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تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد 
شرکت های کوچک و متوسط

واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، گرایش به کارآفرینی، عملکرد شرکت، شرکت های کوچک و 
متوسط

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک 
و متوسط بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه 
آماری پژوهش را 460 شرکت کوچک و متوسط شهرک صنعتی جی اصفهان تشکیل می دادند. حجم نمونه 
بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، 210 شرکت تعیین گردید. برای جمع آوری 
داده ها از پرسش نامه های مدیریت کیفیت جامع جایارام )2010(، گرایش به کارآفرینی هیوگز و مورگان 
)2007( و عملکرد شرکت ساهو و یاداو )2017( استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از روایی 
محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/819، 0/822 و 
0/886 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادالت ساختاری به کمک 
نرم افزار پیشرفته MPLUS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع و گرایش به 
کارآفرینی تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، مدیریت 
کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی می توانند در جهت بهبود عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط 

موثر واقع شوند.
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1- مقدمه 
شرکت های کوچک و متوسط1 نقش مهمی را در رشد اقتصادی 
به  شرکت ها  این  که  آن جایی  از  می کنند.  ایفا  جهان  کشورهای 
در حال  و  کار می کنند  بزرگ  تأمین کنندگان سازمان های  عنوان 
بزرگ تر  شرکت های  تأمین  زنجیره های  از  بخشی  به  تبدیل شدن 
هستند، کیفیت محصوالتشان نقش مهمی در بهبود رقابتشان دارد. 
در طول دو دهه گذشته، سازمان ها در هر اندازه ای، درحال تجربه 
تغییرات چشم گیری در محیط کسب و کارشان هستند که می توان 
به پدیده هایی نظیر افزایش آگاهی مصرف کننده از کیفیت، انتقال 
اشاره کرد]1[.  با هزینه کم  فناوری سریع، جهانی شدن و رقابت 
بنابراین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی که مایل به بهبود 
در  پایدار  رقابتی  مزیت  به  دستیابی  و  کار خود  و  عملکرد کسب 
بازارهای جهانی می باشند، نیاز به دنبال کردن الگوهای مدیریتی 
جدیدی هستند که منجر به پیشرفت واقعی در قابلیت تجاری خود 

می شوند]2[.
کسب  عملکرد  ارتقاء  برای  را  مختلفی  روش های  سازمان ها 
مهمی  ابزار  جامع2  کیفیت  مدیریت  می کنند.  اتخاذ  خود  کار  و 
خدماتی  و  تولیدی  سازمان های  توسط  گسترده   به طور  که  است 
پذیرفته  کار  و  کسب  عملکرد  در  بهبود  برای  رویکردی  به عنوان 
بهبود  در  کارآفرینی3  به  گرایش  دیگر،  سوی  از  شده است]3[. 
است. شرکت  اساسی  و  مهم  عملکرد شرکت  و  رقابت  در  برتری 
مخاطرات  حدودی  تا  دارد  تعهد  محصول  نوآوری  در  کارآفرین، 
اولین  تا  کند  فعالیت  فعال  طور  به  و  کرده  قبول  را  پرریسک 
اجرایی  تکنیک های  و  تکنولوژی ها  محصوالت،  ارائه  در  شرکت 
مطالعات  در  اوقات  گاهی  کارآفرینی  به  گرایش  باشد]4[.  جدید 
به کارگیری  و  پیگیری  در  ذهنیت شرکت ها  عنوان  به  کارآفرینی 
کارآفرینی  به  گرایش  برروی  تحقیق  می شود.  توصیف  فرصت ها 
متمرکز  شرکت ها  عملکرد  با  ارتباط  و  ارزیابی  تعریف،  برروی 
کارآفرینانه  گرایش  تأثیر  مبحث  دقیق تر،  عبارت  به  می باشد. 
برروی عملکرد در محیط های متفاوت و انواع متفاوتی از شرکت ها 

یک موضوع تحقیقاتی مهم بوده است]5[.     
شناخت عواملی که باعث می شود برخی از شرکت ها رقابتی تر از 
دیگران فعالیت کنند و در نتیجه سودآوری بیشتری نسبت به رقبای 
خود داشته باشند، موضوعی است که نه تنها برای دانشگاهیان بلکه 

برای مدیران نیز مهم است]6[.
پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع توسط شرکت های کوچک و 
متوسط تولیدی، از طریق جنبه های کارآفرینی و رهبری اثربخش، 
نگرانی عمده برای همه شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک و 
متوسط شده است. بنابراین گرایش به کارآفرینی شرکت ها با اتخاذ 
جامع  کیفیت  مدیریت  مانند  استراتژیک  کیفیت  بهبود  ابتکارات 
این  باشد؛  حیاتی  تحقیقات  موضوع  به  تبدیل شدن  برای  می تواند 
که شرکت های کوچک و متوسط تولیدی چگونه از طریق چنین 
طرح های اجرایی استراتژی که مبتنی بر کارآفرینی است، می توانند 
هدایت  رقابتی  بسیار  بازار  در  فرصت  یک  به  دستیابی  هدف  با 

شوند]7[.
با توجه به این که گرایش به کارآفرینی و توجه به فرهنگ کیفیت 
و مشتری مداری از شاخصه های اصلی سازمان های پیشرو در عصر 
سطح  متوسط  و  کوچک  شرکت های  همچنین  و  می باشد  حاضر 
محیط  و  دارند  کشورها  اقتصادی  توسعه  و  اشتغال  در  بسزایی 
شرکت های  اغلب  و  شده  رقابتی تر  پیش  از  بیش  فعلی،  تولیدی 
کوچک و متوسط به دلیل پیچیده تر شدن بازارها و تغییر نیازهای 
مشتری تحت فشار رقابتی شدیدی قرار دارند، در نتیجه این شرایط 
زمینه مناسبی را برای پژوهشگران در این حوزه ایجاد کرده است. 
شناخت عواملی که باعث می شود برخی شرکت ها عملکرد بهتری 
را نصیب خود کرده و  بیشتری  بازار  بنابراین سهم  و  داشته باشند 
در نتیجه سودآوری بیشتری داشته باشند، موضوعی است که برای 
به  حاضر  پژوهش  در  اساس  همین  بر  است.  مهم  بسیار  مدیران 
موضوع تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی 
پرداخته  تولیدی  متوسط  و  کوچک  شرکت های  مدیران  بین  در 

شده است.
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 2- ادبیات موضوع
 1- 2- شرکت های کوچک و متوسط

 شرکت های کوچک و متوسط به دلیل سهم قابل توجه خود در 
سیاست گذاران  و  پژوهشگران  دربین  را  روزافزونی  توجه  اقتصاد، 
دارند. شرکت های کوچک و متوسط به عنوان اساس یک سیستم 
ایجاد  اشتغال  آن ها  زیرا  می شوند.  شناخته  کشور  در  اقتصادی 
ناخالص  تولید  به  و  می دهند  افزایش  را  درآمد  سطح  می کنند، 
شرکت های  اروپا  در  مثال،  به طور  می کنند]8[.  کمک  داخلی 
کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از کل تعداد شرکت ها را در 
بخش تولید تشکیل می دهند که حدود 60 درصد از اشتغال را دربر 
تولیدی  متوسط  و  اهمیت شرکت های کوچک  بنابراین  می گیرند. 
برای رشد اقتصاد، اشتغال و ایجاد ثروت به طور گسترده ای پذیرفته 

شده است]9[.
اقتصاد توسعه یافته و   شرکت های کوچک و متوسط در هر دو 
اندازه،  مانند مکان،  معیارها  و  از عوامل  تعدادی  با  توسعه  درحال 
سن، ساختار، تعداد کارکنان، حجم فروش، ارزش دارایی ها، مالکیت 
از طریق نوآوری و فناوری تعریف شده اند. کمیسیون اروپا1)2005( 
بیان می کند که هم شرکت های خیلی کوچک و هم شرکت های 
را  نفر   250 از  کمتر  که  هستند  شرکت هایی  متوسط،  و  کوچک 

استخدام کرده، حجم معامالت آن ها بیش از 5 میلیون یورو نبوده 
و ترازنامه سالیانه این شرکت ها از 43 میلیون یورو تجاوز نمی کند. 
یک شرکت کوچک کمتر از 50 نفر و یک شرکت متوسط کمتر از 

250 نفر کارمند دارد]10[.
برخی از مشخصه های مشترک که شرکت های کوچک و متوسط 
داده  نشان   1 جدول  در  می کند  متمایز  بزرگ  شرکت های  از  را 

 شده است]11[. 

2-2- عملکرد شرکت
از سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی  عملکرد یکی 
است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت ها 
به حساب می آید]12[. تحلیل درباره عملکرد، اندازه گیری و مقایسه 
برروی  تحلیل  این  است.  اهدافی خاص  به  دستیابی  واقعی  سطح 
منابع  تخصیص  اثربخشی  اندازه گیری  برای  شرکت ها  عملکرد 
عملکرد  قرارمی گیرد.  استفاده  مورد  شرکت ها  اهداف  نتیجه  و 
شرکت ها به طور کلی می تواند به عنوان عملکردهای مالی و عملیاتی 

یا غیرمالی طبقه بندی شود]13[.
معروف ترین  کارکرد.  کیفیت  یا  حالت  یعنی  لغت  در  عملکرد 
تعریف عملکرد از سوی نیلی و همکاران2 )2002( ارائه شده است: 
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مسعودی

جدول 1- مشخصه های شرکت های کوچک و متوسط
 های کوچک و متوسطهای شرکت. مشخصه1جدول 

 مشخصه از لحاظ...
 

