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 چكيده:

هـای كوچـک و متوسـط در اسـتان     تحقيق حامر با هدف شناسایي عوامـل داخلـي مـؤثر بـر عملکـرد شـركت      
در پاسخ به دالیل تعطيلي بسياری از واحدهای كوچـک و متوسـط اسـتان مازنـدران صـورت گرفتـه        ،مازندران

هـای كوچـک و متوسـط مـدل     بيـات مومـوعي مربـوط بـه سـازمان     بر این اساس ممن مرور جام  بـر اد است. 
های كوچک و متوسط اسـتان مازنـدران طراحـي    عدی از عوامل داخلي موثر بر عملکرد شركتمفهومي یازده بُ

نفـر از مـدیران    512صورت حضوری در اختيار ه سوالي را تنظيم نموده و ب 013ای و برمبنای آن پرسشنامه هشد
های كوچک و متوسط اتاق بازرگاني، صنای ، معادن و كشـاورزی  نفری شركت 841آماری عامل عضو جامعه 

های گردآوری شده پس از كدگذاری وارد نرم افزارهای اس پـي اس  استان مازندران قرار داده شده است. داده
ودن تصـادفي بـ   ،شد و مورد آزمون قـرار گرفتـه اسـت. نتـایج آزمـون كـالموگروف و اسـميرنوف       اس و ليزرل 

آزمون آلفای كرونباخ ميزان پایایي ابزار گردآوری داده تحقيـق   همچنين انتخاب اعضاء را مورد تأیيد قرار داد،
هـا را بـر اسـاس ميانگينشـان     آزمون فریدمن رتبه هر یـک از گویـه   .% مورد تأیيد قرار داد24مریب پایایي را با 

گانه مستخرجه امل یازدهوزان بکارگيری هر یک از عهای تي ميبندی نموده، در ادامه آزمونمشخص و اولویت
های كوچک و متوسط استان مازندران نشان داد و در نهایت الگوی معادالت از ادبيات موموعي را در شركت

گانه تحقيـق مـورد   یازده املوميزان اثرگذاری ع 01/1جذر برآورد واریانس خطای تقریب كمتر از ساختاری با 
هـا داشـته   . بيشترین تاثير را بر عملکـرد شـركت  28تأیيد قرار گرفت و مت ير تدوین استراتژی سازماني با مریب 

 . است
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 مقدمه

تـرین منـاب  ایجـاد شـ ل در     سال اخير به عنوان اصـلي های كوچک و متوسط طي چند شركت

)یدالهي، آقاجاني و آقاجاني افـروزی،   اندكشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده

پـذیری و رشـد    های جدید، نوآوری، انعطافنقم مهمي در ایجاد ش لها (. این شركت0837

كنــد  ي وجــود دارد كــه بيــان مــي(. مــدارک وســيعBirch, 1979باشــند)اقتصـادی دارا مــي 

 ;Evans, 1987; Wagner, 1994كننـد)  های كوچک جدید سـریعتر رشـد مـي   شركت

Cabral, 1995; Tether et al, 1998; Brixy et al, 1999  هـای خـالص   (، شـ ل

 ( وSchumpeter, 1942كنند) كنند، به طور موثرتری ثروت را توزی  مي بيشتری ایجاد مي

های كوچک و متوسط جدید (. ایجاد شركتChakrabarti, 1991دارند)نوآوری بيشتری 

و ورود آنها به داخل یک صنعت در كل به عنوان یـک عنصـر كليـدی در توسـعه اقتصـادی و      

هـای جدیـد كوچـک و متوسـط     (. شـركت Schumpeter, 1934) باشـد تکامل صنعت مي

 ,Geroski) رار دارنـد هـای اوليـه ورود( قـ   بيشتر در معرض ریسک خرو )خصوصا  در سال

ها در معرض خطر لرزش در صنعت كه به خاطر طبيعت مت ير تکنولـوژی  (. این شركت1995

هـای كوچـک و   مطالعـه شـركت  (، لـذا   Gort & Klepper, 1982باشـند)  ایجاد شده، مي

 تواننـد مـي  هـا شـركت متوسط و شناسایي عوامل مؤثر بر آن دارای اهميت بسياری است، چراكه این 

مانند یک تاب  موازنه در بازار عمـل كـرده و عـاملي جهـت      ،دنبيکاری را متوقف یا كاهم ده

 ,Audretschرساندن سطوح سودآوری و قيمت شركت در بلندمدت به سطح رقابتي شوند)

Santarelli, & Vivarelli, 1999های كوچک و متوسط جدید باعث از (. ورود شركت

 توليـدی  هایاقتصاد(. همچنين Mueller, 1990شود)بلندمدت ميميان رفتن مناف  مازاد در 

، فرآیند تخصصي نمودن خـود را در طـي   كوچک و متوسطهای امروز از طریق ایجاد شركت

 Holmes)دنـ دهقدرت رقابتي بيشتری هستند سـوق مـي  سمت محصوالتي كه دارای  زمان به

et al, 1999). 
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 ,Kassimگوناگوني ارائه شده است) هایتعریفمتوسط  از كسب وكارهای كوچک و

2003; Ratanapornsiri, 2003كوچکي و بزرگي  ( و باید اینگونه بيان نمود كه

توان جستجو كرد و این مفهومي نسبي است و هيچ تعریف كمّي و مقداری قابل قبولي نمي

كند، بلکه حتي گاهي در یک كشور تفاوت نه تنها از یک كشور به كشور دیگر صدق نمي

های مختلفي الزم باشد تا اهداف مختلف و شرایط نيز مت ير است، زیرا ممکن است فرمول

هميشه از  (0)هاSMEهای (. برای تعریف ویژگي0837قاجاني، متفاوت را تأمين كند)آ

شود، لذا برخي از مهمترین این معيارها عبارتند از: مهمترین معيارهای یکساني استفاده نمي

گردند عبارتند از: حجم سرمایه، حجم توليد، بندی صنای  مطرح ميطبقههایي كه در شاخص

صادراتي بودن توليدات واحد، تعداد كاركنان، ميزان فروش ساليانه، مبلغ سهام مالک و جم  

(. در بعضي از تحقيقات، شركت های كوچک و Kassim, 2003دارائيهای سازمان)

بعضي دیگر نيز  باشند ونفر مي 551ي كمتر از دانند كه دارای كاركنانمتوسط را شركتي مي

 & Beck, Wigand) باشندنفر مي 511كمتر از  ها دارای كاركنانيمعتقدند این شركت

konig, 2005.) ات خصوصي سسؤهای كوچک و متوسط را مهای اروپایي شركتاتحادیه

 ,Kassimباشند)نفر  511دانند كه دارای كاركناني كمتر از جدای از بخم كشاورزی مي

های كوچک و در ایران نيز وزارت صنای  و معادن، جهاد كشاورزی و تعاون، بنگاه .(2003

)مصلح  نفر پرسنل دارند 51دانند كه كمتر از  متوسط را واحدهای صنعتي و خدماتي مي

 (.0837آقاجاني،  ؛ 0835احمدپور و مقيمي،  ؛ 0835شيرازی، 

 شـوند  های جوان هر ساله ورشکست ميوصا  شركتتعداد زیادی از كسب و كارها مخص

(Acs et al, 1993       و پيامدهای اقتصادی و اجتماعي آنها نيـاز بـه مطالعـه عوامـل مـوثر بـر )

كند. در حالي كـه بسـياری از مطالعـات بـه محاسـبه       ها را آشکار ميعملکرد اینگونه از شركت

)كه این  پردازند مي قبل از ورشکستگيهای سالم و معيوب، بندی شركت ها به منظور طبقه داده

هـای  ها دربـاره شـركت   شوند(، اما به علت فقدان داده مطالعات بيشتر در دوره بلوغ محدود مي

 هـای كوچک و متوسط، تحقيقات تجربي در زمينه شناسایي عوامل مـوثر بـر عملکـرد ایـن شـركت     

 (.Huyghebaert et al, 2000, 627) باشد محدود مي
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دهند، اكثر صنای  درجات باالی تالطم را بر اساس ورود مستندات نشان ميهمانطور كه 

(. با توجه به Caves, 1985دهند) مي های موجود نشان های جدید و خرو  شركتشركت

باشد، های كوچک و متوسط، در رشد و توسعه اقتصادی مهم ميشركت موفقيت و بقاءاینکه 

(. تحقيقات Shane, 2000مانند)تأسيس شده باقي ميهای جدید اما تعداد كمي از شركت

 ها تقریبا  یک سالدرصد شركت 41انجام شده در این زمينه بيانگر این موموع است كه حدود

 مانندسال باقي مي 5ها تقریبا  از شركتدرصد  61و حدود  (Taylor, 1999كنند)عمر مي

(Kirchhoff, 1994 .)تواند گام موثری ها ميد این شركتلذا بررسي عوامل موثر بر عملکر

 ها باشد و به عنوان یک عامل تسهيل كننده، حفظ و بقاء باشد.در پيشبرد اهداف این شركت

توان از دو دیدگاه داخلي و خارجي  مي SMEsمنظور بررسي عوامل موثر بر عملکرد ه ب

همچون: قوانين و مقررات توان به بررسي عواملي نمود. در دیدگاه عوامل خارجي مي استفاده

