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چالش اصلی در کسب و کارهای کوچک چیست؟

پایایی و مانایی چگونه میتوان 

(  خُرد و خانگی)کسب و کارهای کوچک 

افزایش داد؟را 



وكسبازگرايشيكدرفعالمجموعهیبه
منطقهیيكدركهشودميگفتهكار

درهمكاریامكانشده،متمركزجغرافيايي
ازوداشتهرايكديگرهایفعاليتتكميل
.باشندبرخوردارمشتركفرصتهایوچالشها



!برجسته ترين اقدامات خوشه ها، شبکه ها و هلدينگ هاي کسب و کار در يک نگاه

پذيرش و استعداد يابي 
صاحبان کسب و کارهاي 

کوچک
مشاوره و هدايت حرفه اي 

آموزش دانش 
اجتماعي کار 

آموزش هاي فني و 
حرفه اي 

سازماندهي و 
ساماندهي حمايت مالي 

ايجاد شغل 



بررسی نقش و ماهیت خوشه ها و شبکه های کسب و کار در تحلیل و
پایایی و مانایی کسب و کارهای کوچک

كسبوكارهایخانگيدرخوشهسازیوشبكهسازی
واهدعالوهبرآنكهبهپايداریآنهاكمكشايانتوجهيخ

و“افزايشكيفيت”و"برندسازی"بهنمود،
محصوالتوخدماتناشيازاين“توانرقابتيافزايش”

نيزمنجرخواهدشدنوعازكسبوكارها



نمای کلی خوشه های کسب و کار

بنگاه بنگاه

بنگاهبنگاه بنگاه

بنگاهبنگاه

بدنه اصلی توليد

عاملهای
فروش

مشتريان
مستقيم

تامينكنندگان
مواداوليه

تامينكنندگانخدمات
..(-مالي–حملونقل–تست–طراحي)

(خصوصي–دولتي)نهادهایخدماتيوپشتيبان

محیط بین المللی 

تامينكنندگان
ماشينآالت



تأمين نهاده ها و 
عوامل توليد

ه و تحقيق و توسع
طراحی

فرآوری و توليد
بازاريابی و 

فروش
خدمات پس از 

فروش



ک بنگاههای های تولید کننده ی
کاالی  مشابه

ی های تولید کننده کاالبنگاه
و خدمات مکمل

هابنگاهنهادهای پشتيبان 

خوشه

تأمين نهاده ها و 
عوامل توليد

طراحی فرآوری و توليد
بازاريابی و 

فروش مصرف

حلقه های زنجيره ارزش



ل خوشه های کسب و کار به عنوان یک سیستم متشک
از ذینفعان مختلف

تأمین کنندگان

بنگاه بنگاه

بنگاهبنگاه بنگاه

بنگاهبنگاه

سیستم تولید خریداران

ی نمايندگی ها
فروش

مصرف 
کنندگان

ن تأمين کنندگا
مواد خام

(دولتی و خصوصی) موسسات و نهادهای پشتيبان 

ارائه دهند گان خدمات  توسعه کسب و کار
...(طراحان، آزمايشگاهها، حمل و نقل، موسسات مالی، و)

محيط سياستگذاری

محيط بين المللی

تآمين کنندگان 
ماشين آالت

انتمرکز جغرافيايی توليد کنندگ
توليد و ارائه يک محصول يا

خدمت مشابه

وجود روابط و همکاری بين بنگاهها
چالشها و فرصت های مشترک

برای بنگاهها



همكاری

جستجوبرایحلقهمفقوده

خوشهتوسعهيافته

رقابت



طراحي خياطهاي 
حرفه اي

مراكز 
خدمات

مراكز 
مشاوره  و 

آموزش

واحدهاي 
يكنکپنبه پا

واحدهاي 
ريسندگي

واحدهاي 
چاپ

واحدهاي سفيد 
كردن و رنگرزي

واحدهاي 
توليدي

واحدهاي 
گلدوزي

كشباف و واحدهاي 
يريسندگي و بافندگ

توليدكنندگان 
کپوشا

بافتوليد كنندگان كش

خانه هاي 
صادرات

خريداران 
خارجي

بازارهاي داخلي 
و محلي

دواحدهاي جانبي تولي

نخ

دكمه

كش

برچسب

دوک

پاكت بسته بندي

انجمن صادركنندگان

انجمن توليدكنندگان

مراكز تحقيقاتي

اتشوراي ترويج و تشويق صادر

خوشه كسب و كارهاي حوزه پوشاک



نمای کلی خوشه ادوات کشاورزی



الگوی مديريتی جامع در خوشه های کسب و کار

دانشمدیریت

فكریهایداراييمديريت

انگيزشمديريت

تعارضمديريت

نوآوریوخالقيتمديريت

جلساتمديريت

مدیریت

يادگيریمديريت

ارتباطاتمديريت

مديريترفتارسياسي

فرهنگمديريت

كاروكسبفرايندمديريت

.....مديريت



وچک کسب و کارهای کپایایی و مانایی راهکارهای عملیاتی برای 
!(اولویت نخست)