 ساختار
 درجه اعمال نفوذ از سوی مدیران فردی؛  -2سااتار تات با چند تیه از مدیریت؛  -1
های سریع به تغییرا  پتانسیل واکنش -5مکان تک مقره؛  -4استراتژی های غیررسمی  -3

 منابع مالی محدود  -8فرهنگ یکپارچه و  -7درجه پایین تاصص؛  -6بیرونی؛ 
 بازارهای محدود با یک پایگاه مشتری کوچکفعالیت در  -1 ارتباط

 مااطبین بیرونی محدود -2
 درجه پایین استانداردسازی؛  -2پذیر؛ فرآیندهای انعااف -1 فرآیندها

 گرا بودننتیجه -4العملی و ذهنیت واکنشی و عکس -3
 هستند؛کاتالیزورهای تغییر داالی بسیار کمی  -2کمال سرمایه انسانی و دانش؛  -1 افراد

 سازیوقوم کم اتحادیه -4  وهای اود را ببینند ند نتیجه تالشتوانافراد می -3

 
 عملکرد شرکت. 2. 2

های های مورد بحت در پژوهشعملکرد یکی از سازه
ترین معیار سنجش هممدیریتی است و بدون شک م

تحلیل درباره  [ 12ید]آحساب میها بهموفقیت در شرکت
 بهگیری و مقایسه ساح واقعی دستیابی عملکرد، اندازه

ها اهدافی اا  است  این تحلیل برروی عملکرد شرکت
 فاگیری اثرباشی تاصیص منابع و نتیجه اهدبرای اندازه

ها به لکرد شرکتعمگیرد  میها مورد استفاده قرارشرکت
ا و عملیاتی ی مالی عنوان عملکردهایتواند بهطور کلی می
 [ 13]بندی شودغیرمالی طبقه

ا کیفیت کارکرد  عملکرد در لغت یعنی حالت ی
تعریف عملکرد از سوی نیلی و  ترینمعروف

است: عملکرد یعنی فرآیند ( ارائه شده2002)1همکاران
تبیین کیفیت اثرباشی و کارایی اقداما  گذشته  طبب 

 کارایی: 1شود: عریف، عملکرد به دو جزء تقسیم میاین ت
که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در 
تولید ادما  یا محصوت  است، یعنی راباه بین ترکیب 

های معین و واقعی و مالوب دروندادها برای تولید برونداد
کننده درجه نیل به اهداف   اثرباشی: که توصیف2

 [ 14است]سازمانی 
عملکرد شرکت از ( 2017)2براساس پژوهش ساهو و یاداو 

ت چهار بعد عملکرد طراحی، کیفیت فرآیند، کیفی
است  عملکرد محصول و رضایت مشتری تشکیل شده

های مورد ه میزان زمان تولید، تعداد مولفهطراحی ب
 استفاده در تولید و میزان سهم بازار از تولید محصوت  

 
 

                                                           
.Nili et al. 1  

Sahoo & Yadav. 2  

 ا ،میزان کاهش ضایع جدید اشاره دارد  کیفیت فرآیند به
ها و موجودی شرکت اشاره دارد  کیفیت دوباره کاری

محصول به میزان کاهش در برگشت محصوت ، کاهش 
تعداد ادعاهای ضمانت، کاهش تعداد شکایا  و برنامه 

نهایت رضایت د کیفیت محصوت  اشاره دارد و دربهبو
از محصوت   مشتری به بهبود در میزان رضایت مشتریان

ره طریب برنامه بهبود کیفیت اشاازار ازافزایش سهم ب و
  دارد

 . مدیریت کیفیت جامع3. 2
بار در اواسط )جامع( برای اولین مدیریت کیفیت فراگیر

برای طراحی  ،3در کاراانه وسترن الکتریک 1920دهه 
دیریت تم زنگ تلفن مارح شد  منشأ و مبدأ مسیک سی

های بزرگانی فعالیتها و توان نظریهکیفیت جامع را می
 8و کرازبی 7، ایشی کاوا6، فیگنباو 5، جوران4چون دمینگ

وی ژاپن بر بازار دنیا که موجب غلبه صنعت اودر ،دانست
 [ 15است]شده

ت یک سیستم مدیریت کیفیت اس ،مدیریت کیفیت فراگیر
سازمان تأکید های یک که بر بهبود مستمر کلیه فعالیت

کیفیت فراگیر، بهبود  کند  هدف نهایی مدیریتمی
کیفیت محصوت  و ادما  از طریب بهبود منابع انسانی، 

موجود و به موازا  آن کاهش فرآیندها و تجهیزا  
یت کیفیت فراگیر های حوزه عملیاتی است  مدیرهزینه

ای است که اعتقاد دارد ادما  و بسط مفهو  فلسفه
در دسترس مشتریان کاتها، همواره با کیفیتی بهتر 

آن است که با و بیرونی سازمان گذاشته شود و بردرونی 

                                                           
ElectricWestern . 3 

Deming. 4 
Juran. 5  
Feigenbaum. 6 
Ishikawa. 7  
Crosby. 8 

 1. European Commission       2. Nili et al.  
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اقدامات  کارایی  و  اثربخشی  کیفیت  تبیین  فرآیند  یعنی  عملکرد 
می شود:  تقسیم  جزء  دو  به  عملکرد  تعریف،  این  طبق  گذشته. 
1.کارایی: که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در 
تولید خدمات یا محصوالت است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و 
مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین و 2. اثربخشی: که 

توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است]14[.
 براساس پژوهش ساهو و یاداو1 )2017( عملکرد شرکت از چهار 
رضایت  و  محصول  کیفیت  فرآیند،  کیفیت  طراحی،  عملکرد  بعد 
مشتری تشکیل شده است. عملکرد طراحی به میزان زمان تولید، 
از  بازار  سهم  میزان  و  تولید  در  استفاده  مورد  مولفه های  تعداد 
تولید محصوالت جدید اشاره دارد. کیفیت فرآیند به میزان کاهش 
کیفیت  دارد.  اشاره  شرکت  موجودی  و  کاری ها  دوباره  ضایعات، 
تعداد  کاهش  محصوالت،  برگشت  در  کاهش  میزان  به  محصول 
کیفیت  بهبود  برنامه  و  شکایات  تعداد  کاهش  ضمانت،  ادعاهای 
محصوالت اشاره دارد و درنهایت رضایت مشتری به بهبود در میزان 
رضایت مشتریان از محصوالت و افزایش سهم بازار ازطریق برنامه 

بهبود کیفیت اشاره دارد.

3- 2- مدیریت کیفیت جامع
دهه  اواسط  در  اولین بار  برای  )جامع(  فراگیر  کیفیت  مدیریت 
سیستم  یک  طراحی  برای  الکتریک2،  وسترن  کارخانه  در   1920
را  جامع  کیفیت  مدیریت  مبدأ  و  منشأ  شد.  مطرح  تلفن  زنگ 
جوران4،  دمینگ3،  چون  بزرگانی  فعالیت های  و  نظریه ها  می توان 
فیگنباوم5، ایشی کاوا6 و کرازبی7 دانست، که موجب غلبه صنعت 

خودروی ژاپن بر بازار دنیا شده است]15[.
مدیریت کیفیت فراگیر، یک سیستم مدیریت کیفیت است که 
بر بهبود مستمر کلیه فعالیت های یک سازمان تأکید می کند. هدف 
نهایی مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود کیفیت محصوالت و خدمات 
به  و  موجود  تجهیزات  و  فرآیندها  انسانی،  منابع  بهبود  طریق  از 
موازات آن کاهش هزینه های حوزه عملیاتی است. مدیریت کیفیت 

فراگیر بسط مفهوم فلسفه ای است که اعتقاد دارد خدمات و کاالها، 
بیرونی  و  درونی  مشتریان  دسترس  در  بهتر  کیفیتی  با  همواره 
بازخورد  نظر گرفتن  با در  بر آن است که  و  سازمان گذاشته شود 
از همین مشتریان، مشخصات کیفی هر تولید یا خدمتی را تعیین  

کند]16[.
عمدتأ  کیفیت،  مدیریت  درباره  پژوهش های  قدمت،  لحاظ  از 
برروی شرکت های بزرگ متمرکز شده اند. درحالی که شرکت های 
اقتصاد  برای  متوسط  و  کوچک  شرکت های  هستند،  مهم  بزرگ 
تشکیل  را  و مشاغل  اکثریت شرکت ها  و  بسیار مهم هستند  ملی 
شرکت های  شرایط  به  ویژه ای  توجه  مستلزم  امر  این  می دهند. 
کوچک و متوسط می باشد. اگرچه دیدگاه های متفاوتی در خصوص 
وجود  متوسط  و  کوچک  شرکت های  متمایز کننده  ویژگی های 
از  این است که این شرکت ها متفاوت  دارد، یک دیدگاه مشترک 

شرکت های بزرگ فعالیت می کنند.
مدیریت   )2010( همکاران  و  جایارام  پژوهش  براساس 
متقابل،  عملکرد  با  محصول  طراحی  بعد  پنج  از  جامع  کیفیت 
آموزش  کیفیت،  توانمندسازی  فرآیند،  کیفیت  مدیریت 
طراحی  شده است.  تشکیل  کیفیت  اطالعات  کاربرد  و  کارکنان 
کارکنان  مدیریت،  بودن  دخیل  به  متقابل  عملکرد  با  محصول 
کیفیت  بهبود  در  برنامه ریزی  فرآیند  در  تأمین کنندگان  و 
محصوالت اشاره  دارد. مدیریت کیفیت فرآیند به علل پیدایش 
رفع  جهت  در  اصالحی  اقدامات  و  دوباره کاری ها  و  ضایعات 
به  توانمندسازی کیفیت  دارد.  اشاره  مشکل کیفیتی محصوالت 
بهبود  و  تولید  در  خطا  و  نقص  شناسایی کننده  تیم های  وجود 
منابع  برنامه های  به  کارکنان  آموزش  دارد.  اشاره  کیفیت  در 
انسانی در جهت آموزش و مهارت در حوزه کیفیت و بهبود در 
کیفیت  اطالعات  کاربرد  نهایت  در  و  داد  اشاره  کارکنان  حرفه 
به  محصول  کیفیت  و  عملکرد  درباره  اطالعات  از  استفاده  به 
اشاره  شرکت ها  در  مشکالت  ریشه ای  علل  شناسایی  منظور 

دارد]17[.

managementمدیریت
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4- 2- گرایش به کارآفرینی
شکل  پیش  سال   30 از  بیش  کارآفرینی  به  گرایش  مفهوم   
گرفته است]18[. نیمه اول قرن بیستم به تعریف مفهوم کارآفرینی 
و شناسایی نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها اختصاص داده شد. 
بر  موثر  عوامل  برروی  مطالعاتی   1970 تا   1960 سال های  طی 
کارآفرینی انجام گرفته است. بین سال های 1980 تا 1990 محققان 

