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Introduction: Small businesses are the driving force behind economic growth, job 

creation and poverty reduction in developing countries. They are like tools with which 

economic growth and industrialization are accelerated. In addition, small-scale 

businesses are known as feeders for large-scale businesses, so they have become more 

important in pursuit of the economic and social development. Small businesses often 

struggle to survive and are vulnerable to competition from large companies. This type 

of business has a significant role in the sustainable economic and social development 

of a country in terms of contributing to GDP. Because of their strategic role in 

promoting the economy of a nation in terms of poverty reduction and creation of job 

opportunities, they are recognized in the management of the country.  

Objective: The Resource Based View (RBV) believes that the company's resources 

enable it to gain a competitive advantage and achieve excellent performance in the 

long run. From a perspective of resources, the strengths and weaknesses of firms have 

been addressed in order to achieve a sustainable competitive advantage. Thus, in our 

study, we investigate the factors affecting the performance of small businesses at the 

firm-level such as ownership, experience, export ratio, inventory and R&D and labor-

level factors including skills, education, gender, and manufacturing work force. Firm-

specific factors are those that are specific to a business and distinguish it from other 

companies. Furthermore, in this study, four variables including industry type, total 

assets, sales and number of employees have been used as control variables. 

Methodology: The sample consists of small firms located in the urban and rural parts 

of Iran. The data are collected from 17000 industrial workshops by the Iranian 

Statistics Center. There is no single definition of small and medium industries in Iran; 

even at the level of industrial statistics centers of the country, different definitions are 

used. The Statistics Center of Iran has classified businesses into four categories 

including 1-9 staff, 10-49 staff, 50-99 staff and more than 100 staff. This is because 

the most common criterion for defining small and medium-sized industries is the 

number of employees; in many studies, workshops with 1 to 15 people are considered 

as small businesses, from 15 to 250 people as medium-sized businesses, and more 

than that as large businesses. The sample of this research consists of industrial 

workshops with 15 employees and fewer.. The firms with missing data were excluded. 

Thus, our final sample included 1527 small business. A correlation matrix and a 
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hierarchical linear regression model were used to test the research hypotheses by the 

SPSS software.  

Results and Discussion: The data show that, out of 5643 industrial workshops with 

1 to 15 employees in 1991, only 106 workshops (1.88%) were active in exporting their 

products to foreign countries. The majority of workshop ownership (93.6%) is in the 

hands of the private sector. Next to that, most of the workshops are cooperatively 

owned (4.6%) and publicly owned (1.8%), respectively. The results show the impacts 

of factors such as company experience, research and development activities as well as 

skills and education of employees on the performance of small businesses in Iran. 

However, the type of ownership (private, government or cooperative) and export 

activity have no effect on the performance including assets growth and sales growth. 

Export activity and export experience did not affect the performance of small 

businesses in Iran. The findings also show that the type of industry, sales volume and 

assets play a significant controlling role in the performance of small businesses. In 

this study, there are some limitations, the most important of which are 1) 

confidentiality of the data available in the Statistics Center of Iran, which has led to a 

lot of time and money spent on the research, 2) the unavailability of some financial 

information of companies causing the researcher in the field not to consider more 

financial criteria for performance, and 3) the incompleteness of some data and the 

unavailability of corporate information that has limited the use of more samples. 

Conclusion: Small businesses that are more involved in manufacturing activities and 

spend less money on product designs and development processes have more growth 

in assets and, therefore, perform better than other small companies. The Findings 

show that experience affects the performance of small businesses. Our findings show 

that there is a relationship between employee skills and small business performance. 

In fact, this means that having a skilled staff is essential for a small industrial 

workshop.  Finally, the findings indicate that younger small businesses that have 

limited R&D activities but well-educated workforce and focus on production have 

better performance in Iran. 

