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 چکیده 

 گیری جهت تاثیر در فراگیر کیفیت و نوآوری میانجی هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش

باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از گیالن می استان بندی بسته هایشرکت عملکرد بر بازار

شرکت فعال در صنعت بسته بندی  612پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل –نوع توصیفی 

 121در استان گیالن هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای و براساس فرمول کوکران تعداد 

شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به 

وا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ باالتر از مقدار روش روایی محت

برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر  7/0مطلوب 

استفاده شد. یافته های تحقیق  Smart PLS3رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری 

های بسته بندی استان گیالن تأثیر مثبت و معناداری د که جهت گیری بازار بر عملکرد شرکتنشان دا

-دارد. همچنین نقش میانجی کیفیت فراگیر و نواوری در تأثیر جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت

ا توان گفت که بهای مذکور میهای بسته بندی استان گیالن مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته

-توان عملکرد شرکتتقویت جهت گیری بازار به کمک کیفیت فراگیر و نوآوری در درون شرکت می

 های بسته بندی استان گیالن را بهبود بخشید.

 عملکرد سازمانی –کیفیت فراگیر –نوآوری  –جهت گیری بازار کلمات کلیدی: 
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 فصل اوّل:

تحقیقکلیات   
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 .مقدمه9-9

 مباحث به پرداختن ضرورت کاری هایمحیط شدن ترپیچیده و زمان گذشت با دهدمی نشان واقعیت

 به روز است، اثرگذار کارکنان بیشتر چه هر کارایی بر که سازمانی مطالعات عرصه در جدیدتر

 بر کمی، اهداف بر کیدأت جای به و اندیافته دست مهم این به موفق هایسازمان. شودمی روزبیشتر

 هدف این به حصول برای .دارند کیدأت سطوح همه در انسانی منابع کیفی ارتقای و سازیظرفیت

، ونگ و )جانسوناست ضروری امری آنها عملکرد بر ثیرگذارأت مختلف عوامل به توجه عالی،

درون سازمانی به منظور رفع مشکالت موجود در زمینه در این راستا توجه به عناصر  (.6012، 1دورفو

 عملکرد حائز اهمیت است.

 عوامل شناسایی زمینه در متفاوتی تحقیقات مختلف کشورهای در موضوع، این اهمیت به توجه با 

 متغیرهایی تحقیقات، این از کدام هر در است؛ شده انجام مختلف صنایع در سازمانی عملکرد بر موثر

. اند بوده مؤثر سازمانی عملکرد بر مستقیم غیر یا و مستقیم بطور محقق، نظر به بنا که اند بوده مدنظر

جهت گیری  اثر بررسی به پژوهش این. اند بوده گسترده حدودی تا شده بررسی متغیرهای تعداد

 در موفقیت کلید نوآوری پرداخته است. سازمانی عملکرد روی بر بازار، نوآوری و کیفیت فراگیر

کیفیت در محیط رقابتی امروز الزمه بقاء و همگام شدن با محیط متغیر  .است سازمان تکراری عرصه

ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر و درحال تغییر است. همچنین بحث جهت گیری بازار نیز در سازمان

 بررسی به پژوهش این ها،الذکر در سازمانبنا به اهمیت مسائل فوقشود. عملکردسازمان محسوب می

 بندی بسته هایشرکت عملکرد بر بازار گیری جهت تاثیر در فراگیر کیفیت و نوآوری میانجی نقش

  پرداخته شده است. گیالن استان

 قرار بررسی مورد آن ضرورت و اهمیت تحقیق، سؤاالت طرح و مسأله بیان از پس حاضر، فصل در

 تحقیق قلمرو پژوهش، متغیرهای عملیاتی و مفهومی تعاریف فرضیات، اهداف، ادامه در و گرفت

 شده است. عنوان

 

                                                           
1. Jhonson , Wong & Dorfoo 
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 بیان مسأله .9-2

 یساز کپارچهی یبرا دیجد یاستراتژ شگامیاز سازمان ها پ یرشد شمار ریاخ یدر طول دهه ها

 ینگران نیو عملکرد کسب و کار است. همچن طیکسب و کار و بهبود همزمان مح یدر استراتژ طیمح

. همه این موارد سازمان ها است  افتهی شیافزا یا ندهیبه طور فزا یتیریمد قاتیدر تحق یطیمح یها

را به سمت توجه به ساختار مدیریتی شان سوق داده است. یکی از مفاهیم مطرح در حوزه مدیریت 

در  منظور از مدیریت کیفیت فراگیر، (3: 6011، 1سازمان، مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر است)چن

 به یابیدست ، انیشرکت در جهت درک انتظارات مشتر کیتمام پرسنل  یمستمر و اصول تالشواقع 

. مدیریت کیفیت فراگیر تالش هماهنگ و است انیمشتر از حد انتظارات آن و حتی فراتر رفتن 

منسجم کلیه بخش های مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، مشتری مداری و تجزیه و 

محیط و مدیریت فرآیند است تا بادرک نیاز مشتری، رضایت مشتری را به حداکثر تحلیل و پایش 

  (.1101: 6012، 6برسانند)کو

( با بررسی سنجش عوامل موثر بر عملکرد نوآورانه به این نتیجه دست یافتند 6017)3آنستیزمورانت و 

موثر بر عملکرد نوآورانه که مشتری مداری، مدیریت کیفیت و نوآوری و یادگیری سازمانی از عوامل 

 (.6017هستند)مورانت و همکاران، 

از  گیری بهرهتا با  کوشند میو  شده تبدیل ها سازمانمدیران  دغدغه ترین اساسیبه  1عملکرد سازمانی

 شده چاپ( پس از بررسی مقاالت 6001) 1کارتون.مختلف به عملکرد برتر دسـت یابنـد های تکنیک

کـه عملکـرد سـازمان  ای مقاله 131، متوجه شد از بین  6001تـا  1222 های مهروموم حدفاصلدر 

درصـد  17درصد مقاالت رشد، در  67درصد مقاالت سودهی، در  70، در شده انتخابمتغیـر وابسـته 

درصد معیارهای مبتنی بر عملیات یکی از ابعاد عملکرد  11معیارهـای مبتنی بر بازار، و در 

. با اند شدهدرصد از مقاالت یکی از ابعاد عملکرد قلمداد  1بقیة ابعاد هم حداکثر در  .اند شده معرفی

شرط بقای هر سازمانی در گرو تالش برای بهبود عملکرد خـود در قالـب  که اینتوجه به 

                                                           
1.Chen 

2.Koo 

3. Morant & Anestis 

4 FIRM PERFORMANCE 

5 Cartoon 
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از سـازوکارهای متعددی بهره  ها سازمانرشـد و سوددهی است بـه ایـن منظـور  های شاخص

 (.1322حق شناس و جمشیدیان، ند عملکرد خـود را بهبـود بخشـند)تا بتوان گیرند می

دهد از سوی دیگر، مفهوم بازارگرایی که هسته فعالیت های منطبق بر رضایت مشتریان را تشکیل می 

تقابل نزدیکی با مفهوم عملکرد سبز و مدیریت کیفیت فراگیر است. منظور از بازارگرایی، عبارتست 

توسعه  ان،یمشتر ی ندهیو آ یجار یازهاین ی اصل از بازار در کل سازمان دربارهاطالعات ح جادیا از:

، )چن به آن در تمام سطوح سازمان ییاطالعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگو نیو انتقال ا

دریافتند که بازارگرایی به طور مستقیم و همچنین از طریق  (6017) پیپاتپراتا و همکاران (.12: 6011

 نوآوری بر عملکرد سبز تاثیر گذار است. 

همچنین یکی دیگر از پیشایندها و عوامل بسترساز عملکرد که در حقیقت یه رفتار نوآورانه در 

 باشد. منظور از نوآوری یعنیگردد، نوآوری میسازمان های تولیدی و خدماتی محسوب می

بکارگیری ایده ها و افکار جدید در تولید محصول یا خدمت، فرایندهای تولید و ارائه خدمت و 

(. 6011، 1نوآوری در بازار که شامل ارائه محصوالت جدید و نو منطیق با نیاز مشتری هست)آلونسو

توان به ها مینق الذکر در سازماتوان اینگونه برآورد نمود که از ترکیب عوامل فودر مجموع می 

اما آنچه عمال شاهد آن هستیم این است که به دلیل اجرای  مزیت رقابتی شایسته ای دست یافت.

استراتژی های رهبری هزینه معموال به طور جدی به مقوله بازارگرایی منطبق بر نوآوری و ابعاد کیفی 

اکد ماندن فعالیت ها و رتوجهی نمی گردد که این امر منجر به عدم رشد و توسعه سهم بازار شرکت

گردد. این مساله در بخش صنایع بسته هایشان و در درازمدت ضربات جدی به کسب و  کارشان می

شود. عدم حمایت کافی دولت از صنایع بسته بندی وهمچنین اتکا به طرح بندی نیز به وفور دیده می

ورت جدی به بحث های زود بازده، منجر به این شده که در اکثر شرکت های بسته بندی به ص

 های بسته بندی  در استان گیالن نیز از این امر مستئنی نیستند.نوآوری توجهی نشود. شرکت

                                                           
1. Alonso 
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آیا مدیریت کیفیت و نوآوری تاثیر جهت  هبا امعان به توضیحات فوق، محقق درصد است دریابد ک 

 کند؟گیری بازار بر عملکرد شرکت های بسته بندی استان گیالن را میانجی گری می

 اهمیت و ضرورت تحقیق . 9-3

. ردیگ یشرکت را با توجه به رقبا در نظر م تیاست که وضع یمفهوم چندبعد کیشرکت  عملکرد

 ت،یخالق ،یی)کارا یرمالی)سود، رشد( و غ یجامع از عملکرد شرکت هر دو بعد مال دگاهید کی

و  یبه اهداف سازمان یابیدستعملکرد سازمان عبارت است از: . ردیگ یرا در نظر م یمشتر تیرضا

. (6012، 1)آتیاعهده افراد گذاشته شده است بر که ییهاتیفراتر رفتن از آن و انجام مسئول ای یاجتماع

و  اهداف نییتع یعنیعملکرد؛  یزی(برنامه ر 1سه کنش عمده است:  رندهیعملکرد، در برگ تیریمد

 نیبه ا دنیرس یبرا ییطرحها نیو تدو یزیبرنامه ر( 6. دوره  یدر ابتدا روان،یپ یدستورالعملها برا

عملکرد؛  ینقشه ها تیتقو یبرا یشرفتیپ یهاتیفعال( 3بازخورد روز به روز و  یعنی اهداف؛ 

، 6ی)آتیا و الدینزیر دوره خاص برنامه یاز عملکرد برا یکلی ابیارز یعنینظر در عملکرد؛  دیتجد)

6011.) 

 یها تیبر قابل هیاست که با تک ییهایستگیمستلزم شا ،مثبتعملکرد سازمانی و حفظ  جادیا

عملکرد توانند بر یکه م ،ینوآور لیاز قب ییها تیکند. قابل یم جادیارزش ا انیمشتر یسازمان، برا

قابل  یها دهیتوسط آن، فرصت ها را به ا نانیکار آفر کهاست  یندیفرآ یاثر گذارند. نوآور سازمان

به  یبخشند. نوآور یشتاب م راتییابزار، آنها به تغ نیکنند و به کمک ا یم لیعرضه به بازار تبد

باعث  یکه نوآور یهر سازمان است؛ به طور یو اساس بقا هیناملموس، پا یها هیاز سرما یکیعنوان 

 یکند که نوآوری، استدالل م(1216)3تریشومپجوزف شود.  یتوسط شرکت م یرقابت تیکسب مز

شرکت وابسته  یها یسود و خروج هیبه حاش ییشرکت دارد و بقا به تنها یدر بقا یدینقش کل

 یکه نوآور دهدیها مرتبط است. مطالعات نشان مشرکت یبلکه به اساس و نوع چرخه زندگ ست؛ین

توانند  یاستفاده کنند، م یاز نوآور تیفقکه با مو ییشرکت است و تنها شرکت ها یجوهر بقا

 کنند.  جادیرا در بازار ا عملکرد مثبتی
                                                           
1. Attia 

2.Attia & Eldin 

3 .  Jozeph Shompiter 
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به منظور کارامد عمل کردن در عرصه کسب و کار  عملکرد سازمانی مثبتمقوله توجه به همچنین 

منجر به یک  فرآیندهای مدیریت کیفیتبسیار حائز اهمیت است. به روز نگهداشته شدن و استفاده از 

اند عالوه بر این که تضمین کننده توگردد که میفرآیند ایجاد ارزش برای سازمان های تولیدی می

 حیات سازمان در عرصه کسب و کارباشد، جایگاه شایسته ای را در میان رقبا فراهم آورد. 

استان گیالن، با توجه به موقعیت استراتژیکی فعلی این  فعال در حوزه بسته بندی درهای شرکت

به دلیل وجود مناطق آزاد تجاری در  استان به دلیل هم مرزی با کشورهای حوزه آذربایجان و همچنین

و بسط و توسعه ایده  توجه به جهت گیری بازارتوانند به جایگاه شایسته ای در سایه این استان، می

دست یابند.  نوآوریشایسته مبتنی بر  عملکردهای نوآورانه در سازمانشان جهت برخورداری از یک 

جهت گیری بازار  تاثیر درو کیفیت فراگیر  نوآوری میانجی نقشلذا پژوهش حاضر با هدف بررسی  

 است.شدهانجام  گیالن استان های بسته بندیبر عملکرد شرکت

 .  اهداف تحقیق9-4

 گیالن استان بندی بسته هایشرکت عملکرد فراگیرو کیفیت و نوآوری بازار، گیری جهت توصیف. 1

 استان بندی بسته های شرکت عملکرد فراگیرو کیفیت نوآوری، بر بازار گیری جهت ثیرتا سنجش.6

 گیالن

 گیالن استان بندی بسته های شرکت برعملکرد فراگیر کیفیت و نوآوری تاثیر سنجش.3

 استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر بازارگرایی تاثیر فراگیردر کیفیت میانجی نقش بررسی. 1

 گیالن

 .گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر بازارگرایی تاثیر در نوآوری میانجی نقش بررسی. 1

 مدل نظری تحقیق  . 9-5

( به بررسی مدیریت کیفیت بر نوآوری و عملکرد سبز پرداختند. هدف از 6017پیپاتپراتا و همکاران)

انجام پژوهش حاضر، سنجش تاثیر مدیریت کیفیت ، بازار گرایی و عملکرد سبز با نقش میانجی 

 نوآوری بود. 
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مثبت و معناداری دارد. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت کیفیت بر نوآوری  و عملکرد سبز تاثیر 

همچنین بازارگرایی بر مدیریت کیفیت، نوآوری و عملکرد سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد. در این 

پژوهش نقش میانجی مدیریت کیفیت و نوآوری در تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سبز مورد تایید قرار 

 .گرفت

است. که در ادامه آورده  (6017اتا و همکاران)پیپاتپر مدل نظری تحقیق حاضر، برگرفته از مدل تحقیق

 غیر میانجی، متغیر عملکرد سازمانشده است. بر مبنای این مدل، متغیر مدیریت کیفیت و نوآوری مت

 باشد:متغیر وابسته و بازار گرایی متغیر مستقل تحقیق می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (6017پیپاتپراتا و همکاران) مدل نظری تحقیق برگرفته از مدل تحقیق (. 1-1شکل )

 های تحقیقفرضیه. 1-2

 باشند:های تحقیق حاضر به قرار زیر میفرضیه

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ بسته بندی یشرکت ها. جهت گیری بازار بر نوآوری 1

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت هاریفراگبر کیفیت  بازار یریجهت گ. 6

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد  بازار یریجهت گ. 3

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت ها. نوآوری بر عملکرد 1

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد ریفراگ. کیفیت 1

نقش  النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد  بازار یریجهت گدر تاثیر ریفراگ. کیفیت 2

 میانجی دارد.

 نوآوری

 جهت گیری بازار
  سازمانی عملکرد

فراگیر کیفیت  
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نقش میانجی  النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد بازار  یریجهت گ. نوآوری در تاثیر 7

 دارد.

 . متغیرهای تحقیق9-7

متغیر میانجی و متغیر  ها و مدل مفهومی پژوهش، دارای متغیر مستقل،پژوهش با توجه به فرضیه این

 ها هستند.هر کدام متناظر با یکی از فرضیه باشد، کهوابسته می
 متغیر مستقل تحقیق .9-7-9

یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط 

پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر)متغیروابسته( مشاهد شود)سرمد و محقق مقادیری را می

 در نظر گرفته شده است. متغیر مستقل به عنوان  جهت گیری بازار ،(. در این پژوهش1321همکاران،
 متغیر وابسته تحقیق. 9-7-2

گیرد. انتخاب یک متغیر وابسته به هدف رات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار مییمتغیری است که تغی

به عنوان متغیر  عملکرد سازمانی ،(. در این پژوهش1321پژوهش بستگی دارد)سرمد و همکاران،

 است.در نظر گرفته شده وابسته
 متغیر میانجی تحقیق . 9-7-3

 ،پژوهش(. در این 1312متغیر میانجی متغیر رابط بین متغیر مستقل و وابسته است)خلیلی شورینی، 

  اند.به عنوان متغیر میانجی پژوهش در نظر گرفته شده نوآوری و کیفیت فراگیر

 تحقیقمتغیرهای تعریف نظری و عملیاتی  . 9-8

 در این بخش تعاریف نظری و عملیاتی هریک از متغیرهای تحقیق ارائه شده است: 

 جهت گیری بازار. 9-8-9

سازمان در راستای بازار و نیازهای مشتریان کنونی و آتی  به معنای گستره هوشمندی  تعریف نظری:

 (.6017همکاران،  و )پیپاتپراتاو توزیع محصوالت و خدمات و پاسخگویی به نیاز مشتریان است

نارور و پرسشنامه در پژوهش حاضر از بازار  گیری جهتبرای سنجش  تعریف عملیاتی:

که در  (،6017، همکاران و پیپاتپراتا)باشدگویه می7است که مبتنی بر استفاده شده (1220)1اسالتر

 ادامه گویه های مربوط ارائه گردیده است:

 .شرکت در راستای ارائه خدمات به مشتریانش متعهد است 

                                                           
1. Narver & Slater 
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 .شرکت همواره درصدد درک نیارهای مشتری است 

 .مهمترین هدف شرکت رضایت مشتریست 

  گیری می کند.شرکت بطور مستمر رضایتمندی مشتریانش را اندازه 

 .شرکت به مشتریانش خدمات پس از فروش ارائه می دهد 

  را دارد. رقبا اقدامات بهشرکت توانایی پاسخگویی سریع 

 کنند می بحث رقبا راهبردهای مورد در برتر مدیران. 

 کیفیت فراگیر. 9-8-2

 یمتک برحقایق، مبتنی محور، کیفیت ،مشتری بر متمرکز است فرایندی فراگیر کیفیت تعریف نظری:

 توسط فرایندها به مرمست یاارتق طریق از زمانسا تراتژیکاس دافاه هب تیابیدس رایب هک برتیمها

 (.6017، همکاران و پیپاتپراتا) شودمی رهبری سازمان ارشد مدیریت

النینگ و  پرسشنامهدر پژوهش حاضر از فراگیر  کیفیت بعدبرای سنجش  تعریف عملیاتی:

که  (،6017، همکاران و پیپاتپراتا) باشدگویه می11است که مبتنی بر استفاده شده( 6007)1مارسلیس

 است:های مربوط ارائه گردیدهامه گویهدر اد

 کنندمی کیفیت تعیین بهبود برای را دقیقی اهداف سازمان این در عالی مدیران. 

 بهبود هستند جهت پیشنهاداتی دنبال به سازمان این در عالی مدیران 

 دهندمی برای بهبود کیفیت تخصیص را منابعی سازمان این در عالی مدیران 

 کندبهبود شیوه انجام کارها استقبال می به برای پیشنهاداتی از عالی، مدیر. 

 دارد وجود کیفیت ایجاد برای قوی تعهد سازمان سطوح تمام در. 

 کنند مشارکت ماندر ساز نظارت امور مربوط به بهبود در تا می شوند تشویق کارکنان. 

 دارند زیادی اختیار خود، فعالیت هب وطمرب وزهح در ریگی تصمیم جهت سازمان این در کارکنان. 

 هستند انکارهایش تمرمس ودبهب لدنبا به پیوسته سازمان این در کارکنان. 

 است سازمان این مهم اهداف از یکی کیفیت مستمر بهبود. 

 دهد بهبود را کار و کسب های تراتژیاس تا کند می توجه مشتریان نیازهای به همیشه شرکت این. 

 کنند توجه مشتری نظر به گیری،تشویق می کند تا هنگام نیاز به تصمیم  را نکارکنا سازمان این. 

  

                                                           
1. Luning and Marcelis 
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 نوآوری. 9-8-3

 بازه گسترش جدید، محصوالت توسعه در نوین هایشایستگی ها و مهارت تعریف نظری:

 (.6017، همکاران و پیپاتپراتا) پذیری انعطاف و محصوالت کیفیت بهبود محصوالت،

سوالی  1های پرسشنامه در پژوهش حاضر از گویه ینوآور به منظور سنجش متغیر  تعریف عملیاتی:

ای که براساس مقیاس فاصله (،6017، همکاران و پیپاتپراتا) است( استفاده شده1221)1هورلی و هولت

 است:گذاری شدهای ارزشطیف پنج گزینهو 

 گیرد.ریسک پذیری در شرکت مورد تشویق قرار می 

 گیرد.خالقیت در شرکت مورد تشویق قرار می 

 کند.های نوآورانه را جستجو میمدیریت فعاالنه ایده 

 .مدیریت ظرفیت پذیرش خطا را به هنگام ریسک پذیری دارد 

 .شرکت در معرفی محصوالت و خدمات جدید به بازار اولین است 

 . عملکرد سازمانی9-8-4

 اثربخشی و کارایی میزان بررسی جهت کیفی و کمی شاخص یک عنوان به عملکرد تعریف نظری:

 (.6017، همکاران و پیپاتپراتا) باشدمی کار به متعهد افراد توسط سازمانی های فعالیت

 سوالی 1 پرسشنامهاز در پژوهش حاضر سازمانی  عملکردبه منظور سنجش متغیر  تعریف عملیاتی: 

که براساس مقیاس فاصله ای  ،(6017 همکاران، و پیپاتپراتا) است( استفاده شده1227) 6پاول و دنت

 .استای ارزش گذاری شدهطیف پنج گزینهو 

  عملکرد نسبت به سه سال گذشته منجر به بهبود سهم بازار شرکت در بازارهای محصوالت اصلی

 شده است.

  سال گذشته منجر به کاهش هزینه در بازارهای محصوالت اصلی شده عملکرد نسبت به سه

 است.