به شناسایی ابعاد گرایش به کارآفرینی پرداختند]19[.
بررسی  در  که  است  راهبردی  مزیت  کارآفرینی یک  به  گرایش 
منظور  به  را  امور  این  تا  شده است  محقق  شرکت  فرصت های 
امکان استفاده از این فرصت ها سازماندهی کند. عوامل گرایش به 
کارآفرینی اغلب با هم فعالیت می کنند تا عملکرد کارآفرینانه یک 
سازمان را بهبود دهند]20[. گرایش به کارآفرینی تمایل یک شرکت 
برای جلوتر ماندن از رقبا و به دست آوردن فرصت های جدید برای 

مشارکت در نوآوری در یک محیط متغیر را تعیین می کند]21[.
براساس پژوهش هیوگز و مورگان )2007( گرایش به کارآفرینی 
و  تهاجمی  رقابت  ریسک پذیری،  پیشگامی،  نوآوری،  بعد   5 از 
ایده های  به  تمایل شرکت  به  نوآوری  تشکیل شده است.  استقالل 
نتیجه  که  می باشد،  خالق  فرآیندهای  و  توسعه  و  تحقیق  جدید، 
تکنولوژیکی  فرآیندهای  یا  و  است محصوالت، خدمات  آن ممکن 
جدید باشد. پیشگامی به گرایش شرکت ها در ارائه ایده ها، خدمات 
به  ریسک پذیری  دارد.  اشاره  رقبا  به  نسبت  جدید  محصوالت  و 
فعالیت های شرکت در راستای اکتشافات و آزمایش برروی فرصت ها 
و تأمین سریع منابع اشاره دارد. رقابت تهاجمی به تمایل شرکت ها 
بازار خودشان  با رقبا برای بهبود  به چالش های سخت و مستقیم 
اشاره دارد. استقالل اشاره به فعالیت های مستقل کارکنان و تیم ها 

در ایجاد ایده و اجرای آن ها اشاره دارد]22[.  
 

5- 2- رابطه مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت
در ادبیات مدیریت عملیات، عملکرد شرکت توانایی و قابلیت یک 
سیستم عملیاتی برای پشتیبانی از اولویت های رقابتی انتخاب شده 

یک سازمان مثل قیمت محصول یا خدمات، کیفیت و زمان تحویل 
فلسفه ای  از سوی دیگر، مدیریت کیفیت جامع  را نشان می دهد. 
از  اما ترس  بزرگ است،  است که عمدتأ تحت سلطه شرکت های 
دست دادن قراردادها از شرکت های بزرگ باعث می شود که شرکت 

های کوچک و متوسط کیفیت را به سیستم خود بیاورند.
 ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد توسط دانشمندان 
متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. در  حالی که دانش پژوهان 
بررسی می کنند،  را  بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد  رابطه 
مالی،  مانند:  اند  کرده  استفاده  عملکردها  گوناگون  انواع  از  آنان 
کیفیت  مدیریت  اثرات  اگرچه  کیفی،  عملکرد  عملیاتی   نوآوری، 
جامع بر انواع عملکردها با هم سازگار نیست، ولی عملکرد به طور 

کلی رابطه ای قوی و مثبت با آن داشته است]23[.
همکاران  و  نصراللهی  و   )1393( پورچنگیز  و  دیلمی  دیانتی 
اجرای  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش های  در   )1396(
شده است.  شرکت ها  عملکرد  بهبود  باعث  جامع  کیفیت  مدیریت 
صادق اغلو و زهیر1 )2010( و تای و جی2 )2018( در پژوهش های 
خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد 

شرکت ها تأثیرگذار است.

6- 2- رابطه گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت
محققان اغلب گرایش به کارآفرینی را به عنوان یک متغیر مستقل 
به  یا حفظ می کند.  ایجاد  را  درنظر می گیرند که عملکرد شرکت 
تا  می دارد  نگه  رقبا  از  جلوتر  را  شرکت ها  نوآوری،  خاص،  طور 
ارائه  توانایی  به شرکت ها  بودن  فعال  کنند.  رقابتی کسب  مزایای 
و  می دهد  را  رقبا  از  پیش  بازار،  به  جدید  خدمات  و  محصوالت 
در  باالتر  عملکردی  میانگین  به  منجر  ریسک  پر  استراتژی های 

بلندمدت می شوند]24[.
گرایش به کارآفرینی یک شرکت و موقعیت استراتژیک آن نسبت 
به نوآوری، به شرکت این امکان را می دهد تا فعالیت هایی تاحدودی 
نهفته  اهمیت  را شکست دهند.  رقبا  و  تقبل کرده  را  ریسک پذیر 

مدیریت:  تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع  ...

مسعودی

 1. Sadikoglu & Zehir         2. Thai & Jie  
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گرایش کارآفرینانه در ارتباط قوی آن با عملکرد شرکت است]25[.
مبارکی و همکاران )1391(، حسینی مقدم و حجازی )1393(، 
در   )1398( همکاران  و  جعفری نیا  و   )1394( رحمانی  و  کریمی 
پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند گرایش به کارآفرینی تأثیر 
مثبت بر عملکرد شرکت داشته است. الجفری و السویدی1 )2016( 
نتیجه  این  به  خود  پژوهش های  در   )2018( اورت2  و  رضایی  و 

رسیدند که گرایش به کارآفرینی بر عملکرد تأثیرگذار می باشد.
مدل مفهومی پژوهش، مبتنی بر روابط نظری میان متغیرهای 
داده  نمایش   1 شکل  در  که  است  پژوهش  موضوع  بر  اثرگذار 

شده است.
بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  فوق،  مفهومی  مدل  اساس  بر   
رابطه علّی مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد 

دو  بررسی  دنبال  به  ویژه  به طور  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
فرضیه می باشد:

1. مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
2. گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. 

3- روش شناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از نظر 
روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن، رابطه 
به طور  و  می شود  تحلیل  پژوهش  هدف  اساس  بر  متغیرها  میان 
در  پژوهش  این  است.  ساختاری  معادالت  بر  مبتنی  مشخص، 
انجام گرفته است.  یک مقطع زمانی سه ماهه در پائیز سال 1398 
ادبیات  و  نظری  مبانی  زمینه  در  اطالعات  جمع آوری  به منظور 

          شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

 ( و نصراللهی و همکاران1393) دیانتی دیلمی و پورچنگیز
رسویدند کوه   های اود به این نتیجوه  ( در پژوهش1396)

فیووت جووامع باعووت بهبووود عملکوورد  اجوورای موودیریت کی
( و توای و  2010) 1است  صادق اغلو و زهیور ها شدهشرکت

های اود به این نتیجه رسویدند  ( در پژوهش2018) 2جی
هوا تأثیرگوذار   دیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکتکه م
 است 

 . رابطه گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت6. 2
عنوان یک متغیر اغلب گرایش به کارآفرینی را بهن محققا

گیرند که عملکرد شرکت را ایجاد یا مستقل درنظر می
ها را جلوتر از کند  به طور اا ، نوآوری، شرکتحفظ می

ودن ببتی کسب کنند  فعال دارد تا مزایای رقارقبا نگه می
جدید به ها توانایی ارائه محصوت  و ادما  به شرکت

های پر ریسک دهد و استراتژییش از رقبا را میبازار، پ
ین عملکردی باتتر در بلندمد  منجر به میانگ

 [ 24]شوندمی
گرایش به کارآفرینی یک شرکت و موقعیت استراتژیک آن 

دهد تا به نوآوری، به شرکت این امکان را مینسبت 
پذیر را تقبل کرده و رقبا را هایی تاحدودی ریسکفعالیت

ب د  اهمیت نهفته گرایش کارآفرینانه در ارتباشکست دهن
 [ 25ت]قوی آن با عملکرد شرکت اس

 (، حسینی مقد  و حجازی1391) مبارکی و همکاران
نیا و ی( و جعفر1394) (، کریمی و رحمانی1393)

ن نتیجه های اود به ای( در پژوهش1398) همکاران
تأثیر مثبت بر عملکرد  رسیدند گرایش به کارآفرینی

( و رضایی 2016) 3است  الجفری و السویدیکت داشتهشر
های اود به این نتیجه ( در پژوهش2018) 4و اور 

بر عملکرد تأثیرگذار  به کارآفرینیرسیدند که گرایش 
 باشد می

مودل مفهووومی پووژوهش، مبتنووی بوور روابووط نظووری میووان  
 1است که در شوکل   متغیرهای اثرگذار بر موضوم پژوهش

 است نمایش داده شده

                                                           
 Sadikoglu & Zehir .1 

Thai & Jie. 2  
widiS-Dhaafri & Al-Al. 3 

Rezaei & Ortt .4  

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل           

بر اساس مدل مفهومی فوق، پژوهش حاضر با هدف بررسی 
ایش به کارآفرینی بر دیریت کیفیت جامع و گرراباه علّی م

ویژه به دنبال طور به های کوچک و متوسطعملکرد شرکت
 باشد:بررسی دو فرضیه می

 تأثیر دارد ر عملکرد شرکت مدیریت کیفیت جامع ب  1
   گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد   2
 شناسی. روش3

های کاربردی و پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش
همبسوتگی اسوت    -از نظر روش پژوهش از نوم توصویفی 

یرها بر اساس هودف پوژوهش   که در آن، راباه میان متغ
طوور مشواص، مبتنوی بور معوادت       شود و بهتحلیل می

سووااتاری اسووت  ایوون پووژوهش در یووک مقاووع زمووانی  
منظوور  است  بهانجا  گرفته 1398ه در پائیز سال ماهسه

ادبیوا   آوری اطالعوا  در زمینوه مبوانی نظوری و     جمع
هوای  ای، مقات  و نیز از پایگواه موضوم، از منابع کتاباانه

اسووتفاده هووای الکترونیکووی  اطالعووا  علمووی و مجلووه 
هوا، از روش میودانی بوه    آوری دادهاست  برای جموع شده

ده شد  در پایان بورای سونجش و   کمک پرسشنامه استفا
سوازی معوادت    ز مودل سازی روابط میان متغیرها امدل

    7.4ورژن MPLUSسااتاری به کمک نر  افزار پیشرفته 
 استفاده شد 

 1. Al-Dhaafri & Al-Swidi      2. Rezaei & Ortt
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موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقاالت و نیز از پایگاه های اطالعات 
علمی و مجله های الکترونیکی استفاده شده است. برای جمع آوری 
داده ها، از روش میدانی به کمک پرسشنامه استفاده شد. در پایان 
مدل سازی  از  متغیرها  میان  روابط  مدل سازی  و  سنجش  برای 
معادالت ساختاری به کمک نرم افزار پیشرفته MPLUS ورژن7.4     

استفاده شد.
 