ای و علل  مشاوره هایشركتها و  ها، شرایط سياسي و اقتصادی، ومعيت اتحادیهدولت

بردن به  به دليل پي هادولتگوناگون دیگری اشاره كرد. اما مشکل اصلي این است كه تمام 

ر اهميت كسب و كارهای كوچک و متوسط و تأثير آنها در توسعه اقتصادی، همواره سعي د

نمایند. ولي با این وجود  های خارجي در رشد كسب و كارها ميكاهم موان  و محدودیت

باشيم و اینجاست كه باید به  همچنان شاهد عدم رشد و سقوط مداوم این كسب و كارها مي

دنبال بررسي عوامل داخلي و فاكتورهای شخصي مربوط به فرد كارآفرین و مالک در مورد 

(. با توجه به اینکه كسب و كار كوچک 0837ها باشيم)آقاجاني، نگاهعدم رشد و سقوط این ب

ها و اعمال مدیر خود قرار دارد، و  بودن تحت تأثير شدید اندیشه و متوسط، به دليل مدیر مالک

بهبود با توجه به اینکه فاكتورهای اصلي مشخص كننده توانائي مالکان در تأثيرگذاری بر 

شتن شبکه ارتباطي قوی، توانائي دستيابي به مناب  مالي، انساني، كسب و كار مانند: داعملکرد 

بررسي فاكتورهای داخلي  باشد،سازماني، توليد و عمليات، بازاریابي، تحقيق و توسعه مي

های انجام شده نشان داد باالترین (. همچنين بررسي5118باشد)ویکلوند و شفرد، مروری مي

های كوچک و متوسط مربوط به عوامل داخلي درصد دليل شکست و عدم رشد شركت

های موجود در ایران از (. با توجه به اینکه بسياری از شركت0837آنهاست)یدالهي و دیگران، 
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اوليه خود با  هایسالباشند و بسياری از آنها در وع كسب و كارهای كوچک و متوسط مين

اخلي در این شركتها، به های دشوند، بررسي ویژگيشکست و عدم رشد مناسب مواجه مي

باشد و بيانگر ترین فاكتور مؤثر بر رشد در محيط پرتالطم و رقابتي امروز ميعنوان مهم

همچنين محقق با مشاهده (. 0834)وزارت صنای  و معادن،  باشد اهميت انجام تحقيق حامر مي

تمام ماندن تعطيلي بسياری از واحدهای كوچک و متوسط در استان مازندران و بعضا  نيمه 

برخي دیگر از آنها از یک طرف و انجام مجموعه مطالعاتي مدون در خصوص كارآفریني و 

مصاحبه با صاحبان كسب و كارهای كوچک و متوسط این استان از طرف دیگر، پي به وجود 

های كوچک ها در بخشهای مختلف توليدی و خدماتي شركتبرخي مشکالت و محدودیت

ها نموده ان برده و اقدام به بررسي این عوامل در این شركتو متوسط استان مازندر

ست تا عوامل موثر از بعد داخلي ا لذا در تحقيق حامر سعي برآن(. 0837است)آقاجاني، 

های كوچک و متوسط كه تا حد زیادی در حيطه كنترل صاحبانشان است و اغلب شركت

خود مدیر شركت نيز هستند را مورد بحث و بررسي قرار بدهيم تا مدیران محترم با رعایت 

ما در این ميان با توجه به اینکه اآنها گامي موثر در راستای موفقيت شركت خود بردارند. 

، صنای ، معادن و كشاورزی عمدتا  شركتهایي با قابليت های عضو اتاق بازرگانيشركت

پذیری بيشتر)بعلت صادرات خارجي( و گرایم بسمت توليدات فراملي و بين المللي انعطاف

 اند.اند مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاشتهد

همانگونه كه فوقا  بيان شد، هدف از نگارش تحقيق حامر مشـخص نمـودن عوامـل داخلـي     

منظـور دسـتيابي بـه هـدف     ه های كوچک و متوسـط مـي باشـد كـه بـ     ملکرد شركتموثر بر ع

هـای  مذكور محقق پس از بررسي گسترده و همه جانبه ادبيـات مومـوعي مربـوط بـه شـركت     

كوچک و متوسط، فاكتورهای داخلي موثر بر عملکرد آنها را شناسایي نموده آنها را در قالـب  

و در ادامه به مشخص نمـودن ميـزان بکـارگيری هـر      مدلي یکپارچه و منسجم ارائه نموده است

هـای كوچـک و متوسـط اسـتان مازنـدران كـه عضـو اتـاق بازرگـاني،          یک از آنها در شركت

 اند، پرداخته است.صنای ، معادن و كشاورزی بوده
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 بررسي پيشينه و مدل تحقيق

ها و ، كتب، رسالهای بر مقاالتو گستردهمنظور بررسي پيشينه تحقيق، محقق مروری مستند ه ب

سایر مناب  داشته و مشخص نمود تا بتواند یا نگاهي فراگير و همه جانبه، به بررسي دقيق عوامل 

صورتي مختصر و مستند به ه های كوچک و متوسط بپردازد. ذیال  بموثر بر عملکرد شركت

 بررسي برخي از مهمترین مطالعات پيشين خواهيم پرداخت.

چگونه مدیران اند كه اند و مشخص نمودهپرداخته عوامل مدیریتيسي برخي از محققين به برر

های مورد نياز ارزش، آرمان و مأموریت سازمان را تعيين و دسترسي به آنها را تسهيل كرده

از و گيرند  برای موفقيت دراز مدت را ایجاد و آنها را از طریق فعاليت و رفتار مناسب بکار مي

پذیری مدیران و علق اعضاء نسبت به شركت، مسلوليتتهایي همچون: احساس  شاخص

 ,lohrke, Kreiser & Weaver, 2006; Sun, Yazdani & Overendاعضاء)

(، بهره L. Vassie & cox, 1998های شركت)فعاليت (، ميزان مشاركت اعضاء در2005

 گيری و دانم و تجربهوری نيروی انساني، ارتقاء سطح زندگي اعضاء، سرعت تصميم

 ,Morgan, Colebourne & Thomas, 2006 Sohn, Kim & Moonمدیر)

(، انجام برون سپاری بمنظور كاهم هزینه ها، ریسک پذیری شركت، ميزان خالقيت ;2007

و نوآوری در شركت، ارتباطات درون سازماني، پاسخگویي سری  و نيروی انساني 

(. Bradford & Florin, 2003(، تشکيل شده اند)Greenhalgh, 2000متخصص)

در در عصر رقابت بي امان بازار امروز اشاره نموده  نیروی انسانيبرخي دیگر به نقم كليدی 

-Marant-Vagas & Gomezهمچون: بکارگيری نيروی انساني ماهر)و ابعاد مختلفي 

Tagle, 2007توانمندسازی نيروی انساني ،)(Sun, Yazdani & Overend, 2005) ،

پرسنل با تحصيالت دانشگاهي، بکارگيری مشاوران داخل و خار  از يری از گميزان بکار

شركت، حقوق و دستمزد مناسب، جذب و بکارگيری از مدیران كارآمد و رفاه نيروی 

با  اند.را بررسي نموده (Peel, Bridge, 1998; Lee, kim & Kim, 2007انساني)

های فرعي یک سازمان متناسب با شرایط كاری خود از توجه به اینکه هر سازمان و یا بخم
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های واع استراتژینكند، لزوم توجه به سازگاری ميان ایک استراتژی مناب  انساني استفاده مي

شترین بازده بيم از مناب  انساني و انواع سرمایه انساني موجود در سازمان برای رسيدن به بي

 ساختار سازمانيدیگر به بررسي محققين  (.0833)افجعه و سپهوند،  شودپيم آشکار مي

های مهمترین نقم را در كاركرد اثربخم سازمان، اختار سازمانپرداختند و معتقدند كه س

ایفاء  جوام  مختلفهای ملي گرفته تا دولتو متوسط كوچک  هایشركتاز ، امروزی

تعداد سطح تعداد عناوین ش لي، ( و مت يرهایي مانند Mintzberg, 1993)كند مي

 ,Leeهای پرسنل)(، قابل درک بودن وظایف و مسلوليتLin & Zhang, 2005سازماني)

kim & Kim, 2007) ،های  مدون و قابل دسترس بودن شرح ش لي، دستورالعملها و رویه

 & Bradfordو حمایت مدیریت عالي) گيریي مدون، مشاركت پرسنل در تصميمعمليات

Florin, 2003)ماد و اطمينان، وجود بوروكراسي و داشتن اهداف وامح و ، وجود جو اعت

ها اشاره داشتند. آنها به نقم و اهميت اندازه شركتآشکار را بررسي نمودند. گروه دیگر 

معتقدند كه اندازه شركت مفهومي است نسبي و معيارهای متفاوتي برای متمایز ساختن 

: تعداد رخي از این معيارها عبارتند ازهای بزرگ وجود دارد. بهای كوچک از سازمانسازمان

 ,Kassimكاركنان، ميزان فروش ساليانه، مبلغ سهام مالک و جم  دارائيهای سازمان)