 .عملکرد نسبت به سه سال گذشته منجر به بهره وری در بازارهای محصوالت اصلی شده است 

 .عملکرد نسبت به سه سال گذشته منجر به سودآوری در بازارهای محصوالت اصلی شده است 

  مقایسه با رقبا بهبود یافته است.عملکرد مالی نسبت به سه سال گذشته در 

                                                           
1. Hurley and Hult  

2. Powell and Dent-Micallef  
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 قلمرو تحقیق .9-1

 . قلمرو موضوعی تحقیق9-1-9

جهت گیری ، با تمرکز بر متغیرهای کسب و کارحوزه مطالعاتی پژوهش حاضر در حیطه مطالعات 

 است. بازار، نوآوری، کیفیت فراگیر و عملکرد سازمانی

 . قلمرو مکانی تحقیق2-1-9

 است. گیالن استان بندی بسته های شرکتقلمرو مکانی پژوهش  

 . قلمرو زمانی تحقیق3-1-9

 است. انجام شده 1321ماه   تیرالی  1327ماه  بهمنتحقیق حاضر در بازه زمانی 
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 مقدمه

 باشد:به شرح زیر میفصل حاضر مبتنی بر پنج بخش 

 بخش اول: نوآوری

 بخش دوم: کیفیت فراگیر

 بخش سوم: جهت گیری بازار

 بخش چهارم: عملکرد سازمانی

 بخش پنجم: پیشینه تحقیقات

 ( بخش اول: نوآوری2-9

 در این بخش به ارائه تعاریف و مفاهیم مربوط به نوآوری پرداخته شده است:

 . تعاریف و مفاهیم2-9-9

 و خلق محصوالت و دیبه منظور بهبود تول نینو یبه کار بستن دانش ها تیبه عنوان قابل ینوآور

رقابت چه در سطح نهادها  ییبالمنازع به شمار آمده و به عنوان مرکز و محور توانا یینو، کارا خدمات

گسترش و توسعه،  یروش ها نیدارتریاز پا یکیمورد اتفاق نظر است.  یو چه در سطح کشور

 ار،اصالح شده به باز ای دیدر خدمات و ارائه محصوالت جد یاست. در اثر نوآور ینوآور یاتژاستر

تواند به  یسازمان م ابد،یروند ادامه  نیشود و اگر ا یم جادیسازمان ا یبرا یرقابت دیجد یها تیمز

 (.1323ی و برزگر، )احمدردیبازار را به عهده گ یرهبر یراحت

 لیقابل عرضه به بازار تبد یها دهیتوسط آن، فرصتها را به ا نانیاست که کار آفر یندیفرآ ینوآور

ابراهیمی و منصوری رحمانی، بخشند ) یشتاب م راتییابزار است که آنها به تغ نیکنند. به کمک ا یم

از  یناش دهیا یاست. در واقع به اجرا تیاز خالق یناش نینو یها دهیا یریبه کارگ ،ینوآور (.1323

از مهم  ،ی. امروزه نوآورندیگو یخدمات تازه ارائه شود، نوآور ایمحصول  کیکه به صورت  تیقخال

 ینیکارآفر بانیبه عنوان پشت یاجتماع یبه فضا یرود. نوآور یبه شمار م یعوامل رشد اقتصاد نیتر

.جان هستند گریکدیموجد  یتجار یها یو نوآور یاجتماع یها یدارد. غالبا نوآور ازین
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ساختن افکار نو  یکاربرد ینو است و به معنا یو فکر شهیساختن اند یعمل ینوآور (،6002)1کونترز

 نیاست. چن دیجد میارتباط با مفاه یو برقرار تیدر واقع، خالق ینوآور (.1320،یتازه است )الوانو 

 (.1321رضایی و علیان، ) ردیگ یشکل م نیرفتار فرد کارآفر هیاصوال بر پا یارتباط

-یفن آورانه و بازار پاسخ م یآن سازمانها به چالش ها قیاست که از طر یبحران یروش ،ینوآور

باشند  داریپا یرقابت تیکننده شرکت ها به سمت مز تیتوانند هدا یها م یتمام نوآور .دهند

 (.6013، 6)پوتکان

و  عیبد یرییتغ ی. نوآوردینام یتوان نوآور یرا نم یرییتغکند؛ اما هر  یم جادیا رییتغ ینوع ینوآور

 یرو اگرچه نوآور نیو از ا دیآ یندارد، به وجود م ینو که سابقه قبل شهیتازه است که بر اساس اند

 (.1320 ،ی)الوان ستین ینوآور یرییاست؛ اما هر تغ رییتغ

استفاده از آنها در جهت اهداف  یبرا دیمواد جد ایروش  له،یوس کیکردن  یعمل معرف ینوآور

 (.6012، 3جانسون و همکاراناست ) یعمل ای یتجار

 یاست که طراح ینظر شده ا دیتجد زیهر چ ،یدهد که نوآور یم حیتوض (،6003)1نگیوارکرابرت 

 یرقابت یبرتر کی زیسازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و ن تیباشد، موقع هدرآمد قتیو به حق

-یرا دنبال م نیهدف مع کیاست که  یدیجد زیخلق چ ینوآور ،یسازد. به عبارت سریبلندمدت را م

 (.1323 ،یرساند )چاوش باش یکند و به اجرا م

نخواهد  یکار عمل نیو ا میکن ینیخود ارزش آفر انیمشتر یبرا دیبا ،یمال یکسب دستاوردها یبرا

خود منطبق  انیمشتر یو آنها را با خواسته ها میابی یخود برتر یاتیعمل یندهایدر فرا نکهیشد مگر ا

 یفضا نکهیمگر ا ستین ریامکان پذ ن،یارزش آفر یندهایفرا جادیو ا یاتیعمل یو کسب برتر میساز

 تیو رشد را در سازمان تقو یریادگیو  تیو خالق یو نوآور جادیکارکنان ا یمناسب را برا یکار

مختلف بسته به نوع سازمان و نوع مطالعه انواع  قاتیصاحب نظران در تحق (.32: 6017لیو، )میکن

 را به کار بسته اند. یاز نوآور یمختلف

                                                           
1 . Jon Konterz 

2 . Pootkan 

3 . Mura et al 

4 . Robert Warking 
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  . فرهنگ نوآوری2-9-2

شده است  شروع ستمیمطرح است از ابتدای قرن ب یسازمان که در عرصه فرهنگ یمیاز مفاه ارییبس

قرن درباره سازمان  نیا یط در که ییاست. نوشته ها یو در خالل آثار دانشمندان مختلف قابل بررس

به  حاًیو تصر حاًیکه تلو سازمان است بهیی کردهایدرآمده آکنده از رو ریبه رشته تحر تیریو مد

ساختن، سازمان  نهیجو، نهاد ت،یمانند فضا، شخصی هاراتظدر قالب ا یسازمان فرهنگ رییشکل گ

 که درباره فرهنگ یبه تعداد کسان باًیتقر (.1321و فیض اللهی، )نمامیان اندپرداخته رهیو غ یرسم ریغ

پژوهش  نیوجود دارد که پرداختن به همه آنها از حوصله ا آن و درک از فینگاشته اند، تعر یمطالب

است  یبه عنوان مفهوم جامع یشود. فرهنگ سازمانیاز آنها پرداخته م تعدادی به نیخارج است بنابرا

بیگی نیا، صفری و )ردیگیو فناوری را در بر م سنت، هنجار، رسوم، دانش ولوژی،دئیا اعتقادات، که

 ریتأث است که رفتار سازمان و اعضای آن را تحت یاصل عامل کی یسازمان فرهنگ (.1323محمدی، 

 فایرا ا یمهم اریبس نوآورانه نقش رییدر هر تغ یسازمانفرهنگ نکهیبر سر ا کهیدر حال .دهدیقرار م

 یبانیپشت نیبهتر یاز انواع فرهنگ سازمان کیکدام نکهیدر ا ییرأنظر وجود دارد، اما هم اتفاق کندیم

 .کند، وجود ندارد یبه سمت نوآوری م شیهای کسب و کار و گرا یرا از دگرگون

آزادی، کار تیمی،  پذیری،فرهنگ حامی نوآوری مستلزم رفتارهایی است که برای خالقیت، ریسک

-گیریدر تصمیم گرابودن، گویا، القای تدریجی اعتماد و احترام و درک سریعحل و راه جویای ارزش

باشند که باید در  توان انتظار داشت این رفتارها مطلوب و عادی بوده و رفتارهاییها ارزش قائلند. می

و  هاانتظار داشت که چنین فرهنگی ردکننده شیوه توانهمچنین میکند. تاروپود سازمان رخنه 

 (.6012، )لیشوندرفتارهایی باشد که مانع نوآوری می
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 ساختار فرهنگ نوآوری. 2-9-3

 هایساختن خصیصه ها در توانایی تعریف، القای تدریجی و مستحکمکلید نوآوری در سازمان

 رسد که نوآوری فقط تحت شرایطینظر م تاییدکننده نوآوری در میان کارمندان نهفته است و به

فرآیندهای  گرایی، آن شامل بصیرت و رسالت، مشتری کننده خواهد شد. عوامل تعیین مناسب شکوفا

ویژه مدیریت،  به. های پشتیبانی، حوزه انتخاباتی کارمندی و غیره استمدیریت، رهبری، مکانیسم

توکلی )در روش فکری و عملکرد کارمندان انتقال دهد های ضروری را برای کمک به تغییرباید پیام

 (.1321آیانی و عموزاده،  مقدم،

 ها و احتماالت را تحتنوبه خود باید به این تغییرات واکنش نشان دهند و چالش کارمندان نیز به

یافتن به وضعیت نوآوری در نهایت  های جدید مدیریت در نظر بگیرند. امکان دستارتدوکسی

 ها بر آنهاذینفعانی که این تالشبه گرایش مدیریت، معماری استراتژیک برای تایید نوآوری و  بستگی

 (.1323حسینی و رامین مهر، )شود، بستگی به آنچه در باال گفته شد، خواهد داشتمتمرکز می

 . انواع نوآوری2-9-4

 اداری و فرآیندی تولیدی، نوآوری شامل که است نوع سه بر نوآوری( 6001)1اوجاسالوا دیدگاه از

 است:

 تولیدات ارائه و توسعه به که است تولید برای ابزاری کنندهفراهم تولیدی نوآوری :تولیدی نوآوری 

 است این تولیدی نوآوری از منظور که نمود بیان توانمی. دارد اشاره یافته بهبود و جدید خدمات و

 از مواردی و توسعه و تحقیق به مالی منابع اختصاص جدید، خدمات ارائه در سازمان چه حد تا که

 خدمات ارائه در بودن پیشتاز:  از عبارتند بعد این سنجش کلیدی های شاخص. است پیشتاز قبیل این

 در ها تیم و افراد آموزش قالب در جدید تولیدات خدمات توسعه برای تالش  جدید، تولیدات

 (. 1320 چوپانی،) مشتریان از جدیدی های گروه برای( خدمات) کاال توسعه سازمان،

                                                           
1.Ojasalo 
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 ها هزینه جویی صرفه و کیفیت بهبود و حفظ جهت در را ابزاری فرایندی آوری نو :فرایندی نوآوری

 تولید، یافته بهبود یا جدید هایروش اتخاذ برگیرنده در و( 6001 ،1جیمنز و جیمنز)کند می فراهم

 . است خدمت تحویل یا توزیع

 کار به را جدیدهای  تکنولوژی سازمان میزان چه تا که است این فرآیندی نوآوری از منظور واقع در

 این سنجش کلیدی هایشاخص. گذاردمی آزمایش بوته به را کار انجام جدید هایروش و گیردمی

  امور، انجام برای جدید هایروش و هاراه جستجوی خدمات، یا تولید فرآیند در تغییر: از عبارتند بعد

 (.1321تیموری، حسینی نیا و تولید) جدید های روش و ها راه ارائه در بودن پیشتاز

 و جیمنز) دارد اشاره جدید سازمانی اشکال و هاسیاست ها،رویه به اداری نوآوری :اداری نوآوری 

 مرتبط عوامل دیگر و منابع تخصیص ها،سیاست که است تغییراتی شامل نوآوری این (.6001جیمنز، 

 که است این اداری نوآوری از منظور واقع در دهد. می قرار تأثیر تحت را سازمان اجتماعی ساختار با

. کنندمی استفاده کردن اداره در...  و مدیریتی نوین هایسیستم از سازمان مدیران میزان چه تا

 های سیستم مانند)جدید اداری هایسیستم جستجوی: از عبارتند بعد این سنجش کلیدی هایشاخص

 اداری های سیستم گیری بکار جدید، اداری هایسیستم ارائه در بودن پیشتاز ،...( و استخدام جذب،

 جدید. سازمانی درون روابط و ساختارها ایجاد جدید،

 . رفتار نوآورانه2-9-4

 حین در و زمان طول در فرد توسط های جدیدایده اجرای و توسعه از است عبارت نوآورانه رفتار

 متشکل فرآیندی بلکه نیست مجرد عمل نوآورانه یک سازمان. رفتار یک درون در سایر افراد با تعامل

که  کندمی ( پیشنهاد1221(. نوناکا)1322است)زنداگاهی ،  یکدیگر با مرتبط فرعی از فرآیندهای

 دانش این وقتی و باشد شریک سازمان خود با دانش در کار نیروی که افتدمی اتفاق زمانی نوآوری

 که آمد خواهد وجود به صورت واگرا به چه و همگرا صورت به چه جدید بینشی پدید آمد، مشترک

 رفتار که، گفت توانمی مجموع دهد. در افزایش را سازمانی توانست نوآوری خواهد مجموع در

 به را سازمان عملکرد ارتقای سطح که است بازار در موفق و سازنده نو، تغییرات به معنای نوآورانه

 (.1321بیرانوند و سازور، دارد) دنبال
                                                           
1. Jimenz & Jimenz 
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 پیچیده، رفتار یک به عنوان کار محیط در فردی نوآورانه رفتار (،6001)1جانسن دیدگاه اساس بر

 . ایده به کردن عمل و ایده، از پشتیبانی ایده، تولید: شودمختلف می رفتار سه شامل

 شده، خلق هایایده و هااز فرصت برداری بهره چون رفتارهایی از متشکل نوآورانه کاری رفتارهای

-و ایده هافرصت از برداریبهره. (1321شود)صالحی و دانایی فر، می آنها سازیکاربردی و حمایت

 هاحل و راه هاایده ایجاد و نوآوری منظور به هافرصت تشخیص و وجو جست شامل شده خلق های

 در را شده های ایجادایده افرادی یا فرد هاایده از حمایت در. شودمی هافرصت از کردن استفاده برای

 محصول(. دهند)قهرمانمی قرار حمایت و تشویق مورد سازمان

 آزمایش، توسعه، شامل فرآیند این. شوند عملی شده حمایت هایایده شودمی سازی باعثکاربردی 

 بهبود صورت به توانمی را نوآورانه کاری رفتارهای. شودمی ایده سازیتجاری سازی واصالح

 است، تأثیرگذار سازمان کل و فرآیندها محصوالت، بر که جدید هایایده توسعه اساسی تدریجی

 (.1322کرد)بهادری و دهگان،  تعریف

 نیست؛ بلکه کارمندان بیشتر کارکنان( کاری )وظایف شغل از بخشی معموالً نوآورانه کاری رفتارهای

 در شرح خاص طور به که اختیاری رفتارهای به که شوندمی شناسایی فرانقشی وظایف صورت به

 رفتارهای کاری. شوندمی سازمان منافع افزایش باعث رفتارها این. کنندمی اشاره نیست، شغل

 پیشنهادی کارکنان هایبرنامه و سازمانی کارآفرینی دائمی، تغییرات مستمر، بهبود همچون نوآورانه

 سودمند و بدیع هایتولید ایده با فردی است. نوآوری نوین دولتی مدیریت ضروری عناصر از یکی

(، 6006استرانگ) و گدیس (، اسکات،6006مامفورد) همچنین،. شودمی شروع مختلف هایحیطه در

 :اندکرده تقسیم بعد 6 به را نوآورانه رفتارهای

 نو هایایده آزمودن و ارائه( الف

 کردن عملی نهایت در و پشتیبانی تولید، با ترکیب، توانندمی افراد. هاایده این سازیپیاده و اجرا( ب 

 (.1321باشند)نعامی و شناور،  نوآوری داشته انتظار زمان هر در هاایده

 های کاری،نقش درون جدید هایایده سازیعملی و ترویج خلق، صورت به نوآورانه کاری رفتارهای

، 1کیچولویلسون و شود) می تعریف نقش عملکرد افزایش منظور به هاسازمان یا کاری هایگروه

                                                           
1.Jansen 
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 و ابداع ابتکار به دستیابی تسهیل فرآیند عنوان به نوآورانه کاری رفتارهای دیگر، تعریفی (. در6017

 .شودمی تعریف استفاده( )قابل مفید و جدید خدمات یا محصوالت و ها رویه فرآیندها، ها، ایده

 نوآورانه به کاری رفتارهای. نیست خطی رابطه یک اساس بر عموماً جدید و مفید های نگرش ابداع

 آن تعبیر کارگیری به و ایده در مشارکت ایده، خلق شامل قبول قابل ای چندمرحله فرآیند یک عنوان

 . شودمی

 . فرآیند رفتار نواورانه در سازمان2-9-5

 رفتاری هایفعالیت مرحله  از ایپیوسته هم به ایمجموعه را نوآورانه رفتارهای جدید هاینگرش

 :شامل که اندکرده قلمداد

 مسئله؛ شناخت.  1 

 ایده؛ خلق.  6 

 پیشبردایده؛.  3 

 ایده تحقق.  1 

 کاری رفتارهای دهنده هستند، ارائه ایده خلق و مسئله شناخت از متشکل که اول مورد دو. است 

 افراد که جایی یعنی شود؛مربوط می عملگرا کاری رفتارهای به آخر مورد دو. باشند می گرا خالق

 هاینقش در را آنها و کنند سایرین منتقل و همکاران به را خود جدید های ایده تا کنندمی تالش

 قادر و دارند تمایل که افرادی کنندمی پژوهشگران پیشنهاد. سازند عملی سازمان کل و هاگروه کاری،

 سپس دهند؛ گسترش خود شغلی الزامات هایاز حوزه فراتر را خود مشارکت کنند نوآوری هستند

 .(6016)وبر، سازند عملی را نوآوری مداوم جریان

 

 نوآورانه عملکرد سنجش های . شاخص2-9-6

 :است بوده مدیران ویژه توجه مورد زیر های شاخص

 است. شده عرضه بازار به که جدیدی خدمات/  محصول تعداد( 1 

 بازار تا ایده زمانی فاصله( 6 
                                                                                                                                                                          
1.Dorner & et al 
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 هزینه کاهش یا عملکرد بهبود( 3 

 (.6011، 1اربانو و آپاریسیوشده) ثبت اختراعات تعداد( 1 

 نوآوری ایجاد بر گذار تأثیر . متغیرهای2-9-7

 مهمترین از انسانی منابع توانایی و فرهنگ سازمانی، ساختار( 1311) چاوشی و اسحاقی دیدگاه از

 .هستند نوآوری ایجاد در گذار تأثیر عوامل

 سازمانی ساختار 

 بیان را گزینه سه توانمی ساختاری های متغیر به توجه با گرفته، صورت های پژوهش مبنای بر 

 آنها کاری تخصص زیرا ،دارند نوآوری بر مثبت تأثیر ارگانیکی ساختارهای که این نخست: نمود

 همچنین. است مکانیکی ساختارهای از بیشتر آنها در تمرکز عدم و دارند کمتری قوانین است، ترپایین

 بیشتر کند، می آسانتر را هانوآوری پذیرش قدرت که را کردن بارور و انطباق قدرت پذیری،انطباق

 مدیران به منابع فراوانی. است نوآوری در کلیدی عامل فراوان منابع به دسترسی که این دوّم. کنند می

 ارتباط نهایت در. بپذیرند را ها شکست و نمایند هزینه نوآوری برای بتوانند که دهدمی را توانایی این

 نوآوری برابر در احتمالی سدهای شکستن به سازمانی خطوط متقابل کنش در تسریع با واحدها بین

ندارد)صالحی  وجود آنها به ارشد مدیران تعهد بدون عامل سه این از یک هیچ البته. رساند می مدد

 (.1321کردآبادی و همکاران، 

 سازمانی فرهنگ

 و ها موفقیت به کنند،می تشویق را کردن تجربه آنها. دارند مشابه فرهنگی نوآور های سازمان 

 ویژگی هفت نوآور فرهنگ یک. نمایندمی تجربه کسب اشتباهات از و دهند می پاداش ها شکست

 برابر در بردباری کم، بیرونی هایکنترل عملی، غیر امور در شکیبایی ابهام، پذیرش: از عبارتند که دارد

 (.1321باز)نمامیان و فیض اللهی،  نظام بر تأکید و نتایج بر تأکید برخوردها، در شکیبایی ها، سختی

 انسانی منابع های متغیر 

                                                           
1.Urbano & Aparicio 
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 دانش توسعه و آموزش امر به فعاالنه نوآور، هایسازمان که یابیممی در انسانی منابع مقوله در 

-می فراهم عالی سطح در شغلی امنیت خود کارکنان برای پردازند،می روزآمد ایگونه به خود اعضای

. باشند پذیر تغییر که دهندمی جرأت افراد به و دهند کاهش را اشتباه خاطر به اخراج از ترس تا آورند

 سبب نوآوری متغیرهای عنوان به شده یاد گانه سه عوامل که است هاییمحرک نیازمند نوآوری فرآیند

 (.6011،  1موتان، محمد و قزالیشوند)می سازمان در تحرک ایجاد

 ( بخش دوم: کیفیت فراگیر2-2

 در این بخش به ارائه تعاریف و مفاهیم مرتبط با کیفیت فراگیر پرداخته شده است:

  کیفیت مفاهیم و . تعاریف2-2-9

کند که اساساً نامحسوس بوده و خدمت، فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می

ای است خدمت نتیجهمالکیت چیزی را در بر ندارد؛ نتیجه ممکن است محصول فیزیکی باشد یا نباشد.  

دهد.  تولید که مشتریان خواستار آن هستند. خدمت، کاری است که فردی برای فرد دیگر انجام می

حصول منفرد یا عنصری مهم از محصولی منفعت اساساً ناملموس، یا به خودی خود به عنوان یک م

ابراهیمی و سازد)ملموس که به واسطه شکی از مبادله، نیاز شناخته شده مشتری را برآورده می

 (.1323همکاران، 

های کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما خدمت فرایندی است، مشتمل بر یکسری از فعالیت

های مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کاالها و یا سیستمنه الزاماً همیشگی، در تعامالت بین 

 (.  1322ارائه کننده خدمت، روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشند)بهشتی نیا و ترک زاد، 

شود: کیفیت درباره کیفیت تعاریف زیادی ذکر شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می

ده بودن خدمت یا کاال برای استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، عبارت است از آما

 در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمت است. 