معادالت  مدل سازی  نرم افزار  یک   MPLUS آماری  افزار  نرم 
لیزرل،  مثل  محور  کوواریانس  نرم افزارهای  خانواده  از  ساختاری 
ایموس و EQS می باشد که در سال 1998 اولین نسخه آن توسط 
بازار عرضه  موتن2 به  بنگت  لیندا موتن1 و  نام های  به  سازندگانش 
تحلیل  ابزارهای  از  کاملی  مجموعه  درواقع  نرم افزار  این  گردید. 
آماری برای استفاده در مواجهه با انواع نیازهای تحلیلی از مدل های 
دارای  که  پیچیده  مدل های  تا  رگرسیون خطی  مثل  ساده  بسیار 

متغیرهای آشکار و پنهان هستند، می باشد]26[.
MPLUS نرم افزاری است که براساس تخمین رگرسیون، تحلیل 

تأییدی، مدل سازی  عاملی  تحلیل  اکتشافی،  عاملی  تحلیل  مسیر، 
معادالت ساختاری و مدل های سری زمانی و با حضور متغیرهای 
آشکاری که می توانند کمی )پیوسته(، باینری )دو وجهی( ، ترتیبی 
همچنین  می گردد.  اجرا  باشند  متغیرها  از  ترکیبی  همچنین  و 
نرم افزار MPLUS تحلیل هایی مثل خوشه بندی داده ها، تعاملی و 
از  انجام می دهد.  نمایی  غیرخطی را توسط روش مشهور حداکثر 
دیگر کاربردهای این نرم افزار می توان به تحلیل مدل های آمیخته، 

تحلیل چند سطحی و تحلیل بیزین اشاره کرد]27[.        
با توجه به این که مدیران آگاهی بیشتری نسبت به دیگر افراد 
سازمان به وضعیت سازمان دارند، مدیران عامل  شرکت های کوچک 
و متوسط واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان جامعه آماری این 

پژوهش را تشکیل می دهند.
پرسشنامه ای  از  اطالعات  گردآوری  برای  حاضر،  پژوهش  در 
حاوی 60 پرسش با طیف 5 گزینه ای لیکرت )از خیلی مخالفم تا 

خیلی موافقم( استفاده شده است. الزم به توضیح است که شهرک 
صنعتی جی اصفهان دارای 460 واحد تولیدی فعال می باشد. روش 
ساده  تصادفی  نمونه گیری  صورت  به  مطالعه  این  در  نمونه گیری 
بوده است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 210 نمونه 
محاسبه شد. در ادامه این تعداد پرسش نامه بین مدیران توزیع شد. 
اول  بخش  است:  بخش  دو  شامل  پژوهش  این  پرسش نامه 
کارکنان  تعداد  شامل  و  جمعیت شناختی  پرسش های  به  مربوط 
و   200 الی   151  ،150 الی   101 الی100،   50  ،50 از  )کمتر 
201 الی 250نفر(؛ سن)کمتر از30، 30 الی 40، 41 الی50، 51 
الی 60 و باالی 60 سال( و میزان تحصیالت)فوق دیپلم و پائین 
شامل  دوم  بخش  است.  باالتر(  و  ارشد  کارشناسی  تر،کارشناسی، 
پرسش های تخصصی است که برای متغیر مدیریت کیفیت جامع 
از  کارآفرینی  به  گرایش  متغیر  برای  پژوهش جایارام )2010(،  از 
پژوهش هیوگز و مورگان )2007( و برای متغیر عملکرد شرکت از 

پژوهش ساهو و یاداو )2017( استفاده گردید.
 26 حاوی  جامع  کیفیت  مدیریت  متغیر  پرسشنامه  این  در   
پرسش با ابعاد )کاربرد اطالعات کیفیت، آموزش کارکنان سازمان، 
توانمندسازی کیفیت، مدیریت کیفیت فرآیند و طراحی محصول 
ابعاد  با  پرسش  با 18  کارآفرینی  به  و گرایش  متقابل(  با عملکرد 
استقالل(  و  تهاجمی  رقابت  ریسک پذیری،  پیشگامی،  )نوآوری، 
 16 نهایت  در  و  شدند  گرفته  به کار  مستقل  متغیرهای  به عنوان 
)عملکرد  ابعاد  با  شرکت  عملکرد  متغیر  سنجش  برای  پرسش 
طراحی، کیفیت فرآیند، کیفیت محصول و رضایت مشتری( که به 

عنوان متغیر وابسته بکار گرفته شد.
استفاده  محتوا  روایی  از  پرسش نامه  اعتبار  به  دست یابی  برای 
منابع  از  پژوهش  متغیرهای  ادبیات  مطالعه  با  ابتدا  شده است. 
سپس  شد.  تهیه  مقدماتی  پرسش نامه  خارجی  و  داخلی  مختلف 
پرسش نامه از سوی افراد صاحب نظر و خبره )چند نفر از اساتید و 
مدیران شرکت ها( بررسی و بعد از اعمال نظرهای اصالحی، سرانجام 
پرسش نامه نهایی تهیه و تدوین شد و در اختیار نمونه آماری قرار 
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 1. Linda Muthen         2. Bengt Muthen 
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گرفت. برای ارزیابی پایایی متغیرهای پرسش نامه و ابعاد متغیرها 
به  کرونباخ  آلفای  شاخص  استفاده شد.  کرونباخ  آلفای  ضریب  از 
متغیرهای مربوط به اندازه گیری یک سازه وزن یکسانی می دهد که 
همبستگی سواالت هر متغیر را نشان می دهد. اگر این عدد باالتر از 
0/7 باشد نشان دهنده همبستگی خوب سواالت هر متغیر می باشد. 
آلفای  آوردن ضریب  به دست  برای  پژوهش حاضر  هم چنین در 
تمامی  کشیدگی  و  چولگی  معیار،  انحراف  میانگین،  کرونباخ، 
متغیرها و ابعادشان از نرم افزار SPSS24 استفاده شد که نتایج آن 

در جدول2 گزارش شده است. 
همان طور که در جدول2 مشاهده می شود ضریب آلفای کرونباخ 
هر سه متغیر اصلی پژوهش به همراه ابعادشان باالتر از 0/7 می باشد 
می باشد.  متغیر  هر  سواالت  خوب  همبستگی  نشان دهنده  که 
هم چنین همان طور که مشاهده می شود میانگین کلیه متغیرها در 

یک طیف پنج گزینه ای لیکرت باالی عدد 3 می باشد )یعنی بیشتر 
گفته اند موافقم و خیلی موافقم( که این پدیده خبر از توافق نسبی 
آن متغیر در نمونه است. هم چنین تنها پاسخ های جمع آوری شده 
از نمونه ای اعتبار دارد که پراکندگی آن ها برای هرمتغیر باالی 0/5 
باشد. خوشبختانه کلیه انحراف معیارهای متغیرها باالی عدد 0/5 
می باشد. درنهایت این که کلیه ضرایب چولگی و کشیدگی بین )3+ 
و 3-( و )5+ و 5-( قرار دارد که شرط نرمال بودن توزیع داده ها 
را تأیید می کند یعنی توزیع داده های متغیرها از الگوی زنگوله ای 

پیروی می کند.

4- یافته ها 
کارکنان،  تعداد  نظر  از  شده،  جمع آوری  اطالعات  اساس  بر 
معادل    %51/9 با  نفر   50 از  کمتر  کارکنان  تعداد  با  شرکت های 

نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و آلفای کرونباخ :2جدولجدول2- نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و آلفای کرونباخ

 
 

شوود ضوریب آلفوای    مشاهده می 2طور که در جدولهمان
هموراه ابعادشوان   کرونباخ هر سه متغیر اصلی پوژوهش بوه   

همبسوتگی اووب    دهنوده باشد کوه نشوان  می 7/0باتتر از 
طور که مشاهده چنین همانهمباشد  سوات  هر متغیر می

ای در یک طیف پنج گزینوه لیه متغیرها شود میانگین کمی
اند مووافقم  )یعنی بیشتر گفته باشدمی 3باتی عدد  لیکر 

پدیوده ابور از توافوب نسوبی آن     و ایلی موافقم( که ایون  
آوری هوای جموع  چنین تنها پاسخمتغیر در نمونه است  هم

ای اعتبوار دارد کوه پراکنودگی آن هوا بورای      شده از نمونوه 
اتانه کلیووه انحووراف باشوود  اوشووب 5/0متغیوور بوواتی هر

نهایوت ایون   باشود  در می 5/0غیرها باتی عدد معیارهای مت
+ 5( و )-3+ و 3که کلیه ضرایب چولگی و کشیدگی بوین ) 

ها را تأیید مال بودن توزیع دادهرد که شرب نر( قرار دا-5و 
ای های متغیرها از الگووی زنگولوه  کند یعنی توزیع دادهمی

 کند پیروی می
 ها . یافته4

شده، از نظر تعوداد کارکنوان،   آوری بر اساس اطالعا  جمع
 9/51نفور بوا     50های با تعداد کارکنوان کمتور از   شرکت
های با کت دارای بیشترین فراوانی و شرکتشر 109معادل 

شورکت   5معوادل   39/2نفر با   201تعداد کارکنان باتی 

بیشوتر پاسوخ    ،دارای کمترین فراوانی بودنود  از نظور سون   
 71/35سوال بوا درصود فراوانوی       50تا  41دهندگان بین 