نظران به سنجم اندازه سازمان بر اساس كل فروش، دارائيها برخي دیگر از صاحب (.2003

( و نيز 0834)سيد جوادین،  باشدیا سود اشاره دارند، اما شاخص اصلي تعداد كاركنان مي

مناب  موجود و  ظرفيت فيزیکي، تعداد پرسنل، ميزان دارایي، مقدار بدهي، مقدارابعادی چون 

 & Dickson,  Weaver & Hoy, 2006; Wilkinson)باشدبرون سپاری مي

Brouthers, 2006;lohrke, Kreiser & Weaver, 2006 ; Vassie & Cox, 

1998;Wang & Lin, 2008). های سازماني گروه دیگر محققين به نقم مهم سيستم

(، انعقاد Qian, 2003گذاری مشترک)سرمایهاشاره داشتند كه شامل ابعادی همچون 

، كمبود مناب ، (Greenhalgh, 2000)قرارداد با مشتریان، بدست آوردن مناب  استفاده نشده

برخورداری از اهداف ، (Andersen,  & Foss 2005)توافق بر اهداف وامح و واقعي

 & Lee, kim، كيفيت سيستم)(Vassie, Cox, 1998)وامح و آشکار، سيستم و رویه ها
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Kim, 2007(وابستگي سيستمي، نظام كنترل مناسب ،)Dickson, Weaver & Hoy, 

2006،)(Pansiri, 2007)  باشد. محققين دیگر به مي سازماني سيستم پذیری انعطافو

اشاره داشتند و از  بازاریابي و فروشي جهان رقابتي امروز یعني یکي از فاكتورهای حيات

بکارگيری تبلي ات مناسب، بکارگيری سيستم موثر بازخورد از كاال و شاخص هایي چون 

مناسب فروش و خدمات، بکارگيری تجارت الکترونيک، برخورداری از نام تجاری برتر، 

و  ها(، شناخت فرصتWilkinson & Brouthers 2006بودن خدمات بعد از فروش)

(، بخم Andersen & Wang & Lin, 2008; & Foss, 2005بازار) هایویژگي

، تدوین (Pansiri, 2007) بندی بازار و تعيين بازار هدف درست، داشتن سهم بازار مناسب

ر تحویل كاال، داشتن سرعت مناسب د(، Peel & Bridge, 1998برنامه بازاریابي مستمر)

گذاری مناسب، توزی  مناسب محصوالت و خدمات، داشتن مزایای قيمت بکارگيری روش

( در قيمت محصوالت، سرعت الزم در ارائه Lee, kim & Kim, 2007رقابتي)

. محصوالت جدید به بازار، مشتری گرایي و كانون توجه بودن مشتری تشکيل شده است

ميزان توجه به با ابعادی چون  راتأكيد داشتند وآن تحقیق و توسعهبرخي دیگر از محققين بر 

R & D (در شركتDickson, Weaver & Hoy, 2006 همکاری و ارتباط ،)

، R & D، فشردگي و تراكم R & Dاثربخم با سایر دوایر، دسترسي كاركنان به واحد

، طراحي (Lee, kim & Kim, 2007)جرأت و جسارت، كيفيت فرآیندهای تجاری

 های خاص، تركيبات خاص تکنولوژینه)پهنا( مهارتهای نامحدود، دامچابک، خالقيت

(Qian, 2003كشف راه ،) های توليد منعطف كارا و سری ، درک عميق از نحوه اداره

 هایكسب و كار در ایران، بکارگيری دانشگاه یا موسسات تحقيقاتي عمومي در توسعه نوآوری

، افزایم سرعت در شناسایي مسائل، ميزان R & Dخاص، اخنصاص هزینه مناسب به بخم 

 ,ISO9000(Vassie & Coxبکارگيری از كنترل كيفيت، بکارگيری از استانداردهای 

محققين  اند.، بررسي نموده(Peel & Bridge, 1998)تالش جهت بهبود عملکرد و  (1998

فناوری و معتقدند در دنيای اطالعات امروزه اشاره داشتند  فناوری اطالعاتدیگر بر نقم 

ميزان بکارگيری فناوری  معيارهایي چونهای كوچک و متوسط شامل اطالعات در شركت
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 Morgan, Colebourne & Thomas, 2006; Wang;) اطالعات مرتبط با شركت

& Lin, 2008ميزان بروزسازی فناوری اطالعات در شركت ،)(Qian, 2003) ميزان ،

، توانایي مدیران و پرسنل در استفاده از فناوری، سطوح گيریبکارگيری اطالعات در تصميم

 ;Berger & Udell, 2006; Marant-Vagas & Rangel, 2007 تکنولوژی)

Sohn, Kim & Moon, 2007 ; Lin & Zhang, 2005 ; Sun, Yazdani & 

Overend 2005; افزایم درآمد ناشي از بکارگيری تکنولوژی، قابليت معامله از طریق ،)

فناوری اطالعات با مشتریان و تأمين كنندگان، توسعه تکنولوژی همگام با تکنولوژی روز و 

 ,lohrke, Kreiser & Weaver, 2006;Andersen & Foss)ارتباطات از راه دور

های استراتژیمحققين دیگر بر عوامل استراتژی تأكيد نموده و اعالن نموده  د.باش( مي 2005

به شناسائي و بکارگيری  های شركتعالقمندكه عبارتند از:  عد استمدیریتي دارای چندین ب

، های مالکان و مدیران خود برای انجام عمليات و توسعه كسب و كار خودسياستها و استراتژی

دسترسي به مناب  ، توسعه بازار محصول، در نظر گرفتن نيروی كاری مورد نياز و توسعه آن

عده  (.Zahra, 2000های تجاری است)ي شدت و همکاریالملل حوزه بينو در نهایت مالي 

-توانند به هدفها به وسيله آن ميابزارهایي هستند كه شركت هاتراتژیاسدیگر معتقدند كه 

ها و به خصوص در كسب و برای اجرای راهبردها در سازمان های بلندمدت خود دست یابند

بکارگيری استراتژی رقابتي، انتخاب وكارهای كوچک و متوسط از فعاليت هایي مانند 

استراتژی محدود عملکردی، اجراء سری  و پاسخ سری ، وفادار نمودن مشتریان، ناشي شدن 

اهداف اتحادیه از استراتژی تجاری، نگهداری و مراقبت از مزیت رقابتي، كاهم ریسک های 

 ک(، الگوهای توسعه استراتژیLee, kim & Kim, 2007مرتبط به شکست شركت)

(Yapp & Fairman, 2006(فاكتورهای موقعيتي ،)Knight, 2001 خلق ارزش برای ،)

(، استراتژی رهبری Bradford & Florin, 2003) مشتری، تشویق نوآوری و خالقيت

های موفق، استراتژی نفوذ، هزینه، همکاری و شبکه، استراتژی تمایز، الگوبردای از شركت

محققين دیگر به بررسي  شود.توسعه محصول استفاده مي استراتژی توسعه بازار و استراتژی

برخورداری مت يرهای مورد بررسي در این فرآیند شامل ابعاد پرداخته  تولید و عملیاتعوامل 
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از استانداردهای بين المللي، برخورداری از استانداردهای ملي، مالحظات زیست محيطي، 

 ,Viguriميزان مایعات توليد) (،Qian, 2003های كاالی توليدی)كيفيت و ویژگي

Andres & Irabien, 2002 انعطاف پذیری در ساختار توليد، توانمندی در توليد ،)

محصول جدید، كارآمدی هزینه توليد، بکارگيری متخصص در فرآیند توليد، توليد 

 اشدببندی و توليد با كيفيت باال ميمحصوالت جدید، برخورداری از تکنولوژی نوین توليد، بسته

(Yapp & Fairman, 2006) . گروه آخر از محققين شامل آندسته از محققيني است كه

بدون تامين مالي كافي، اند بعضا  اعتقاد داشتند كه پرداخته فاکتورهای ماليبه بررسي 

 مالي، نظرانصاحب از بسياری نظر بهوكارهای نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد.  كسب

 است؛ اصلي موموع چهار مورد در گيریمالي، تصميم حوزة در مدیریت وظایف ترینمهم

 تقسيم تصميمات مالي، تأمين تصميمات (،ایسرمایه گذاری)بودجه بندیتصميمات سرمایه

 به تصميمات درگردش. این سرمایه به مربوط تصميمات و سهامي هایدر شركت سهام سود

اتخاذ  سهام صاحبان برای شركت ارزش كردن حداكثر جهت در باید و بوده هم وابسته

لذا مناب  مالي به عنوان یک عامل استراتژیک در روند (. 0832شوند)اعرابي و عابدی، 

هایي مانند ها محسوب شده و به نوبه خود از زیرساختهای این نوع از شركتفعاليت

 & Berger, 2006)برخورداری از حاشيه سود مناسب، توان تأمين نقدینگي شركت

Udel)(توان تأمين مناب  و عملکرد مالي شركت ،Sohn, Kim & Moon, 2007 ،)

  ;Voodeckers & Steijvers, 2006 تأمين مالي برای بکارگيری تکنولوژی جدید)

Andersen & Foss, 2005)  نرخ سرمایه در گردش، تأثير برون سپاری در كاهم

، (Peel & Bridge, 1998)ای (، بکارگيری سيستم مالي و بودجهPansiri, 2007هزینه)

 (Dickson, Weaver & Hoy, 2006گذاری در بازار محصول)تصميمات سرمایه

 تشکيل شده است. 

