای قدرت محرک قوی و قدرت وابستگی ضعیف است. عامل های دسترسی به 
منابع خارجی و سیاست ها وقوانین ومقررات دولتی دراین محدوده قرارگرفته است بدین معناکه 
این متغیرها همانند سنگ زیربنای مدل عمل می کنند و برای شروع باید در مرحله اول روی 
آنها تاکید کرد. در )نمودار2( قدرت وابستگی و قدرت نفوذ برای متغیرها نشان داده شده است. 

5. قدرت وابستگی

.SMES متغیرهای قابلیت ارتقاء درG نمودار 2ـ خوشه موانع پیاده سازی
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)Dematel( 6. تحلیل تکنیک دیماتل

و  علت  روابط  بررسی  جهت  دیماتل  روش  شد  اشاره  مقاله  تحقیق  روش  در  همانطورکه 
زوجی  مقایسات  براساس  تصمیم گیری  روشهای  انواع  از  و  است  شاخص ها  بین  معلولی 
میزان   )3( نمودار  طبق  یکدیگراست.  از  شاخص ها  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  میزان  و 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها با استفاده از روش دیماتل مشخص شده است.  متغیرهای 
ساختارفرهنگ صنعتی سازی، زیرساخت ارتباطات و مالی، نیروی انسانی متخصص، مدیریت 
با سایر متغیرها را به خود اختصاص دادند.  بیشترین تعامل  بازار  ایده و نوآوری، مشتری و 
تحقیق  سرزمین،  بازاریابی،آمایش  تخصصی  ایجادشبکه های  زیست محیطی،  متغیرهای  و 
داشتند.طبق  را  متغیرها  سایر  با  تعامل  کمترین  صنعتی  خوشه های  توسعه  و  وتوسعه،ایجاد 
و عرضی  نمودارمحورطولی  این  است.در  ترسیم شده  معلولی  و  دیاگرام علت  نمودار3(   (

مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرشاخص رانشان می دهد.

نمودار 3ـ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها

 D-Rمیزان تأثیرگذاری هرعامل را نشان می دهد، به طورکلی اگر )D-R( بردارعمودی
یا  باشد،معلول  واگرمنفی  می شود  محسوب  اثرگذار  یا  علّی  متغیر  یک  باشد،متغیر  مثبت 
اثرپذیرمحسوب می شود. بردارافقی )D+R( میزان تأثیرو تاثر عامل موردنظر درسیستم است 
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به عبارت دیگر هرچه مقدار D+R عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل 
سیستم را دارد1.

نقطه محور افقی )5-1( متغیر ساختار فرهنگ صنعتی سازی اثرگذارترین و نقطه محور 
نیروی  است.  داده  نشان  نمودار  این  در  متغیر  اثرپذیرترین  زیست محیطی  متغیر   )-1( افقی 
و خارجی،  داخلی  نمایشگاه های  در  منابع خارجی، شرکت  به  متخصص، دسترسی  انسانی 
بازار، ایجاد و توسعه زیربنایی، نوآوری و مدیریت ایده، زیرساخت ارتباطات و  مشتری و 
مالی، سیاست ها و قوانین دولتی، تحقیق و توسعه، دسترسی به اطالعات بین المللی به عنوان 
متغیرهای اثرگذار به ترتیب ذکرشده می باشد. آمایش سرزمین، توسعه دانش و مهارت های 
شغلی، رقابت منطقه ای، ایجاد و توسعه شبکه تخصصی بازاریابی، توسعه مدیریت به عنوان 

تأثیرپذیرترین به ترتیب ذکرشده می باشد.