سال بوا   60نفر از مدیران بودند و مدیران باتی  75معادل 
از ترین مقدار فراوانی را داشوتند   نفر کم 18معادل  58/8 

لحوواظ موودرک تحصوویلی بیشووتر موودیران دارای موودرک   
 95معوادل   24/45تحصیلی کارشناسی با درصد فراوانوی   

 72/15نفر و دارندگان مدرک کارشناسوی ارشود و بواتتر     
ترین مقودار فراوانوی را در نمونوه آمواری     نفر کم 33معادل 
 داشتند 

 MPLUSافزار گیری در نر ها ابتدا در قالب مدل اندازهداده
گیری متغیرهای مکنون و سوات  اندازه برای بررسی راباه

لی تأییودی اسوت و   کننده متغیرها که فرآیند تحلیول عوام  
روایی و پایایی متغیرها اسوت اجورا   برقراری بدنبال بررسی 

املی از طریوب مقودار   گردید  پایایی با سونجش بارهوای عو   
 هوای یوک سوازه بوا آن سوازه محاسوبه      همبستگی شااص

اگر این مقودار برابور یوا بیشوتر از      MPLUSشود که در می
مودل  کوه پایوایی در موورد آن    باشد، مؤید ایون اسوت    5/0

نتوایج مربووب بوه     3 جودول  گیری قابل قبول اسوت  اندازه
ضرایب متغیرهای گیری در حالت معناداری معادت  اندازه

 دهد پژوهش را نشان می

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
 736/0 -132/1 652/0 465/3 833/0 کاربرد اطالعات کیفیت
 595/1 -073/1 849/0 717/3 701/0 آموزش کارکنان سازمان

 125/1 -346/0 675/0 364/3 735/0 توانمندسازی کیفیت
 700/0 -340/0 671/0 508/3 722/0 فرآیندمدیریت کیفیت 

 988/1 -755/0 657/0 434/3 790/0 طراحی محصول با عملکرد متقابل 
 987/2 -508/1 628/0 490/3 819/0 مدیریت کیفیت جامع

 198/1 -797/0 692/0 599/3 755/0 نوآوری
 044/0 -786/0 61/0 604/3 798/0 پیشگامی
 080/0 -748/0 593/0 525/3 789/0 استقالل 

 021/0 -525/0 677/0 452/3 822/0 رقابت تهاجمی
 292/0 -126/0 753/0 008/3 741/0 پذیریریسک

 507/1 -165/0 745/0 452/3 822/0 گرایش به کارآفرینی
 563/0 -586/0 692/0 275/3 701/0 عملکرد طراحی
 927/0 -250/0 579/0 870/3 762/0 کیفیت فرآیند
 -207/0 -659/0 676/0 298/3 732/0 کیفیت محصول
 306/0 -755/0 594/0 547/3 792/0 رضایت مشتری
 736/1 -351/1 585/0 515/3 816/0 عملکرد شرکت



93 مدیریت:  تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع  ...

مسعودی

109 شرکت دارای بیشترین فراوانی و شرکت های با تعداد کارکنان 
باالی 201 نفر با 2/39% معادل 5 شرکت دارای کمترین فراوانی 
با  تا 50 سال  از نظر سن، بیشتر پاسخ دهندگان بین 41  بودند. 
از مدیران بودند و مدیران  معادل 75 نفر  درصد فراوانی %35/71 
فراوانی  مقدار  کم ترین  نفر   18 معادل   %8/58 با  سال   60 باالی 
از لحاظ مدرک تحصیلی بیشتر مدیران دارای مدرک  را داشتند. 
و  نفر   95 معادل   %45/24 فراوانی  درصد  با  کارشناسی  تحصیلی 
دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و باالتر 15/72% معادل 33 نفر 

کم ترین مقدار فراوانی را در نمونه آماری داشتند.
 MPLUS نرم افزار  در  اندازه گیری  مدل  قالب  در  ابتدا  داده ها 
برای بررسی رابطه متغیرهای مکنون و سواالت اندازه گیری کننده 
بررسی  بدنبال  و  است  تأییدی  عاملی  تحلیل  فرآیند  که  متغیرها 
برقراری روایی و پایایی متغیرها است اجرا گردید. پایایی با سنجش 
بارهای عاملی از طریق مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با 
آن سازه محاسبه می شود که در MPLUS اگر این مقدار برابر یا 
آن مدل  مورد  در  پایایی  که  است  این  مؤید  باشد،  از 0/5  بیشتر 

معادالت  به  مربوط  نتایج   3 جدول  است.  قبول  قابل  اندازه گیری 
اندازه گیری در حالت معناداری ضرایب متغیرهای پژوهش را نشان 

می دهد.
سواالت  تمامی  است  مشخص   3 جدول  در  که  همان طور 
خارج   )T-TTTTT( آن ها  بحرانی  بازه  مقدار  پژوهش  متغیرهای 
اطمینان  سطح  در  بنابراین  می باشند،   )-1/96 و   +1/96( بازه  از 
آن ها  همگی  یعنی  است  معنادار  سواالت  بحرانی  ضرایب   T99
شرط اول الزم را برای ماندن در مدل دارند. خوشبختانه در شرط 
پایایی سازه، کلیه سواالت مقدار  دوم الزم برای برقراری روایی و 
را  بنابراین شرط دوم الزم  باالی عدد 0/5 است،  بار عاملی آن ها 
نیز دارا هستند پس هیچ یک از سواالت متغیرها از مدل پژوهش 
حذف نمی شوند و این نشان دهنده انتخاب پرسشنامه مناسب برای 
اندازه گیری این متغیرها می باشد و مدل روایی و پایایی سازه آن 
برقرار می باشد. مدل مشاهده شده در نمونه پژوهش که با توجه به 
داده های جمع آوری شده از عملیات میدانی بدست آمده است باید 
با مدل مورد انتظار در جامعه واقعی تطابق و مشابهت داشته باشد. 

جدول3- معادالت اندازه گیری در حالت معناداری ضرایب متغیرهای پژوهش : معادالت اندازه گیری در حالت معناداری ضرایب متغیرهای پژوهش3جدول

 
مشاص اسوت تموامی سووات      3طور که در جدول همان
 (T-Value) هوا رهای پژوهش مقودار بوازه بحرانوی آن   متغی

باشند، بنابراین در ساح ( می-96/1+ و 96/1)اارج از بازه 
یعنوی  سوات  معنادار اسوت  ضرایب بحرانی   99اطمینان 
ها شرب اول تز  را برای ماندن در مودل دارنود    همگی آن

اوشباتانه در شرب دو  تز  برای برقراری روایی و پایایی 
 5/0ها بواتی عودد   کلیه سوات  مقدار بار عاملی آن سازه،

است، بنابراین شرب دو  تز  را نیز دارا هستند پوس هوی    
و  شووند می  متغیرها از مدل پژوهش حذف نیک از سوات

تاوواب پرسشوونامه مناسووب بوورای   دهنووده انایوون نشووان 
روایوی و پایوایی    باشود و مودل  ها میگیری این متغیراندازه
مودل مشواهده شوده در نمونوه     باشود   موی  آن برقرار سازه

شده از عملیا   آوریهای جمعه دادهپژوهش که با توجه ب
عه اماست باید با مدل مورد انتظار در جمیدانی بدست آمده

بورای ایون منظوور در    باشد  واقعی تاابب و مشابهت داشته
MPLUS    گوردد کوه  از پنج شااص برازشوی اسوتفاده موی 

 آورده شده است  4نتایج آن در جدول 

 

اصالح شدههای اولیه و در حالت گیری: شاخص های برازش مدل اندازه4جدول

مقدار بدست آمده در حالت  حد مجاز برازش یشاخص ها
 اولیه

مقدار بدست آمده درحالت 
 اصالح شده

/df2X  534/2 851/2 3کمتر از 
RMSEA  076/0 081/0 08/0کمتر از 

CFI  914/0 897/0 9/0بیشتر از 
TLI  911/0 892/0 9/0بیشتر از 

SRMR  078/0 083/0 08/0کمتراز 
 

ص اسوت متأسوفانه مودل    مشوا  4طور که در جدولهمان
کوه    df/2X گیری پژوهش به جز شااص برازشاولیه اندازه

های برازش بوه  حد مجاز اود رسیده است بقیه شااصبه 

بورای رفوع ایون     اند  بنابراین محقوب حد مجاز اود نرسیده
مشکل که مربوب به اناباق مشاهدا  با مدل مورد انتظوار  

را مبنوای   افوزار عه است، پیشنهادا  برآموده از نور   در جام

 متغیر
 )سازه(

تعداد  ابعاد
 سوال

 بار عاملی
(min-max) 

T-Value 
(min-max) 

مدیریت کیفیت 
 جامع

 (62/10-06/19) (60/0-80/0) 5 کاربرد اطالعا  کیفیت
 (92/12-08/18) (65/0-76/0) 4 آموزش کارکنان سازمان
 (11/17-34/26) (71/0-83/0) 4 توانمندسازی کیفیت
 (40/17-49/37) (70/0-87/0) 7 مدیریت کیفیت فرآیند

 (60/18-05/31) (72/0-85/0) 6 طراحی محصول با عملکرد متقابل 
گرایش به 
 کارآفرینی

 (00/14-33/29) (65/0-83/0) 5 نوآوری
 (03/48-77/59) (89/0-92/0) 3 پیشگامی
 (03/13-46/13) (83/0-85/0) 4 استقالل 

 (82/13-67/26) (65/0-85/0) 3 رقابت تهاجمی
 (40/21-41/33) (76/0-88/0) 3 پذیریریسک

 (00/24-98/37) (78/0-91/0) 3 عملکرد طراحی عملکرد شرکت
 (05/19-43/33) (73/0-88/0) 4 کیفیت فرآیند
 (93/19-26/28) (76/0-85/0) 4 کیفیت محصول
 (85/20-82/38) (74/0-87/0) 5 رضایت مشتری
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استفاده  برازشی  شاخص  پنج  از   MPLUS در  منظور  این  برای 
می گردد که نتایج آن در جدول 4 آورده شده است.