توان پس از بررسي سـایر منـاب  پيشـين اینگونـه بيـان نمـود كـه هـر یـک از          در مجموع مي

بـر عملکـرد   محققين و اندیشمندان قبلي به بررسي یک مت يـر و یـا بعـد از مت يرهـای اثرگـذار      

های كوچک و متوسط پرداخته اند. محققين در تحقيق حامر بـا بررسـي همـه جانبـه و     شركت
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ای از مت يرهـای مـوثر را شناسـایي نمـوده و در     گانـه  00سيستمي سایر تحقيقات مدل مفهـومي  

هـای صـنعتي اتـاق بازرگـاني و صـنای ، معـادن و كشـاورزی اسـتان         نفری شـركت  841جامعه 

 تحقيق و بررسي قرار داده شده است. مازندران مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقيقگزاره -3

های بررسي و تبيين مدل بومي عوامل داخلي مؤثر بر عملکرد شركتدر تحقيق حامر به 

پرداخته خواهد شد. بر این اساس اهداف اصلي و فرعي  كوچک و متوسط در استان مازندران

 اصليهدف تحقيق مطابق آنچه كه در مدل مفهومي هم آمده است بدین شرح خواهد بود: 

مشخص نمودن مدل مفهومي عوامل داخلي مؤثر بر عملکرد  -♦ ست از:اتحقيق عبارت

 اهداف فرعي، بر اساس هدف اصلي فوقهای كوچک و متوسط در استان مازندران. شركت

های مدیریتي، مشخص نمودن اثرگذاری و ميزان آن در مولفه -♦عبارتند از: حامر تحقيق 

  عملکرد

SMEs 

 مدیریت

 

 تولید و عملیات

 

 منابع سازماني

 

 تحقیق و توسعه

 

 استراتژی

 

 اطالعات فناوری
 

 منابع مالي

 

 های سازمانيسیستم

 

 سازماني ساختار

 

 بازاریابي و فروش

 

 اندازه سازمان

 

 شماره یک: مدل مفهومي تحقيقنمودار 
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های تحقيق و های فناوری، مولفههای مناب  مالي، مولفههای بازاریابي و فروش، مولفهمولفه

انساني،  مناب های ، مولفههای سازماني های سيستمهای توليد و عمليات، مولفهتوسعه، مولفه

های های استراتژی بر عملکرد شركتهای ساختاری، مولفه های اندازه سازمان و مولفهمولفه

 باشد.مي كوچک و متوسط استان مازندران

توان جهت خاصي را ميبا توجه به بررسي ادبيات موموعي تحقيق ندر تحقيق حامر       

به بيان ، لذا ت يرهای تحقيق پيم بيني كردبرای توصيف، بيان رابطه و یا بيان تفاوت بين م

؛ 87، 0877، بازرگان و دیگران) پرداختمطابق مدل مفهومي خواهيم سؤال ویژه تحقيق 

 . (61، 0873ظهوری، 

های كوچک بر عملکرد سازمانعوامل داخلي موثر  -♦ تحقيق عبارتست از: سؤال اصلي

تحقيق مطابق مدل مفهومي تحقيق  االت فرعيؤسكدامند؟ و  و متوسط در استان مازندران

های مناب  مالي، وش، مولفههای بازاریابي و فرهای مدیریتي، مولفهآیا مولفه -♦عبارتند از: 

فه های های توليد و عمليات، مولهای تحقيق و توسعه، مولفهمولفه های فناوری،مولفه

های اندازه سازمان و مولفهی، های ساختارانساني، مولفه های مناب های سازماني، مولفه سيستم

 موثر است؟ های كوچک و متوسط استان مازندرانهای استراتژی بر عملکرد شركتمولفه

 

 روش شناسي تحقيق -5

ای بمنظـور شناسـایي و   های كتابخانهاز روشروش تحقيق حامر از نوع تركيبي بوده است كه 

تعریف مت يرها و از روش ميداني بمنظور سنجم مت يرهای مـذكور در دنيـای واقعـي اسـتفاده     

را مـدنظر قـرار    تحقيقات بر حسـب هـدف  چنانچه طبقه بندی شده است. در گروه بندی دیگر 

قـات  انـواع تحقي چنانچه طبقه بندی ، دهيم، تحقيق حامر در زمرة تحقيقات كاربردی قرار دارد

مـدنظر قـرار گيـرد، روش تحقيـق حامـر از لحـات ماهيـت در زمـرة          بر اساس ماهيت و روش

ر تحقيقات توصيفي و غيرآزمایشي)ميداني و پيمایشي( قرار خواهد گرفت و از نظر روش نيز د

هـا نيـز از روش   گـردد. از نظـر روش گـردآوری داده   دستة تحقيقات همبسـتگي محسـوب مـي   
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صـورت  ه كه بخشي از اطالعات بصورت مشاهده و بخشي دیگـر بـ   تركيبي استفاده شده است

 پرسشنامه گردآوری شده است.

های كوچک و متوسط عضو اتاق بازرگاني جامعه آماری تحقيق حامر را تمامي شركت

ها تعداد این بنگاهدهند كه  باشند، تشکيل ميو صنای ، معادن و كشاورزی استان مازندران مي

 شركت بوده 841بر اساس آخرین آمار و اطالعات كه تا زمان تنظيم در دسترس قرارگرفته 

(، 06/1شركت فلزی و خانگي) 54از كل(،  52/1شركت داروئي و غذائي) 23است كه شامل 

شركت  65(، 05/1شركت شيميایي و سلولوزی) 50(، 14/1شركت نساجي و پوشاک) 04

 ( تشکيل دادند.03/1ها)شركت از سایر گروه 60در نهایت  ( و03/1سازی و تجهيزات)ماشين

منظور تعيين حجم نمونه از دو روش بطور همزمان استفاده شده تا داده واقعي را داشته باشيم ه ب

 :كه در روش اول از فرمول زیر 

n= (Z
2
 pq N)/(d

2
(N-1) + Z

2
 pq)  053استفاده شده است كه حداقل تعداد نمونه برابر 

به جدول استاندارد  عيين حجم نمونه از جامعة آماریدر روش دوم برای ت است. شركت شده

شده است،  تنظيم (0271)(3) كرجسي و مورگانو نيز  (0262)7كوهن مفروض كه توسط

 بوده است 030برابر با ناسب برای این تحقيق تم ةحداقل حجم نمونارجاع داده شد كه 

در تحقيق حامر محقق با مدنظر قرار دادن  (.821، 0820پرهيزگار و آقاجاني افروزی، )

های دوگانه مذكور، روش دوم كه حجم نمونه بيشتری را ارائه نموده به عنوان مبنا قرار روش

آوری تعداد نمونه به اندازه حجم نمونه تعيين داده است. در نهایت بمنظور اطمينان در جم 

خم به نسبت سهم از جامعه تعلق گرفت كه پرسشنامه تهيه كه در ميان هر ب 551شده، تعداد 

 01نمونه، نساجي و پوشاک  41نمونه، فلزی و خانگي  75داروئي و غذائي سهم بخم بخم 

نمونه  45نمونه و در نهایت  45نمونه، ماشين سازی و تجهيزات  83نمونه، شيميایي و سلولوزی 

نامه تکميل و عودت داده شده پرسش 512كه در نهایت تعداد اند ها انتخاب شدهدر سایر گروه

است. همچنين بمنظور تعيين افراد نمونه با توجه به ناهمگني و عدم تجانس اعضاء و نيز شکل 
 

7
nehoC 

8
njoroMo rC  iejerC -  
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ناسب تمای تصادفي از نوع طبقهبرداری روش نمونهپراكندگي اعضاء در درون هر طبقه از 

 استفاده شود.

و قلمرو مکاني تحقيق حامر ماه بوده  05به مدت  0820قلمرو زماني تحقيق از مهرماه 

ها و موسسات كوچک و متوسط موجود در استان مازندران در نظر گرفته شده شامل شركت

است كه عضو اتاق بازرگاني، صنای ، معادن و كشاورزی باشند و تمامي موموعات مرتبط با 

ده سازمانهای كوچک و متوسط و كارآفریني همانگونه كه در مدل مفهومي نيز شرح داده ش

 اند. است به عنوان قلمرو موموعي تحقيق حامر در نظر گرفته شده

گيری وجود دارد كه یکي از آنها پرسـم   های مختلفي برای تعيين اعتبار ابزار اندازهروش

پرسشـنامه تحقيـق حامـر     .(070، 0877 ،بازرگـان و دیگـران  ) از متخصصان و خبرگـان اسـت  

گيری از ادبيـات مومـوعي تحقيـق گرفتـه      مورد اندازهدارای اعتبار است، زیرا اجزاء مت يرهای 

نخسـت بـا اسـتفاده از    اند و توافق خبرگان امر در مورد آنها ابتياع شده است. در این روش  شده

مومـوعي مربـوط، نسـبت بـه     و بررسـي ادبيـات    ای و ابزارهای آن، طي مراجعهروش كتابخانه

عوامـل داخلـي مـوثر    كه به عنوان موثر  یها و شاخص آن دسته از مت يرهاشناسایي و استخرا  