خوشههایمشاغلكوچكشناسايي،توسعهوايجاد
ازطريق؛(خُردوخانگي)

“شرکت های عامل چهارم توسعهسازماندهی ”

ساماندهيوسازماندهيشركتهایمادرتخصصي
(خُردوخانگي)كسبوكارهایكوچك



وظایف و رسالت شرکت های مادرتخصصی ساماندهی و سازماندهی
(:خُرد و خانگی)کسب و کارهای کوچک 

ارائهطرحهایكارآفرينانهدرحوزهكسبوكارهایخُردوخانگي•
شناساييمشاغلخُردوخانههایكاردرحوزههایمختلفصنايعدستي•

ارائهآموزشهایكارآفرينيومهارتي•
تامينابزاركارومواداوليه•

تقسيمكار•
نظارتبرانجامكار•

استانداردسازیوبرندسازی•
بازاريابيوفروش•

(ليسيفارسي،عربيوانگ)ايجادنمايشگاهمجازیمليومنطقهایسهزبانه:نكته
وساماندهينمايشگاههایدائميودورهایفيزيكيازجمله
!اقداماتشركتهایمادرتخصصيدرحوزهفتحبازارخواهدبود



تامین مالی کسب و کارهای کوچکراهکارهای عملیاتی برای 
(خُرد و خانگی)

ساماندهيوسازماندهيكسبوكارهایكوچك
درقالب(خُردوخانگي)

خوشههاوشبكههایكسبوكار



تامین مالی کسب و کارهای کوچکراهکار عملیاتی برای 
(خُرد و خانگی)

بينكسبوكارهایمتوسطوايجاداتصال
(خُردوخانگي)بزرگبامشاغلكوچك

زوبرونسپاریبخشياالگویپيمانكاری}
(فعاليتهایبنگاههایكسبوكار



تامین مالی کسب و کارهای کوچکراهکارعملیاتی برای 
(خُرد و خانگی)

دائميمجازیوفيزيكيايجادنمايشگاه
عرضهوفروشمحصوالت

(خردوخانگي)كسبوكارهایكوچك

تاميناعتباراتكسبوكارهایايجادصندوقهایمردمي
(خُردوخانگي)كوچك



تامین مالی کسب و کارهای کوچکراهکارعملیاتی برای 
(خُرد و خانگی)

نگيمشاغلخاتعاونيتاميننيازتاسيسشركتهای:الف

و

تعاونيمشاغلكوچكشركتهایهلدينگتشكيل:ب
(خُردوخانگي)



ساختاراتحاديه تعاونی های مشاغل خانگی در استان

اتحاديه مشاغل 
خانگی استان

شرکت تعاونی 
مشاغل خانگی 

شهرستان

شرکت تعاونی 
مشاغل خانگی 

شهرستان شرکت تعاونی 
مشاغل خانگی 

شهرستان

شرکت تعاونی 
مشاغل خانگی 

شهرستان

شرکت تعاونی 
مشاغل خانگی 

شهرستان

شرکت تعاونی 
مشاغل خانگی 

شهرستان

شرکت تعاونی 
مشاغل خانگی 

شهرستان



چرخه گردش كاال در تعاونيهاي مشاغل خانگي 

تحويلكاالیتوليدی

ي
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ش
 م
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تحويلكاالیتوليدی

اال
دك

ولي
تت

اس
خو
در

تعاونيمشاعل
خانگي

تعاونيمشاغلمصرفكننده
خانگي

تولید کننده

چرخهگردشكاال
درتعاونيهای
مشاغلخانگي



تاسيسشركتهایتعاونيفراگيربصورت:الف
موضوعيدرحوزههایگوناگونصنايعدستيو

گردشگری
(«اصد«شركتمادرتخصصيتاميننيازصنايعدستيايراني)

«SEDA«ثبتبرندبينالمللي:ب
(صنايعدستيايراني)

های کسب و کارتوسعه شرکت های عامل چهارم اقدامات الزم برای تشکیل 
(  مطالعه موردی)در حوزه صنایع دستی و گردشگری کوچک



1فاز 
مطالعه شناخت•

2فاز 
عیايجاد سرماية اجتمااعتماد آفرينی و •

3فاز 
ملتدوين چشم انداز در خوشه و تدوين سند برنامه ع•

4فاز 
پياده سازی برنامه عمل•

5فاز 
پايش و ارزيابی و خروج عامل توسعه•



مدل جامع  شناسايی و توسعه خوشه های کسب و کار



بخش توصيفی-الف
ي و بررسي روندهاي بين الملل-1

منطقه اي در كسب و كار 
خوشه

بررسي روندهاي ملي در -2
كسب و كار خوشه

هبررسي روندهاي سطح خوش-3
هتحليل فعاالن اصلي خوش-4

تحليل سایر فعاالن خوشه

بخش تحليلی-ب
تحليل كسب و كار سطح صنعت-1
تحليل كسب و كار سطح بنگاه-2
تحليل زنجيره ارزش خوشه-3
تحليل سرمایه اجتماعي خوشه-4
تحليل وضعيت نهادي خوشه-5