خواهد ندارد. به عبارت دیگر یک کیفیت هیچ معنا و مفهومی بجز هر آنچه که مشتری واقعاً می

زهای مشتری انطباق داشته باشند. کیفیت باید به ها و نیامحصول زمانی با کیفیت است که به خواسته

  (.1321توکلی مقدم و همکاران، عنوان انطباق محصول با نیاز مشتری تعریف شود)

                                                           
1. Motan, Mohammad, Ghozali 
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ها و خصوصیات کند: تمامیت ویژگیالمللی، کیفیت را اینگونه تعریف میسازمان استانداردهای بین

 (.1321ریان را دارد)دادمند، محصول یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای مشت

 . کیفیت خدمات2-2-2

 سیستم بخش از کاربران توسط شده دریافت پشتیبانی کیفیت» عنوان به سنتی طور به خدمات کیفیت

 و پیت (. 6012، 1شود)شارما و شارما می تعریف «اطالعات فناوری پشتیبانی سیستم و اطالعاتی

 در مهم مقیاس یک عنوان به توان می را خدمات کیفیت که کردند تاکید 1221 سال در همکاران

این،  بر عالوه. است شده حاصل مهم این که شویم مطمئن تا گنجاند اطالعاتی سیستم اثربخشی

 به متعددی مسائل است ممکن بانک همراه های درگاه از استفاده در که کرد نشان خاطر (،6006فن)

 به ادراکی مشکالت و استفاده قابلیت مانند همراه تلفن دستگاه یک فیزیکی های محدودیت دلیل

 کیفیت است شده (، مشاهده6013دنگی) و کوروور توسط که همانطور ترتیب همین به. آید وجود

 کاربران شده ادراک لذت زیرا بگذارد تاثیر بانک همراه از استفاده در کاربر تجربه بر تواند می خدمات

 کند پاسخدهی و اعتماد غیرقابل سیستم دلیل به است ممکن همراه تلفن پرداخت های سیستم از

 .یابد کاهش

تر شدن افزایش کیفیت خدمات از طریق بهبود عملکرد کارکنان یکی از راههای مناسب برای رقابتی

توان آنها را استاندارد نمود. به دلیل همین هاست. البته معموالً خدمات ناملموس هستند و نمیسازمان

رزیابی کیفیت خدمات عمدتاً امری ذهنی است و به میزان زیادی به مشتریان بستگی دو ویژگی، ا

  (.1322حق شناس و جمشیدیان، دارد)

سازی کیفیت خدمات وجود در ادبیات مدیریت و بازاریابی هنوز توافق واحدی برای تعریف و مفهوم

توسط مشتری را این گونه توانیم به طور ساده کیفیت خدمات ادارک شده ندارد. با این حال می

 تعریف کنیم:

دهند و نوعی قضاوت که مشتریان براساس ادراک خود پس از یک فرایند دریافت خدمت انجام می»

)تاج « کنند.اند مقایسه میبدین وسیله آنها انتظارات خود را با خدماتی که دریافت آن را ادراک نموده

کیفیت خدمات به دو عامل وابسته است: خدمات مورد  با توجه به این تعریف،(. 1321زاده و محقق، 

                                                           
1.Sharma & Sharma 
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-کند که تجارب قبلی در رابطه با یک خدمت می( بیان می1211)3شده گرونروز 6و خدمات ادراک 1انتظار

توانند بر انتظارات یک مشتری اثرگذار باشند؛ در حالیکه خدمات ادراک شده ناشی از ادراک مشتریان از 

خود خدمت است. در واقع، کیفت خدمات نوعی نگرش است که با رضایت مشتری مرتبط است، ولی نه 

 (. 1321احمدی، معادل آن، و ناشی از مقایسه انتظارات مشتریان با عملکرد سازمان است)حقیقی کفاش و 

(، پنج بعد اصلی کیفیت خدمات 1211) 1براساس ایده شکاف میان انتظارات و ادراکات، پاراسورامان

مقیاسی ایجاد  1211را مشخص کردند و بر همین اساس آنها، جهت سنجش کیفیت خدمات در سال 

افته است و در معروف است. این مدل مقبولیت زیادی در سطح جهان ی 1نمودند که به مدل سروکوآل

های ها و فروشگاهها، خرده فروشیصنایع خدماتی مختلف از قبیل مدارس پزشکی، بیمارستان

ها و ... مورد ها، هتلها، مؤسسات گردشگری، بانکای، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهزنجیره

-فیت خدمات میاستفاده قرار گرفته است؛ و در واقع هنوز هم پر کاربردترین ابزار برای سنجش کی

و عوامل  2، همدلی1، اطمینان خاطر7، پاسخگویی2باشد. ابعاد این مدل عبارتند از قابلیت اعتماد

  (.1323حسینی و رامین مهر، اند). این ابعاد به همراه تعاریف آنها در ادامه مشخص شده10ملموس

مواردی که به وسیلة عوامل فیزیکی و ملموس: این شاخص با جذابیت تسهیالت، تجهیزات و  -1

رود به همراه پاکیزگی و آراستگی ظاهر کارکنان ارائه دهنده خدمات در شرکتهای خدماتی بکار می

 ارتباط است.

قابلیت اعتماد: این شاخص بدین معنی است که شرکت خدماتی برای مشتریان خود خدمات  -6

مچنین آن خدمات را در زمان موعد دهد هدقیق، در اولین بار، و بدون کوچکترین اشتباهی ارائه می

 دهد.که قول داده است، تحویل می

پاسخگویی: بدان معنی است که کارکنان شرکت خدماتی مایل به کمک مشتریان و پاسخ دادن به  -3
                                                           
1- Expected  

2- Perceived 

3- Gronroos 

4- Parasuraman 

5- SERVQUAL (SERVICE QUALIT Y) 

6- Reliability 

7- Res ponsivness 

8- Assurance 

9- Empathy 

10- Tangibles 
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 باشند.تقاضاهای آنها و مطلع ساخن آنها از زمان فراهم شدن خدمات و ارائه خدمات فوری می

دهد و این است که رفتار کارکنان به مشتریان شرکت اطمینان خاطر میاطمینان خاطر: به معنی  -1

کنند. همچنین به این معنی است که کارکنان معموالً اینکه مشتریان در شرکت احساس امنیت می

 های مشتریان هستند.مؤدب هستند و دارای دانش الزم برای پاسخگویی به سوال

کند، با توجه به بهترین عالئق مشتریان را درک می همدلی: بدین معنی است که شرکت مشکالت -1

 (.1321بیرانوند و سازور، کند و دارای ساعات کاری راحتی است)مشتریان عمل می

 ( ابعاد کیفیت خدمات 1-6جدول 

 تعریف ابعاد کیفیت خدمات

 قابلیت اعتماد
موعود، در واقع، این بعد به برآورده توانایی انجام خدمات تعهد شده به طور مطمئن، دقیق و صحیح در زمان 

 گردد.گذاری، رسیدگی به شکایات و ... بر میساختن تعهدات درباره تحویل خدمات، قیمت

 پاسخگویی
های کارکنان خدماتی مبنی بر تمایل به کمک به مشتریان و فراهم ساختن سریع خدمات، این بعد بر نگرش

 تقاضاها، سواالت و شکایات مشتریان تأکید دارد.مالحظه و توجه نسبت به پاسخگویی به 

 دانش، ادب و توانایی کارکنان جهت ایجاد اعتماد و اطمینان خاطر در مشتریان اطمینان خاطر

 درک مشکالت، همدردی و توجه فردی به مشتریان. این بعد به نگرش به مشتریان به عنوان انسان تأکید دارد. همدلی

 عوامل ملموس
ر عناصر فیزیکی خدمات داللت دارد. جذابیت تسهیالت، تجهیزات، آراستگی ظاهر کارکنان، ظاهر این بعد ب

 مناسب، موارد مکتوب و ... از جمله عوامل ملموس هستند.

 

 . کیفیت خدمات داخلی2-2-3

شود را مورد سنجش قرار داده مدل کیفیت خدمات فقط خدماتی را که به وسیلة مشتریان استفاده می

گذارند که بیشتر به ای از عوامل تأثیرگذار نیز بر رضایت مشتری تأثیر میکند. اما دستهبندی میطبقهو 

نامند. با کنند، که آنها را عوامل کیفیت خدمات داخلی میصورت عوامل درون سازمانی عمل می

-یت مشتری میهای الزم برای رسیدن به رضاسنجش کیفیت این عوامل مدیران قادر به تعیین فعالیت

سازد به جای برخورد انفعالی در مقابل رضایت مشتری به صورت باشند. این دانش مدیران را قادر می

 (.1327خادم، فعال عمل نمایند)زیاری و 

کیفیت خدمات داخلی به معنای رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از ارائه دهندگان خدمات داخلی 

 است و اجزاء آن عبارتند از:
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-ابزارها )تجهیزات(: تجهیزات و ابزارهایی که برای خدمت به مشتری از سوی سازمان ارائه می -1

 های اطالعاتی است.شود و شامل اطالعات و سیستم

 کار گروهی: وجود همکاری میان افراد و بین واحدها در هنگام ضرورت -6

 نهاحمایت مدیریتی: کمک مدیران به کارکنان برای کمک در خدمت دهی آ -3

 همسویی اهداف: همسویی اهداف مدیران ارشد با کارکنان خط نخست -1

 ارتباطات: ارتباطات افقی و عمودی درون سازمان در هنگام لزوم -1

 پاداش و شناسایی: پاداش یا شناسایی کردن افراد در قبال عملکرد خوب -2

 آموزش: آموزش مفید، اثر بخش و نقص به شغل و به موقع -7

 کند.هایی که خدمت دهی به مشتری را تسهیل میها و رویهها: خط مشیها و رویهخط مشی -1

خودخواه، شان در ارائه خدمت بهتر به مشتری )قابلیت خدمت: احساس کارکنان در مورد توانایی -2

 (.1322ستاری و اسکندرپور، 

خدمات داخلی و ( به بحث و بررسی اجزاء کیفیت 1223) 3( و هارت1221) 6(، بری1220) 1هسکت

اند. هر چند این محققان کیفیت خدمات داخلی را از اثرات آن بر کارکنان و رضایت مشتری پرداخته

ها برای ارائه نظر دارند که تالش سازماننگرند اما همگی بر این نکته اتفاقهای متفاوت میدیدگاه

شان شروع شود. بحث اخلیکیفیت خدمات به مشتریان خارجی باید با تأمین نیازهای مشتریان د

 است که در چارچوب یک مدل به صورت زیر آمده است. « سود -خدمت»هسکت مبتنی بر زنجیره 

 شود که این خود باعث رضایت کارمند می -6هدایت به سوی کیفیت خدمات داخلی منجر به  -1

مشتری و وفاداری  -1رضایت مشتری ونیل به  -1خدمات دهی با ارزشی باال و نتیجتاً  -3

 (.1321محمدی و احمدی، گردد)سرانجام سود و رشد سازمانی می

 . مدیریت کیفیت2-2-4

 چیزی عنوان به را کیفیت( 1223)1سالیس. است استاندارد با تناسب میزان با برابر کیفیت ، گذشته در

                                                           
1. Hesket 

2. Berry 

3. Hart 

4 . Salis 
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 کیفیت نوعا. باشد او های خواسته و نیازها از فراتر و مشتری رضایتمندی موجب که کردند تعریف

 یک از. است کننده گیج بسیار آن گیری اندازه حیطه و است متنوعی گیری اندازه های مقیاس دارای

 و ها هزینه کاهش ، سرمایه بازگشت و شده کسب بازار سهم کننده تایید را کیفیت توان می دیدگاه

 اهمیت بر که دارند وجود زیادی سازمانهای. دانست استراتژیک عملکرد بهبود و کیفیت بهبود

 (.6011، 1سانتوس، لوییز و سیدنی)کنند می تاکید محصوالت و خدمات کیفیت افزایش

 به آکادمیک علوم و صنعت در را زیادی توجهات گذشته دهه دو طی جامع کیفیت مدیریت مقوله

 فلسفه و مفاهیم ترین پردوام و مشهورترین از یکی جامع کیفیت مدیریت .است کرده جلب خود

 تاریخ در عمیقی و شگرف اثرات که بوده گذشته قرن پایان در مدیریت مدرن و یافته توسعه های

 جامع کیفیت مدیریت اجرای پیرامون مختلف مطالعات بر مروری. است داشته جدید کارهای و کسب

 فعالیت در را جامع کیفیت مدیریت اصول که هایی سازمان اغلب که دهد می نشان ها سازمان در

 مفاهیم توسعه. اند شده مند بهره مختلف های زمینه در آن اجرای مزایای از اند برده بکار خود های

 به کیفیت کنترل از ، سازمانی ارزیابی فرایندهای در جهت تغییر ایجاد باعث جامع کیفیت مدیریت

 مدیریت مفاهیم توسعه. اند شده جامع کیفیت مدیریت اصول اساس بر و کیفیت تضمین سمت

 ها کارخانه تولیدی های بخش از که است آن متفاوت و متنوع کاربردهای از بازتابی جامع کیفیت

 (.1326 میرزاده،)اند نموده پیدا گسترش سازمانی های فعالیت سایر از وسیعی های بخش به و شروع

 ها، فرایند برای شده استفاده های روش و رفتار مستمر بهبود یعنی کیفیت ، دمینگ عقیده به

 کنندگان مصرف انتظارهای تامین سپس و درک معنای به دیگری منظر از و خدمات، و محصوالت

 نه و نیازها با همنوایی یا و استفاده و هدف برای مناسب را کیفیت او.باشد می محصوالت بهبود برای

 یافته توسعه فرایند یک را کیفیت نیز دیگری محقق. نامیدند محصول زیبایی و ظرافت یا و مرغوبیت

 مدیریت بنیاد. کنند می تلقی اخالق مثابه به نهایت در و گوید می مشتری که آنچه و سازمان در

 یا و ایشان های ایده اساس بر و است گرفته نشات جوران و دمینگ از عمده طور به جامع کیفیت

 شکل جامع کیفیت مدیریت از گیری بهره برای طرح قابل اصول جامع کیفیت مدیریت مبانی توسعه

 میان در رایج رویکرد است، شده ارائه جامع کیفیت مدیریت از متعددی تعاریف. است گرفته

 مفهوم نوعی را جامع کیفیت مدیریت آنها که است اینگونه جامع کیفیت مدیریت زمینه در متخصصان

                                                           
1. Santos , Luiz , Sidnei 
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 می منجر عالی سطح در عملکرد به و هستند مرتبط یکدیگر به سازمان در که دانند می روشن

 آن اساسی مفروضات در اما دارد، وجود تعاریف در هایی تفاوت چه اگر. (1321)پورمقدم، شود

 :کرد تقسیم بخش دو در توان می را جامع کیفیت مدیریت رو این از. دارد وجود توافق

 مدیریت :شود تقسیم بعد 6 یا عمده بخش 6 در توان می را جامع کیفیت مدیریت اصلی مفهوم

 مثل اجتماعی های موضوع. سخت یا تکنیکی جامع کیفیت مدیریت و نرم یا اجتماعی جامع کیفیت

 از بازتابی نیز تکنیکی های موضوع و کارکنان درگیری و آموزش کارگروهی، رهبری، و انسانی منابع

 تعریف خوبی به که کاری های روش و عملیاتی جدید های روش و یافته بهبود تولیدی های روش

 پی در را مشتری مندی رضایت و گردیده یافته بهبود خدمات و محصوالت تولید موجب و شده

 .است داشته

 و اجتماعی ابعاد. باشد یکدیگر از جدا تواند نمی تکنیکی یا و اجتماعی جامع کیفیت مدیریت و

 جامع کیفیت مدیریت کلی های ویژگی از بازتابی و باشند مرتبط یکدیگر به باید تکنیکی

 .(1321باشند)فرهنگی، 

 عملکرد به جامع کیفیت مدیریت اصلی مفاهیم بهینه مدیریت که کند می پیشنهاد تحقیقات و مقاالت

 مبتنی هایی فرضیه مبنای بر ارتباطات برای تئوریکی اصلی های یافته. شد خواهد منجر سازمانی بهتر

 مشتری پنهان نیازهای و کند می منتقل مشتری به را برتر ارزش جامع کیفیت مدیریت آن در که است

 (.6012، 1باشد)لوزارمی نیز محیطی تغییرات پاسخگوی و کند می شناسایی نیز را

 . تاریخچه مدیریت کیفیت2-2-5

 از پس های سال در است آمریکایی دانشمند یک که دمینگ ادوارد توسط کیفیت مدیریت اول پایه

 قرار کیفیت کنترل آماری فنون پایه بر آغاز در دمینگ اقامت. شد ریزی پی ژاپن در دوم جهانی جنگ

 می کار نیویورک در بل های آزمایشگاه در او نظر زیر دمینگ که شوهارت والدر توسط که داشت

 کاهش آن نتیجه و یافت انتقال تولید به کیفیت از توجه جهانی جنگ از پس.  بود شده ارائه ، کرد

 بود ژاپن مردم بسیار های رنج شاهد دمینگ جنگ از پس. بود آماری کنترل های روش از گیری بهره

 آماری کنترل های روش زمینه در را خود تعلیمات کرد می احساس آنها به که ای عالقه اساس بر و

 1220 سال در. کنند تولید بهتری و بیشتر های فراورده تا داد یاد ها ژاپنی به و کرد آغاز کشور آن در

                                                           
1. Lowzar 
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 ساده فنون ژاپنی کارگران همچنین. شدند ایجاد کیفیت بهبود منظور به کیفیت کنترل دوایر اولین

 مستمر بهبود فرایندهای در فنون این از که داشتند را آن توانایی که طوری به گرفتند، فرا را آماری

 به جهان دیگر نقاط در جامع کیفیت مدیریت بعدها. نمایند استفاده کارایی و کیفیت افزایش برای

 (.1321پور مقدم، )کرد پیدا رواج غربی اروپای سپس و متحده ایاالت در ویژه

 جامع کیفیت مدیریت فعالیت های حوزه و . مقیاسها2-2-6

 اولیه تحقیقات اساس بر. هستند متفاوت بسیار جامع کیفیت مدیریت گیری اندازه هایمقیاس

 :شود تقسیم کلی بعد 1 در تواند می جامع مدیریت کیفیت معیارهای

 رهبران

 کارکنان

 مشتریان

 (IT) اطالعات تکنولوژی

 عملیات پردازش

 ، عملیاتی های ایده و رهبری های دسته به را جامع کیفیت مدیریت ابعاد دیگری مطالعات در

 مدیریت و کاربردها.  دانش مدیریت و انسانی منابع ، بازار و کارکنان ، توسعه استراتژی مدیریت

 است. شده تقسیم عملکرد عملیات و فرایند مدیریت ، اطالعاتی استراتژی

 :کردند بیان بعد 1 در را جامع کیفیت ( مدیریت6011)1هونگ و وانگ

 داخل کننده، فرهنگ تامین و مشتری بین انسانی، ارتباط منابع مدیریت تعهد و مدیریتی رهبری

 فرایند. سازمانی، مدیریت

 نشان مطالعات.  ندارند همخوانی هم با جامع مدیریت یک اجرای و گرفتن نظر در بدون عناصر این

 این که هایی شرکت به نسبت هستند جامع کیفیت مدیریت دارای که شرکت هایی که است داده

 که کنند می بیان اینگونه آن بر عالوه. می باشند رقابتی مزیت دارای اند، نکرده اجرا را سیستم

 را منفی ارتباط مطالعات از برخی گرچه دارند، سازمانی عملکرد با مثبتی رابطه جامع کیفیت مدیریت

 .(1322کریمی پور و اسماعیل پور، )است بوده زیاد مثبت های ارتباط اما نیست داده نشان نیز

                                                           
1. Hoong & Wang 
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 . ابعاد مدیریت کیفیت2-2-7

 حوزه در و است متفاوتی های مجموعه زیر دارای گوناگون محققان دیدگاه از جامع کیفیت مدیریت

 :گیرد می قرار بررسی مورد تحقیق این در که جامع کیفیت مدیریت عوامل .دارد کاربرد مختلفی های

 .تحلیل اطالعات، منابع انسانی مشتری، مدیریت بر استراتژیک،تاکید ریزی ، برنامهمدیریت فرآیند

 :پرداخت خواهیم آنها از یک هر از مختصری توضیح به ادامه در

 استراتژیک ریزی برنامه

 رقابت سطح در را شرکت و شده موفقیت موجب که است فعالیتی عنوان به استراتژیک ریزی برنامه

 شرایط تحت استراتژیک ریزی برنامه( 6000) 1اندرسون گذشته، درتحقیقات. دهد می قرار پذیری

 های برنامه دیگر و استراتژیک ریزی برنامه. شود می سازمان یک عملکرد افزایش موجب خاص

 که شرکتی که کردند پیشنهاد محققان مطالعات دیگر در. است سازمان تمرکز و توجه نقطه سازمانی

 تواند می شرکت حالت این در.کند می ایجاد را خاصی دانش بگیرد قرار پذیری رقابت سطح در

 در استراتژیک های نکته. دهد انجام استراتژیک های فعالیت و باشد نوآور و کند ایجاد جدید دانش

 برنامه یک داشتن. کند هدایت را سازمان آن طریق از تواند می شرکت که یابد می اهمیت جایی

 این شود، می دانش مدیریت موفقیت به منجر توجهی قابل طور به شرکت یک در خوب استراتژیک

 بیشتر را ها آن و شود می مدیران و کارکنان میان در شوق و شور ایجاد به منجر مشترک انداز چشم

 (.6013، 6مور و فیرهوست)کند می تشویق

 

 مشتری بر تاکید

 نیازهای کردن براورده به مدت بلند در شرکت موفقیت که کردند اشاره( 6000) براها و( 6007) 'سیال

 قرار توجه کانون در باید آنها مشتریان، در ارزش ایجاد برای. دارد بستگی آنها رضایتمندی و مشتری

 تمرکز موضوع بنابراین. کنند برطرف را مشتری مندی رضایت و انتظارها نیازها، باید مدیران. بگیرند

 اطراف محیط. است سازمانی عملکرد ارتقاء برای مناسب های اهرم از یکی رضایتمندی و مشتری بر

 محصول ارائه و نوآوری بر هستند کیفیت بر مبتنی که هایی شرکت رو این از ، است تغییر حال در

 مورد در اطالعاتی باید ابتدا در مشتری، رضایتمندی بر تمرکز برای. دارند بیشتری تاکید جدید های

 در مربوط واحدهای به باید شده آوری جمع اطالعات سپس و شود آوری جمع آنان انتظارهای

                                                           
1. Anderson 

2.Moore & FairHust 
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 به خطی مدیران مثال. شود می سازمان در دانش تقسیم موجب ها فعالیت این. شود ارسال شرکت

 جامع کیفیت مدیریت که گفت توان می طریق این از. دارند نیاز آن های مقیاس و آماری اطالعات

  (.1،6011آنادول و یوسف)شود می دانش تقسیم و ایجاد موجب

 داللت سازمانی وسواس یک به مشتری حصر و حد بی انتظارات با برخورد در جامع کیفیت مدیریت

 و کسب در توفیق جهت مشتری انتظارات و نیازها درک. بیانجامد مشتری رضایت به طوریکه دارد،

 یا خدمت مشتریان به باید سازمان یک. است ضروری موجود کار و کسب حفظ و جدید کار

 برجسته خدمت و موقع به تحویل معقول، قیمت با مشتریان نیازهای تا دهد ارائه کیفیت با محصول

 مورد را خود کیفیت سیستم مستمر طور به است مجبور سازمان ، سطح این به نیل برای. گردد تامین

 (.6011 ،6بوکامچا) گوید پاسخ را مشتری تغییر حال در نیازهای و انتظارات بتواند تا دهد قرار بررسی

 

 فرایند مدیریت

. است مشتریان نیازهای در سریع نسبتا و مداوم تغییر کنونی کار و کسب دنیای های ویژگی از یکی

 این از سریع آگاهی برای الزم کارهای و ساز که دارد بقا شانس سازمانی امروز، رقابت پر تجارت در

 چندانی شانس صورت این غیر در باشد، دارا نیز را آنها به گویی پاسخ توانایی و داشته را تغییرات

 که انددریافته تجربه اثر در و زمان مرور به سازمانها. داشت نخواهد رقابت عرصه در ماندن باقی برای

 به مدار وظیفه های سازمان. برد می بین از را پویایی و انعطاف کار، و کسب در ای وظیفه رویکرد

 سازگار محیط با و دهند نشان انعطاف خود از محیطی تغییرات برابر در توانند می سختی

 ها سازمان به ای وظیفه رویکرد مقابل در که رویکردی(. 1321منگلی و رضایی و صفا، )شوند