اقدام شد و آنهـا را جهـت شناسـایي و     اندمعرفي شدهبر عملکرد شركتهای كوچک و متوسط 

ــد ــه مت يرهــای مــوثر(، د  جهــت تائي ــار جمعــي از اســاتيد و )كاســتن و امــافه نمــودن ب ر اختي

های داخـل و خـار (   دانشگاهنفر از اساتيد  06)در بين  مباحث كارآفرینيكارشناسان آگاه در 

نفـر كـه از تحصـيالت دانشـگاهي      01) هـای مسـتقر در اسـتان مازنـدران    و نيز صاحبان شركت

هـای ليسـت شـده را در ابعـاد مختلـف      باالیي نيز برخوردار بوده اند( قرار داده شد تا اوال  مولفه

مت يرهـا یـا    بـه عقيـدة آنهـا   چـه  نمایند، ثانيا  مت يرهای نـامرتبط را حـذف نماینـد و ثالثـا  چنان    تفکيک 

در جریـان مطالعـات نظـری نادیـده     در راستای توسعة این تحقيق وجود داشـته ولـي    هایيمولفه

انـد را معرفـي نماینـد. ایـن فرآینـد در شـم مرحلـه صـورت گرفـت و در نهایـت           گرفته شـده 

در بـين   پرسشنامه نهایي كه مورد تأیيد همه این خبرگان باشـد تهيـه شـد و بصـورت آزمایشـي     

آوری اوليـه از ایـن اعضـاء بـا آزمـون آلفـای       برخي اعضاء نمونه توزی  گردیـد. پـس از جمـ    

توزی  مورد تأیيد قرار گرفت و در مرحله بعد در ميان سایر اعضاء  24/1كرونباخ پایایي ابزار با 
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مختلـف   هـای گيری نيـز روش  گردید. همانگونه كه بيان شد بمنظور تعيين قابليت اعتماد ابزار اندازه

و متعددی وجود دارد كه یکي از آنها سنجم سازگاری دروني آن است كه با مریب آلفـای  

 .  (Cronbach, 1951, 297-334)گيری شود كرونباخ اندازه

مت يرهای تحقيق از نظر نقشي كه در پاسخ دادن به سؤاالت و یا آزمون فرميات ایفا 

در تحقيق حامر ( كه 48-45، 0876)بازرگان و دیگران،  اند كنند به پنج نوع تقسيم شده مي

بعنوان مت يرهای  گانه كه ليست آنها در جدول یک آمده است00مت يرهای  -0از:  (5)عبارتند

نوع شركت  -8بعنوان مت ير وابسته، های كوچک و متوسط بهبود عملکرد شركت -5مستقل، 

مت يرهایي چون سبک  -4كننده،  یلتوليدی، محل ج رافيایي استقرار بعنوان مت ير تعد

)این مت يرها بر  گر های فرهنگي حاكم بر شركتها بعنوان مت يرهای مداخلهمدیریت، ویژگي

سایر  -5ایم(،  رابطه بين مت يرهای مستقل و وابسته تأثير دارند ولي ما آنها را ثابت فرض كرده

مستقر در استان مازندران شركتهای غير عضو اتاق بازرگاني، صنای ، معادن و كشاورزی 

اند اثرات  بعنوان مت يرهای كنترل)از آنجا كه كارشناسان مذكور به شيوه تصادفي انتخاب شده

ای آنها را بر رابطه بين مت يرهای مستقل و وابسته كنترل و خنثي  احتمالي نظرات كليشه

 ایم(.  كرده
 جدول شماره یک: متغیرها، ابعاد تحقیق

 مستندات مولفه ابعاد مفهوم ترتيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامــــــل 

 مدیریتي

ـبت بـه شـركت،       احساس تعلـق اعضـاء نس
مسلوليت پذیری اعضـاء، ميـزان مشـاركت    
اعضاء در فعاليت های شركت، بهـره وری  
نيروی انساني، ارتقاء سطح زندگي اعضـاء،  
سرعت تصميم گيری، تأثير برون سپاری در 

ریسک پـذیری شـركت،    ها،كاهم هزینه
ــركت،    ــوآوری در ش ــت و ن ــزان خالقي مي
ارتباطات درون سازماني، پاسخگویي سری  

 و نيروی انساني متخصص

Sohn, Kim & Moon, 2007; 

Morgan, Colebourne & Thomas, 

2006; lohrke, Kreiser & 

Weaver, 2006; Sun, Yazdani & 

Overend 2005; Bradford & 

Florin, 2003; Bernroider, 2002; 

Hoffmann & Schlosser, 2001; 

Greenhalgh, 2000; Vassie & 

Cox, 1998. 

ــابي    & Wang & Lin, 2008; Lee, kim-سرعت تحویل كـاال، مطلوبيـت بسـته   بازاریـ

Kim, 2007; Pansiri, 2007; 
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5 

 

 

 

 

 

 

شركتهای 

 كوچک

 و

 متوسط

بنــدی، توزیــ  محصــوالت، مزایــای     و فروش
رقابتي در قيمـت محصـوالت، سـرعت    
ارائــه محصــوالت جدیــد بــه بــازار،     
ــات   ــي، بکــارگيری تبلي  مشــتری گرای

بکارگيری سيسـتم هـای مـوثر    مناسب، 
ــک،   ــارت الکترونيــ ــازخورد، تجــ بــ
برخـــورداری از نـــام تجـــاری برتـــر و 

 مناسب بودن خدمات پس از فروش

Berger & Udell, 2006; Dickson, 

Weaver & Hoy, 2006; 

Wilkinson & Brouthers, 2006; 

Andersen & Foss, 2005; 

Bernroider, 2002; Peel & 

Bridge, 1998. 

 

8 
توليـــــد و 

 عمليات

ــين    ــتانداردهای بـ ــورداری از اسـ برخـ
ــي،    ــت محيط ــات زیس ــي، مالحظ الملل
كيفيت كاالی توليدی، ميزان مایعات 
توليد، انعطاف پـذیری سـاختار توليـد،    
توانمندی در توليد محصوالت جدید و 

 كارآمدی هزینه های توليد

Yapp & Fairman, 2006; Qian, 

2003; Andres & Irabien, 2002. 

 

ــق و  4 تحقيـ

 توسعه

، برخـورداری  R & Dميزان توجه بـه  
ــوین توليــد، ارتباطــات   ــوژی ن از تکنول
اثربخم بين واحد تحقيـق و توسـعه بـا    
سایر واحدها و دسترسـي كاركنـان بـه    

 واحد تحقيق و توسعه

Lee, kim & Kim, 2007; 

Dickson, Weaver & Hoy, 2006; 

Devenport, 2005; Bradford & 

Florin, 2003; Qian, 2003; Vassie 

& Cox, 1998; Peel & Bridge, 

1998. 

 

5 

 مالي

برخــورداری از حاشــيه ســود مناســب،  
ــالي،    ــاب  م ــدینگي و من ــأمين نق ــوان ت ت
تأمين مناب  مالي مورد نياز از مشـتریان،  
 تــأمين ســرمایه گــذاری هــای جدیــد و
تأمين مناب  مـالي جهـت بکـارگيری از    

 تکنولوژی جدید

Sohn, Kim & Moon, 2007; 

Pansiri, 2007; Voodeckers & 

Steijvers, 2006; Dickson, 

Weaver & Hoy, 2006; Berger & 

Udell, 2006;Andersen & 

Andersen, 2005;Peel & Bridge, 

1998. 

 

 

6 
فنـــــاوری 

 اطالعات

ــزان بکــارگيری سيســتم اطالعــات   : مي
مدیریت در شركت، ميزان بکـارگيری  

آوری اطالعات در شركت و ميـزان   فن
بـروز شـدن داده هــا، تـأثير فنــاوری در    

Wang & Lin, 2008; Sohn, Kim & 

Moon, 2007; Marant-Vagas & 

Rangel, 2007; Morgan, 

Colebourne & Thomas, 2006; 

lohrke, Kreiser & Weaver, 2006; 

Berger & Udell, 2006; Lin & 

Zhang, 2005; Andersen & Foss, 



 77 های کوچک و متوسطیابی عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکتمدل

 

 

گيـری،   آوری اطالعات و تصـميم  جم 
 افزایم سرعت در شناسایي

2005; Sun, Yazdani & Overend, 

2005;Lehmann & Gallupe, 2005 

 

ــاب   7 منــــــ

 انساني

جذب نيروی انسـاني زبـده و كارآمـد،    
نيروی انسـاني  توانمندی نيروی انساني، 

ــارگيری   و تحصــيالت دانشــگاهي، بک
مشاوران خـارجي و داخلـي، جـذب و    

 بکارگيری مدیران كارآمد

Marant-Vagas & Rangel, 2007; 

Lee, kim & Kim, 2007; Sun, 

Yazdani & Overend 2005; Peel 

& Bridge, 1998. 

 

3 
ــاختار  ســـ

 سازماني

پيچيدگي، رسميت و تمركز كه شـامل  
ــای  ــت  مت يره ــد رعای ــوچکتری مانن ك

مراتـــب ســـازماني، مشـــاركت  سلســـله
پرســـنل و زیردســـتان در تصـــميمات، 
وجود جو اعتماد و اطمينان، بکارگيری 

 ها نامه ها و بخمدستورالعمل

Lee, kim & Kim, 2007; Lin & 

Zhang, 2005; Bradford & 

Florin, 2003. 