Keywords: Small businesses, Firm-specific factors, Experience, Ownership, R&D, 

Employee skills. 
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 چکیده

سازمان و سطح  دو در را تاثیرگذار بر عملکرد کسب و کارهای کوچکاین پژوهش عوامل 

های صنعتی کوچک فعال جامعه آماری شامل کارگاه .دهدمیمورد بررسی قرار  نیروی کار

مرکز آمار کارگاه سرشماری شده  00111 بیش از از میاننقاط شهری و روستایی کشور 

. استنمونه نهایی این پژوهش  حجمکوچک  کسب و کار 0200در نهایت تعداد ت. ایران اس

های آماری همبستگی و رگرسیون خطی سلسله آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از روش

تاثیر عواملی همچون تجربه شرکت، نتایج مطابق انجام شده است. SPSS نرم افزار  مراتبی در

بر عملکرد کسب و کارهای کوچک  نیروی کاررت و تحصیالت های تحقیق و توسعه، مهافعالیت

و داشتن فعالیت م از خصوصی، دولتی یا تعاونی عهمچنین نوع مالکیت ااست. بارز در ایران 

ندارد. تأثیر ها و رشد فروش رد کسب و کارهای کوچک از بعد رشد داراییکدر عملصادراتی 

های طراحی و توسعه محدودتری دارند الیتکم تجربه که فع و ترکسب و کارهای کوچک جوان

ت از نیروی کار تولیدی و با تحصیالیی که هاشرکتو بیشتر بر تولید متمرکز هستند، همچنین 

 مناسب برخوردارند، عملکرد بهتری را در ایران دارند.
 

 ،قیق و توسعهتحمالکیت، های کوچک، کاروعملکرد، عوامل ویژه شرکتی، کسب :یدیکلمات کل
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 مقدمه

نیروی محرکه رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و  0های در مقیاس کوچککارو کسب

باشند. آنها به مانند ابزاری هستند که از های در حال توسعه میکاهش فقر در کشور

: 0112، 0)کورشی و سایرین یابدطریق آنها رشد اقتصادی و صنعتی شدن تسریع می

از  یاریمداوم در بس یهایها و شکنندگضعف ،یالملل ینب ر سطحد. (0112، 0سوسر

 وریبهرهو بهبود  ینوآور ،یرشد اقتصاد یجستجو یبرا یگرید یزهاقتصادها انگ

کارهای با مقیاس کوچک به عنوان وعالوه بر این کسب (.OECD، 0102کرده است ) یجادا

 به دنبال لذا ،شونداخته میکارهای با مقیاس بزرگ شنویک تغذیه کننده برای کسب

این نوع (. 0100، 0)آلمیدا و سایریناند تر شدهتوسعه اقتصادی و اجتماعی دنیا مهم

کارها نقش قابل توجهی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی یک کشور از وکسب

شان در ارتقاء به دلیل نقش استراتژیک و لحاظ کمک به تولید ناخالص داخلی دارند

های شغلی، در زمینه اد یک ملت از لحاظ کاهش فقر و از طریق ارائه فرصتاقتص

ها در رشد و توسعه هر اقتصادی هم و سهم آن شوندمدیریت به رسمیت شناخته می

، 2کانیابی و دوی)در کشورهای در حال توسعه و هم توسعه یافته انکار ناپذیر است 

ه سطح نوآوری و انعطاف پذیری آنها توان برا می وکارهانقش مهم این کسب. (0100

ها به مقدار زیادی بستگی به شایستگی مدیریت، نسبت داد. اما توانایی نوآوری آن

 . (0100، 0ادوبیو  0113، 2)همیلتون ها و در دسترس بودن منابع دارداندازه آن

 یمبتن ،دارند یهستند که سهم بازار کم یخصوص یاقتصاد یهامشاغل کوچک بنگاه

 یایدر اح یو نقش مهم( 0101، 1)رانیان و دروگباشند می یمحل یانمشتر یگاهپابر 

کنند و در برابر یخود تالش م یبقا یدارند. مشاغل کوچک معموالً برا یجوامع محل

 (.0101، 3گریمر و سایرین) هستند  یرپذ یببزرگ آس یرقابت شرکتها

یار حیاتی هستند که بر روی ی شرکت شامل دانش شرکت، عوامل بسماهیت و اندازه  
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دهند. از این های شرکت را شکل می. این عوامل ویژگیگذارندمیعملکرد شرکت تأثیر 

 های شرکت و عملکرد شرکت بسیار مهم استی معنادار بین ویژگیرو بررسی رابطه

  (.0100، 0)مینایی

رهای مختلف تعریف در کشو 21(، بیش از 0112المللی کار )سازمان بین در مطالعه

در تعریف کسب و کارهای با مقیاس کوچک از معیارهای قابل اما همگی شناسایی شد. 