 هم به مرتبط های فعالیت سری یک از است عبارت فرایند. است فرایندی رویکرد شود می پیشنهاد

 شناخت از است عبارت محور فرایند مدیریت. شوند می انجام خاص هدفی به رسیدن برای که

 سیستم. است مشتریان نیازهای ساختن برآورده ، هدفشان که کاری و کسب های فرایند مدیریت

 های خواسته با کار جریان این. کند می تمرکز سازمان طول در کار جریان بر محور فرایند مدیریت

 مناسب قیمت با را کیفیتی با خدمات یا کاالها که مشتری رضایت تامین با و شود می شروع مشتریان

 طول در کار چگونه که دهد می نشان فرایند واقع در. رسند می پایان به است، کرده دریافت بموقع و

 (.1321ملک اخالق، ابراهیم پور و نوروزی، )شود می انجام سازمان داخلی ایوظیفه نواحی

                                                           
1. Anadol & Yousef 

2. Boukamcha 
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 .  پیامدهای کیفیت خدمات2-2-8

باشد. آنها ها بایستی بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سود برای سازمانشان میمدیران سازمان

گردد. گذاری در کیفیت خدمات منجر به سودآوری سازمان میبایستی به این باور برسند که سرمایه

 (6011، 1لیکن بایستی در نظر داشت که ارتباط بین کیفیت خدمات و سود یک رابطه ساده نیست)چن

)برای مثال، بدست  6پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود، بین اثرات تهاجمی

 های ترفیعی( تمایز قائل )حفظ مشتریان، کاهش هزینه 3تدافعی آوردن سهم بازار بیشتر( و اثرات

اند. در شکل زیر ارتباط بین کیفیت خدمات و سود که مشتمل بر هر دو اثر است، نشان داده شده شده

است. بهبود کیفیت خدمات منجر به جذب مشتریان جدید )اثر تهاجمی( شده و همچنین سازمان را 

 (.6011، 1اش را حفظ نماید. )اثر تدافعی()چن و هوکنونیسازد تا مشتریان قادر می

ها و دستیابی به تواند به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانکیفیت خدمات می

مزیت رقابتی پایدار کمک کند. کیفیت باالی خدمات به عنوان عامل اساسی در سودآوری بلندمدت نه 

 (.6012، 1کمیسونرود)های تولیدی نیز به شمار میبرای سازمان های خدماتی بلکهتنها برای شرکت

حتی در برخی از صنایع تولیدی کیفیت خدمات دارای اهمیت بیشتری نسبت به کیفیت محصول به 

رود. یکی از اثرات مستقیم ارائه خدمات با کیفیت بهبود توانایی سازمان جهت ارضای شمار می

باشد چرا که سازمان دریافته است که مشتریان خواهان چه خش مینیازهای مشتریان به صورتی اثر ب

همچنین ارائه خدمات بهتر به مشتریان  (.1321زارعی، فارسی زاده و سیاه سرایی، خدماتی هستند)

گردد. دیگر اثر باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهان به دهان مثبت به مشتریان بالقوه می

-یش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی کارا به مشتریان میمستقیم کیفیت خدمات، افزا

باشد، چرا که سازمان دریافته است که مشتریانش چه خواسته و نیازهایی دارند لذا از خدمات 

 (.6012، 2کووین و گرییننماید)غیرضروری کاسته و یا آنها را حذف می

                                                           
1 .Chen 

2- Offensive effects 

3- Defensive effects 

4 .Chen & Hu 

5. Camison 

6. Covin & Green 
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 . اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت2-9-1

، لیکن عدة «باشدکارکنان مهمترین دارائی آنها می»برند که بسیاری از سازمانها این جمله را به کار می

در کتابش با  1ها، حقیقتاً به این جمله معتقدند. هال روز نبلوثقلیلی از مدیران عالی اینگونه سازمان

تدائاً بایستی بر کارکنانشان تأکید و کند که سازمانها اببیان می 6«مشتری در رتبه دوم قرار دارد»عنوان 

تنها وقتی که افراد احساس کنند که در چشم فرد دیگری اول »کند تمرکز داشته باشند. وی بیان می

 (.1321)شفیعی و همکاران، « توانند صادقانه این احساس را با دیگران تسهیم کنندهستند، می

های ایفا شده توسط تمایل داریم که تا نقشکه تماس باالئی الزم است، ما  3در مواجهات خدمتی

های عملیات به خاطر بسپاریم، در بسیاری از اوقات کارکنان کارکنان جلو باجه را بیش از سایر جنبه

(. در واقع به دلیل ویژگی تفکیک ناپذیری خدمات، 6012، 1کلیری و کویینبخشی از خدمات هستند)

از خدمت ارائه شده جدا نداشیم. یک کارمند واحد ممکن ما تمایل داریم که ارائه کننده خدمت را 

است چندین نقش را ایفا کند، مثالً به عنوان بخشی از خدمت دریافت شده، بخشی از سیستم توزیع، 

مشاور و بازاریاب عمل کند. در واقع کارکنانی که در تماس با مشتریان هستند تواماً بایستی هم به 

( از یک طرف 6011، 1سانتوس و همکارانی توجه داشته باشند.)اهداف عملیاتی و هم بازاریاب

کارکنان بایستی خدمت را تولید ارائه کنند و در حقیقت بایستی تولید کننده باشند. و از طرف دیگر 

آنها مسئولیت بازاریابی را نیز بر عهده دارند. همچنین ممکن است از نگاه مشتریان کارکنان به عنوان 

، 7وبره خود یکی دیگر از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات است( به شمار روند))ک 2شواهد فیزیکی

آنها به  ،کنندای در ارائه خدمت ایفا میتوان گفت: کارکنان نقش سه گانه(. بطور خالصه می6016

کنند. این چند گانگی یا ، و بخشی از خدمت، ایفای نقش می2، بازاریاب1عنوان متخصصان عملیاتی

                                                           
1- Hall Rosenblatt 

2- The customer comes second 

3- service encounters 

4 . Lupo 

5 . Brautco 

6. physical evidence 

7. Ro 

8. operations specialist 

9. marketer 
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هایی که مواجهه در نتیجه سازمانبین کارکنان منجر شود.  6ممکن است به تضاد نقش 1کثرت نقش

 تریگیرانه(. تمایل به مدیریت محکمتر و سخت6013، 3والس و گوپتا و موسیای دارند)خدمت گسترده

را هایی که اینگونه نیستند دارند و از آنجا که عنصر انسانی، ثبات در ارائه خدمت نسبت به سازمان

 سازد.  وری را مشکل میسازد، بنابراین مسئولیت آنه برای بهبود کیفیت و بهرهتر میمشکل

گذاری مستقیم در گذاری در نیروی انسانی جهت افزایش کیفیت خدمات برابر سرمایهبنابراین سرمایه

توانند مستقیماً میباشد. از آنجا که کارکنان بیانگر سازمان هستند و ای میبهبود محصوالت کارخانه

نمایند. همچنین آنها ها را ایفا میرضایتمندی مشتری را تحت تأثیر قرار دهند، آنها نقش بازاریاب

بخشند و از دیدگاه تبلیغی، بیلبوردهای متحرک سازمان به بصورت فیزیکی محصول را جسم می

 (.6011، 1چمت و ماتروند)شمار می

کنند. شود چرا که آنها در مرز سازمان فعالیت مییاد می 1ز گستراناز کارکنان جلو باجه به عنوان مر

های داخلی سازمان هستند. کارکنان مرز گستران، عامل اتصال مشتری خارجی و محیط با عملیات

اش جلو باجه نقش مهمی در درک، باالیش و تفسیر اطالعات و منابع، از سازمان و نهادهای بیرونی

 (.6010، 2دارد)مک دوگال و لوستگ

 گیری بازار( بخش سوم: جهت2-3

 است:ها پرداخته شده، رویکردها و مدلبازار  گیریجهتدر این بخش به ارائه مفهوم 

 ( تعاریف و مفاهیم2-2-9

 برای را نامحسوس و محسوس منابع ها شرکت آن در که است ای یکپارچه فرایند بازار گیریجهت

 و رقابتی برتری برای محصوالت نسبی تمایز یک به دستیابی مشتریان، خاص نیازهای پیچیدگی درک

 و یکپارچه هایفعالیتبازار  گیریجهت. برندمی کار به مناسب برند کیفیت یک به دستیابی نهایت در

 باعث و شوندمی طراحی شرکت منابع و دانش جمعی، هایمهارت اعمال برای که هستند منسجمی

                                                           
1. multiplicity of roles 

2. Role conflicts 

3 . Sacks et al 

4 . Un & Laio 

5. Boundary spanner 

6 . Macdougall & Levestege 
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 کمک به شرکت بخشندومی بهبود را شرکت خدمات و کاال ارزش و شوندمی بازار نیازهای شناسایی

 جهت در بازار هایفرصت از و دهد تطبیق بازار متغیر شرایط با را خود تا است قادر هاقابلیت این

 شرکت یک خاص هایتوانایی دهنده نشانبازار  گیریجهت. نماید استفاده رقابتی تهدیدهای با مقابله

 حفظ باعث که است توسعه حال در بازارهای هایآمیخته و هااستراتژی هدف، بازارهای شناسایی در

 (.6016، 1گردد)مرگان و وردهایزمی وفادار مشتریان با ارتباط

 مزیت و است برتر مالی عملکرد ایجاد هاشرکت هدف که شده بیان رقابت نسبی مزیت نظریه در

 عملکرد به دستیابی برای استراتژیک هایدارایی از استفاده و حفظ اکتساب، وسیله به شرکت رقابتی

 در مالی نتایج به منابع تبدیل فرآیند بوسیله رقابتی مزیت دیگر، عبارت به. آیدمی دست به مالی

 و شرکت رقابتی مزیت مالی نتایج به منابع تبدیل قابلیت بنابراین. شودمی تعیین منابع سطح با مقایسه

 گردش تسریع تقویت، با سهامداران برای تواندمی بازاریابی ظرفیت. کندمی تعیین را آن عملکرد

 .کند آفرینی ارزش نقد وجوه گردش هایریسک کاهش و نقد وجوه

 بازار گیریجهت( طبقه بندی 2-2-2

از منظر نظریه پردازان مختلف  بازار گیریجهتهای مربوط به در این قسمت به ارائه انواع دسته بندی

 است:پرداخته شده

 (9187) آنتیال و مولربازار  گیریجهت( 2-2-2-9

 سازمانیظرفیت  که آنجا از اند،شده آمیخته سازمانی فرآیندهای با نزدیکی طور به بازار گیریجهت

 گسترده طور به سازمانی فرآیندهای کنند،می سازمانی فرآیندهای در هافعالیت شدن انجام به کمک

 خارجی محیط از شناخت با خارجی فرآیندهای. گیرند قرار داخلی و خارجی طبقه دو در توانندمی

 و سازمان رقبای موقعیت با ارتباط در حیاتی دیدی که است، مرتبط اجزایش تمام همراه به سازمان،

 افزوده ارزش با محصوالت تحویل با داخلی، فرآیندهای دیگر، طرف از. کندمی فراهم الزم اقدامات

 اهداف برای زیادی کامالً طور به داخلی فرآیندهای. سازندمی برآورده را رقابتی تقاضای که اند مرتبط

 (.6011، 6)کاروالهواند متکی خارجی فرآیندهای به هدایت و

                                                           
1. Mergan & Werdhyz 

2.Carvalhou 
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 فرآیندهای عنوان به ندتوامی بازار گیریجهت آنتیال و مولر نظر اساس بر و بندی، گروه این اساس بر

- ظرفیت به را بازار گیریجهت جامع، بازنگری در آنها. شوند گرفته کار به داخلی خارجی محور کار

 سازمان از هاییقابلیت با خارجی بازار گیریجهت. کردند تقسیم خارجی و داخلیبازاریابی  های

 و تحلیل نظارت، واسطه به سازمان کالن محیط هایویژگی از جامع و کامل تحلیلی انجام برای

 مدیریت داخلی، بازار گیریجهت دیگر، طرف از. است ارتباط در هاجنبه این از کامل شناخت

)مورانت و آنستیس، گیرددربرمی را عملیاتی و بازاریابی مدیریت و کارکردی یکپارچگی استراتژیک،

6017.) . 

 (9114دی) بازار گیریجهت (2-2-2-2

 خارج، به درون ظرفیت شامل دسته سه به فرآیندها تمرکز و رویکرد اساس بر را ظرفیت (،1221)دی

 داخل از خارج به درون ظرفیت .است کرده بندیطبقه پوشایی ظرفیت و داخل به خارج ظرفیت

 در اثربخش مشارکت به و متمرکزند شرکت داخلی هایفعالیت روی بر و یابندمی گسترش هاشرکت

 مالی، مدیریت فناوری، توسعه هایقابلیت تحقیق، و توسعه هایقابلیت مانند کنند،می کمک بازار

 با که دارد هاییفعالیت از دسته آن به توجه داخل به خارجظرفیت  .شوندمی بازاریابی و انسانی منابع

 بازار در مشارکت و شناخت در قابلیت این. کانال اعضای و مشتریان مانند ،ارتباطند در بیرون محیط

 هایقابلیت و مشتری مدیریت هایقابلیت. کندمی کمک روابط برقراری و مشتریان شناخت و

 به خارج هایقابلیت پوشایی، شایستگی. باشندمی داخل به خارج هایقابلیت از ارتباطات مدیریت

 سفارش، قبیل از هاییفعالیت واسطه به آنها. کنندمی یکپارچه را خارج به داخل هایقابلیت و داخل

 توسعه و داخلی ارتباطات جدید، محصول توسعه خدمات، گذاری تحویل خرید، گذاری، قیمت

 .شوندمی اعمال استراتژی

 (2225ورهایز و مورگان) بازار گیریجهت( 2-2-2-3

 را ایوظیفه ظرفیت هشت مورگان و ورهایز. اندشده بندیطبقه متفاوتی وظایف براساس گیریجهت

 :شامل ها ظرفیت این. کنندمی مشخص

 خدمت ارائه و محصول مدیریت و توسعه فرآیند :محصول توسعه های ظرفیت
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 شرکت فروش از مطلوب سود آوردن بدست راهبرد :گذاریقیمت های ظرفیت

 و کارا صورت به که توزیع هایکانال حفظ و فعالیت ارائه برای ایدوره :کانال مدیریت های ظرفیت

 .دهندمی کاالتحویل نهایی کنندگان مصرف و مشتریان به اثربخش

 مشتری درک مدیریت به نسبت توانایی :بازاریابی ارتباطات هایظرفیت 

 مشتری نظر اعمال جهت فعالیت :فروش های ظرفیت

 بازار دانش از استفاده و آوردن بدست جهت ممارست :بازاری اطالعات های ظرفیت

 بهینه را بازار و شرکت منابع که بازاریابی راهبرد خلق در توانایی :بازاریابی ریزیبرنامه های ظرفیت

 کندمی

)خودخواه و منابع توسعه تحقیق به بازاریابی راهبرد تبدیل فرآیند :بازاریابی اجرای های ظرفیت

  (.1322همکاران، 

 (9113گیما) آثاهن بازاریابیگیری جهت( 2-2-2-4

 جامع فرآیند شش شامل که کرد ارائه بازاریابی گیریجهت برای مدلی ، 1223 سال در گیما آثاهن

 مصرف و خریدار نیازهای بتواند که ای گونه به است، مشتریان به دهیخدمت فرآیند، اولین. است

 ایگونه به مشتریان به دهیخدمت که معتقدند بازاریابی محققان از بسیاری. کند برآورد را کننده

 .شود رقابتی مزیت به منجر تواندمی شاخص

 این از. است فروش و بازار سهم رشد به رسیدن در پیشبرد هایفعالیت اثربخشی فرآیند، دومین

 .شودمی استفاده هدف بازارهای با ارتباط برقراری برای هافعالیت

 و کارآ ارتباطی کنندگانتوزیع با بتواند که ایگونه به است قوی توزیع شبکه داشتن فرآیند، سومین

 .کند برقرار موثر

 و مشتری نظرات شناخت برای فرآیند این از. است مشتری با ارتباط برقراری فرآیند، چهارمین

 .شودمی استفاده او با مشارکت

 بررسی و مشتریان پنهان و آشکار نیازهای شناختن برای بازاریابی تحقیقات از استفاده فرآیند، پنجمین

 .رقباست وسیله به شده ارائه خدمات و کاالها
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...  و خدمات تصویر، قیمت، کیفیت، نظر از متمایز محصولی ایجاد در سازمان توانایی فرآیند، ششمین

 .(1312)بیگی نیا و همکاران، است

 بازاریابی  گیریجهت( اهمیت 2-2-3

 دیگر اعضای و مشتریان بین را قوی ارتباطی تا کندمی کمک شرکت یک بهبازاریابی  گیریجهت

 تا کنندمی استفاده را خود هایقابلیت هاشرکت که است این از حاکی بازاریابی ادبیات .کند برقرار

 گیریجهت باشند. نقش شرکت عملکرد با مرتبط و کنند تبدیل بازده و خروجی به را خود منابع

است.  گرفته قرار بحث مورد بازاریابی راهبرد زمینه در رقابتی مزیت برای عنوان منبعی به بازاریابی

 به را سازمانی فرآیندهای تا اندساخته قادر را شرکت ها،قابلیت و هادارایی که اندداشته محققان ابراز

 .نمایند اجرا موثر طور

 به منجر ناملموس و ملموس منابع در رقابتی مزیت که کردند بیان نیز  (،1221)مورگان و  هانت

-می ارائه مشتریان و شرکت به را باالتری ارزش نهایت در و شودمی شرکت برای رقابتی مزیت ایجاد

 . نماید

 موقعیت به رسیدن برای بهتری توانایی کنندمی تأکید کلیدی هایقابلیت توسعه بر که هاییسازمان

 گسترش برای ایزمینه عنوان به هاقابلیت از ایمجموعه بنابراین. دارند آن حفظ و متمایز رقابتی

 . (1321)مرتضوی و سلیمی فر، است الزم سازمانی منافع ایجاد نتیجه در و  بازار پایدار مزیت

 سازمان منابع و مهارت دانش، کارگیری به فرآیند عنوان به رابازاریابی گیری جهت (، 1221)دی

 نیازهای به پاسخگویی و رقابتی تقاضاهای برآوردن خدمات، و کاالها برای افزوده ارزش ایجاد جهت

 بینی پیش و بازار الزامات به تا اندشده مجهز بهتر که هاییشرکت .است کرده تعریف بازار، با مرتبط

. شوند برخوردار بلندمدت سودآوری و باالتر رقابتی مزیت از تا دارند انتظار دهند، پاسخ رمتغی شرایط

 در که است متمایزی هایچارچوب قابلیت ایجاد بر نیست، جدیدی مفهوم که قابلیت اصلی تأکید

 . شودمی نمایان شرکت اولیه مشی خط

 سازمانیم: عملکرد چهار( بخش 2-4

 و اهمیت آن پرداخته شده است:سازمانی در این بخش به ارائه مفهوم عملکرد 
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 . تشریح مفهوم عملکرد2-3-9

ترین  های مدیریتی است و بدون شک مهم های موردبحث در پژوهش ترین سازه عملکرد یکی از مهم

که  طورکلی در خصوص این آید. ولی به حساب می های تجاری به موفقیت در شرکتمعیار سنجش 

نظران وجود  های عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب متغیرها و شاخص

 ندارد.

اساس  صورت کامالً واقعی و بر هایی است که به های عینی عملکرد، شاخص طورکلی، شاخص به

توان به  های عینی عملکرد سازمانی می شود. ازجمله شاخص گیری می ی اندازههای عین داده

گذاری و سود هر  های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه شاخص

شود  هایی را شامل می های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص سهم بازده سهام، اشاره کرد. شاخص

توان به  ها می گیرد. ازجمله این شاخص های ذینفع سازمان شکل می قضاوت گروهکه بر مبنای 

رضایتمندی مشتری، رضایتمندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصوالت جدید و غیره اشاره کرد. در 

ادبیات بازاریابی داخلی پژوهشگران با توجه به شرایط پژوهش از معیارهای مختلف و متفاوتی برای 

های سودآوری و بازده در بازاریابی  اند. در حوزه مالی ارتقای شاخص د استفاده نمودهسنجش عملکر

وری و کاهش هزینه عملیات، عمده اهدافی  ارتقای رضایت مشتری و در حوزه مدیریت عملیات، بهره

گیری عملکرد  (، برای اندازه1222شود. آلفرد و پلهارن) است که در کلیه مطالعات مدیریتی دنبال می

سازمانی از سه معیار اثربخشی سازمانی )کیفیت نسبی محصوالت، موفقیت در ارائه محصوالت 

جدید، توانایی سازمان در حفظ مشتریان(، سهم و رشد بازار )سطح فروش، رشد فروش و سهم نسبی 

والس و اند ) بازار( و سودآوری )نرخ بازگشت سرمایه و حاشیه سود( در مطالعات خود استفاده کرده

 (. 6013، مکارانه

از  گیری بهرهتا با  کوشند میو  شده تبدیل ها سازمانمدیران  دغدغه ترین اساسیبه  1عملکرد سازمانی

 شده چاپ( پس از بررسی مقاالت 6001) 6کارتون.مختلف به عملکرد برتر دسـت یابنـد های تکنیک

کـه عملکـرد سـازمان  ای مقاله 131، متوجه شد از بین  6001تـا  1222 های مهروموم حدفاصلدر 

درصـد  17درصد مقاالت رشد، در  67درصد مقاالت سودهی، در  70، در شده انتخابمتغیـر وابسـته 

درصد معیارهای مبتنی بر عملیات یکی از ابعاد عملکرد  11معیارهـای مبتنی بر بازار، و در 

. با اند شدهیکی از ابعاد عملکرد قلمداد درصد از مقاالت  1بقیة ابعاد هم حداکثر در  .اند شده معرفی
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شرط بقای هر سازمانی در گرو تالش برای بهبود عملکرد خـود در قالـب  که اینتوجه به 

از سـازوکارهای متعددی بهره  ها سازمانرشـد و سوددهی است بـه ایـن منظـور  های شاخص

 (.1322جمشیدیان،  حق شناس وتا بتوانند عملکرد خـود را بهبـود بخشـند) گیرند می

ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه  در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه

توان آن را ارزیابی یا  ازآنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می

دبعدی است که اند که عملکرد یک ساختار چن خاطرنشان کرده 6و بیتز 1مدیریت نمود. هولتون

نتایج  ،ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است. ایشان همچنین به این موضوع که هدف ارزیابی

های متفاوتی وجود دارد.  نمایند. در خصوص چیستی عملکرد، نگرش عملکرد است یا رفتار اشاره می

ی  عملکرد سابقه، ی نتایج حاصله تلقی کرد. ازنظر فردی توان عملکرد را فقط سابقه که می طوری به

گذارد و جدای  جا می معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به 3های یک فرد است. کین موفقیت

عنوان نتایج کار تعریف شود.چون  و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به  1از هدف است. برنادین

های اقتصادی دارد.فرهنگ  ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش نتایج قوی

انجام کار ،ا، تکمیللغات آکسفورد عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجر

گردد و  ها یا نتایج برمی نماید. این تعریف به خروجی عملکرد را مشخص می، سفارش یا تعهد شده

و همکاران،  1باشد )لیزبوا حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از آن می درعین

6010.) 