 

انـــــــدازه  2

 شركت

 ظرفيت فيزیکي سازمان، تعداد پرسنل،
هـا و در نهایـت    ها و سـتانده  مقدار داده

مقدار منـاب  موجـود سـازمان بصـورت     
 ثروت یا خالص دارائي

Wang & Lin, 2008; Dickson, 

Weaver & Hoy, 2006; 

Wilkinson & Brouthers, 2006; 

lohrke, Kreiser & Weaver, 

2006; Qian, 2003; Vassie & 

Cox, 1998. 

 

01 
 استراتژی

هایي تجـاری آن همچـون    شاخصبررسي 
بکارگيری اصـول مزیـت رقـابتي، انتخـاب     

هـــای محـــدوده عملکـــردی و  اســـتراتژی
 گذاری در بازار محصول تصميمات سرمایه

Lee, kim & Kim, 2007; Yapp & 

Fairman, 2006; Bradford & 

Florin, 2003; Bernroider, 2002; 

Hoffmann & Schlosser, 2001; 

Knight, 2001. 

 

سيســــــتم  00

 سازماني

توافق اعضای بر اهداف، تعيين اهداف وامـح  

های كنترلـــي و روشــن، بکـــارگيری سيســـتم 

ــاف  ــب، انعط ــازماني،  مناس ــتم س ــذیری سيس پ
هـــای پــاداش مناســـب،  بکــارگيری سيســتم  

 بکارگيری سيستم پيشنهادات و انتقادات

Pansiri, 2007; Dickson, Weaver 

& Hoy, 2006; king & Burgess, 

2006; Andersen & Foss 2005; 

Sun, Yazdani & Overend 2005; 

Dietsch & Petey, 2004; Qian, 

2003; Greenhalgh, 2000. 
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 هاي تحقيق نتايج و يافته -6
 شناختي هاي آماري جمعيت داده -6-9

نفره نمونه آماری  512شناختي اعضاء  های آماری توصيفي جمعيت جدول زیر داده

 دهد.  تحقيق را بر اساس آنچه كه در پرسشنامه بوده است نشان مي
 های توصیفی اعضاء نمونه آماریجدول داده -جدول شماره دو

 

 جنس

 

 جمع  مرد زن کمیت

 19114902 فراوانی

 %000 %7 %23 درصد

 سن

 )سال(

 جمع  00-60 00-00 30-00 90-30 کمیت

 902 42 71 66 02 فراوانی

 %000 %19 %16 %10 %11 درصد

 

 تأهل

 جمع  متأهل مجرد کمیت

 902 196 10 فراوانی

 %000 %91 %7 درصد

 سابقه

 )سال(

 جمع 90باالی 90-90 00-90 00-00 0-00 0-0 کمیت

 902 41 00 07 43 13 16 فراوانی

 %000 %02 %12 %11 %00 %13 %17 درصد

 

تحصيال

 ت

 جمع دکتری لیساس فوق لیسانس ديپلم فوق ديپلم زير ديپلم کمیت

 902  01 71 19 64 6 فراوانی

 %000 /1 %12 %14 %19 %11 %1 درصد

سن 

 ازدواج

 جمع 00باال  00-36 30-30 30-96 90-90 90زير کمیت

 027  17 00 72 71 11 فراوانی

 %000 /1 %3 %11 %14 %11 %7 درصد

فرزند 

چندم 

 جمع  چهارم و باال سوم دوم اول کمیت

 902 11 07 47 32 فراوانی
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 %000 %06 %11 %00 %19 درصد خانواده

سن 

کارآفری

 نی

 جمع 00باال  00-36 30-30 30-96 90-90 90زير کمیت

 902  0 09 69 32 02 فراوانی

 %000 /1 %1 %14 %14 %42 %12 درصد

نوع 

 صنعت

 جمع غیره ماشینسازی شیمیايی نساجی فلزی غذائی کمیت

 902  16 01 3 10 61 فراوانی

 %000 /00 %17 %11 %4 %11 %11 درصد

 

 آزمونهاي تي -4-2 -6-2

هـای  گانـه در شـركت  کارگيری هـر یـک از مت يرهـای یـازده    منظور مشخص نمودن ميزان به ب

 كوچک و متوسط استان مازندران از آزمون تي استفاده شد كه نتيجه آزمون نشان داد: 
 های توصيفي آزمون تي ابعاد مورد سنجمآمارهسه: جدول شماره 

 (7ای)نقطه آزمون:  آزمون تي یک نمونه
 

 

تي محاسبه  مت ير

 شده

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معني

 دو طرفه

ميانگين 

 هاتفاوت

 25اطمينان فاصله 

 هادرصدی تفاوت

 نتيجه

 آزمون

 حد باال حد پایين

 

.35565 .111 513 01.522 مدیریت شركت  H0 تأیيد .2756 .6626 

.55672 .111 513 8.526 بازاریابي و فروش  H0 تأیيد .8500 .0154 

-.18247 .643 513 -.457 توليد و عمليات  H0 تأیيد .0813 -.5127 

.15700 .311 513 .554 تحقيق و توسعه  H0 تأیيد .5875 -.0388 

-0.55665 .111 513 -08.750 مالي  H0 رد -0.8884 -0.7723 

-0.85040 .111 513 -2.016 فناوری اطالعات  H0 رد -0.1533 -0.6441 

مدیریت مناب   8.345- 513 111. 84501.-  H0 رد -.0635 -.5551 



 49 بهار، 63دهم، شماره طالعات مدیریت صنعتی، سال سيزم    81

 

 انساني

.83676 .111 513 4.443 ساختار سازماني  H0 تأیيد .5535 .5058 

-0.17785 .111 513 -06.180 اندازه شركت  H0 رد -.2442 -0.5123 

.78810 .111 513 3.035 استراتژی سازماني   H0 تأیيد .2126 .5565 

.55527 .111 513 5.530 سيستم سازماني  H0 تأیيد .7524 .8466 

 

مدیریت شركت، بازاریابي و دهد كه ميزان تي محاسبه شده مت يرهای: نتيجه آزمون نشان مي

فروش، توليد و عمليات، تحقيق و توسعه، ساختار سازماني، استراتژی سازماني و سيستم 

بزرگتر های كوچک و متوسط استان مازندران عوامل داخلي موثر بر عملکرد شركتسازماني از 

كند كه وم  موجود هر یک از این شد و این بيان ميبا( مي-0.26از مقدار تي استاندارد)

باشند. در در حد مطلوبي مي های كوچک و متوسط استان مازندرانعملکرد شركتمت يرها بر 

مقابل مقدار تي محاسبه شده مت يرهای: مالي، فناوری اطالعات، مدیریت مناب  انساني و اندازه 

دهد وم  موجود این مت يرها بر ه نشان ميباشد كت كمتر از مقدار تي استاندارد ميشرك

 باشد. در ومعيت مطلوبي نمي های كوچک و متوسط استان مازندرانعملکرد شركت

 

 2يمدل معادالت ساختار -6-2

هـایي دربـاره روابـط    الگوی معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جام  برای آزمون فرميه

اسـت. الگـوی معـادالت سـاختاری بـا رویکـرد       بين مت يرهای مشاهده شده و مت يرهای مکنون 

 باشد.ها در تحقيق حامر ميترین روش تحليل دادهتحليل مسير، اصلي

مدل معادله ساختاری عوامل داخلي موثر بر عملکرد كسب و كارهـای  الگوی روابط علي 

 به شرح ذیل است:  مبتني بر نرم افزار معادالت ساختاری كوچک و متوسط استان مازندران
 

 

9-SEM 
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 نمودار شماره سه نمودار استاندارد نرم افزار  نمودار شماره دو: نمودار برآوردی نرم افزار 

  
 برآوردی نرم افزار T-Valueنمودار شماره چهار نمودار 
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هـای نيکـویي بـرآزش فاكتورهـای مختلفـي      بمنظور مشخص نمودن برآورد شاخص نتيجه آزمون:

 آنها در قالب جدولي منسجم ارائه خواهند شد:وجود دارد كه ذیال  هر یک از 

 های برازش مدلجدول شماره چهار: شاخص

نتیجه 

 آزمون

میزان 

 آزمون

 شاخص نام شاخص میزان پذیرش مستندات

 ,Kline, 1998; Marsh .147 تأیيد آزمون

Balla, & McDonald, 

1988 

RMSEA ≥.05  جذر برآورد واریانس

 خطای تقریب

RMSEA 

 ,Du toit & Du toit .26 آزمونتأیيد 

2001 

GFI > 0.9 شاخص برازندگي GFI 

0873هومن،  .27 تأیيد آزمون  AGFI > 0.9  شاخص تعدیل شده

 برازندگي

AGFI 

 & Klein, Astrachan .25 تأیيد آزمون

Smyrnios, 2005 

PNFI > 0.9  شاخص برازندگي نرم شده

 پاراسيمون

PNFI 

 CFI شاخص برازندگي تطبيقي Kline, 1998; CFI > 0.9 .27 تأیيد آزمون

 & ,Marsh, Balla .25 تأیيد آزمون

McDonald, 1988 

NFI > 0.9 شاخص برازندگي نرم شده NFI 

 ,Du toit & Du toit .26 تأیيد آزمون

2001 

NNFI  > 0.9 شاخص برازندگي نرم نشده NNFI 

مجذور كای بر درجه نسبت  Jorsekog, 1970 X2/df ≥.05 0.545 تأیيد آزمون

 آزادی

X2/df 

 ,Kline, 1998; Marsh .26 تأیيد آزمون

Balla, & McDonald, 

1988 

TLI > 0.9 شاخص تاكر و لویز TLI 

هـای   توان گفت مدل فوق برازش خوبي از داده با توجه به نتایج به دست آمده در جدول فوق، مي

كليت مدل معادله ساختاری عوامـل داخلـي مـوثر بـر      یعني اینکه در مجموعدنيای واقعي داشته است. 