کنند، از قبیل: تعداد افرادی که توسط کسب و کارها به استخدام سنجش استفاده می

ها( و ارزش دارائی گذاری شده، گردش مالی ساالنه )فروشاند، مبلغ سرمایهدرآمده

 (.0100، 0)اوالبیسی هااز این مقیاسکسب و کار یا ترکیبی 

کنند که صنعت و یا عوامل خارجی شرکت استدالل می  0110و سایرین،  0هاواوینی

اوپر ) کنند. از طرف دیگر مطالعات دیگرتری در تعیین عملکرد شرکت بازی مینقش مهم

ی عملکرد عملیات درشرکتی  سطحدهند که عوامل داخلی نشان می (0330، 0و تیتمان

های اصلی مزیت رقابتی که محرکبه عنوان  این عواملوجود  ، وشرکت تاثیر دارند

 . 2(0101)سفاورا،  های رکود اقتصادی حیاتی استبرای بقا در دوره

ها در کوچک هم از نظر تعداد و هم از نظر دارایی کسب و کارهایبا توجه به توسعه 

ارند لزوم مطالعه بر روی عملکرد توجهی که در توسعه یک کشور دکشور و نقش قابل

، نیزدر ایران ای که اندک مطالعات صورت گرفته گونه نماید. بهها امری ضروری میآن

در  .اندای بهره بردههای پرسشنامهیا به بررسی عوامل محدود پرداخته و یا از داده

آمار مرکز  رسمی هایگزارشو شده سرشماری های ستفاده از دادهاین پژوهش با ا

بر عملکرد  نیروی کاردر دوسطح شرکت و عوامل این ایران به بررسی تأثیر 

  ایم. در ایران پرداخته  فعالهای کوچک شرکت

 

 پیشینه پژوهش مبانی نظری و

های مهم در تحقیقات کارآفرینی شناسایی عوامل داخلی موثر بر عملکرد یکی از دغدغه

های بزرگ و یا موثر بر عملکرد شرکتهای پیشین نقش عوامل داخلی است. پژوهش
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4. Opler & Titman 
5. Safavora 



 1400و پنجم، بهار و تابستان  ستیشماره ب زدهم،یسال س بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  6

 

های قابلیت ،(0330)برنی،  های مختلفی از قبیل منابع سازمانکوچک نوپا را از جنبه

گرایش ، (0331، 0)نارور و اسالتر توانایی بازارگرایی(، 0110)لی و سایرین،  پویا

بررسی ( 1033)کوهن و لوینتال، ظرفیت جذب  و(  0112، 0)ویکلود و شفردکارآفرینانه 

 .اند کرده

ه نقش قابل توجهی که کارآفرین ب (0300، 0)شامپتر های اقتصادی شومپیتردر نظریه

، داری دارندیا کسب و کارهای کارآفرینی کوچک در تقویت اقتصاد بازار آزاد و سرمایه

شوند و با پذیری شناخته می. کارآفرینان از طریق نوآوری و ریسکشودتأکید می

 . (0111، 0)موریسن آورندو قلمرو فعالیت اقتصادی اعتبار به دست می گسترش مرز

سازد که به مزیت ها را قادر میمنابع شرکت آن RBV( 2( دیدگاه مبتنی بر منابعمطابق 

ند مرقابتی دست پیدا کنند و به عملکرد عالی در بلندمدت دست یابند. محققانی که عالقه

برند که متفاوت را برای منابع شرکت به کار می هایهستند تنوعی از واژه RBV به

باشند. این ها و کاالها میهای استراتژیک، دارائیها، دارائیها، مهارتشامل شایستگی

 ساز شده، به طوریمشکل RBV ها برای تحقیقات کاربردیبندیازدیاد تعاریف و طبقه

  .قیق چیستکه اغلب مبهم است که منظور محققان از اصطالحات کلیدی تح

، برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به نقاط ضعف و قوت در دیدگاه مبتنی بر منابع

ها توجه شده است. این دیدگاه تأکید را از محیط رقابتی بنگاه به منابع مورد درون بنگاه

مدار روی گروه منابع جذاب دهد. مشخصا دیدگاه منبعنیاز بنگاه برای رقابت انتقال می

که روش تحلیل بیرونی بر توصیف رفتارهای یک ها متمرکز شده، در حالیفتار آنو ر

، 2)ناسوشن و سایرینصنعت جذاب متمرکز شده است. دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت 