دهند  افراد کار را انجام می ها و گروه،ها سازمان عنوان رفتار یا روشی که توان عملکرد را به بنابراین می

بر این باور است که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز گردد. زیرا عوامل  2تلقی کرد. کمپ بل

ای تعریف شود  گونه که عملکرد به رسد درصورتی توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می سیستمی می

این  7گردد. در تعریف بروم راچ تری حاصل می دیدگاه جامع ،را در برگیردکه هم رفتار و هم نتایج 

توان مشاهده نمود. وی معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به  وضوح می ویژگی را به

شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل  معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی می

آیند.  حساب می نوعی خود نتیجه به کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به میتبدیل 
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توان جدای از نتایج در مورد  شده است( و می )محصول تالش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال

ریت شود که همگام مدی گیری می ها قضاوت کرد. این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه آن

ها )نتایج( باید در نظر گرفته شوند.  ها )رفتارها( و هم خروجی هم ورودی، ها و افراد گروه ،عملکرد

نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و  این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می  1هارتل

د هر سازمان درواقع، عملکردهد.  گذاری و بازبینی اهداف پوشش می ها را همانند هدف موفقیت

ی رفاه و ثروت  ی خدمات بهتر و توسعه تعریف خاص خود را دارد. در یک سازمان دولتی ارائه

آیند اما  های عملکرد سازمان به شمار می عنوان هدف، مطرح بوده و ازجمله شاخص عمومی جامعه به

جامعه، ها تولیدی شاخص عملکرد، عالوه بر رضایت مشتریان سازمان و حفظ منافع  در شرکت

محمودی مفید و منجم زاده، باشد ) ی سود و رضایت سهامداران و کارکنان سازمان نیز می دربرگیرنده

، نیازها، عالیق و آمال بشر همراه ها ها با تکامل خواسته مسیر توسعه و تکامل سازمانلذا  (. 1323

اند اما در  مختلفی بودههای  ها و مأموریت ی نقش ها در طول زمان ایفاکننده است. اگرچه سازمان

طور مداوم در حال  رود به ها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان می ی معاصر کارکرد آن دوره

ازدیاد است. توفیق در پاسخگویی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ، مستمر و مؤثر بین 

ها در هر  همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمانباشد.  فرآیندهای سازمانی و انتظارات ذکرشده می

محیطی که فعالیت نمایند دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تالش خود را در جهت 

عنوان یک  لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به ،کارگیرند دستیابی به تعالی عملکرد به

ها محسوب  به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسان ها ی اساسی مطرح است. سازمان وظیفه

تواند  کنند که می جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می ،کنند ها به جامعه خدمت می شوند. آن می

 (.6010، 6ی فردی و رشد و سعادت بشر گردد )جیانگ و یانلینگ ساز توسعه زمینه

قابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا ها برای بهبود عملکرد و م امروزه شرکتبنابراین 

بتوانند در شرایط پیچیده و متحول عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. 

ها نیز در حال تغییر است و  های امروزی، واحدهای ایستا نیستند. عالوه بر این، اولویت سازمان

ها، یعنی تغییرات فناوری و رقابت جهانی هماهنگ  مؤثر بر آنها بایستی خود را با دو متغیر  سازمان

وقفه از  آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغییرات سریع و بی سازند و لذا باید از وضعیت پیش

بینی وضعیت  ی این کار نیز آگاهی از شرایط موجود و پیش خود واکنش مناسب نشان دهند. الزمه

                                                           
1Hartle 
2 Jing and Yanling 



 

 

42 

 

ای  شده ها باید برای خود راهبرد از پیش تعیین بی به این هدف، الجرم سازمانآینده است. برای دستیا

های  ها نیاز به سیستم داشته باشند که دورنمای اهداف سازمانی در آن مشخص باشد. درواقع سازمان

نگر  نظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با دیدی جامع مدرن و جامع سنجش عملکردی دارند که با در

 (.1321ملک اخالق، ابراهیم پور و نوروزی، ورد ارزیابی قرار دهند )آن را م

 . ارزیابی و سنجش عملکرد2-4-2

های مختلفی مورد ارزیابی قرار گیرد. روشی که عموماً برای تحلیل  تواند بهروش عملکرد شرکت می

کلیدی مربوط به  های عنوان مقیاس های سودآوری به کارگیری نسبت گیرد به مالی مورداستفاده قرار می

ها است. مطالعات مختلفی به بررسی متغیرهای متفاوتی که ممکن  کارآمدی و عملکرد کلی شرکت

اند که بقا و  اند. این مطالعات به این نتیجه رسیده است بر روی عملکرد شرکت تأثیر بگذارند، پرداخته

وکار یک  ین موفقیت کسبطور عمده به سودآوری شرکت بستگی دارد. در تعی وکار به موفقیت کسب

کند. سودآوری به معنای میزان پولی است که یک شرکت با هر  شرکت، سودآوری نقشی پویا ایفا می

میزان منابعی که در اختیار دارد، تولید کند. واضح است که هدف نهایی هر سازمان یا شرکتی به 

منافع مربوط به افزایش ها بتوانند  اش است. تا درنتیجه این شرکت حداکثر رساندن سودآوری

 (.6011، 1)نیرش و ولنامپیدست آورند سودآوری را به

تواند از  باشد. این نوع عملکرد می گذاران می داشتن سرمایه عملکرد مالی بهتر، روشی برای راضی نگاه

ی  ی توانایی گذشته دهنده ( رشد نشان1217) 6ی وِتِن طریق سودآوری و رشد نشان داده شود. به گفته

باشد. افزایش اندازه، حتی در یک سطح سودآوری  اش می یک شرکت یا سازمان در افزایش اندازه

ی خود موجب به  نوبه ی یک شرکت را افزایش خواهد داد. این امر به یکسان، سود و تولید سرمایه

، 3)بنوسی سانتوز و لیدور بریتودست آوردن قدرت بازار و سودآوری بیشتر در آینده خواهد شد 

6016.) 

طور رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال  رسد نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به به نظر می

که کاالهای  طوری در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید. به 1میالدی توسط رابرت اون 1100

کار درواقع نوعی شدند که این  بندی می های مختلف درجه هایی در رنگ تولیدشده با استفاده از چوب
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ارزیابی از کیفیت و یا ستاده ی سازمان بوده است. از این روش  همچنین جهت شناسایی علل ایجاد 

شد. ادوارد  ی خدمات استفاده می ها در تولید و درنهایت بهبود محصول یا ارائه تغییرات و کنترل آن

بایست بخشی از سیستم ارزیابی  وکار می ی فرآیندهای کسب بر این امر تأکید دارد که کلیه 1دمینگ

امری  ،بر این باور است که ارزیابی هر فرآیند کاری 6ی بازخور باشند. ژاک فیتزانز همراه با چرخه

بایست هم در مورد فرآیندهای متداول انجام پذیرد و هم در مورد  ضروری است. ارزیابی می

ا تنها فرآیندهای مدیریت روزانه ی الگوسازی شود و ی اگر صحبت از یک پروژه ،عملکردهای فردی

کاری باید انجام شود. بدون  بدون اعداد، واقعاً این آگاهی وجود ندارد که چه، در حال انجام باشد

ترین هدف ارزیابی،  مدیران تنها نقش سرپرست را دارند. در دیدگاه سنتی مهم ،گیری سیستم اندازه

ی ارزیابی بر رشد و  که در دیدگاه مدرن، فلسفه یباشد. درحال قضاوت و ارزیابی عملکرد موردنظر می

 (.6016، وبر)شونده متمرکزشده است یت ارزیابیتوسعه و بهبود ظرف

 ( پیشینه تحقیقات2-5

 در این بخش به ارائه پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق پرداخته شده است:

 ( تحقیقات فارسی2-5-9

 رابطه در کارآفرینانه بازاریابی میانجی اثر»در پژوهشی به بررسی  (9316همکاران). رضایی و 9

 پرداختند. با «جیرفت شهرستان در ای گلخانه کارهای و کسب عملکرد و کارآفرینانه گرایش بین

 بازاریابی میانجی اثر بررسی هدف با حاضر پیمایشی -توصیفی تحقیق موضوع، اهمیت به توجه

 را تحقیق این آماری جامعه. گرفت انجام عملکرد و کارآفرینانه گرایش بین رابطه در کارآفرینانه

 آنان از نفر 612 تعداد که دادند تشکیل کرمان استان در جیرفت شهرستان داران گلخانه از نفر 1066

 از ها داده گردآوری برای. شد انتخاب متناسب انتساب با ای طبقه گیری نمونه روش طریق از

 مدل متغیره چند تکنیک از استفاده با شده گردآوری های داده. گردید استفاده استاندارد های پرسشنامه

 روش از میانجی، اثر آزمون منظور به و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد ساختاری معادالت سازی

 و مثبت اثر کارآفرینانه گرایش که داد نشان تحقیق نتایج. شد استفاده سازی خودگردان چندمنظوره

 آن واریانس از درصد 21 حدود در و( ρ-value 0/780، β=001/0) داشته عملکرد بر داری معنی

 بر کارآفرینانه گرایش غیرمستقیم اثر مجموع که بود آن از حاکی تحقیق نتایج همچنین،. کرد تبیین را
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 متغیر و( ρ-value=0/465 ،β=001/0) بوده دار معنی کارآفرینانه بازاریابی طریق از عملکرد

 اساس بر. داشت جزئی میانجی اثر عملکرد و کارآفرینانه گرایش بین رابطه در کارآفرینانه بازاریابی

 عملکرد، بر کارآفرینانه گرایش تأثیر کردن بیشینه منظور به گرفت، نتیجه توان می تحقیق این نتایج

 شوند تقویت ای گلخانه کارهای و کسب در آن های مؤلفه و کارآفرینانه بازاریابی بایستی

 یها بر عملکرد بازار شرکت ییبازارگرا ریتأث»مطالعه به بررسی  (9315.ملک اخالق و همکاران)2

 ریتاث یبررس قیتحق نیهدف از اپرداختند.  «ینوآور یها تیقابل یگریانجیکوچک و متوسط با م

 ینوآور تیقابل یانجیکوچک و متوسط به واسطه نقش م های بر عملکرد بازار شرکت ییبازارگرا

شد.  نییتع النیغرب گ یصنعت هایکوچک و متوسط شهرک هایمطالعه شرکت نیاست. جامعه هدف ا

 عتوزی هاارشد شرکت رانیمد انیو در م یپرسشنامه بر اساس مطالعات مختلف مرتبط با موضوع طراح

 و به منظور نمونه ییطقه، مورد مطالعه شناساشرکت کوچک و متوسط در من 600شد. در مجموع 

و  هیتجز یشد. برا نییشرکت تع 136از فرمول جامعه محدود کوکران استفاده و حجم نمونه  یرگی

استفاده شد.  یمربعات جزئ قلحدا کردیبا رو یمعادالت ساختار سازیمدل کتکنی از ها داده لیتحل

بر عملکرد بازار بود؛  ییبازارگرا ریبر تاث ینوآور تیقابل یانجمی نقش دهنده نشان قیتحق جینتا

مثبت و  ریبر عملکرد بازار تاث ییو بازارگرا  ینوآور تیقابل ،ینوآور تیبر قابل ییبازارگرا نیهمچن

 دارند. یمعنادار

بر عملکرد سازمان با  یهوش سازمان ریتأثبررسی »در پژوهشی به  (9315زارعی و همکاران).3

بر  یسازمان هوش ریتاث زانیم یبررس قیتحق نیهدف اپرداختند. « یابیبازار یها تیاز ظرف یریگ بهره

کوچک و متوسط در شهر اهواز  یها در شرکت یابیبازار یها تیسازمان با توجه به ظرف عملکرد

قرار گرفته شده است و  یمورد بررس یو هوش عاطف یاز دو بعد هوش رقابت ی. هوش سازمانباشد یم

. باشد یم یرقابت یو استراتژ یرقابت تیمز ،ییزارگراشامل با قیتحق نیدر ا یابیبازار یها تیظرف

 کرتیل فیپرسشنامه با ط ،یدانیاطالعات م یآور و ابزار جمع یدانیو م یا کتابخانه قیروش تحق

مناسب  ییایدهنده پا به دست آمد که نشان  111/0 قیتحق نینباخ پرسشنامه اوکر ی. آلفاباشد یم

به دست آوردن  یباشد و برای و متوسط اهواز م چککو یها شامل شرکت ی. جامعه آمارباشد یم

ساده استفاده شده است که حجم  یا طبقه یتصادف یریگ حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه

معادالت  یساز با استفاده از مدل قیتحق نیدر ا نیباشد. همچنی شرکت م 102نمونه برابر با 

حاصله  جیپرداخته شده است. نتا قیتحق یرهایمتغ نیب یروابط عل ی( به بررسSEM) یساختار

 ری( تأث1/17 یمعنادار بیبر عملکردسازمان )با ضر میبه صورت مستق یدهد هوش سازمانی نشان م
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 یها تیظرف قیو از طر میرمستقیبه طور غ یاست که هوش سازمان یدر حال نیندارد، ا یمعنادار

 بر عملکرد سازمان دارد. یمعنادار ریتأث یابیبازار

 کسب عملکرد بر بازاریابی های قابلیت تأثیر بررسی»در پژوهشی به  (9315منگلی و همکاران) .4

 نظری ادبیات وسیع مرور بر مبتنی که مقاله این اصلی پرداختند. هدف« متوسط و کوچک کارهای و

 بر آن تأثیر و بازاریابی های قابلیت ابعاد و مفهوم بررسی باشد، می ای کتابخانه منابع و مرتبط تجربی و

 های قابلیت که شد مشخص تحقیق نتایج اساس بر. بود متوسط و کوچک کارهای و کسب عملکرد

 منابع شناسایی با که رود می شمار به کارها و کسب در کلیدی مکانیسم یک منزله به بازاریابی

 و اطالعات گردآوری و بازار در جدید های فرصت از برداری بهره و تشخیص نامحسوس، و محسوس

 سطح افزایش در را مهمی نقش آنان، با مؤثرتر ارتباط برقراری نتیجه در و مشتریان با مرتبط نیازهای

 .نمایند می ایفا متوسط و کوچک کارهای و کسب عملکرد

 عملکرد بر کارآفرینی به گرایش تأثیر بررسی» در پژوهشی به( 9314. رحمانی و همکاران)5

 تأثیر بررسی پژوهش این انجام از هدف پرداختند.« نوآوری ظرفیت میانجی نقش با کار و کسب

 نظر از پژوهش. است نوآوری ظرفیت میانجی نقش با کار و کسب عملکرد بر کارآفرینی به گرایش

 شامل پژوهش این آماری جامعه. است پیمایشی نوع از توصیفی روش، نظر از و کاربردی هدف،

 و مدیران بین از نفر 171 که است مازندران استان در سایپا تابعه های شرکت کارشناسان و مدیران

 گردآوری ابزار. کردند همکاری پژوهش این در پرسشنامه تکمیل جهت ها شرکت این کارشناسان

 تأیید کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با آن پایایی که است گویه 31 بر مشتمل پرسشنامه اطالعات،

 نتایج. است شده استفاده ساختاری معادالت سازی مدل تکنیک از ها داده تحلیل تجزیه جهت. شد

 بنگاه عملکرد بر کارآفرینی به گرایش که دهد می نشان ها فرضیه آزمون و ها داده بررسی از حاصل

 در کننده تعدیل متغیر عنوان به تواند می نوآوری ظرفیت همچنین و دارد متوسطی و دار معنی تأثیر

 .باشد داشته قوی نقشی بنگاه عملکرد و کارآفرینی به گرایش بین رابطه

 ( تحقیقات خارجی2-5-2

تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد در پژوهشی به بررسی  (2298. سانتوس و مورینهو)9

پرداختند. هدف از انجام پژوهش بررسی نقش  تجاری با توجه به نقش میانجی ظرفیت بازاریابی

میانجی ظرفیت بازاریابی در تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد تجاری در بیست و هفتمین 

بازدید کننده داشت. جامعه اماری تحقیق  31000نمایشگاه تجاری در کشور برزیل بود که بالغ بر 

از آنها به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. نفر  611صاحبان غرفه های تجاری بودند که تعداد 
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به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم 

استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که گرایش به  SPSSافزار آماری آموس و نرم افزار آماری 

و عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت  کارآفرینی بر ظرفیت بازاریابی

بازاریابی نیز بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در ادامه تاثیر غیرمستقیم گرایش به 

 کارآفرینی بر عملکرد تجاری از طریق میانجی گری ظرفیت بازاریابی مورد تایید قرار گرفت.

گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی بر عملکرد شرکت به بررسی تاثیر  (2298مامون و همکاران) .2

پرداختند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش میانجی  با نقش میانجی درگیری مشتریان

درگیری مشتریان در تاثیر گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی بر عملکرد شرکت های کوچک و 

واحد کسب و کار کوچک و  611معه آماری تحقیق مدیران متوسط در کشور قبرس پرداختند. جا

متوسط بودند که با استفاده از پرسشنامه مورد نظرسنجی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده 

 Smart PLSها از رویکرد معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار

نشان داد که درگیری مشتری در تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی پرداختند. یافته های تحقیق 

 بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد.

بررسی تطبیقی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد »در پژوهشی به  (2296.سمرو و همکاران)3

 عملکرد بر کارآفرینی به گرایش تاثیر سنجش پژوهش، این انجام از هدف پرداختند.« کسب و کار

کار در میان کسب و کارهای مختلف در کشور عمان پرداختند. جامعه آماری تحقیق کسب و  و کسب

بنگاه انتخاب شدند و مدیران این  111کارهای تولیدی مختلف بودند که به شیوه در دسترس تعداد 

مورد نظر سنجی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و بنگاه های تولیدی از طریق پرسشنامه استاندارد 

 نرم از استفاده با جزیی مربعات حداقل بر مبتنی ساختاری معادالت رویکرد تحلیل داده ها از

 و بازارگرایی تاثیر در مشتری درگیری که داد نشان تحقیق های استفاده شد. یافته Smart PLSافزار

 .دارد معناداری و مثبت تاثیر متوسط و کوچک های شرکت عملکرد بر کارآفرینی به گرایش

های بازاریابی در تاثیر بررسی نقش میانجی قابلیت» در پژوهشی به  (2295. پراتونو و محمود)4

پرداختند. هدف از انجام این پژوهش سنجش تاثیر  «گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار

کار بود. جامعه  و کسب عملکرد بر کارآفرینی به ایشگر تاثیر در بازاریابی هایقابلیت میانجی نقش

آماری تحقیق مدیران واحدهای تجاری فعال در صنعت مد در کشور سوئد بودند که به روش در 

 رویکرد دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و داده ها توسط

مورد تجزیه و  Smart PLSافزار نرم از استفاده با جزیی مربعات حداقل بر مبتنی ساختاری معادالت
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 کارآفرینی به گرایش تاثیر در بازاریابی هایتحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که قابلیت

 میانجی دارد. نقش کار و کسب عملکرد بر

کارآفرینی بر عملکرد بررسی تاثیر گرایش به »در پژوهشی به  (2294. برازینسکند و دوراند)5

 عملکرد بر کارآفرینی به گرایش تاثیرسنجش  پژوهش، این انجام از هدف پرداختند. «کسب و کار

 و کسب واحد مدیران تحقیق آماری کارهای کوچک و متوسط در کشور برزیل بود. جامعه و کسب

. گرفتند قرار نظرسنجی مورد پرسشنامه از استفاده با که در کشور برزیل بودند متوسط و کوچک کار

 با جزیی مربعات حداقل بر مبتنی ساختاری معادالت رویکرد از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به

 بر کارآفرینی به گرایش که داد نشان تحقیق های یافته. پرداختند Smart PLSافزار نرم از استفاده

 .دارد معناداری و مثبت کار تاثیر و کسب عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

:سومفصل   

 روش اجرای تحقیق
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 مقدمه. 3-9

دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر اینکه روش شناسی 

درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه 

موضوع. بنابریان پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت 

(. از دیدگاه 1320رای تحقیق خود برگزیده است)خاکی، تحت تاثیر اعتبار روشی است که ب

ساختارگرایی هدف پژوهش، درک و بازسازی سازه هایی است که افراد از جمله پژوهشگر 

مطرح می کند تا به نوعی اجماع دست یابند، اما کماکان به موازات بهبود اطالعات و آگاهی 

(. با توجه به موارد گفته 1321کاران، به تفاسیر جدید نیز تن در می دهند)دانایی فرد و هم

و سپس  شدهشده در این فصل ابتدا به روش انجام پژوهش و دالیل انتخاب آن پرداخته 

سپس  شده است.توضیحاتی پیرامون جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه ارائه 

در مورد ابزار جمع آوری دادها ، مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری و روایی و پایایی بحث 

شده و در پایان فصل درباره روشهای آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده 

  شده است.قرار گرفته اند و اجرا پژوهش توضیحاتی داده 

 روش تحقیق. 3-2

عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت، به روش های تحقیق به 

شکل های مختلف دسته بندی می شوند. هر کدام از این دسته بندی ها در برگیرنده ی روش 

های مختلفی هستند، که کاربردها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. یکی از شکل های 

ی گردآوری داده های تحقیق است. از مختلف دسته بندی بر اساس اهداف تحقیق و نحوه 

این حیث، پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی 

آوری اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش نیز به دو صورت  روش جمع باشد.پیمایشی می –

 انجام گرفته است. 

شامل بررسی انواع متون فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات مربوط به  ای: روش کتابخانه

 باشد. می جهت گیری بازار، نوآوری، کیفیت فراگیر و عملکرد سازمانیمفاهیم 

شود و  پرسشنامه استاندارد استفاده می آوری اطالعات الزم از  به منظور جمع روش میدانی:

  گردد. می توزیع  ستان گیالنهای فعال در حوزه بسته بندی اشرکتبین 
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 . جامعه آماری پژوهش، نمونه و روش نمونه گیری3-3

جامعه ی آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یـک صـفت   

هـای فعـال در   شـرکت جامعه آماری تحقیق حاضـر  (. 1321مشترک باشند)سرمد و همکاران، 

زمینه بسته بندی محصوالت در استان گیالن هستند کـه تعدادشـان بـر اسـاس آمـار سـازمان       

 گزارش شد.شرکت  612صنعت و معدن استان گیالن، 

های مختلفـی  تعیین حجم نمونه، اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم آزمون به جامعه دارد، روش

رین روش ها، روش های ریاضی است، منظور جهت، تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ت

از حجم نمونه، تعداد کل عناصر موجود در نمونه و در مقابل، حجم جمعیت آماری مجموعـه  

عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه گیری محسـوب مـی شـود،    

نس داده هـا، سـطح   عوامل مهمی که در تعیین حجم نمونه موثر می باشند، عبارتنـد از: واریـا  

اطمینان، دقت موردنظر، حجم جامعه و توزیع جامعه آماری، سـطح اطمینـان و دقـت توسـط     

 (1312محقق مشخص می شود. )مومنی، 

با توجه به معلوم بودن حجم جامعه آماری از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای استفاده 

ورد حجم نمونه برای جامعه حاضر . در ادامه به منظور برآ(1326)رامین مهر و چارستاد، شد

 از فرمول کوکران برای برآورد استفاده خواهیم نمود که به شرح زیر است:

 

  
      

 
       

           
 
       

 

α   سطح خطا : 

N : حجم جامعه 

ε .حداکثر خطایی که توسط محقق پذیرفته می شود : 

  

 
از جدول در سطح اطمینان مورد نظر استخراج  : اندازه ی متغیر در توزیع نرمال است که 

 می شود.