SWOT
ارائه جدول-6
نقشه فعلي خوشه-7
تحليل نقاط فشار و مسائل استراتژیک خوشه-8

بخش تجويزی-ج

برنامه عمل خوشه-1
نقشه آتي خوشه-2

ه ای بمنظور تحليل وضعيت موجود خوشه و فضای ملی و جهانی حاکم بر کسب وکار مربوطه، مطالع

قيقاً معطوف کتابخانه ای و ميدانی صورت پذيرفته که صرفاً يك مطالعه تئوريك نبوده و می بايست د

به مختصات خوشه و مبتنی بر سرفصل های ذيل الذکر جهت ارائه روش ها و راهكارهای رفع 

.مشكالت و ارتقای خوشه به سطح مناسبی از توسعه يافتگی باشد
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از سرمایه نظر به اینكه فرآیند توسعه نيازمند سطح مناسبي
عضاي اجتماعي و تعامل مثبت بين اعضاي خوشه و همينطور ا

(  شتيبانمثل نهادهاي پ)خوشه و سایر مراكز دولتي و غيردولتي 
مي باشد، ضروري است از طرق مختلف علمي و عملي از 

ت حمای"جمله انجام پروژه هاي اعتمادساز و كوتاه مدت مانند
، "...از شركت در نمایشگاه و انجام بازدیدهاي مشترک و 

.  دنسبت به ارتقاء سطح اعتماد ذینفعان خوشه اقدام شو
ن فرایند اعتمادسازي از زمان آغاز پروژه شروع و تا پایان آ

.ادامه خواهد داشت



 برنامة عمل به چشم انداز، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي كوتاه مدت خوشه 
كه در پایان مطالعه شناختي وسپس مقاطع حداكثر یكسالة بعدي از سوي عامل

ي توسعة خوشه تدوین و ارائه و تحت عنوان سند برنامه عمل به تأیيد شوراي راهبر
پس از اتمام دورة زماني پروژة توسعه و در خوشه . خوشه مي رسد، گفته مي شود

ه شامل هاي توسعه یافته، انجام این فرآیند بر عهدة شبكة  فراگير خوشه مي باشد ك
:مراحل ذیل مي باشد

جمع بندي تحليل هاي مطالعه شناختي❖
تحليل نقاط فشار و مسائل استراتژیک خوشه❖
تدوین یک چشم انداز مناسب❖
دهطراحي استراتژي مناسب جهت رسيدن به چشم انداز تدوین ش❖
دهاستخراج برنامه هاي عملياتي همراستا با استراتژي طراحي ش❖



شترین زمان این فاز از فرآیند توسعه كه پس از مطالعه شناختي آغاز و بي
مة پروژة توسعه را به خود اختصاص مي دهد، شامل اجراي عملياتي ه

.ریز پروژه هاي تعریف شده در برنامة عمل خوشه مي باشد

وسعة  انجام پروژه هاي معطوف به تاز جمله این ریز پروژه ها مي توان به 
نابع انساني، بازار، ارتقاي سطح تكنولوژیک، بهبود كيفيت، توسعة م

. اره نمود، در قالب شبكه هاي ثبت شده و نشده اش...تأمين مواد اوليه و 

و تائيد شوراي راهبري و با CDAكليه ریز پروژه ها بنا به تشخيص 
.حمایت مالي و یا غيرمالي نهادهاي پشتيبان به اجرا در مي آیند



توسعهازمناسبيسطحبهحصولصورتدر
وفتعريدرخوشهاعضایاتكاييخودويافتگي
بهCDAخوشه،نيازموردهایپروژهراهبری
ازآن،اعالمازپسماه6تا4طيوتدريج
.شودميخارجخوشه
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به كليه سازمانهاي دولتي و غير دولتي داراي مأموریت ارائه خدمات و تسهيالت 
ي به واحدهاي خوشه، نهاد پشتيبان گفته م... زیر ساختي، آموزشي، بازرگاني و 

كليه سازمانهایي كه نقش توسعه اي در سطح استان ها و یا كشور دارند، مي. شود
ر نهادهاي پشتيبان مي توانند به طرق مختلف د. توانند این نقش را ایفاء نمایند

:فرایند توسعه خوشه مشاركت نمایند
عاملیبرانيازموردوصحيحاطالعاتآوردنفراهمزمينهدرمؤثرهمكاری.1

شناختیمطالعهدرمرحله یويژهبهخوشهتوسعه ی
خوشهراهبریشورایجلساتدرموثرمشارکت.2
ذيلشدهفتعريهایفعاليتبراینيازموردمالیمنابعتأميندرمشارکت.3

خوشهعملبرنامهسند
نهادأموريتمبامتناسبخوشهکاروکسبقانونیوحقوقیفضایتسهيل.4

پشتيبان
.پشتيباننهادذاتیمأموريتبهبناوخوشهنيازواقتضابهبناهاحمايتساير.5



مديريت و توسعه خوشه های کسب و کار

مهارت های چندگانه 
توسعه مدیریت

خوشه های صنعتی
مهارت
طراحي

مهارت
تحليلي

مهارت
انساني

مهارت
فني