اولیه  مدل  متأسفانه  است  مشخص   4 در جدول  که  همان طور 
اندازه گیری پژوهش به جز شاخص برازش X2/df که به حد مجاز 
خود  مجاز  حد  به  برازش  شاخص های  بقیه  است  رسیده  خود 
به  مربوط  که  مشکل  این  رفع  برای  محقق  بنابراین  نرسیده اند. 
انطباق مشاهدات با مدل مورد انتظار در جامعه است، پیشنهادات 
برآمده از نرم افزار را مبنای اصالحات خود قرار داده است. بنابراین 
 MPLUS بار دیگر و با اعمال پیشنهادات نرم افزار، مدل در نرم افزار
تمامی  می شود  مشاهده   4 جدول  در  که  همان طور  گردید.  اجرا 
نیکوئی  بنابراین  به حد مجاز خود رسیده اند  برازشی  شاخص های 
برازش مورد تأیید قرار می گیرد و محقق به صورت قاطع می تواند 
با مدل مورد  او در نمونه  ادعا کند که مدل پژوهش و مشاهدات 
انتظار در جامعه انطباق دارد. اکنون محقق به سراغ وظیفه اصلی 
مدل اندازه گیری یعنی بررسی روایی و پایایی سازه می رود که نتایج 

آن در جدول 5 گزارش شده است.
خوشبختانه  است  مشاهده  قابل   5 جدول  در  که  همان طور 
سازه  پایایی  دارای  مدل  پس  می باشند   0/7 باالی  CRها  کلیه 
کلیه  و  است   0/5 باالی   AVE ضرایب  کلیه  هم چنین  می باشد. 
می باشد،  خود  متناظر   AVE از  بزرگ تر  متغیر  هر   CR مقادیر 
از   AVE ضرایب  طرفی  از  است.  برقرار  روایی  شرط  بنابراین 
بنابراین  هستند،  بزرگ تر  خود  متناظر   ASV و   MSV ضرایب 
با  پژوهش  متغیرهای  سواالت  از  یک  هیچ  کرد  ادعا  می توان 
بنابراین  ندارند.  یا هم خطی  سواالت متغیرهای دیگر هم پوشانی 
مدل پژوهش دارای روایی و پایایی سازه است و محقق می تواند 
قالب  در  آن ها  تأیید  یا  رد  تشخیص  برای  فرضیات  آزمون  به 
مدل ساختاری برود. مدل های ساختاری پژوهش در حالت های 
 3 و   2 شکل های  در  استاندارد  و  غیراستاندارد  ضرایب  تخمین 
نشان داده شده است. همچنین نتایج مربوط به فرضیات پژوهش 

در جدول 6 گزارش شده است.

جدول4: شاخص های برازش مدل اندازه گیری در حالت های اولیه و اصالح شده

جدول5: بررسی روایی و پایایی سازه

: معادالت اندازه گیری در حالت معناداری ضرایب متغیرهای پژوهش3جدول

 
مشاص اسوت تموامی سووات      3طور که در جدول همان
 (T-Value) هوا رهای پژوهش مقودار بوازه بحرانوی آن   متغی

باشند، بنابراین در ساح ( می-96/1+ و 96/1)اارج از بازه 
یعنوی  سوات  معنادار اسوت  ضرایب بحرانی   99اطمینان 
ها شرب اول تز  را برای ماندن در مودل دارنود    همگی آن

اوشباتانه در شرب دو  تز  برای برقراری روایی و پایایی 
 5/0ها بواتی عودد   کلیه سوات  مقدار بار عاملی آن سازه،

است، بنابراین شرب دو  تز  را نیز دارا هستند پوس هوی    
و  شووند می  متغیرها از مدل پژوهش حذف نیک از سوات

تاوواب پرسشوونامه مناسووب بوورای   دهنووده انایوون نشووان 
روایوی و پایوایی    باشود و مودل  ها میگیری این متغیراندازه
مودل مشواهده شوده در نمونوه     باشود   موی  آن برقرار سازه

شده از عملیا   آوریهای جمعه دادهپژوهش که با توجه ب
عه اماست باید با مدل مورد انتظار در جمیدانی بدست آمده

بورای ایون منظوور در    باشد  واقعی تاابب و مشابهت داشته
MPLUS    گوردد کوه  از پنج شااص برازشوی اسوتفاده موی 

 آورده شده است  4نتایج آن در جدول 

 

اصالح شدههای اولیه و در حالت گیری: شاخص های برازش مدل اندازه4جدول

مقدار بدست آمده در حالت  حد مجاز برازش یشاخص ها
 اولیه

مقدار بدست آمده درحالت 
 اصالح شده

/df2X  534/2 851/2 3کمتر از 
RMSEA  076/0 081/0 08/0کمتر از 

CFI  914/0 897/0 9/0بیشتر از 
TLI  911/0 892/0 9/0بیشتر از 

SRMR  078/0 083/0 08/0کمتراز 
 

ص اسوت متأسوفانه مودل    مشوا  4طور که در جدولهمان
کوه    df/2X گیری پژوهش به جز شااص برازشاولیه اندازه

های برازش بوه  حد مجاز اود رسیده است بقیه شااصبه 

بورای رفوع ایون     اند  بنابراین محقوب حد مجاز اود نرسیده
مشکل که مربوب به اناباق مشاهدا  با مدل مورد انتظوار  

را مبنوای   افوزار عه است، پیشنهادا  برآموده از نور   در جام

 متغیر
 )سازه(

تعداد  ابعاد
 سوال

 بار عاملی
(min-max) 

T-Value 
(min-max) 

مدیریت کیفیت 
 جامع

 (62/10-06/19) (60/0-80/0) 5 کاربرد اطالعا  کیفیت
 (92/12-08/18) (65/0-76/0) 4 آموزش کارکنان سازمان
 (11/17-34/26) (71/0-83/0) 4 توانمندسازی کیفیت
 (40/17-49/37) (70/0-87/0) 7 مدیریت کیفیت فرآیند

 (60/18-05/31) (72/0-85/0) 6 طراحی محصول با عملکرد متقابل 
گرایش به 
 کارآفرینی

 (00/14-33/29) (65/0-83/0) 5 نوآوری
 (03/48-77/59) (89/0-92/0) 3 پیشگامی
 (03/13-46/13) (83/0-85/0) 4 استقالل 

 (82/13-67/26) (65/0-85/0) 3 رقابت تهاجمی
 (40/21-41/33) (76/0-88/0) 3 پذیریریسک

 (00/24-98/37) (78/0-91/0) 3 عملکرد طراحی عملکرد شرکت
 (05/19-43/33) (73/0-88/0) 4 کیفیت فرآیند
 (93/19-26/28) (76/0-85/0) 4 کیفیت محصول
 (85/20-82/38) (74/0-87/0) 5 رضایت مشتری

بوا اعموال   است  بنابراین بار دیگر و اصالحا  اود قرار داده
اجوورا  MPLUSافووزار افووزار، موودل در نوور پیشوونهادا  نوور 

شوود تموامی   مشاهده می 4طور که در جدول همان  گردید
انود بنوابراین   های برازشی به حد مجاز اود رسویده شااص

گیرد و محقب به صوور   نیکوئی برازش مورد تأیید قرار می

تواند ادعا کند که مدل پژوهش و مشواهدا  او در  قاطع می
نمونه با مدل مورد انتظوار در جامعوه انابواق دارد  اکنوون     

ررسی گیری یعنی بندازهب به سراغ وظیفه اصلی مدل امحق
 5رود کوه نتوایج آن در جودول    روایی و پایوایی سوازه موی   

 گزارش شده است 

: بررسی روایی و پایایی سازه5جدول

 CR AVE MSV ASV متغیرها
 308/0 445/0 508/0 827/0 مدیریت کیفیت جامع

 081/0 157/0 611/0 875/0 به کارآفرینیگرایش 
 205/0 276/0 512/0 829/0 عملکرد شرکت

 
قابل مشاهده است اوشوباتانه   5طور که در جدول همان
شند پوس مودل دارای پایوایی    بامی 7/0ها باتی CRکلیه 

 5/0بواتی   AVEچنوین کلیوه ضورایب    همباشد  سازه می
 AVEتور از  هور متغیور بوزر     CRکلیوه مقوادیر   اسوت و  

باشد، بنابراین شرب روایی برقرار اسوت  از  متناظر اود می
متنوواظر  ASVو  MSVاز ضوورایب  AVEطرفووی ضوورایب 

توان ادعا کرد هی  یوک  می تر هستند، بنابرایناود بزر 
متغیرهوای دیگور     از سوات  متغیرهای پژوهش با سوات

بنابراین مدل پژوهش دارای  اای ندارند پوشانی یا همهم
توانود بوه آزموون    ایی و پایایی سازه است و محقوب موی  رو
هوا در قالوب مودل    رضیا  برای تشایص رد یا تأیید آنف

هوای  هش در حالتهای سااتاری پژومدل سااتاری برود 
 1هوای  غیراستاندارد و استاندارد در شکلتامین ضرایب 

نتووایج مربوووب بووه اسووت  همچنووین نشووان داده شووده 2و 
 است گزارش شده 6رضیا  پژوهش در جدول ف

استانداردضرایب غیر : مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین1شکل 
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مسعودی

شکل 2- مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب غیر استاندارد

شکل 3- مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

بوا اعموال   است  بنابراین بار دیگر و اصالحا  اود قرار داده
اجوورا  MPLUSافووزار افووزار، موودل در نوور پیشوونهادا  نوور 

شوود تموامی   مشاهده می 4طور که در جدول همان  گردید
انود بنوابراین   های برازشی به حد مجاز اود رسویده شااص

گیرد و محقب به صوور   نیکوئی برازش مورد تأیید قرار می

تواند ادعا کند که مدل پژوهش و مشواهدا  او در  قاطع می
نمونه با مدل مورد انتظوار در جامعوه انابواق دارد  اکنوون     

ررسی گیری یعنی بندازهب به سراغ وظیفه اصلی مدل امحق
 5رود کوه نتوایج آن در جودول    روایی و پایوایی سوازه موی   