S انحراف معیار نمونه : 

باشد. همچنین سطح می 01/0شدهدر این پژوهش در نظر گرفته  εحداکثر خطایی که برای 

درصد برای تعیین تعداد نمونه در نظر گرفته شده که طبق جدول توزیع نرمال  21اصمینان 
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ی مقدماتی از طریق توزیع پرسشنامه در نمونه 30که توجه به اینمی باشد. با  22/1معادل 

دسترس بود، با  استفاده از اطالعات دریافت شده از پرسشنامه ها انحراف معیار مورد محاسبه 

بدست آمد. با توجه به این مقادیر حجم نمونه برابر با مقدار  221/0قرار گرفت که عدد آن 

 زیر می باشد :

  
                     

                              
     

 باشد.می شرکت 121با تعداد نمونه ی مورد محاسبه برابر 

پرسشنامه  600با توجه به این که امکان مخدوش شدن پرسشنامه ها وجود داشت، مجموعا 

 121پرسشنامه مخدوش و ناقص بود و  33توزیع گردید که پس از جمع آوری حدودا 

مدیر مالی(  –پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت و از مدیران یا نمایندگان مدیر)مدیرعامل 

 نظرسنجی به عمل آمد.

 هاابزارهای جمع آوری داده. 3-4

ها در پژوهش های پیمایشی دهاز آنجا که پرسشنامه پرکاربردترین تکنیک گردآوری دا

از ابزار پرسشنامه  هادادهآوری بنابراین در این پژوهش برای جمع (.1323است)دواس، 

االت در ؤس مجموعه پرسشنامه ی پژوهش از نوع پرسشنامه ی استاندارد است.استفاده شد. 

ل بخش اوّ باشد.دو بخش مجزا از یکدیگر می شامل اما است، آمده پرسشنامه یک قالب

سؤاالت بعدی مربوط به متغیرهای است.  پاسخگویانجمعیت شناختی مربوط به اطالعات 

اطالعات مربوط به سؤاالت پرسشنامه و منابع در ی پژوهش است. مستقل، میانجی و وابسته

 ( آمده است:1-3جدول)
 اطالعات پرسشنامه ی پژوهش (1-3جدول 

 متغیر

 

 منبع تعدادسؤاالت شماره سواالت 

 (1220اسالتر)نارور و  7 1-7 جهت گیری بازار

 (6007النینگ و مارسلیس) 11 1-11 کیفیت فراگیر

 (1221هورلی و هولت) 1 12-63 نوآوری

 (1227پاول و دنت) 1 61-61 عملکرد سازمانی



 

 

52 

 

 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری . 3-5

گزینه ای لیکرت در نظر گرفته شد. طیف  1در این پژوهش برای سؤاالت پرسشنامه طیف 

های جوابی تشکیل شده ای است که از تعدادی عبارت و گزینهمقیاس فاصلهلیکرت یک 

های جوابی در این مقیاس، معموال است. لذا مقیاس لیکرت یک مقیاس مرکب است. گزینه

نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین اعم از مثبت 

توان حساسیت، نگرش، تعلق، یا باور و این مقیاس مییا منفی است. به دیگر سخن از طریق 

احساسات پاسخگو را تعیین کرد. دلیل این امر آن است که پاسخگویی که نسبت به یک 

موضوع خاص دارای حساسی عاطفی کم یا شدید باشد، این حساسیت را خواه جنبه ی مثبت 

-د نظر از خود بروز میداشته باشد و خواه منفی، از طریق عبارات مربوط به موضوع مور

 (.1320دهد)خاکی، 
  های مختلف در طیف لیکرت امتیاز گزینه  (6-3جدول 

 ارزش یا نمره تأثیر میزان

 عددی مقیاس

 تأثیر میزان

 کامالً مخالفم 1 کم خیلی

 مخالفم 6 کم

 نظری ندارم 3 متوسط

 موافقم 1 زیاد

 کامالً موافقم 1 زیاد خیلی

 پرسشنامه.پایایی و روایی 7-3
 اندازه گیری ابزار . روایی9-7-3

روایی از واژه ی روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست 

بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد 

های نامناسب و ناکافی می تواند نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی آن است که اندازه گیری 

(. در ادامه روایی محتوا به صورت 1320)خاکی، هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد

 شود.مختصر توضیح داده می
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 . روایی محتوا9-9-7-3

 به گیری اندازه ابزار یک دهنده تشکیل اجزای بررسی برای که است اعتبار نوعی محتوا روایی

 بستگی آن دهنده تشکیل هایسوال به گیری اندازه ابزار یک محتوای اعتبار شود. می کار برده

 قصد محقق که باشد ای ویژه هایمهارت و ها ویژگی معرف پرسشنامه سوالهای دارد.اگر

 (.1321)سرمد و همکاران، است محتوا اعتبار دارای آزمون باشد، داشته آنها را گیری اندازه

آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و روایی محتوی این اطمینان را به وجود می

 موقع در باید محتوا، اعتبار از اطمینان (. برای1320نمونه برای استفاده از مفهوم است)خاکی، 

 هایقسمت معرف گیری اندازه ابزار دهندة تشکیل هایسوال که کرد عمل چنان ابزار ساختن

 که است گیری اندازه ابزار ساختاری ویژگی محتوا، اعتبار بنابراین باشد. شده انتخاب محتوای

 افرادی توسط معموالً آزمون یک محتوای اعتبار .شودمی تنیده آن در آزمون تدوین با همزمان

از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران . شودمی تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص

قضاوت استاد محترم راهنما وخبرگان در (. از این رو1321)سرمد و همکاران، بستگی دارد

 حوزه مورد مطالعه برای انجام این امر مورد توجه قرارگرفته است.
 .   پایایی ابزار سنجش2-9-7-3

 کنیم و اندازه ی آن معموالٌبرای اندازه گیری پایایی از شاخصی بنام ضریب پایایی استفاده می

ر می کند.ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک یبین صفر تا یک تغی

و  شدههمعرف پایایی کامل است. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهد

روش برای تعین  . معروفترین(1320نمره های واقعی آن دارای همبستگی باالیی باشند)خاکی،

. این روش برای محاسبه ی هماهنگی درونی ابزار اندازه باشدمی رونباخک آلفای روش پایایی،

کند، به های مختلف را اندازه گیری میگیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه

رود. برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر کار می

ا زیر آزمون( و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده مجموعه سؤال های پرسشنامه )ی

 (.1321از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد)سرمد و همکاران، 

 

Jتعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه پرسشنامه یا آزمون  : 

 : انحراف معیار کل جامعه    
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K تعداد سواالت آزمون : 

پژوهشگر در پی  یید آن توسط اساتید و متخصصین،پرسشنامه ی و تأطراحی و تدوین  از پس

 پیش پرسشنامه 30 شامل اولیه نمونه یک ابتدا منظور بدین .برآمد پرسشنامه پایایی میزان تعین

 نرم کمک به و ها پرسشنامه این از آمده دست به های داده از استفاده با سپس و گردید آزمون

مقادیرآلفای کرونباخ شد.  محاسبه کرونباخ آلفای ضریب میزان 1اس پی اس اس آماری افزار

بود. مقادیر دقیق این ضرایب که مربوط  7/0باالتر از برای تمامی متغیرهای پرسشنامه پژوهش 

 ( در زیر آمده است :3-3در جدول )
 ضرایب پایایی متغیرهای پرسشنامه  (3-3جدول

 کرونباخضرایب الفای  تعداد نمونه متغیرهای پژوهش

 711/0 30 جهت گیری بازار

 710/0 30 نوآوری

 111/0 30 کیفیت فراگیر

 713/0 30 عملکرد سازمانی

 . تکنیک های آماری برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق3-7

ای است که طی آن داده هایی که از طریق چند مرحله تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی

آوری در نمونه)جامعه( آماری فراهم آمده اند خالصه، کدبندی و بکارگیری ابزارهای جمع 

ها و ارتباط بین این شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلدسته بندی ... و در نهایت پردازش می

(.  در این تحقیق برای بررسی 26: 1321ها فراهم آید) خاکی، ها به منظور آزمون فرضیهداده

ی ظاهری و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده اعتبار، از اعتبار محتوای

 خواهد شد. 

های آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی، میانگین و ها از روشبرای تحلیل توصیفی داده

ها که شامل بررسی شود. برای تجزیه و تحلیل استنباطی دادهواریانس مشاهدات استفاده می

ها و ها، بررسی رابطه بین زیرشاخصشنامه با توجه به عاملهای پرسداری گویهمعنی

های در نظر گرفته شده، صحت فرضیات پژوهش بین متغیرمستقل و  وابسته از شاخص

                                                           

1.Spss 
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 دراین پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار .شودمعادالت ساختاری استفاده می

SPSS19   و نرم افزار Smart PLS 3  استاستفاده شده.  

 به مدل یابی معادالت ساختاریPLS رویکرد  .3-7-9

-ای از روابط وابستگی به طور همزمـان مـی  به بررسی مجموعه 1مدل یابی معادالت ساختاری

پردازد. توانایی این شیوه درارزیابی روابط به طور همه جانبه سبب شده کـه تحقیـق ازتحلیـل    

تـر  انتقال به نوبه خود سبب گردیده تا نگـرش مـنظم  اکتشافی به تحلیل تأییدی انتقال یابد.این 

دو رویکـرد بـرای بـرآورد    (. 1326وکلی تری از مسائل پدیدار شود) رامین مهر و چارسـتاد،  

پارامترهای یک مدل معادالت ساختاری وجود دارد که شـامل رویکـرد مبتنـی برکواریـانس و     

واریانس سعی در کـاهش تفـاوت   ( است. رویکرد مبتنی بر کPLSرویکرد مبتنی بر واریانس )

بین کواریانس نمونه و کواریانسی که توسط مدل نظری پیش بینی شده اسـت، دارد. بنـابراین   

 تولیـد  مجـدداٌ  را شـده  مشاهده مقادیرفرایند برآورد پارامترها سعی دارد تا کواریانس ماتریس 

( 1271) والد هرمن توسط ابتدا در( PLS) کواریانس، بر مبتنی رویکرد خالف همان(. بر)کند

 بـه  رویکـرد  ایـن . گردید معرفی غیرخطی سرگیرنده از جزئی مجذورات حداقل عنوان تحت

 کـه  وابسـته  متغیرهـای  واریـانس  سـازی  بیشـینه  بر تجربی، کواریانس ماتریس تولید باز جای

 از لیزرل، رویکرد همانند رویکرد این. دارد تمرکز شوند،می بینی پیش مستقل متغیرهای توسط

 نشـانگر  کـه  گیـری  انـدازه  بخـش  و پنهان های متغیر بین روابط نمایانگر که ساختاری بخش

 بخـش ( PLS) رویکـرد  در. اسـت  شده تشکیل است، نشانگرهایش با پنهان متغیرهای روابط

 عـالوه ( PLS) رویکـرد  اما. دارد نام بیرونی مدل گیری اندازه بخش و درونی ،مدل ساختاری

 جهـت  بخش این .دارد نام وزنی های نسبت که باشد می نیز سومی بخش دارای بخش دو بر

 مبتنی رویکرد خالف بر.میگیرد قرار استفاده مورد پنهان متغیرهای برای ها مورد مقادیر برآورد

 برگشـت  طریـق  از موردهـا  مقادیر سپس و شده برآورد مدل پارامترهای ابتدا که کواریانس بر

 موردهـا  مقادیر ابتدا( PLS) رویکرد در. شودمی برآورد نشانگرها، تمام مجموعه به آنها دادن

 خطی دقیق ترکیب صورت به پنهــــــان متغیرهای مقصود، این به نیل برای .شودمی محاسبه

( از ایـن نماینـدگان بـرآورد شـده بـه      PLSبرآورده می شوند.سپس)خود  تجربی نشانگرهای

عنوان جانشین های کاملی برای متغیرهای پنهان استفاده میکند.وزن های مورد اسـتفاده بـرای   

تعیین این مقادیر موردها به صورتی محاسبه می شوند که بیشترین واریانس مفید بـرای پـیش   
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امر بـر ایـن فـرس اسـتوار     بینی متغیرهای وابسته از روی متغیرهای مستقل را شامل شود.این 

است که تمامی واریانس اندازه گیری شده متغیرها در مدل،واریانس مفیدی هسـتند کـه بایـد    

( به تحلیل عاملی مولفه هـای اصـلی شـباهت دارد کـه     PLSتبیین شوند.این بخش از تحلیل)

ـ     ب تمامی واریانس متغیرهای اندازه گیری شده را تحلیل نموده و عوامـل را بـه صـورت ترکی

(این امکان فراهم PLSخطی ساده نشانگرها برآورد میکند.پس از محاسبه وزن ها در رویکرد)

می شود تا مقادیر هر متغیر پنهـان تعیـین شـود.این امـر بـه وسـیله محاسـبه میـانگین وزنـی          

نشانگرهای یک سازه انجام می گیرد. پس از محاسبه مقادیر متغیرهای پنهان،وزن هـای مسـیر   

(محاسبه می شود. شایان ذکراست olsیق رگرسیون حداقل مجذورات معمولی)ساختاری از طر

)امانی و که این الگوریتم تا زمان رسیدن به همگرایی و کسب نتیجه مطلوب تکـرار مـی شـود   

 (.   1321همکاران ، 
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:چهارمفصل   

 تجزیه و تحلیل داده ها
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 . مقدمه4-9

ها برای هر نوع تحقیق، از  ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه تجزیه و تحلیل داده

های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل  اهمیت خاصی برخوردار است. داده

گیرند.  کنندگان قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده قرار می

ها و اطالعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر  و تحلیل دادهبرای تجزیه 

ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطالعات  متغیر بر اساس داده

ها را  حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن

در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک نماید. در گام تواند  ایجاد نموده که می

بندی و تجزیه و تحلیل  های تحقیق پرداخته شد و درنهایت با جمع بعدی به آزمون فرضیه

 Smartpls3 و SPSS 23افزار  ها به وسیلة نرم اطالعات خاتمه یافت. کلیة این تجزیه و تحلیل

 انجام گردیده است.
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 . آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق4-2

 مناسب بودن وضعیت بررسی به آماری جامعه یک میانگین آزمون از استفاده با قسمت این در

در پرسشنامه که از  لیکرت تایی 1طیف کردن اختیار به توجه پردازیم. بامی تحقیق متغیرهای

می  انتخاب متوسط میانگین عدد عنوانبه  3 عدد کامالٌ مخالفم تا کامالٌ موافقم ارائه شده بود،

 شود.

 جهت گیری بازار. توصیف متغیر 4-2-9

 و 122/3 دهندگان پاسخ نظر ازبازار  گیری جهت متغیر امتیاز میانگین (،1-1) جدول مطابق

 و است متوسط میانگین از بیشتر آمده دست به میانگین. می باشد 111/0معیار  انحراف

 امتیاز بیشترین و 1 معادل دهندگان پاسخ نظر از متغیر مربوط به این امتیاز کمترین همچنین

 باشد.می 1  معادل
 بازار گیری جهت(توصیف متغیر 1-1جدول 

 

 

 بازار گیری جهت هیستوگرام نمودار (1-1نمودار 

 انحراف معیار استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیر

 1161/0 113/3 1 1 121 بازار گیری جهت
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 نوآوری. توصیف متغیر 4-3-2

 انحراف و 12/3 دهندگان پاسخ نظر ازنوآوری  متغیر امتیاز میانگین (،6-1) جدول مطابق

 همچنین و است متوسط میانگین از بیشتر آمده دست به میانگین. می باشد 716/0معیار 

 می1 معادل امتیاز بیشترین و 1 معادل دهندگان پاسخ نظر از متغیر مربوط به این امتیاز کمترین

 باشد.
 نوآوری(توصیف متغیر 6-1جدول 

 

 
 نوآوری هیستوگرام نمودار (6-1نمودار 

 

 

 

 

 انحراف معیار استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیر

 716/0 12/3 1 1 121 نوآوری
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 کیفیت فراگیر. توصیف متغیر 4-3-3

 و 123/3 دهندگان پاسخ نظر ازفراگیر  کیفیت متغیر امتیاز میانگین (،3-1) جدول مطابق 

 و است متوسط میانگین از بیشتر آمده دست به میانگین. می باشد 112/0معیار  انحراف

 امتیاز بیشترین و 1 معادل دهندگان پاسخ نظر از متغیر مربوط به این امتیاز کمترین همچنین

 باشد. می 1 معادل
 فراگیر کیفیت(توصیف متغیر 3-1 جدول

 

 
 فراگیر کیفیت هیستوگرام نمودار (3-1نمودار 

 انحراف معیار استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیر

 112/0 123/3 1 1 121 فراگیر کیفیت
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 عملکرد سازمانی. توصیف متغیر 4-3-4

 و 72/3 دهندگان پاسخ نظر ازسازمانی  عملکرد متغیر امتیاز میانگین (،1-1) جدول مطابق

 و است متوسط میانگین از بیشتر آمده دست به میانگین. باشدمی 273/0معیار  انحراف

 امتیاز بیشترین و 1 معادل دهندگان پاسخ نظر از متغیر مربوط به این امتیاز کمترین همچنین

 باشد. می 1 معادل
 سازمانی عملکرد(توصیف متغیر 1-1جدول 

 

 
 

 سازمانی عملکرد هیستوگرام نمودار (1-1نمودار 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 4-4

ᵪشود که شامل آزمون  ها استفاده می کلی از دو آزمون برای توزیع داده به طور
و آزمون  2

ها، همگن بودن توزیع  باشند. فرس صفر در این آزمون ( میKSاسمیرنوف ) -کولموگروف

 انحراف معیار استاندارد میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیر

 273/0 723/3 1 1 121 سازمانی عملکرد
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ایم و  ها با توزیع نظری مشخص است که با حدس و یا قراین مختلف آن را تعیین کرده داده

مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است. مزایا و شرایط هر یک از این  مخالففرس 

 (:126: 1321فعال قیومی، مومنی و شود ) دو آزمون به شرح ذیل ارائه می

 (KS) اسمیرنوف -کولموگروف آزمون و ᵪ2 آزمون طیشرا و ایمزا( 2-1جدول  

 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون ᵪ2 آزمون 

(KS) 

نماید و به همین  بندی می ها را طبقه داده بررسی مشاهدات

 روند ها از بین می دلیل تعدادی از داده

صورت  هر یک از مشاهدات را به

 گیرد اصلی در نظر می

های کوچک مناسب  برای نمونه های بزرگ مناسب است برای نمونه حجم نمونه مورد نیاز

 است

 از سهولت بیشتری برخوردار است --- سهولت آزمون

تخمین پارامترها به وسیله 

 مشاهدات

 نیست ریپذ امکان است ریپذ امکان

 های پیوسته داده های پیوسته و گسسته داده های تحقیق نوع داده

گیری سطح گویه ها و متغیرها  ای لیکرت به منظور اندازه گزینه 1در تحقیق حاضر، از طیف 

های مورد  به آنها اختصاص یافته است. بر این اساس، نوع داده 1تا  1برداری شده و امتیاز  بهره

ᵪمون باشند و آزمون مناسب برای بررسی نرمال بودن متغیرها، آز تحلیل گسسته می
است  2

ولی نظر به اینکه نتایج این دو آزمون قابل مقایسه باشند؛ همچنین به دلیل آنکه در بسیاری از 

برداری شده است، لذا هر دو آزمون درباره  اسمیرنوف بهره -ها از آزمون کولموگروف نامه پایان

 شود: متغیرهای تحقیق حاضر انجام شده و به شرح ذیل ارائه می
 مقدارتوزیع داده ها(  7-4جدول

 نتیجه *(sig)سطح معناداری zمقداراماره  نام متغیر
 نرمال نمی باشد 016/0 210/1 جهت گیری بازار

 نرمال نمی باشد 031/0 112/1 نوآوری

 نرمال نمی باشد 061/0 167/1 کیفیت فراگیر

 نرمال نمی باشد 012/0 112/1 عملکرد سازمانی
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داری به دست آمده برای آزمون  شود که مقدار سطح معنی فوق مشاهده میجدول با توجه به 

در نتیجه متغیرهای تحقیق در  است 01/0متغیرهای تحقیق کمتر از  رنفیاسم -کولموگروف

 نیست.نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار 

 . آمار استنباطی4-5

که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی  های آمار استنباطی همواره نظر بر این استدر تحلیل

با  گر پژوهشبه عبارتی،  شود.جامعه تعمیم داده می بنامی تر بزرگنمونه چگونه به گروه  بنام

 مطالعه موردهای جامعه ها و اطالعات حاصل از نمونه آماری به برآورد ویژگیاستفاده از داده

مستقیم  طور به. پذیرمتغیرهای مشاهدهپردازد. متغیرهای پنهان پژوهش برخالف می

شوند. در این حالت، ی نیستند و توسط تعدادی متغیرهای آشکار سنجیده میریگ اندازه قابل

 ترین روش برای بررسی مدل پژوهش است.سازی معادالت ساختاری مناسبمدل

( و PLSسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی )در این پژوهش از مدل

ها نیز بر اساس الگوریتم تحلیل داده لیوتحل هیتجزشود و استفاده می SMARTPLSافزار نرم

آزمون »و « بررسی برازش مدل»ها در روش حداقل مربعات جزئی که شامل دو بخش داده

گردد که روش  گیرد. دلیل این امر نیز به این نکته بر میاست صورت می« های پژوهشفرضیه

سازی معادالت ساختاری مانند  ی نسل اول مدلافزارها نرمحداقل مربعات جزئی بر خالف 

و با وجود  ستینلیزرل یا آموس به حجم نمونه و نرمال بودن توزیع متغیرها حساس 

به این ترتیب وجود متغیر تعدیل گر  است. تر مناسبمتغیرهای تعدیل گر استفاده از این رویه 

 در تحلیل استفاده گردد. دلیلی مهم است که از این رویکرد

، ابتدا بارهای عاملی Smartpls3افزار  به منظور انجام فرآیند تحلیل آماری با استفاده از نرم

را  شود. این مقدار میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه انجام می

کند و هرقدر این مقدار بیشتر باشد، آن شاخص سهم  طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص می

دهنده تأثیر  کند. همچنین اگر این شاخص منفی باشد نشان بیشتری در تبیین آن سازه ایفا می

 در تبیین سازه مربوطه دارد. منفی آن

 شود:آمار استنباطی تحقیق حاضر بر اساس چهار مرحله زیر اجرایی می 

 پایایی .1

 روایی )همگرا و واگرا( .6
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 برازش مدل تحقیق .3

 آزمون فرضیات تحقیق .1

 . پایایی4-5-9

 تحلیل بار عاملی

است در صورتی که پس از اجرای  7/0مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بار عاملی، 

برخورد شود، باید آن سؤال حذف شود تا  7/0یک مدل، به سؤاالتی با بار عاملی کمتر از 

 بررسی سایر معیارها تحت تأثیر آن قرار نگیرد.