Dematel و ISM 7. مقایسه نتایج دو روش

در تجزیه وتحلیل نهایی دو روش ساختاری تفسیری و دیماتل متغیرسیاست ها، قوانین ومقررات 
صنایع  در  پویا  قابلیت های  درارتقای  اثر  شدت  و  تأثیرگذار  و  مهم  اولویت  به عنوان  دولتی 
زیربنای  سنگ  به عنوان  دولتی  ومقررات  قوانین  سیاست،  نقش  است.  شده  تعیین  زودبازده 
تمامی عوامل درراستای توسعه رویکرد جدید فعالیت در صنایع کوچک  ومتوسط است.نتایج  
مورد  متغیرهای  تمامی  با  فرهنگ صنعتی سازی  ساختار  می دهد  نشان  دیماتل  مدل  خروجی 
مطالعه  بیشترین تعامل را دارد.نتایج دو مدل نشان دهنده اینست که نقش سیاست های دولت  
زیربنایی،ارتباطی،مالی،  امکانات  توسعه  چون  عواملی  سایر  روند  در  تسهیل کننده  عنوان  به 
ارتباطات  زیرساخت های  وتجهیز  وتقویت  خارجی  و  داخلی  اطالعاتی   منابع  به  دسترسی 
بین المللی، ارتقای رقابت های منطقه ای و حضور قوی در عرصه بین المللی و جذب مشتریان و 
بازارهای بین المللی موثر است. و از طرفی نقش سیاست ها در ایجاد ساختاری جهت فرهنگ 
تولید  به سمت  تولیدی  فعاالن کارگاه های  و  تشویق سرمایه گذاران داخلی  صنعتی سازی  و 
کاالهای صنعتی است. این انگیزه زمانی درسرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ایجاد می شود که 

زیرساخت های زیربنایی و تجهیزات ایجاد صنایع کوچک محقق باشد.

1.  Wu (2008) ;p.830.
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جمع بندی و مالحظات

دراین مقاله هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط، 
)DEMATEL( و تعمیم آن بر صنایع کردستان و کشف روابط علی میان متغیرهای اثرگذار 

و ساخت مدل ساختاری با استفاده از روش ISM است با ارائه مدل ساختار تفسیری درواقع 
تعاملی  روابط  و  داده شد.عوامل،شناسایی  پاسخ  پژوهش  دراین  مطرح شده  پرسش های  به 
بین آنهامشخص شدند.همچنین در تحلیل قدرت هدایت و وابستگی متغیرها،عوامل وابسته 
به متغیرهای دیگر نبوده و برای پیاده سازی فرایند به عنوان عوامل زیربنایی تعیین شدند.در 

این رابطه اهم نتایج به شرح ذیل است: 
سطح اول مدل ساختارتفسیری در واقع بیانگر مراحل پیاده سازی20 متغیر به عنوان عامل 
قوانین  و  سیاست  گرفته  صورت  تحلیل های  و  تجزیه  به  باتوجه  است.  شده  موثرمشخص 
ومقررات دولتی به عنوان اثرگذارترین عامل برای ارتقای قابلیت های پویا در صنایع کوچک 
ومتوسط است عدم سیاست و قوانین و مقررات پایدار و موثر جزء خالء های توسعه صنایع 
است  شده  شناسایی  عوامل  تمامی  زیربنای  سنگ  به عنوان  متغیر  این  و  می باشد  زودبازده 
یافته ها  دارد  مطابقت  اوسوتایم هین1  مقاله  نتایج  با  دارد،  متغیرها  با سایر  را  تعامل  وبیشترین 
نشان می دهد، کمک های عظیم، مالی، فنی، بازاریابی، مدیریتی و برنامه های انگیزشی دولت 
جهت رشدشرکت های کوچک ومتوسط ضروری است.دسترسی به منابع خارجی و مشتری 
منابع  به   دسترسی  توجه  نشانگر  که  شدند  تعیین  اثرگذارمدل  زیرین  سطوح  جزء  بازار  و 
تعیین کننده در رشد  بازار در فضای رقابتی و عامل  و  به مشتری  خارجی و همچنین توجه 
و شکوفایی صنایع کوچک است،که این نتیجه با نتایج مقاله بال گون 2مطابقت دارد و بیان 