 گزارش شده است 

: بررسی روایی و پایایی سازه5جدول

 CR AVE MSV ASV متغیرها
 308/0 445/0 508/0 827/0 مدیریت کیفیت جامع

 081/0 157/0 611/0 875/0 به کارآفرینیگرایش 
 205/0 276/0 512/0 829/0 عملکرد شرکت

 
قابل مشاهده است اوشوباتانه   5طور که در جدول همان
شند پوس مودل دارای پایوایی    بامی 7/0ها باتی CRکلیه 

 5/0بواتی   AVEچنوین کلیوه ضورایب    همباشد  سازه می
 AVEتور از  هور متغیور بوزر     CRکلیوه مقوادیر   اسوت و  

باشد، بنابراین شرب روایی برقرار اسوت  از  متناظر اود می
متنوواظر  ASVو  MSVاز ضوورایب  AVEطرفووی ضوورایب 

توان ادعا کرد هی  یوک  می تر هستند، بنابرایناود بزر 
متغیرهوای دیگور     از سوات  متغیرهای پژوهش با سوات

بنابراین مدل پژوهش دارای  اای ندارند پوشانی یا همهم
توانود بوه آزموون    ایی و پایایی سازه است و محقوب موی  رو
هوا در قالوب مودل    رضیا  برای تشایص رد یا تأیید آنف

هوای  هش در حالتهای سااتاری پژومدل سااتاری برود 
 1هوای  غیراستاندارد و استاندارد در شکلتامین ضرایب 

نتووایج مربوووب بووه اسووت  همچنووین نشووان داده شووده 2و 
 است گزارش شده 6رضیا  پژوهش در جدول ف

استانداردضرایب غیر : مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین1شکل 

 
 در حالت تخمین ضرایب استاندارد: مدل معادالت ساختاری 2شکل 

 
آزمون فرضیات پژوهش: نتایج 6جدول

 

یت کیفیووت فرضوویه اول پووژوهش مبنووی بوور تووأثیر موودیر 
طوور کوه در   باشود  هموان  جامع بور عملکورد شورکت موی    

یوا   Tvalueشوود بوا توجوه بوه مقودار      مشاهده می 6جدول
اسووت و بدسووت آمووده 572/3همووان نسووبت بحرانووی کووه 

باشوود و ( مووی-96/1+ و 96/1) از بووازهایوون مقوودار اووارج 
بدسووت  000/0اح معنوواداری( کووه )سوو sigنیووز مقوودار 

 باشووود در سووواحموووی 01/0اسوووت و کمتووور از آموووده
شووود یعنووی  ایوون فرضوویه تأییوود مووی    99اطمینووان  

موودیریت کیفیووت جووامع بوور عملکوورد شوورکت تووأثیر دارد  
جهووت و معنووادار بووودن ایوون فرضوویه   حووال بووه سووراغ  

جووه بووه عالمووت مسوویر در فرضوویه و نیووز بووا تو رویووم مووی
بورروی   368/0شد  مودیریت کیفیوت جوامع بوه انودازه      

توأثیر و نیوز عالموت توأثیر مثبوت      عملکرد شرکت، شود   
باشوود  بنووابراین موودیریت کیفیووت جووامع بوور عملکوورد مووی

شووورکت توووأثیر مثبوووت و معنووواداری دارد  فرضووویه دو  
پووژوهش مبنووی بوور تووأثیر گوورایش بووه کووارآفرینی بوور     

 Tvalueباشوود  بووا توجووه بووه مقوودار کوورد شوورکت موویملع
 اسوت و ایون مقودار اوارج از بوازه     بدست آمده 843/4که 
کوووه  sigباشووود و نیوووز مقووودار  ( موووی-96/1+ و 96/1)

باشوود در مووی 01/0اسووت و کمتوور از بدسوت آمووده  000/0
شوود یعنوی   ایون فرضویه تأییود موی      99اطمینوان   ساح

توأثیر دارد  از   گرایش بوه کوارآفرینی بور عملکورد شورکت     
سوی دیگر بوا توجوه بوه عالموت مسویر در فرضویه و نیوز        

بوورروی  489/0شوود  گوورایش بووه کووارآفرینی بووه انوودازه 
توأثیر و نیوز عالموت توأثیر مثبوت      عملکرد شرکت، شود   

باشوود  بنووابراین گوورایش بووه کووارآفرینی بوور عملکوورد  مووی
شوووووورکت تووووووأثیر مثبووووووت و معنوووووواداری دارد   

خطای  Tvalue ضریب مسیر های پژوهشفرضیه
 استاندارد

Pvalue 
(sig) 

 نتیجه آزمون

 فرضیه تأیید 000/0 103/0 572/3 368/0 عملکرد شرکت           مدیریت کیفیت جامع                   
 فرضیه تأیید 000/0 101/0 843/4 489/0 عملکرد شرکت                              گرایش به کارآفرینی  
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بر  جامع  کیفیت  مدیریت  تأثیر  بر  مبنی  پژوهش  اول  فرضیه 
عملکرد شرکت می باشد. همان طور که در جدول6 مشاهده می شود 
با توجه به مقدار Tvalue یا همان نسبت بحرانی که 3/572 بدست 
آمده است و این مقدار خارج از بازه )1/96+ و 1/96-( می باشد و 
و  آمده است  بدست   0/000 که  معناداری(  )سطح   sig مقدار  نیز 
کمتر از 0/01 می باشد در سطح اطمینان 99%  این فرضیه تأیید 
می شود یعنی مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. 
حال به سراغ جهت و معنادار بودن این فرضیه می رویم. با توجه به 
عالمت مسیر در فرضیه و نیز شدت مدیریت کیفیت جامع به اندازه 
0/368 برروی عملکرد شرکت، شدت تأثیر و نیز عالمت تأثیر مثبت 
تأثیر  بر عملکرد شرکت  بنابراین مدیریت کیفیت جامع  می باشد. 
مثبت و معناداری دارد. فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تأثیر گرایش 
 Tvalue به کارآفرینی بر عملکرد شرکت می باشد. با توجه به مقدار
بازه )1/96+ و  از  که 4/843 بدست آمده است و این مقدار خارج 
و  آمده است  بدست  sig که 0/000  مقدار  نیز  و  1/96-( می باشد 
کمتر از 0/01 می باشد در سطح اطمینان 99% این فرضیه تأیید 
می شود یعنی گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. از 
سوی دیگر با توجه به عالمت مسیر در فرضیه و نیز شدت گرایش 
به کارآفرینی به اندازه 0/489 برروی عملکرد شرکت، شدت تأثیر 
و نیز عالمت تأثیر مثبت می باشد. بنابراین گرایش به کارآفرینی بر 

عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
 

5- بحث و نتیجه گیری
امروزه ظهور بازارهای رقابتی و لزوم بر رشد و توسعه اقتصادی 
شرکت ها موجب توجه خاص جوامع بر عملکرد شرکت ها شده است. 

شرکت های تولیدی از بخش های پیشرو در رشد اقتصادی کشورها 
موجب  صنعت  یک  در  خود  مدت  طوالنی  بقای  با  که  هستند 
تحوالت اقتصادی می شوند. به خصوص از بین شرکت های تولیدی، 
شرکت های کوچک و متوسط از بخش های اصلی در رشد اقتصادی 
یک کشور می باشند. باال بودن نرخ شکست این شرکت ها همواره 
غالب  کرده است.  جلب  خود  به  را  اقتصادی  سیاستگذاران  نظر 
شرکت های کوچک و متوسط تولیدی در کشور ما نیز عمر کوتاهی 
دارند و به علت ناتوانی در پاسخ گویی به نیازها و فرصت های محیطی 
تدریج  به  و  کنند  ارائه  خود  از  را  قبولی  قابل  عملکرد  نمی توانند 
حذف می شوند. مبانی نظری حاکی از آن است که مدیریت کیفیت 
عملکرد  بهبود  به  منجر  می توانند  کارآفرینی  به  گرایش  و  جامع 
پژوهش  راستا  همین  در  شوند.  خدماتی  و  تولیدی  سازمان های 
به  گرایش  و  جامع  کیفیت  مدیریت  تأثیر  تحلیل  عنوان  با  حاضر 

کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط انجام گردید.
که  داد  نشان  پژوهش  اول  فرضیه  بررسی  از  حاصل  یافته های 
و  مثبت  تأثیر   0/368 مسیر  ضریب  با  جامع  کیفیت  مدیریت 
نتایج  با  فرضیه  این  نتایج  دارد.  شرکت  عملکرد  بر  معناداری 
نصراللهی   ،)1393( پورچنگیز  و  دیلمی  دیانتی  پژوهش های 
جی  و  تای  و   )2010( زهیر  و  اغلو  صادق   ،)1396( همکاران  و 
مذکور  پژوهش های  نتایج  می باشد.  همسو  و  هماهنگ   )2018(
تأثیر مثبت و  این بود که مدیریت کیفیت جامع  نیز نشان دهنده 

معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
تأیید این فرضیه نشان دهنده این است که مدیریت کیفیت جامع 
به یک سیستم مفید برای بهبود در عملکرد شرکت های کوچک و 
متوسط و رضایت کلی مشتریان تبدیل شده است. مدیریت کیفیت 

جدول6- نتایج آزمون فرضیات پژوهش

 
 در حالت تخمین ضرایب استاندارد: مدل معادالت ساختاری 2شکل 

 
آزمون فرضیات پژوهش: نتایج 6جدول

 

یت کیفیووت فرضوویه اول پووژوهش مبنووی بوور تووأثیر موودیر 
طوور کوه در   باشود  هموان  جامع بور عملکورد شورکت موی    

یوا   Tvalueشوود بوا توجوه بوه مقودار      مشاهده می 6جدول
اسووت و بدسووت آمووده 572/3همووان نسووبت بحرانووی کووه 

باشوود و ( مووی-96/1+ و 96/1) از بووازهایوون مقوودار اووارج 
بدسووت  000/0اح معنوواداری( کووه )سوو sigنیووز مقوودار 

 باشووود در سووواحموووی 01/0اسوووت و کمتووور از آموووده
شووود یعنووی  ایوون فرضوویه تأییوود مووی    99اطمینووان  