 پایایی .4-5-9

 تحلیل بار عاملی

است در صورتی که پس از اجرای  7/0مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بار عاملی، 

برخورد شود، باید آن سؤال حذف شود تا  7/0یک مدل، به سؤاالتی با بار عاملی کمتر از 

 تأثیر آن قرار نگیرد.بررسی سایر معیارها تحت 

 های تحقیق بار عاملی گویه (1-1جدول 

 

 سازمانی عملکرد فراگیر کیفیت نوآوری بازار گیری جهت

Q1 
112/0 

  
 

Q2 
11/0 

  
 

Q3 
113/0 

  
 

Q4 
112/0 

  
 

Q5 
116/0 

  
 

Q6 
731/0 

  
 

Q7 
116/0 

  
 

Q8 
 701/0 

 
 

Q9 
 726/0 

 
 

Q10 
 717/0 

 
 

Q11 
 736/0 
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Q12 
 101/0 

 
 

Q13 
 

 

716/0  
Q14 

 
 

211/0  
Q15 

 
 

767/0  

Q16  
 

722/0  

Q17  
 

767/0  

Q18  
 

702/0  

Q19  
 

223/0  

Q20  
 

727/0  

Q21  
 

166/0  

Q22 

 
 767/0  

Q23 

 

 701/0  

Q24 

 
  731/0 

Q25 

 
  736/0 

Q26 

 
 

 

717/0 

Q27 

 
 

 

717/0 

Q28    711/0 

 

بارعاملی کلیه گویه ها بجز باشد.  7/0تمامی ضرایب باید بیشتر از  با توجه به شکل فوق،

سوال  63باشد، لذا آن سواالت حذف گردیده و می 7/0باالتر از  12و  11، 7، 1گویه های 

 باشد.باقی مانده از پایایی سازه مطلوب برخوردار می

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. 4-5-2

، بعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت، نوبت PLSها در روش  دهمطابق با الگوریتم تحلیل دا

رسد؛ که توضیح هر  ها می به محاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه

 یک به شرح ذیل است:
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یا ضریب قابلیت اطمینان ساختاری: عاملی است که در ارزیابی  9ترکیبی پایایی ضریب .1

های انعکاسی قابل استفاده است. مقدار این ضریب  درونی مدلقابلیت اطمینان سازگاری 

 20/0پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  7/0متغیر است که مقادیر باالتر از  1نیز بین صفر تا 

 شود. نامطلوب ارزیابی می

: عامل دیگری است که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری 2کرونباخ آلفای ضرایب .6

متغیر  1اسی قابل استفاده است. مقدار این ضریب نیز بین صفر تا های انعک درونی مدل

نامطلوب ارزیابی  20/0پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  7/0است که مقادیر باالتر از 

شود. الزم به ذکر است در مورد متغیرهایی که تعداد سؤاالت آنها اندک باشد، مقدار  می

 عرفی شده است.به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ م 2/0

 یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا(2-1جدول  

 ضریب پایایی ترکیبی کرونباخ آلفای ضرایب 

 101/0 711/0 جهت گیری بازار

 113/0 710/0 نوآوری

 176/0 111/0 کیفیت فراگیر

 111/0 713/0 عملکرد سازمانی

 

کرونباخ  آلفای ضرایب ترکیبی و پایایی دهد که ضریب نتایج حاصل از جدول فوق نشان می

 تمامی متغیرهای پژوهش از حاکی از تائید پایایی مناسب مدل است.

 روایی . 4-5-3

 روایی همگرا:

گیری، روایی همگرا است که به بررسی میزان  های اندازه معیار بعدی بررسی برازش مدل

های  پردازد. اعتبار همگرایی، همبستگی زیاد شاخص همبستگی هر سازه با سؤاالت خود می

های  دهد که در مدل های دیگر نشان می های سازه یک سازه را در مقایسه با همبستگی شاخص

                                                           
1 composite reliability(CR) 

2 cronbach's alpha 
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 استخراج واریانس بی شود. به منظور ارزیابی اعتبار همگرایی از میانگینانعکاسی باید ارزیا

پذیرفته  1/0متغیر است که مقادیر باالتر از  1تا  0شود. مقدار این ضریب از  استفاده می 1شده

 شود. می

 همگرا ییروا یابیارز جینتا( 10-1جدول  

 شده استخراج واریانس میانگین 

 230/0 جهت گیری بازار

 111/0 نوآوری

 113/0 کیفیت فراگیر

 212/0 عملکرد سازمانی

 

تمامی و  است 1/0از  بیشتر ها شده متغیر استخراج واریانس با توجه به جدول فوق میانگین

 ها در محدوده مورد تائید قرار دارد. شاخص

 روایی واگرا:

موضوع را پوشش  6گیری است که  های اندازه روایی واگرا معیاری بعدی بررسی برازش مدل

های یک سازه با آن سازه و در مقابل  دهد: الف: مقایسه میزان همبستگی بین شاخص می

های دیگر؛ ب( مقایسه میزان همبستگی یک سازه با  ها با سازه همبستگی آن شاخص

 6به  PLSها. روایی واگرا در روش  ن سازه با سایر سازههایش در مقابل همبستگی آ شاخص

 .3؛ و روش فرونل و الرکر6شود: روش بارهای عاملی متقابل طریق محاسبه می

های یک سازه و  روش بارهای عاملی متقابل: در این روش میزان همبستگی بین شاخص .1

گردد. در  می های دیگر مقایسه های یک سازه با سایر سازه میزان همبستگی بین شاخص

صورتی که مشخص شود میزان همبستگی بین یک شاخص با سازه دیگری غیر از سازه 

خود بیشتر از همبستگی آن شاخص با سازه خود باشد، روایی واگرای مدل زیر سؤال 

شود(. بنابراین هر یک از اعداد موجود در جدول زیر که در  پذیرفته نمی) رود می

                                                           
1 . Average variance extracted (AVE) 

2 . Cross-loading 

3 . The Fornell-larker Criterion 
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د باید از اعداد هم ردیف خود بزرگتر باشند تا روایی واگرا ان های سبز قرار گرفته سلول

 پذیرفته شود.

روش فرونل و الرکر: شاخص مهم دیگری که در بررسی روایی واگرا مورد بررسی قرار  .6

هایش در مقایسه با  گیرد روش فرونل و الرکر است. میزان رابطه یک سازه با شاخص می

قبول خواهد بود  مانی روایی واگرای یک مدل قابلها است. ز رابطه آن سازه با سایر سازه

ها، تعامل بیشتری داشته باشد)یعنی  های خود نسبت به سایر سازه که سازه با شاخص

شود باید از سایر اعداد هم ستون خود  عددی که در قطر این ماتریس نمایش داده می

 بزرگتر باشد(.

 متقارن عاملی یبارها روش به واگرا ییروا سنجش سیماتر( 11-1جدول 

 

 سازمانی عملکرد فراگیر کیفیت نوآوری بازار گیری جهت

Q1 112/0 111/0 327/0 111/0 

Q2 132/0 131/0 111/0 122/0 

Q3 113/0 132/0 111/0 111/0 

Q5 113/0 136/0 172/0 112/0 

Q6 732/0 121/0 116/0 111/0 

Q8 171/0 701/0 121/0 171/0 

Q9 261/0 726/0 171/0 132/0 

Q10 121/0 711/0 171/0 162/0 

Q11 212/0 736/0 171/0 111/0 

Q12 112/0 203/0 111/0 371/0 

Q13 113/0 133/0 713/0 137/0 

Q15 111/0 11/0 761/0 131/0 

Q16 123/0 117/0 721/0 113/0 

Q17 161/0 101/0 762/0 13/0 

Q18 201/0 111/0 701/0 672/0 

Q20 123/0 202/0 727/0 161/0 

Q21 111/0 212/0 761/0 332/0 

Q22 336/0 136/0 231/0 171/0 

Q23 161/0 102/0 701/0 166/0 

Q24 332/0 111/0 111/0 221/0 
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Q25 322/0 176/0 12/0 711/0 

Q26 311/0 121/0 116/0 703/0 

Q27 311/0 103/0 116/0 716/0 

Q28 127/0 133/0 171/0 222/0 

 

توان دریافت میزان همبستگی گویه های هر یک از متغیرهای  بر اساس جدول فوق می

از سایر )استها  ها با سایر سازه پژوهش با سازة خود، بیشتر از میزان همبستگی این گویه

سپس به بررسی ماتریس فرونل و الرکر پرداخته  اعداد هم ردیف خود بزرگتر هستند(؛

 شود: می

 
 الرکر و فرونل روش به واگرا ییروا سنجش سیماتر(16-1جدول 

 

 سازمانی عملکرد فراگیر کیفیت نوآوری بازار گیری جهت

 723/0 جهت گیری بازار

  

 
 710/0 132/0 نوآوری

 

 
  723/0  117/0 کیفیت فراگیر

 712/0 326/0 101/0 113/0 عملکرد سازمانی

 

   و پایین خود بیشتر باشد. بر اساس این ماتریس قطر اصلی ماتریس از اعداد سمت چپ

 برازش مدل ساختاری. 4-5-4

رسد. این  مدل ساختاری می گیری، نوبت به برازش های اندازه پس از بررسی برازش مدل

 شود: به شرح ذیل انجام میفرآیند 

 (:t-value)مقادیر  Zضریب معناداری 

شود که اولین و  برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

است. خروجی مربوط به این آزمون  (t-value مقادیر) Z معناداری معیار، ضریب نیتر یاساس

 به شرح ذیل است:
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 Z معناداری ضریب نتایج (1-1 شکل

است،  22/1در موارد فوق بیشتر از  tتوان گفت نظر به اینکه ضرایب  با توجه به شکل فوق می

 گردد.  % اطمینان معنادار بودن این مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری تائید می21لذا در سطح 

Rیا  R Squareمعیار 
2: 

R دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش، ضرایب
مربوط به  2

)وابسته( مدل است. همانطور که قبالً اشاره شد این ضرایب معیاری  زا درونمتغیرهای پنهان 

، 33/0، 12/0زا دارد و سه مقدار  زا بر یک متغیر درون است که نشان از تأثیر یک متغیر برون

Rو قوی  به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط 27/0
در نظر گرفته شده است.  2

 ند:باش این مقادیر به شرح ذیل می
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R مقدار( 6-1شکل 

 شده میترس مدل در 2
Rبا توجه به سه مقدار مالک، نظر به اینکه میزان  

، کیفیت فراگیر  621/0برابر با  نوآوریدر  2

 که نشان از حد متوسط برازش مدل ساختاری دارد. است 621/0و عملکرد سازمانی  362/0

Qمعیار 
2: 

، 06/0 زا پردازد و اگر در مورد یک متغیر درون میبینی مدل  این معیار به بررسی قدرت پیش

های  متوسط و قوی سازه یا سازه بینی کم، باشد، به ترتیب نشان از قدرت پیش 31/0و  11/0

، کیفیت  611/0نوآوری این معیار در مورد پژوهش حاضر برای  زای مربوط به آن دارد. برون

بینی کنندگی  دهنده قابلیت پیش یباً نشاناست که تقر 361/0و عملکرد سازمانی  310/0فراگیر

 متوسط رو به باال مدل است.
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 شده میترس مدل در q2 مقدار( 3-1شکل 

 شاخص برازش کل:

های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این  مربوط به بخش کلی مدل GoFمعیار 

گیری به بخش ساختاری مدل  تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه معیار، پژوهشگر می

و  1توسط تننهاوسGoFکلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار 

شود. در این فرمول  ول زیر محاسبه می( ابداع گردید. طبق فرم6001همکاران )

average(Communalities)  نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است وR^2  نیز میزان

ها در شکل خروجی  زای مدل است که داخل دایره های درون سازه R Squaresمیانگین مقادیر 

به عنوان  32/0و  61/0، 01/0مقدار  3شود. این شاخص با استفاده از  افزار نمایش داده می نرم

 معرفی شده است: GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

 

                                                           
1
 Tenenhaus 
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GOF=√average(Communalities)*R^2 

GOF=√ 162/0  ×  621/0 = 311/0  

 حاکی از برازش قوی مدل است. 311/0با توجه به نتایج بدست آمده حصول مقدار 

 و فرونل متقارن عاملی روش بارهای به واگرا روایی سنجش با توجه به نتایج جداول ماتریس

 توان دریافت که روایی واگرا مورد تائید قرار گرفته است.  الرکر می و

 

 نتایج آزمون فرضیات تحقیق به شرح ذیل است: ( 6-1( و )1-1شکل)با توجه به 

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ بسته بندی یشرکت ها. جهت گیری بازار بر نوآوری 9

است و از آن جا که  111/1تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب  t یمعنادار یببه ضر با توجه

تائید  یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1) مقدار در خارج بازه ینا

 است. 132/0برابر با  رابطه ینشده و شدت ا

 فرضیه اول( نتایج آزمون 13-1جدول

 نتیجه مستقیم T ضریب مسیر  

 معنادار است 994/8 531/2 نوآوری  --- بازار گیری جهت

 

تاثیر معناداری  النیاستان گ یبسته بند یشرکت هاریفراگبر کیفیت  بازار یریجهت گ. 2

 دارد.

است و از آن جا که   266/1تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب  t یمعنادار یببا توجه به ضر

تائید  یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1) مقدار در خارج بازه ینا

 است. 171/0برابر با  رابطه ینشده و شدت ا

 دومفرضیه ( نتایج آزمون 11-1جدول

 نتیجه مستقیم T ضریب مسیر  

 معنادار است 622/8 579/2 فراگیر کیفیت --- بازار گیری جهت
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 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یها شرکتبر عملکرد  بازار یریجهت گ. 3

است و از آن جا که   612/7تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب  t یمعنادار یببا توجه به ضر

تائید  یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1) مقدار در خارج بازه ینا

 است. 113/0برابر با  رابطه ینشده و شدت ا

 فرضیه سوم( نتایج آزمون 11-1جدول

 نتیجه مستقیم T ضریب مسیر  

 معنادار است 291/7 483/2 عملکرد  --- بازار گیری جهت

 

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت ها. نوآوری بر عملکرد 4

است و از آن جا که  101/7تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب  t یمعنادار یببا توجه به ضر

تائید  یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1) مقدار در خارج بازه ینا

 است. 101/0برابر با  رابطه ینشده و شدت ا

 فرضیه چهارم( نتایج آزمون 12-1جدول

 نتیجه مستقیم T ضریب مسیر  

 معنادار است 525/7 525/2 عملکرد  --- نوآوری

 

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد ریفراگ. کیفیت 5

است و از آن جا که   310/2تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب  t یمعنادار یببا توجه به ضر

تائید  یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1) مقدار در خارج بازه ینا

 است. 326/0برابر با  رابطه ینشده و شدت ا

 پنجمفرضیه ( نتایج آزمون 17-1جدول

 نتیجه مستقیم T ضریب مسیر  

 معنادار است 352/6 312/2 عملکرد  --- فراگیر کیفیت

 

 النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد  بازار یریجهت گدر تاثیر ریفراگ. کیفیت 6

 نقش میانجی دارد.
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است که مقداری مثبت  171/0برابر با فراگیر  کیفیتو  بازار گیری جهت  ضریب مسیر بین

 باشد.می فراگیر کیفیت بر بازار گیری جهتباشد و بیانگر تأثیر مثبت می
باشد و می مثبتکه مقداری 326/0برابر با و عملکرد سازمانی  فراگیر کیفیت  ضریب مسیر بین

 باشد.می سازمانی عملکرد بر فراگیر کیفیت و معنادار مثبتبیانگر تأثیر 

 در ادامه خواهیم داشت:

326/0  *171/0  =663/0 . 

با ضریب مسیر  فراگیر کیفیت و بازار گیری جهترابطه بین  tبا توجه به این که میزان 

 کیفیتمورد تایید قرار گرفته و همچنین رابطه بین   t=   266/1 >22/1و  0/ 171استاندارد

نیز مورد تایید قرار گرفته است، تا  t=   310/2> 22/1و  326/0 سازمانی عملکرد و فراگیر

 بر بازار گیری جهتنقش میانجی را در تاثیر   فراگیر کیفیتتوان استنباط کرد که حدی می

دارد. آزمون سوبل نیز رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیات مربوط به سازمانی  عملکرد

شود، مقدار تی غیر باشد. همانگونه که در جدول مشاهده میمیانجی یک متغیر مینقش 

است و براین اساس  بزرگتر 22/1باشد که از عدد می 117/1مستقیم  حاصل از آزمون سوبل  

 فراگیر کیفیتاز طریق  عملکرد بر بازار گیری جهتتوان نتیجه گرفت که تاثیر غیر مستقیم می

 مذکور مورد تایید قرار گرفته است:معنی دار و فرضیه 
 فرضیه ششمنتایج آزمون  (11-1جدول

 نتیجه مستقیم T ضریب مسیر  

 معنادار است 925/5 424/2 فراگیر کیفیت  ← بازار گیری جهت

 معنادار است 333/5 498/2 سازمانی عملکرد ← فراگیر کیفیت

 است معنادار 291/7 483/2 سازمانی عملکرد  ← بازار گیری جهت

 .663/0=  171/0*  326/0 ضریب غیر مستقیم

 947/5 غیر مستقیم: tمیزان 

 

 

 

 



 

 

77 

 

 النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد بازار  یریجهت گ. نوآوری در تاثیر 7

 نقش میانجی دارد.

باشد است که مقداری مثبت می 132/0برابر با نوآوری و  بازار گیری جهت  ضریب مسیر بین

 باشد.مینوآوری  بر بازار گیری جهتو بیانگر تأثیر مثبت 
باشد و می مثبتکه مقداری 101/0برابر با و عملکرد سازمانی نوآوری   ضریب مسیر بین

 باشد.می سازمانی عملکرد بر نوآوری و معنادار مثبتبیانگر تأثیر 

 در ادامه خواهیم داشت:

132/0  *101/0  =676/0 . 

با ضریب مسیر نوآوری  و بازار گیری جهترابطه بین  tبا توجه به این که میزان 

 نوآوری ومورد تایید قرار گرفته و همچنین رابطه بین   t=   111/1 >22/1و  0/ 171استاندارد

-نیز مورد تایید قرار گرفته است، تا حدی می t=   101/7> 22/1و  101/0 سازمانی عملکرد

سازمانی  عملکرد بر بازار گیری جهتنقش میانجی را در تاثیر  نوآوری توان استنباط کرد که 

دارد. آزمون سوبل نیز رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک 

شود، مقدار تی غیر مستقیم  حاصل از باشد. همانگونه که در جدول مشاهده میمتغیر می

توان نتیجه است و براین اساس می بزرگتر 22/1باشد که از عدد می 117/1آزمون سوبل  

معنی دار و فرضیه نوآوری از طریق  عملکرد بر بازار گیری جهتگرفت که تاثیر غیر مستقیم 

 مذکور مورد تایید قرار گرفته است:
 مهفتفرضیه نتایج آزمون  (12-1جدول

 نتیجه مستقیم T ضریب مسیر  

 معنادار است 994/8 531/2 نوآوری  ← بازار گیری جهت

 معنادار است 525/7 525/2 سازمانی عملکرد ←نوآوری 

 معنادار است 291/7 483/2 سازمانی عملکرد  ← بازار گیری جهت

 .676/0=  101/0*  132/0 ضریب غیر مستقیم

 999/7 غیر مستقیم: tمیزان 
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:پنجمفصل   

 نتیجه گیری و پیشنهادات
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 . مقدمه5-9

 تحلیل و تحقیق سواالت پیرامون ها داده آوری جمع از پس محقق تحقیقی هر پایان در

مدل  بر اساس پژوهش این کند. در ارائه را تحقیق کار نتایج باید ، هاآن استنباطی و توصیفی

 گیری جهت تاثیر در فراگیر کیفیت و نوآوری میانجی نقش (6017)همکاران و پیپاتپراتا نظری

-داده منظور همین بهاست. هشد پرداخته گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر بازار

 معادالت یابیمدل از نهایت در و گرفت قرار و تحلیل تجزیه مورد پرسشنامه از حاصل های

 بررسی به فصل این در. گردید شده استفاده ذکر متغیرهای بین ارتباط کشف برای ساختاری

 آزمون از استفاده با که فرضیات تحقیق و تحقیق استنباطی تحلیل براساس آمده دست به نتایج

 از استفاده با که های تحقیقمحدودیت سپس. شودمی پرداخته است،آمده دست به آماری های

 و های تحقیقمحدودیت سپس شود.می پرداخته است، آمده دست به آماری های آزمون

 گردد:می ارائه آتی تحقیقات برای پیشنهادات

 . آمار توصیفی5-2

در این قسمت به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق، بر اساس مقادیر میانگین اکتساب شده به 

 شده است:ترتیب از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار پرداخته

 ازبازار  گیری جهتمیانگین امتیاز متغیر  که داد نشان توصیفی آمار بررسی از حاصل نتایج -1

-(، توصیف سازه1-1در جدول). می باشد 111/0معیار  انحراف و 122/3 دهندگان پاسخ نظر

 است:ارائه شده بازار گیری جهتهای متغیر 

 بازار گیری جهت( توصیف سازه های مربوط به متغیر 1-1جدول

 انحراف معیار واریانس  میانگین سوال متغیر

زار
 با

ری
 گی

ت
جه

 

 101/0 211/0 16/3 راستای ارائه خدمات به مشتریانش متعهد است..شرکت در 1

211/0 01/3 .شرکت همواره درصدد درک نیارهای مشتری است.6  201/0  

11/0 11/3 .مهمترین هدف شرکت رضایت مشتریست.3  262/0  

.شرکت بطور مستمر رضایتمندی مشتریانش را اندازه گیری می 1

 کند.