راجع به تئوری مزیت رقابتی پایدار و اینکه چگونه  را توضیحات جامعی، (0100

های خود مزیت رقابتی پایدار به ابلیتتوانند از طریق گسترش منابع و قها میشرکت

های بزرگ کند. اما بسیاری از این مطالعات بر روی شرکتدست آورند، فراهم می

های کوچک و متوسط و عواملی که تمرکز کرده است. درک چگونگی موفقیت شرکت

                                                                 
1. Narver & Slater 
2. Wiklund & Shepherd 
3. Schumpeter 
4. Morrison 
5. Resource Base View (RBV) 
6. Nasution  
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ها نسبت به رقبا شده مورد عالقه محققان و پژوهشگران است. باعث عملکرد بهتر آن

د کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر خدمات در کشورهای در حال عملکر

. (0100، 0)دوبیسی و افتخار باشدتوسعه تحت تاثیر کارآفرینی و نوآوری می

توانند در دستیابی به عملکرد برتر هایی هستند که میکارآفرینی و نوآوری قابلیت

کسب و کارهای کوچک  .(0100)ناسوشن، ها مورد استفاده قرار بگیرند توسط شرکت

پذیرند، های جدید و در حال ظهور را میتر نوآوریو متوسط به احتمال زیاد سریع

و  هاهای کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به قابلیتزیرا قابلیت

 (. 0100دوبیسی و افتخار، شود )هایی برای نوآوری و بهبود عملکرد میشایستگی

 

 و کارهای کوچک کسب عملکرد

هر دو رویکرد دارای  ،در سنننجش عملکرد دو رویکرد عمده وجود دارد: عینی و ذهنی 

های عینی بیشنننتر واقعی . مقیاس(0111)آلن،  سنننن و معایب خاو خود هسنننتندمحا

های مالی هسنننتند و دیگر ابعاد هسنننتند، اما از نظر قلمرو پوشنننشنننی محدود به داده

های ذهنی کمتر واقع گرا هستند، اما ز طرف دیگر، مقیاسکنند. اسنازمانی را تبیین نمی 

دهند دامنه ها اجازه میکنند. این مقیاسغنی از اثربخشننی سننازمان ارائه می یتوصننیف

ها در صنننایع مختلف مورد مقایسننه قرار گیرند. بنابراین، قابلیت وسننیعی از سننازمان

های ذهنی چنین مقیاسهای ذهنی بیشنننتر اسنننت. هم ها بر مبنای مقیاستعمیم ینافتنه  

های علوم دهنند کنه در پژوهش  عنناصنننر تحلینل مبتنی بر ادراک را نیز پوشنننش می   

یک از این رویکردها باید اسننت. این پرسننش که کدامای پیدا کردهاجتماعی جایگاه ویژه

گیری سنننازمانی و نوع نگرش مدیران در سننننجش عملکرد مد نظر قرار گیرد به جهت

 بستگی دارد.

تمامی مقاالتی را که در مجله مدیریت استراتژیک در بین  0(0112) و سایرین کومبز

مطالعه تجربی را که از  001منتشر شده بود تحلیل کردند و  0110تا  0311های سال

شاخص مختلف برای عملکرد استفاده کردند، شناسایی کردند. در بسیاری از موارد  22

ترین معیار ی سودبخشی به عنوان رایج( با معیارهای حسابدار10عملکرد مالی )%

                                                                 
1. Ndubisi & Iftikhar  
2. Combs, Crook & Shook 
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ترین ترسیم از عملکرد در مجموع کامل  .(0100، 0)سانتوس و بریتو( انتخاب شدند 20)%