موودیریت کیفیووت جووامع بوور عملکوورد شوورکت تووأثیر دارد  
جهووت و معنووادار بووودن ایوون فرضوویه   حووال بووه سووراغ  

جووه بووه عالمووت مسوویر در فرضوویه و نیووز بووا تو رویووم مووی
بورروی   368/0شد  مودیریت کیفیوت جوامع بوه انودازه      

توأثیر و نیوز عالموت توأثیر مثبوت      عملکرد شرکت، شود   
باشوود  بنووابراین موودیریت کیفیووت جووامع بوور عملکوورد مووی

شووورکت توووأثیر مثبوووت و معنووواداری دارد  فرضووویه دو  
پووژوهش مبنووی بوور تووأثیر گوورایش بووه کووارآفرینی بوور     

 Tvalueباشوود  بووا توجووه بووه مقوودار کوورد شوورکت موویملع
 اسوت و ایون مقودار اوارج از بوازه     بدست آمده 843/4که 
کوووه  sigباشووود و نیوووز مقووودار  ( موووی-96/1+ و 96/1)

باشوود در مووی 01/0اسووت و کمتوور از بدسوت آمووده  000/0
شوود یعنوی   ایون فرضویه تأییود موی      99اطمینوان   ساح

توأثیر دارد  از   گرایش بوه کوارآفرینی بور عملکورد شورکت     
سوی دیگر بوا توجوه بوه عالموت مسویر در فرضویه و نیوز        

بوورروی  489/0شوود  گوورایش بووه کووارآفرینی بووه انوودازه 
توأثیر و نیوز عالموت توأثیر مثبوت      عملکرد شرکت، شود   

باشوود  بنووابراین گوورایش بووه کووارآفرینی بوور عملکوورد  مووی
شوووووورکت تووووووأثیر مثبووووووت و معنوووووواداری دارد   

خطای  Tvalue ضریب مسیر های پژوهشفرضیه
 استاندارد

Pvalue 
(sig) 

 نتیجه آزمون

 فرضیه تأیید 000/0 103/0 572/3 368/0 عملکرد شرکت           مدیریت کیفیت جامع                   
 فرضیه تأیید 000/0 101/0 843/4 489/0 عملکرد شرکت                              گرایش به کارآفرینی  
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جامع به عنوان مفهومی مشتری گرا است که ارتباط مستحکمی با 
عملکرد شرکت ها برقرار می کند چرا که عملکرد نیز دارای بعدی 
مهم به اسم رضایت مشتری است که در نهایت هدف آن به دنبال 
رقابت پذیری و عملکرد بهتر می باشد. در واقع درصورتی که دو مقوله 
مدیریت کیفیت جامع و عملکرد در کنار هم مورد توجه قرارگیرند 
با افزایش کیفیت محصوالت، خدمات و فرآیندها در سازمان، توان 

رقابتی دائمی و رو به بهبود مستمری را بوجود می آورد.
که  داد  نشان  پژوهش  دوم  فرضیه  بررسی  از  حاصل  یافته های 
گرایش به کارآفرینی با ضریب مسیر 0/489 تأثیر مثبت و معناداری 
پژوهش های  نتایج  با  فرضیه  این  نتایج  دارد.  شرکت  عملکرد  بر 
 ،)1393( و حجازی  مقدم  )1391(، حسینی  همکاران  و  مبارکی 
کریمی و رحمانی )1394(، جعفری نیا و همکاران )1398(، الجفری 
و السویدی )2016( و رضایی و اورت )2018( هماهنگ و هم سو 
است. نتایج پژوهش های مذکور نیز نشان دهنده این بود که گرایش 

به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
نیازمند  شرکت ها  که  است  این  نشان دهنده  فرضیه  این  تأیید 
به  کند.  پشتیبانی  را  کارآفرینی  به  گرایش  که  هستند  سیستمی 
عبارت دیگر، اگر گرایش به کارآفرینی به سمت توسعه توانایی های 
نوآورانه فعالیت کند و از سوی دیگر این که شرکت های کوچک و 
شرکت ها  این  می گردند،  محسوب  کارآفرین  شرکت های  متوسط 
باید منابع خود را به سمت ابعاد کارآفرینی مثل نوآوری، پیشگامی، 
این  از  تا  کنند  هدایت  ریسک پذیری  و  تهاجمی  رقابت  استقالل، 

طریق عملکرد شرکت ها ارتقاء یابد.
و  مدیران  متخصصین،  به  می تواند  پژوهش  این  نتایج  واقع  در 
طریق  از  را  خود  شرکت  عملکرد  تا  کند  کمک  تصمیم گیرندگان 
از ویژگی های  نتیجه  به عنوان یک  اجرای مدیریت کیفیت جامع 
کارآفرینی افزایش دهند. به عبارت ساده تر، مدیریت کیفیت جامع 
تا  کند  کمک  کارآفرینی  به  گرایش  با  شرکت های  به  می تواند 
مزیت رقابتی بدست آورند و سازمان را از رقبای خود متمایز کند 
یافته های  که  این  مهم تر  ببخشند.  ارتقاء  را  خود  بازار  موقعیت  و 

توجه  همیشه  باید  سازمان ها  که  می دهد  نشان  پژوهش  این 
یا  استراتژی  هر  اجرای  برای  برنامه ریزی  از  قبل  که  داشته باشند 
توسعه  را  حمایت کنندگی  فرهنگ  باید  آن ها  جدید،  شیوه های 
داده و مورد توجه قرار دهند. بدون یک فرهنگ حمایتی، هرگونه 
تغییر سازمانی می تواند یک شکست منجر شود. در محیط کسب 
و کار جهانی امروز، هر استراتژی که می خواهد اجرایی شود، باید 
با هدف اصلی خود یعنی رضایت مشتریان تطابق داشته باشد. در 
مقایسه با سازمان های بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط دارای 
ساختار سازمانی تخت و با حداقل بوروکراسی هستند که این امر 
انعطاف پذیری، سازگاری و سرعت در پاسخ دادن  بر  تأثیر مثبتی 
بر  دارد. عالوه  ایجاد یک فرهنگ حمایتی  و  تغییرات محیطی  به 
عملکرد  و  کارآفرینی  استراتژی  کیفیت،  مدیریت  بین  روابط  این، 
که  هنگامی  به ویژه  یابد،  تکامل  و  تغییر  زمان  طول  در  می تواند 
و  سازمانی  رفتاری،  عوامل  از  وسیعی  مجموعه  شامل  پویایی  این 
قراردهد.  تأثیر  را تحت  محیطی است که ممکن است همه آن ها 
گرایش به کارآفرینی به همراه مدیریت کیفیت جامع، شرکت های 
و  کسب  مختلف  الگوهای  تا  می سازند  قادر  را  متوسط  و  کوچک 
به  منجر  که  کنند  کشف  را  رشد  چشم اندازهای  و  شرایط  و  کار 
مزایای  تولید  به  منجر  و  استراتژی جدیدی شده  ایجاد طرح های 
رقابتی گردیده و موقعیت سازمان ها را برای رقابت حفظ کرده و در 
نهایت منجر به عملکر بهتر شرکت ها می گردد. در مجموع می توان 
به  گرایش  و  جامع  کیفیت  مدیریت  که  کرد  نتیجه گیری  چنین 
عملکرد  بهبود  برای  متوسط  و  کوچک  در شرکت های  کارآفرینی 

ضروری هستند.          
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای ذیل را به مدیران می توان 

ارائه کرد:
1. انتخاب مدیرانی با مشخصات کارآفرینی که در ایجاد نوآوری 
ریسک پذیر هستند و همچنین مدیریت کیفیت را اتخاذ کنند.      

با مبانی نظری گرایش  از طریق دوره های آموزشی، مدیران   .2
به کارآفرینی و استراتژی مدیریت کیفیت جامع بیشتر آشنا شوند.
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3. باید به افزایش ارتباط بین دانشگاه و صنعت از طریق انتقال 
دانش از مزایای گرایش به کارآفرینی برای ایجاد نوآوری استفاده 
یک  ارتقاء  برای  را  مختلفی  ابتکارات  می توانند  دانشگاهیان  کرد. 

نگرش کارآفرینانه در کارکنان و شرکت ها اتخاذ کنند.
نیز  خدماتی  سازمان های  در  می توان  را  حاضر  پژوهش   .4

پیاده سازی کرد.
صورت  متوسط  و  کوچک  شرکت های  بین  در  پژوهش  این   .5
برروی شرکت های بزرگ صنعتی  آینده  گرفته است و می تواند در 

انجام گیرد.

6. از لحاظ مورد مطالعه در بین شرکت های کوچک و متوسط 
می توان این پژوهش را روی یک صنعت خاص مثأل مواد غذایی یا 

الکترونیک انجام داد.
7. به محققان آتی پیشنهاد می گردد که باتوجه به وجود ادبیات 
کیفیت  مدیریت  و  کارآفرینی  به  گرایش  بین  ارتباط  در  پژوهش 
جامع، تأثیر گرایش به کارآفرینی بر مدیریت کیفیت جامع را مورد 

تحلیل قرار دهند.
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Abstract: The purpose of present research was to consider analysing the impact of Total 
Quality Management and Entrepreneurial Orientation on Performance of SMEs. This Practical 
research was done by using descriptive- correlation method. The statistical population of 
the study consisted of 460 managers of SMEs in Jay Isfahan industrial town. 210 managers 
determined randomly as the sample size by Krejcie and Morgan Table. To collect data, three 
questionnaires of Total Quality Management of Jayaram(2010), Entrepreneurial Orientation 
of Hughes and Morgan(2007),and Firm Performance of Sahoo and Yadav(2017) were used. 
The validity of the questionnaires was confirmed by the content validity and validity of the 
structure and its reliability was achieved by cronbach'salpha method of 0/819,0/822,and0/88
6,respectively. The data was analyzed by structural equation modeling in MPLUS advanced 
software. The research findings showed that total quality management and Entrepreneurial 
Orientation have a positive and meaningful effect on Firm Performance. According to the 
results, Total Quality Management and Entrepreneurial Orientation has a great influence to 
improve the performance in SMEs.
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Management