31/3 72/0  17/0  

111/0 27/3 .شرکت به مشتریانش خدمات پس از فروش ارائه می دهد.1  232/0  

722/0 11/3 را دارد. رقبا اقدامات .شرکت توانایی پاسخگویی سریع به2  126/0  
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 نظر ازنوآوری  میانگین امتیاز متغیر که داد نشان توصیفی آمار بررسی از حاصل نتایج -6

های (، توصیف سازه6-1در جدول). می باشد 716/0معیار  انحراف و 12/3 دهندگان پاسخ

 است:ارائه شده نوآوریمتغیر 

 نوآوری( توصیف سازه های مربوط به متغیر 6-1جدول

 ازفراگیر  کیفیت میانگین امتیاز  متغیر که داد نشان توصیفی آمار بررسی از حاصل نتایج -3

 .می باشد 112/0معیار  انحراف و 123/3 دهندگان پاسخ نظر

 است:شده ارائهفراگیر  کیفیت های متغیر(، توصیف سازه3-1همچنین در جدول)
 فراگیر کیفیت(. توصیف سازه های متغیر 3-1جدول

131/0 61/3 .کنند می بحث رقبا راهبردهای مورد در برتر .مدیران7  213/0  

 انحراف معیار واریانس  میانگین سوال متغیر

ری
آو

نو
 

 201/0 211/0 06/3 گیرد.مورد تشویق قرار میریسک پذیری در شرکت  .1

 262/0 11/0 11/3 گیرد.خالقیت در شرکت مورد تشویق قرار می .6

126/0 31/3 کند.های نوآورانه را جستجو میمدیریت فعاالنه ایده .3  77/0  

313/0 12/3 مدیریت ظرفیت پذیرش خطا را به هنگام ریسک پذیری دارد. .4  12/0  

136/0 61/3 محصوالت و خدمات جدید به بازار اولین است.شرکت در معرفی  .1  73/0  

 انحراف معیار واریانس میانگین سوال متغیر

 
ت

کیفی
 

فراگیر
 

 

 بهبود برای را دقیقی اهداف سازمان این در عالی مدیران .1

 .کنندمی کیفیت تعیین

127/3 72/0 17/0 

 جهت پیشنهاداتی دنبال به سازمان این در عالی مدیران .6

 هستند بهبود

317/3 111/0 232/0 

برای بهبود کیفیت  را منابعی سازمان این در عالی مدیران .3

 دهندمی تخصیص

313/3 722/0 126/0 

بهبود شیوه انجام کارها  به برای پیشنهاداتی از عالی، مدیر .4

 کنداستقبال می

322/3 131/0 213/0 

 امور مربوط به بهبود در تا می شوند تشویق کارکنان .1

 .کنند مشارکت در سازمان نظارت

110/3 122/0 236/0 

 حوزه در گیری تصمیم جهت سازمان این در کارکنان .2

 .دارند زیادی اختیار خود، به فعالیت مربوط

12/3 166/0 21/0 

 کیفیت ایجاد برای قوی تعهد سازمان سطوح تمام در .7

 .دارد وجود

31/3 712/0 17/0 
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 ازسازمانی  عملکردمیانگین امتیاز متغیر  که داد نشان توصیفی آمار بررسی از حاصل نتایج -1

-(، توصیف سازه1-1در جدول). باشدمی 273/0معیار  انحراف و 72/3 دهندگان پاسخ نظر

 است:ارائه شده سازمانی عملکردهای متغیر 

 سازمانی عملکرد( توصیف سازه های مربوط به متغیر 1-1جدول

 .  نتایج آمار استنباطی)بحث درباره فرضیه های تحقیق(5-3

افزار اسمارت پی ال سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم در این تحقیق از طریق مدل

های تحقیق آزمون شدند، نتایج بدست آمده از فرضیه های تحقیق حاکی از تأیید اس فرضیه

ی آن با نتایج ها و مقایسهای از نتایج فرضیهباشد. خالصهی فرضیه های تحقیق میکلیه

 های مشابه در ادامه ارائه شده است.تحقیق

 

 

 

می کند تا هنگام نیاز به تشویق  را کارکنان سازمان این .8

 .کنند توجه مشتری نظر به تصمیم گیری،

13/3 126/0 77/0 

 مستمر بهبود دنبال به پیوسته سازمان این در کارکنان .2

 .کارهایشان هستند

67/3 313/0 12/0 

 73/0 136/0 61/3 .است سازمان این مهم اهداف از یکی کیفیت مستمر بهبود .10

 تا می کند توجه مشتریان نیازهای به همیشه شرکت این .11

 .دهد بهبود را کار و کسب های استراتژی

12/3 107/0 716/0 

 انحراف معیار واریانس  میانگین سوال متغیر

رد
لک

عم
 

نی
زما

سا
 

 سهم بهبود به منجر گذشته سال سه به نسبت عملکرد .1

 .است شده اصلی محصوالت بازارهای در شرکت بازار

31/3 272/0 166/0 

 هزینه کاهش به منجر گذشته سال سه به نسبت عملکرد .6

 .است شده اصلی محصوالت بازارهای در

61/3 701/0 137/0 

 در وری بهره به منجر گذشته سال سه به نسبت عملکرد .3

 .است شده اصلی محصوالت بازارهای

77/3 711/0  117/0  

 در سودآوری به منجر گذشته سال سه به نسبت عملکرد .1

 .است شده اصلی محصوالت بازارهای

26/3 72/0  111/0  

 رقبا با مقایسه در گذشته سال سه به نسبت مالی عملکرد .1

 .است یافته بهبود

11/3 73/0  111/0  
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 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ بسته بندی یها شرکت. جهت گیری بازار بر نوآوری 9

 جهتشود که بین با توجه به بررسی فرضیه از طریق روش حداقل مربعات جزیی مالحظه می

در رابطه  t یمعنادار یببا توجه به ضردارد و رابطه معناداری وجود نوآوری  و بازار گیری

 (-22/1&22/1) مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا  111/1برابر با  که یردو متغ ینب

  132/0برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م

 نوآوری بر بازار گیری جهت توان پذیرفت:درصد اطمینان می 21در نتیجه با حداقل  است.

 نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .دارد معناداری تاثیر گیالن استان بندی بسته های شرکت

 (6017)همکاران و مورانتو  (6017)همکاران و پیپاتپراتا، ( 1321)همکاران و پور اسماعیل

 باشد.همراستا می

تاثیر معناداری  النیاستان گ یبسته بند یشرکت هاریفراگبر کیفیت  بازار یریجهت گ. 2

 دارد.

 جهتشود که بین طریق روش حداقل مربعات جزیی مالحظه می با توجه به بررسی فرضیه از

در  t یمعنادار یببا توجه به ضردارد و رابطه معناداری وجود فراگیر  کیفیت و بازار گیری

 مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا  161/1برابر با  که یردو متغ ینرابطه ب

 رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1)

 گیری جهت توان پذیرفت:درصد اطمینان می 21در نتیجه با حداقل  است.  101/0برابر با 

نتایج این  .دارد معناداری تاثیر گیالن استان بندی بسته های فراگیرشرکت کیفیت بر بازار

و  (6017)همکاران و پیپاتپراتا، ( 1321)همکاران و پور اسماعیل فرضیه با نتایج پژوهش

 .باشدهمراستا می (6017)همکاران و مورانت

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد  بازار یریجهت گ. 3

 جهتشود که بین با توجه به بررسی فرضیه از طریق روش حداقل مربعات جزیی مالحظه می

در  t یمعنادار یببا توجه به ضردارد و رابطه معناداری وجود سازمانی عملکرد  و بازار گیری

 مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا  612/7برابر با  که یردو متغ ینرابطه ب

 رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1)
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 گیری جهت توان پذیرفت:درصد اطمینان می 21با حداقل در نتیجه  است.  113/0برابر با 

نتایج این فرضیه با  .دارد معناداری تاثیر گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر بازار

 و مورانتو  (6017)همکاران و پیپاتپراتا، ( 1321)همکاران و پور اسماعیل نتایج پژوهش

 .باشدهمراستا می (6017)همکاران

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت ها. نوآوری بر عملکرد 4

شود که بین با توجه به بررسی فرضیه از طریق روش حداقل مربعات جزیی مالحظه می

در  t یمعنادار یببا توجه به ضردارد و رابطه معناداری وجود سازمانی عملکرد  ونوآوری 

 مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا  101/7برابر با  که یردو متغ ینرابطه ب

 رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-22/1&22/1)

 بر نوآوری توان پذیرفت:درصد اطمینان می 21در نتیجه با حداقل  است.  101/0برابر با 

نتایج این فرضیه با نتایج  .دارد معناداری تاثیر گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد

 و مورانتو  (6017)همکاران و پیپاتپراتا، ( 1321)همکاران و پور اسماعیل پژوهش

 .باشدهمراستا می (6017)همکاران

 تاثیر معناداری دارد. النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد ریفراگ. کیفیت 5

شود که بین از طریق روش حداقل مربعات جزیی مالحظه می با توجه به بررسی فرضیه

در رابطه  t یمعنادار یببا توجه به ضردارد و رابطه معناداری وجود  عملکردو  فراگیر کیفیت

 (-22/1&22/1) مقدار در خارج بازه یناست و از آن جا که ا  333/1برابر با  که یردو متغ ینب

  111/0برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م

 شرکت عملکرد فراگیربر کیفیت توان پذیرفت:درصد اطمینان می 21در نتیجه با حداقل  است.

 اسماعیل نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش .دارد معناداری تاثیر گیالن استان بندی بسته های

همراستا  (6017)همکاران و مورانتو  (6017)همکاران و پیپاتپراتا، ( 1321)همکاران و پور

 .باشدمی

  



 

 

84 

 

 النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد  بازار یریجهت گدر تاثیر ریفراگ. کیفیت 6

 نقش میانجی دارد.

در ابتدا  عملکرد بر بازار گیری جهت رابطه در فراگیر کیفیتگری برای بررسی نقش میانجی

را محاسبه نموده و بعد از آن، ضریب مسیر  فراگیر کیفیت و بازار گیری جهتضریب مسیر 

کنیم. با توجه به بررسی اثر غیر مستقیم و با در نظر را محاسبه میو عملکرد  فراگیر کیفیت

آمده است  و همچنین بر اساس   663/0گرفتن این نکته که مقدار اثر غیرمستقیم برابر با 

 کیفیت( که توسط آزمون سوبل صورت گرفت، مشخص شد که 113/1معناداری) tمقدار 

 نقش گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر بازار گیری جهت تاثیر در فراگیر

 پور اسماعیل نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش ..دارد میانجی

-همراستا می (6017)همکاران و مورانتو  (6017)همکاران و پیپاتپراتا، ( 1321)همکاران و

 باشد

 النیاستان گ یبسته بند یشرکت هابر عملکرد بازار  یریجهت گ. نوآوری در تاثیر 7

 نقش میانجی دارد.

در ابتدا ضریب  عملکرد بر بازار گیری جهت رابطه درنوآوری گری برای بررسی نقش میانجی

و  نوآوریرا محاسبه نموده و بعد از آن، ضریب مسیر  نوآوری و بازار گیری جهتمسیر 

کنیم. با توجه به بررسی اثر غیر مستقیم و با در نظر گرفتن این نکته که را محاسبه میعملکرد 

 tآمده است  و همچنین بر اساس مقدار   676/0مقدار اثر غیرمستقیم برابر با 

 تاثیر در نوآوری( که توسط آزمون سوبل صورت گرفت، مشخص شد که  111/7اری)معناد

نتایج  ..دارد میانجی نقش گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر بازار گیری جهت

( 1321)همکاران و پور اسماعیل نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش این فرضیه با نتایج پژوهش

 باشدهمراستا می (6017)همکاران و مورانتو  (6017)همکاران و پیپاتپراتا، 

 های تحقیقپیشنهادات مبتنی بر نتایج فرضیه .5-4

 گردد:های تحقیق ارائه میدر این قسمت، پیشنهادات در راستای فرضیه

 النیاستان گ بسته بندی یشرکت هاجهت گیری بازار بر نوآوری با توجه به تاثیر معنادار 

  گردد:موارد ذیل پیشنهاد می

 



 

 

85 

 

 تعهد شرکت در راستای ارائه خدمات به مشتریان 

 تالش شرکت در راستای درک نیاز مشتری 

 ارزیابی مستمر و سنجش میزان رضایتمندی مشتری 

 استان بندی بسته های فراگیرشرکت کیفیت بر بازار گیری جهتبا توجه به تاثیر معنادار 

 گردد:میموارد ذیل پیشنهاد  گیالن

 تقویت توان پاسخگویی به اقدامات سریع رقبا 

 تدوین اهداف دقیق برای بهبود کیفی خدمات 

 حساس بودن نسبت به دریافت نظرات و پیشنهادات مشتریان 

 گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر بازار گیری جهت معنادار تاثیر به توجه با

 :گرددمی پیشنهاد ذیل موارد

  بودجه و منابع کافی در جهت اعتالی کیفی خدماتتخصیص 

 ط مدیرانجستجوی ایده های نوآورانه توس 

 تشویق کارکنان در ازای ارائه پیشنهادات خالقانه 

 ارائه پاداش های ویژه برای کارکنان نوآور و خالق 

 موارد گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد بر نوآوری معنادار تاثیر به توجه با

 :گرددمی پیشنهاد ذیل

 تشویق ریسک پذیری در میان کارکنان شرکت 

 تشویق خالقیت در میان کارکنان شرکت 

 ارتقای روحیه ریسک پذیری و تغییر در مدیران 

 ترویج فرهنگ نوآورانه در سازمان 

 گیالن استان بندی بسته های شرکت عملکرد فراگیربر کیفیت معنادار تاثیر به توجه با

 :گرددمی پیشنهاد ذیل موارد
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 های کیفی در تکنولوژی بسته بندیارتقای شاخص 

 .اخذ مشاوره از مشاوران برون سازمانی در حوزه کیفیت محصوالت 

 

 های تحقیقمحدودیت .5-5

 . در این پژوهش به نقش متغیرهای جمعیت شناختی و ارتباطش با مدل تحقیق توجه نشد.1

محدودی صورت گرفت، لذا ممکن است که اثر اقدامات . انجام این پژوهش در بازه زمانی 6

 مستمر را منعکس ننماید.

 های صنایع بسته بندی استان گیالنشرکت . باتوجه به این که پژوهش حاضرفقط در 3

 گرفت، در خصوص تعمیم نتایج آن باید احتیاط نمود.

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی .5-6

آتی به نقش عوامل جمعیت شناختی به عنوان متغیرهای گردد که در تحقیقات . پیشنهاد می1

 تعدیل گر در مدل توجه شود.

گردد که مدل تحقیق در بازه های زمانی مختلفی به منظور افزایش سطح تعمیم . پیشنهاد می6

 پذیری آزمون شود.

صورت  هاشرکتگردد که مدل تحقیق در حجم نمونه های باالتر و در سایر . پیشنهاد می3

 رد.بگی
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 منابع:

(. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و 1323ابراهیمی، لقمان. منصوری، احمد. رحمانی، لقمان.)

 .27-11(: 2)30. دانشگاه آزاد اسالمی سنندج. فصلنامه مدیریت صنعتیرعایت حقوق مصرف کننده. 

(. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش 1321اژدری، علی. نایب زاده، شهناز. حیرانی، فروغ.)

 .17-31(: 2)21. فصلنامه مدیریت سالمتویژه برند. 

 عملکرد با کارآفرینی به گرایش رابطه تبیین بررسی(. 1323.)رضا لطیف،. زهرا برزگر،.  ،حسین احمدی

. شناختی روان های پژوهش مجله. مرودشت پرورش و آموزش اداره مدیران بین در شغلی رضایت و شغلی

1(6:) 31-12. 

 مطالعه. )کارآفرینی به گرایش و مذهبی باورهای رابطه(. 1321.)منا زهتابی،. حجت شکیبا،. مرتضی اکبری،

 .11-21(: 1)1. کارآفرینی توسعه مجله(. کشاورزی و کارآفرینی های دانشکده دانشجویان: موردی

 چاپ فراندیش، انتـشارات. کـارآفرینی مبـانی(.1312) محمـد سـید مقیمـی،. محمـود احمـدپورداریانی،

 .تهران دوازدهم،

(. تاثیر بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد فروش محصوالت 1321بیرانوند، زهرا. سازور، اعظم.)

 .آموزش عالی نیما، دانشکده حسابداری و مدیریتجدید )مورد مطالعه: صنعت لبنیات(. موسسه 

 به کارکنان تمایل بر نیاز نوع تاثیر بررسی(. 1312.) محمد محمدی، سعید. صفری، علیرضا. نیا، بیگی

 صنعت در انسانی منابع و مدیریت(. ایران نفت ملی شرکت مرکزی ستاد:  موردی مطالعه) سازمانی کارآفرینی
 .7-11(: 13)1.  نفت

پذیری اجتماعی  بررسی اثر مسئولیت(. 1321پورموردینی، الهه. ابراهیمی، ابوالقاسم. علوی، سید مسلم.)

. پژوهشگر مدیریت.مشتری و قصد خرید برند )مورد مطالعه: شرکت گلستان( یابی ادراکی بر شهرت، هویت

11(7 :)62-21. 

 و ینیکارآفر آموزش در اثربخش عوامل بررسی(. 1321) نیحس عموزاده، و دهیسپ ،یانیآ رضا، مقدم، یتوکل

 .163-111(:  6)10. ماهنامه کار و جامعهموانع.  از گذر راهکار

با گرایش کار آفرینانه. مطالعه  بازارگرایی(. بررسی ارتباط 1323حسینی، سید سجاد. مهر رامین، حمید. )

 .112-132(: 1)1. مجله توسعه کارآفرینیموردی: سازمان های وابسته به شرکت نفت. 

(. بررسی تاثیر بازارگرایی و قابلیت بازاریابی بر عملکرد محصول 1321حسینی نیا، صدیقه. تیموری، یاسر.)

جدید با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب اطالعات )مطالعه موردی شرکت بیمه کوثر(. پایان نامه 

 برهان قزوین.کارشناسی ارشد. رشته مدیریت بازرگانی. موسسه آموزش عالی 
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 بسمه تعالی

ای که پیش رودارید در راستای اجرای رساند، پرسشنامهاحتراماً به استحضار میعرس ادب  و سالم پاسخگوی گرامی با

 عملکرد بر بازار گیری جهت تاثیر در فراگیر کیفیت و نوآوری میانجی نقش» یک پایان نامه کارشناسی ارشد با هدف 

اجرای دقیق این کار تحقیقاتی بیش از طراحی و تدوین شده است. از آنجایی که « گیالن  استان بندی بسته شرکت های

گردد نهایت دقت و هرچیز به اطالعات تخصصی و نظرات کارشناسی شما وابسته است، لذا، از جنابعالی تقاضا می

مساعدت خود را در پاسخگویی به سواالت ذیل مبذول فرمایید. الزم به یادآوری است که اطالعات  پرسشنامه حاضر 

گیرد. محقّق، نتایج  ویافته های آن فقط در جهت انجام این کار تحقیقاتی مورد استفاده قرار می کامالً محرمانه بوده و

 و دقّت نظر شما کمال تشکر و امتنان را دارد. پیشاپیش از حسن توجّه

 با سپاس مجدّد

 کسب وکاردانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت  – محمدجواد خانی پور

 سواالت جمعیت شناختی

 جنسیت

 تعداد کارکنان شرکت

 مدت زمان فعالیت شرکت
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      شرکت در راستای ارائه خدمات به مشتریانش متعهد است..1

      شرکت همواره درصدد درک نیارهای مشتری است..6

      رضایت مشتریست.مهمترین هدف شرکت .3

 شرکت بطور مستمر رضایتمندی مشتریانش را اندازه گیری می کند..1

     

      شرکت به مشتریانش خدمات پس از فروش ارائه می دهد..1

      را دارد. رقبا اقدامات شرکت توانایی پاسخگویی سریع به.2

      .کنند می بحث رقبا راهبردهای مورد در برتر مدیران.7
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      بهبود هستند جهت پیشنهاداتی دنبال به سازمان این در عالی مدیران. 2

      دهندمی برای بهبود کیفیت تخصیص را منابعی سازمان این در عالی .مدیران10

      کندبهبود شیوه انجام کارها استقبال می به برای پیشنهاداتی از عالی، .مدیر11
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      .کارهایشان هستند مستمر بهبود دنبال به پیوسته سازمان این در .کارکنان12

      .است سازمان این مهم اهداف از یکی کیفیت مستمر .بهبود17

 و کسب های استراتژی تا می کند توجه مشتریان نیازهای به همیشه شرکت . این11

 .دهد بهبود را کار

     

 نوآوری

      گیرد.ریسک پذیری در شرکت مورد تشویق قرار می.12
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N 

Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

jahatgiri 164 0 3.4661 .5156 1.00 5.00 

noavari 164 0 3.1945 .7121 1.00 5.00 

keifiat 164 0 3.4632 .5463 1.00 5.00 

amalkard 164 0 3.7912 .6732 1.00 5.00 

 N 

Normal 

Parameters
a,b

 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation Absolute Positive  

jahatgiri 164 3.4661 .51567 .139 .077 0.012 

noavari 164 3.1945 .7121 .100 .041 0.034 

keifiat 164 3.4632 .5463 .106 .106 0.028 

amalkard 164 3.7912 .6732 .135 .119 0.019 

  

 Mean Std. Deviation 

Q1 21/3 08/8 

Q2 80/3 08/8 

Q3 55/3 26/0 

Q4 30/3 08/8 

Q5 08/3 33/8 

Q6 55/3 03/8 

Q7 12/3 32/8 

Q8 81/3 08/8 

Q9 25/3 22/0 

Q10 35/3 88/8 

Q11 23/3 50/8 

Q12 10/3 83/8 

Q13 50/3 08/8 

Q14 35/3 33/8 

Q15 30/3 03/8 

Q16 33/3 32/8 

Q17 22/3 33/8 

Q18 20/3 05/8 

Q19 30/3 08/8 

Q20 53/3 88/8 

Q21 18/3 50/8 

Q22 10/3 83/8 

Q23 50/3 82/8 

Q24 32/3 01/8 
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Q25 15/3 38/0 

Q26 88/3 05/8 

Q27 01/3 33/0 

Q28 05/3 34/0 

 

 
 سازمانی عملکرد فراگیر کیفیت نوآوری بازار گیری جهت
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Q27 

 
 

 
858/8 

Q28    822/8 
 

 

   

 080/8 825/8 بازار گیری جهت

 023/8 858/8 نوآوری

 081/8 022/8 فراگیر کیفیت

 055/8 803/8 سازمانی عملکرد

 

 

 AVE 

 038/8 بازار گیری جهت

 550/8 نوآوری

 503/8 فراگیر کیفیت

 023/8 سازمانی عملکرد

 
 

 
 سازمانی عملکرد فراگیر کیفیت نوآوری بازار گیری جهت

Q1 050/8 522/8 308/8 550/8 

Q2 033/8 535/8 522/8 530/8 

Q3 053/8 530/8 550/8 505/8 

Q5 053/8 531/8 580/8 553/8 

Q6 833/8 505/8 551/8 550/8 

Q8 580/8 885/8 535/8 585/8 

Q9 010/8 801/8 580/8 533/8 

Q10 535/8 850/8 580/8 510/8 

Q11 023/8 831/8 580/8 555/8 

Q12 520/8 083/8 552/8 380/8 

Q13 553/8 533/8 853/8 538/8 

Q15 520/8 55/8 810/8 530/8 

Q16 503/8 558/8 830/8 553/8 

Q17 515/8 585/8 810/8 53/8 

Q18 080/8 520/8 885/8 183/8 

Q20 533/8 080/8 838/8 512/8 

Q21 555/8 000/8 815/8 330/8 
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Q22 331/8 531/8 032/8 585/8 

Q23 510/8 583/8 880/8 511/8 

Q24 333/8 550/8 525/8 030/8 

Q25 333/8 581/8 53/8 805/8 

Q26 350/8 532/8 551/8 883/8 

Q27 355/8 583/8 551/8 821/8 

Q28 508/8 533/8 580/8 000/8 

 

 

 
 سازمانی عملکرد فراگیر کیفیت نوآوری بازار گیری جهت

 833/8 بازار گیری جهت
  

 
 858/8 533/8 نوآوری

 
 

  803/8  528/8 فراگیر کیفیت
 800/8 331/8 585/8 503/8 سازمانی عملکرد
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the mediating role of 

innovation and total quality in influencing the market orientation on 

the performance of packaging companies in Guilan province. The 

research is applied in terms of purpose and is of descriptive-survey 

type. The statistical population of the study consisted of 216 

companies active in the packaging industry in Guilan province that  

164 companies were selected by cluster sampling method and based 

on Cochran formula. The data collection tool was a standard 

questionnaire whose content validity was confirmed by content 

validity and its reliability was estimated 0.7 based on Cronbach's 

alpha method. Structural equation modeling based on partial least 

squares approach was used for data analysis by Smart PLS3 statistical 

software. Research findings showed that market orientation has a 

positive and significant effect on the performance of packaging 

companies in Guilan province. The mediating role of total quality and 

innovation in influencing the market orientation on the performance 

of packaging companies in Guilan province was also confirmed. 

Based on these findings, it can be said that strengthening the market 

orientation with the help of total quality and innovation within the 

company can improve the performance of packaging companies in 

Guilan province. 

Keywords: Market Orientation - Innovation - Total Quality - 

Organizational Performance 
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