می کند دسترسی به تامین منابع مالی جزء ویژگی شرکت ها می باشد.
دارای  قرارگرفتند که  ارتباط  متغیر دردسته  یازده  متغیرها  تجزیه وتحلیل طبقه بندی  در 
قدرت نفوذ و وابستگی باالیی هستند.مدیریت ایده و نوآوری، زیرساخت ارتباطات و مالی، 
توسعه شبکه و زیرساخت شبکه بین المللی، نیروی انسانی متخصص، مشتری و بازار، شرکت 
در نمایشگاه های خارجی، رقابت منطقه ای، دسترسی به اطالعات بازاریابی بین الملی، تحقیق 

1. Osotimehin & et.al(2012).p.174.
2. Balogun(2016).p.473.
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وتوسعه، توسعه دانش و مهارت های شغلی،ساحتارفرهنگ صنعتی سازی به عنوان متغیرهای 
ارتباط شناسایی شده است، لذا جهت اثرگذاری این متغیرها با تدوین برنامه ریزی و مدیریت 
صنعتی باتوجه شرایط پتانسیل منطقه ای می توان در رشد و ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع 
صنعتی،،ایجادشبکه های  بنگاه های  در  مدیریت  توسعه  شد.  واقع  موثر  ومتوسط  کوچک 
تخصصی بازاریابی، ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی در دسته متغیرهای وابسته قرارگرفتند 

که دارای قدرت وابستگی باال و قدرت نفوذ پایین می باشد. 
کرد. مشخص  را  سایرین  با  متغیرها  اثرگذاری  و  تعامل  و  شدت  میزان  دیماتل  روش 

انتخاب شد،  پویا در صنایع  قابلیت های  اثرگذارترین عامل  به عنوان  ساختارفرهنگ صنعتی 
مالی،امکانات زیربنایی،حضور درنمایشگاه های  ارتباطات و  بازار،زیرساخت های  مشتری و 
متغیرهای  به عنوان  ایده  مدیریت  و  ومنابع خارجی  اطالعات  به  داخلی وخارجی، دسترسی 

اثرگذار شناسایی شدند.
به این عوامل موثر شناسایی شده، می تواند جهش خوبی درصنایع منطقه  اهمیت توجه 
از  عراق  شمال  بازارهای  به  دسترسی  و  منطقه ای  پتانسیل های  داشتن  کند.  ایجاد  کردستان 
مزیت های ویژه بشمار می رود، لذا توجه به ایجاد وتوسعه امکانات زیربنایی و ارتباطی ومالی 
و تدوین قوانین وسیاست های حمایتی جهت تسریع روند فرهنگ سازی صنعتی و سوق دادن 
و  ایجاد شبکه های تخصصی  و  تولید محصوالت صنعتی،  به سمت   سنتی  و  محلی  صنایع 
مشاوره ای صنعتی و دسترسی داشتن به اطالعات پایه ای و به روز در زمینه های تخصصی، از 

الزامات رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در این منطقه می باشد.
ومتوسط  کوچک  درصنایع  پویا  قابلیت های  ارتقای  جوانب  تمام  حاضر  پژوهش  در 
بیشتر  موفقیت آمیز  عوامل  شناسایی  برای  تحقیق  دراین  حال  این  با  شد،  کشیده  بحث  به 
خبرگان  نظرات  از  عوامل  بین  روابط  تعیین  برای  و  است  شده  تکیه  گذشته  مطالعات  به 
که  شد  گرفته  بهره  کوچک  صنایع  در  پویا  قابلیت های  زمینه  در  متخصص  و  دانشگاهی 
ممکن است عنصر تعصب و جانبداری بر نتیجه کار تأثیر گذاشته باشد. از این رو پیشنهاد 
می شود که پژوهشگران در تحقیقات آینده به شناسایی روابط بین متغیرها در چند صنعت 
نمایند. عاله  هر صنعت مشخص  در  را  مهم  عوامل  و  بپردازند  به صورت جداگانه  مختلف 
تایید موضوع  برای  مانند مدل سازی ساختارتفسیری  از روش های  براین محققان، می توانند 

نیز استفاده کنند. 
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