عملکرد كسب و كارهای كوچک و متوسط عضو اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشـاورزی اسـتان   

دار دارد. ذیال  ميزان اثرگـذاری مسـتقيم هـر یـک از ابعـاد بـر       یيد بوده و برازش معنيمورد تا مازندران

 اساس خروجي نرم افزار ارائه خواهد شد: 
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 جدول شماره پنج: نتیجه آزمون فرضیات و ضرایب تاثیر هر یک از متغیرها

برآوردیمرائب  مقدار تي مت يرها استانداردمرائب    

.68 3.61 مدیریت شركت  56.  

 .70 .64 00.47 بازاریابي و فروش

 .65 .30 01.56 توليد و عمليات

 .67 0.18 01.65 تحقيق و توسعه

 .42 .31 7.52 مالي

 .57 0.50 3.62 فناوری اطالعات

 .74 .26 05.58 مدیریت مناب  انساني

 .34 0.15 04.71 ساختار سازماني

 .40 .41 6.12 اندازه شركت

 .28 0.51 07.45 استراتژی سازماني 

 .36 0.80 05.44 سيستم سازماني

 

توان گفت با توجه به اینکه مقدار تي در ئب استاندارد تي الگوی تحقيق، ميبا توجه به مرا

توان گفت اثرگذاری هر یک از مت يرهای مدل بيشتر از دو شده است، لذا ميتمامي مت يرهای 

داخلي بر عملکرد كسب و كارهای كوچک و متوسط عضو اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و 

ستاندارد نيز حاكي از گيرد. مقدار مرائب اتان مازندران مورد تائيد قرار ميكشاورزی اس

باشد. در .  بيم از سایر مت يرها مي28آنست كه شدت تاثير مت ير استراتژی سازماني با مریب 

عاملي  رمقدار باهای هر یک از مت يرها ارائه خواهد شد. نکته اینکه ادامه بار عاملي گویه

 :باشديرهای مدل ميها بر مت كنندگي هر یک از گویهتاندارد شده، بيانگر ميزان تبييناس
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 هاجدول شماره شش: مقدار بار عاملی هر یک از گویه

بار عاملی 

استاندارد 

 شده

مقدار تی 

 آزمون

بار عاملی  متغیر گویه

استاندارد 

 شده

مقدار 

تی 

 آزمون

بار عاملی  متغیر گویه

استاندارد 

 شده

مقدار 

تی 

 آزمون

 متغیر گویه

1881 11896 1 
ی

ل استراتژ
عولم

 
1877 12812 1 

عوامل بازاریابي

1817 6872 1 

عولمل مدیریتي

1882 11811 2 1819 1811 2 1877 12811 2 

1881 11896 1 1816 6811 1 1812 6812 1 

1877 11818 1 1879 12881 1 1812 7861 1 

1876 12871 1 1871 11811 1 1819 8887 1 

1881 11868 6 1818 1881 6 1811 7881 6 

1819 1872 7 1811 1811 7 1821 1811 7 

1821 2897 8 1872 11819 8 1818 8861 8 

1879 11819 9 1811 7872 9 1816 8822 9 

1861 11829 11 1811 6821 11 1861 9881 11 

   1821 1811 11 1869 11882 11 

   1811 8811 12 

1816 8811 11 

1819 7811 11 

بار عاملی 

استاندارد 

 شده

مقدار تی 

 آزمون

بار عاملی  متغیرگویه

استاندارد 

 شده

مقدار 

تی 

 آزمون

بار عاملی متغیرگویه

استاندارد 

 شده

مقدار 

تی 

 آزمون

 متغیر گویه

1881 11887 1 

ت مناب  انساني
عوامل مدیری

1861 9811 1 

ت
ی اطالعا

عوامل  فناور

1811 1811 1 

عوامل  توليد

1879 11811 2 1882 11811 2 1811 1876 2 

1882 11812 1 1867 11871 1 1811- 1878- 1 

1811 6816 1 1881 11898 1 1861 11812 1 

1819 1868 1 1871 12819 1 1891 17812 1 

1861 9882 6 1891 17877 6 1811 8818 6 

1867 11861 7 1891 17871 7 1811 7819 7 

1816 6871 8 1878 11811 8 1868 11881 8 

   1882 11811 9   9 
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بار عاملی 

استاندارد 

 شده

مقدار تی 

 آزمون

بار عاملی  متغیرگویه

استاندارد 

 شده

مقدار 

تی 

 آزمون

بار عاملی متغیرگویه

استاندارد 

 شده

مقدار 

تی 

 آزمون

 متغیر گویه

عوامل  ساختار سازماني 1 7811 1812

1818 2811 1 

عوامل  مالي

عوامل  تحقيق و توسعه 1 11821 1881

1811 7817 2 1817 2811 2 1891 16811 2 

1871 11876 1 1876 12818 1 1817 8818 1 

1816 8811 1 1818 6861 1 1812 1811 1 

1881 11811 1 1881 11821 1 1811 6811 1 

1878 12888 6 1896 17871 6 1861 9811 6 

بار عاملی 

استاندارد 

 شده

مقدار تی 

 آزمون

بار عاملی    متغیرگویه

استاندارد 

 شده

مقدار 

تی 

 آزمون

 متغیر گویه

1886 11811 1 

ی سازمان
عوامل  استراتژ

NFI > 0.92 

NNFI  > 0.93 

X2/df ≥ 2.81

TLI > 0.94 

RMSEA 

≥.049 

GFI > 

0.94 

AGFI > 

0.95 

PNFI > 

0.92 

CFI > 

0.95

1881 11827 1 

ت 
عوامل  اندازه شرك

1886 11812 2 1818 8819 2 

1879 11819 1 1819 6897 1 

1871 12811 1 1819 1822 1 

1871 11861 1 1816- 2811- 1 

1878 11811 6 1811 1819 6 

1878 11812 7    
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 هاي تحقيقنتايج و يافته -7

 گيرينتيجه -7-9

عوامل داخلي موثر بر عملکرد مشخص نمودن مدل مفهومي هدف از انجام تحقيق حامر 

منظور دسترسي به هدف بيان ه بوده است و بهای كوچک و متوسط استان مازندران شركت

ها، مت يرها و عوامل  استخرا  سازهمطالعه ادبيات موموع، : های زیر پيموده شد گامشده 

)عوامل مدیریتي، مناب  انساني، ساختار كوچک و متوسطهای داخلي مرتبط با شركت

های سازماني، بازاریابي و فروش، فناوری اطالعات، تحقيق و سازماني، اندازه سازماني، سيستم

طراحي ابزار ، های شركت، توليد و عمليات و مناب  مالي سازمان(توسعه، استراتژی

گيری  ي مقدماتي و معتبرسازی ابزار اندازهگيری مرتبط با عوامل مؤثر، مطالعات ميدان اندازه

 تمامي مدیران) در بين جامعه تحقيقتوزی  ها و اطالعات، تهيه پرسشنامه نهایي و  داده

ها  آوری داده كوچک و متوسط استان مازندران(، مطالعات ميداني اصلي و جم  یهاشركت

 و ،دست آمده تحليل به های آماری مختلف و در نهایت تجزیه و  ، انجام آزمونو اطالعات

تبيين كننده گانه ل معادله ساختاری مت يرهای یازدهها نشان داد كه كليت مدنتایج آزمون

 تأیيد است.استان مازندران مورد  های كوچک و متوسطعملکرد شركتعوامل داخلي مؤثر بر 

 

 بحث و مقايسه -7-2

از تحقيقات پيشين تنها یک یا  همانگونه كه در بخم سابقه تحقيقات مشابه بيان شد هر یک

توان اینگونه بيان چند بعد از ابعاد تحقيق حامر را سنجيده اند كه در یک جم  بندی كلي مي

بندی نمود كه ذیال  هر یک از آنها را گروه طبقهپنج توان به نمود كه تحقيقات پيشين را مي

مورد بحث و بررسي قرار دادند و از مت يرها را  تشریح خواهيم نمود: گروه اول تنها یک بعد

های هر یک را بصورت مفصل مورد بحث و بررسي قرار دادند. دامنه این گروه زیاد مولفه

 Andersen & Andersen, 2005 است كه برخي از بارزترین این تحقيقات عبارتند از: 

; Voodeckers & Steijvers, 2006;  Devenport, 2005;  Andres & 

Irabien, 2002 ;  Lehmann & Gallupe, 2005 ; lohrke, Kreiser & 
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Weaver, 2006;  Knight, 2001 ; king & Burgess, 2006  ; Dietsch & 

Petey, 2004 گروه دوم شامل گروهي است كه یک مت ير بيشتری را نسبت به گروه قبل .

اند. سي نمودهمورد بحث و بررسي قرار داده و مولفه های هر یک از این دو مت ير را برر

 & lohrke, Kreiserتوان در این گروه قرار داد عبارتند از:  مهمترین تحقيقاتي را كه مي

Weaver, 2006 ; Wilkinson & Brouthers, 2006 ; Hoffmann & 

Schlosser, 2001 ; Greenhalgh, 2000 ; Yapp & Fairman, 2006 ; 

Marant-Vagas & Rangel, 2007 ; Lin & Zhang, 2005 ; Morgan, 

Colebourne & Thomas, 2006 گروه سوم شامل محققيني است كه یک گام فراتر .

های هر سه بعد را مورد بحث و گذاشته و سه بعد را مورد نقد و بررسي قرار داده و مولفه

ها گيرند كه برخي از مهمترین ایناند. محققين زیادی در این گروه قرار ميبررسي قرار داده

 ; ; Andersen & Foss 2005كه در تحقيق حامر به آنها اشاره شده است، عبارتند از: 
Sohn, Kim & Moon, 2007 ; Bernroider, 2002  Vassie & Cox, 1998 

; Wang & Lin, 2008 ; Pansiri, 2007 ; Berger & Udell, 2006. . گروه

اند، و ا مورد تجزیه و تحليل قرار دادهچهارم شامل آن دسته از محققيني است كه چهار مت ير ر

های بارز كه در تحقيق حامر به نظر گرفتند. برخي از نمونه برای هر یک از آنها ابعاد را در

 Sun, Yazdaniآنها اشاره شده و در مدل تحقيق نيز از آنها استفاده شده است، عبارتند از: 

& Overend 2005 ; Peel & Bridge, 1998 ; Bradford & Florin, 2003 ; 

Qian, 2003. .هایي بوده است كه بيشترین مت يرها را مورد بحث و گروه پنجم جزء دسته

بررسي قرار دادند و در تحقيق حامر، این گروه توانسته اند پنج مت ير را مورد بحث و بررسي 

ا به چند گيرند و محقق در تحقيق حامر تنهقرار دهند كه تعداد زیادی در این گروه جای نمي

 Dickson, Weaver & Hoy, 2006نمونه برخورد نموده كه مهمترین آنها عبارتند از: 

; Lee, kim & Kim, 2007. 
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 پيشنهادات مديريتي و پيشنهادات محققين آينده -7-3

توان به دو گروه تفکيک نمود، گروه اول مربوط به شناسایي پيشنهادات مدیریتي تحقيق را مي

های كوچک و هاست كه صاحبان شركتگانه موثر بر عملکرد این شركتعوامل یازده

توانند با شناسایي هر یک از آنها و نيز ابعاد تشکيل دهندشان، و نيز  متوسط)كارآفرینان( مي

بکارگيری و اجرای صحيح هر یک در شركت خود، تأثيرگذاری هر یک را در افزایم 

به منظور ها و بهبود عملکرد شركت خود تالش نمایند. همچنين كارآفرینان اثربخشي فعاليت

پذیری در مقابل ت ييرات سری  محيطي و تکنولوژیکي، افزایم افزایم قدرت رقابت، انعطاف

 بایستوری و ایجاد ثروت و تالش برای ادامه حيات شركتي خویم، مي نوآوری وخالقيت، بهره

های خود نظارت و هدایت كنند. چرا كه ر مذكور را در شركتصورتي فعال عوامل اثرگذاه ب

تواند مزایای زیادی نظير پيشرفتهای تکنولوژیکي، كاهم  ها و عملکردها مياینگونه نظارت

های مشتریان و جلب  تر و توافق بر شناخت نيازها و خواسته ها، دانم بيشتر و عميق هزینه

مشتریان، افزایم كيفيت و در نهایت وفادار ماندن  رمایت مشتریان با توليد كاال و خدمات با

-هنتایج آزمون ب هاست،رفاه كاركنان شركت و ... داشته باشد. گروه دوم مربوط به نتایج آزمون

گانه مشخص شده ادبيات بر اساس 00های منظور تعيين ميزان بکارگيری هر یک از عامل

سایر عوامل، ميزان بکارگيری و  ها نشان داد كه از ميانمرائب مدیران محترم شركت

در  مالي، فناوری اطالعات، مدیریت مناب  انساني و اندازه شركتاثرگذاری عواملي همچون: 

باشد، لذا با توجه به مطالب ارائه شده در اصل مقاله، ذكر این نکته مروری حد مطلوب نمي

برخي از عاملها داشته است است كه مدیران محترم شركتها توجه و عنایتي ویژه در خصوص 

منظور تقویت عوامل فناوری اطالعات با توجه به آزمون فریدمن هباشند. شایسته كه مدیران ب

های پيشرفته، استقرار ابعاد: بکارگيری سيستم خرید و فروش بر اساس فناوریای به توجه ویژه

های پيشرفته در استفاده از تکنولوژی، IT ه كمکها و اطالعات بپایگاه منسجمي از داده

كمک فناوری پيشرفته ارتباطات، و سازگاری ه، امکان ارتباط با مشتری ببهبود ارتباط مشتری

ها و فناوری اطالعات شركت با ساختار شركت، داشته باشند. همچنين بمنظور پوشم معف
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ای: همولفهبایست توجه خاصي به مت ير مدیریت مناب  انساني، مدیران محترم ميهای كاستي

بکارگيری پرسنل با مدرک دانشگاهي مرتبط با فعاليت شركت، بکارگيری نيروی انساني با 

های پرسنل، ی مورد نياز به منظور افزایم مهارتهاتحصيالت دانشگاهي، دادن آموزش

پرداخت حقوق و مزایا پرسنل بر اساس ارزیابي عملکرد، و بکترگيری نيروی انساني ماهر در 

همچنين نتيجه مدل معادالت ساختاری ليزرل نشان داد، مت ير ها داشته باشند. انجام فعاليت

كوچک و متوسط  استراتژی سازماني دارای بيشترین اثرگذاری بر عملکرد كسب و كارهای

باشد. همچنين نتيجه آزمون تي نشان داد ميزان بکارگيری تدوین استراتژی استان مازندران مي

ن بکارگيری مطلوبي قرار دارد، بر این اساس به منظور بهبود ميزاها در ومعيت در این شركت

یدمن های كوچک و متوسط مستند به نتایج آزمون رتبه بندی فراز این مت ير در شركت

داشتن همکاری و تعامل بين شركت با سایر شركتها، های: شود تا به مولفهپيشنهاد مي

شناسایي شرایط و ت ييرات محيطي و انجام بکارگيری فرآیند مدیریت استراتژیک در شركت، 

های مختلف از شركتهای موفق مرتبط، های الزم، الگوبرداری شركت در فعاليتالعملعکس

اتخاذ تدابيری اثربخم جهت كاهم ریسک شکست در فعاليتها، و تشویق پرسنل شركت در 

 های نوآورانه و خالق؛ توجه شود.انجام فعاليت

های تحقيق، موارد عي مربوط و همچنين نتایج و یافتهدبيات مومومستند به مرور جام  ا

عنوان پيشنهاداتي بمنظور انجام تحقيقات آتي در ارتباط با موموع تحقيق حامر ه زیر ب

 تواند ارائه گردد: مي

با توجه به اینکه در تحقيق حامر محقق عوامل و فاكتورهای داخلي را مورد بررسي قرار  -♦

گردد تا داد و بعلت حجم زیاد مت يرها موفق به سنجم عوامل بيروني نشد، لذا پيشنهاد مي

های كوچک و محققين دیگر به بررسي و تبيين عوامل بيروني موثر بر عملکرد شركت

 بپردازند.متوسط استان مازندران 

از آنجایي كه تحقيق حامر برای نخستين بار در كشور ما انجام شده و محقق بيشتر به  -♦

شناسایي این مت يرها پرداخته و با توجه به اهميت هر یک از این مت يرها، نتوانست هر یک را 

ائه گردد تا محققين دیگر به اربصورتي دقيق و مفصل مورد بررسي قرار دهد، لذا پيشنهاد مي
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)بصورت مجزا و  گانه تحقيق 00های الگوی مفهومي از ميزان اثرگذاری هر یک از عامل

های كوچک و متوسط استان مازندران و ارائه راهکارهای تر( در شركتدقيق و منسجم

 اثربخم آن بپردازند.

علت حجيم بودن پروژه موفق به سنجم روابط ميان عوامل ه در تحقيق حامر، محقق ب -♦

گردد تا محققين دیگر ها نشده است، لذا پيشنهاد ميت شناختي با ميزان موفقيت شركتجمعي

به بررسي ارتباط معني داری ميان عوامل جمعيت شناختي تحقيق حامر)همچون: تحصيالت 

های كوچک و متوسط مدیر، ميزان تجربه، چندمين فرزند و ...( با عملکرد مدیران شركت

 استان مازندران.
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