توان شامل عملکرد مشتری )مشتریان راضی و وفادار که شامل کسب و کارها را می

معیارهای نگهداری مشتری، رضایت مشتری و اعتماد است(، عملکرد بازار )حجم 

باال( و عملکرد مالی )سود، حاشیه سود و بازگشت سرمایه( در  روش و سهم بازارف

 . (0110، 0)هولی و سایرین مقایسه با رقبا دانست

  3عوامل سطح شرکتی

ها معرفی تحقیقات پیشین عوامل متعددی به عنوان عوامل موثر بر عملکرد شرکتدر 

ر اندازه شرکت، سن شرکت، نسبت توان به عواملی نظیها میاند که از جمله آنشده

های مشهود، نقدینگی، رشد شرکت، حجم سرمایه فیزیکی، ها، داراییبدهی، موجودی

های نامشهود، ساختار، استراتژی، صادرات شرکت، سطح دانش کارآفرین، دارایی

های مدیریتی و غیره اشاره کرد. شاهد این مطلب تحقیقاتی است که محققانی ویژگی

، مهاری و 2(0100، چاندرا پاال و کناپکوا )0(0101ی قهرودی و همکاران )همچون رسول

، 3(0100، لی )1(0100، واتسون و همکاران )0(0100، رسولی قهرودی )2(0100امیرو )

 اند. ، به انجام رسانده00(0100کامونگه و همکاران ) ،01(0100کارابگ و برگرن )

اونی( در عملکرد کسب و کارهای )خصوصی، عمومی یا تع نوع مالکیتفرضیه اول: 

 کوچک تاثیر دارد.

بندی شود: تواند به چندین گروه طبقهها لزوماً انحصاری نیست و میمالکیت شرکت

گذاری مشترک، مالکیت محلی و مالکیت ، سرمایهشراکتیدولتی،  ،عمومیخصوصی، 

 باشدمی های تعاونیخارجی. دو نوع دیگر از مالکیت دربرگیرنده فرانشیز و شرکت

 و است وریبهره بر تأثیرگذار متغیرهای از یکی . نوع مالکیت(0100، 00)ماراندو

                                                                 
1.  Santos & Brito  
2. Hooley  
3. Firm level factors 
4. Rasouli Ghahroudi 
5. Chandrapala & Knapkova 
6. Mehari & Aemiro 
7. Rasouli Ghahroudi 
8. Watson  
9. Lee 
10. Karabag & Berggren 
11. Kamunge  
12. Marandu  
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 از عمومی بخش به نسبت خصوصی بخش که دارند اعتقاد اقتصاددانان از بسیاری

 دالیل از یکی است. برخوردار باالتری قدرت رقابت درنتیجه و وریبهره و کارایی

 از دولت مالکیت تحت هایبنگاه بودن شود، دورمی ارائه مسئله این برای که ایعمده

 هایحمایت از برخورداری دلیل به های دولتیبنگاه اغلب چراکه است، رقابتی محیط

سایر عواملی که  .(0332)پارکر و مارتین،  رقابت ندارند برای ایانگیزه دولت اییارانه

 دولتی های( بنگاه0 ند از:اشوند عبارتهای دولتی میوری  پایین بنگاهباعث بهره

 هایفعالیت اهداف تریناز مهم یکی مثال برای. دارند سود سازی حداکثر از غیر اهدافی

 دقیقاً دولتی هایبنگاه در مدیریتی اهداف( 0. است درآمد توزیع هادولت اقتصادی

 .دباشمی توجیه و تعریف قابل سختیبه ها( انگیزه0 .است مبهم اغلب و نشده مشخص

دولتی  هایبنگاه در مالی انضباط عدم به که مالی منابع به دسترسی سهولت (0

 با هابنگاه تا شودمی باعث عوامل این یهمه (.0111، 0)فراکولی و فابریزیو انجامدمی

 تجربی مطالعات باشند.  باالتری رقابت قدرت و وریبهره دارای خصوصی مالکیت

ی اثر دهنده نشان ،(0100) ی ماراندوشته است. مطالعهدر پی دا را متناقضی نتایج نیز

 بر خصوصی  مالکیت منفی اثر دهنده نشان  ،(0110) مطالعات هیگمیر ولی مثبت

  است. بنگاه عملکرد

 تجربه شرکت در عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیر دارد. : دومفرضیه 

های جوان در که شننرکتکنند به این موضننوع اشنناره می  ،0(0100آگری و همکاران )

ا هپرتکاپوتر هستند. در نتیجه آن و پذیرترتر، انعطافهای پیر فعالمقایسنه با شنرکت  

 هایهای قدیمی با سرمایهتمایل بیشنتری به اتخاذ فناوریهای مدرن دارند، اما شنرکت  

بیان   0( 0100ورن کیت ویکای و همکاران )اند. آمفیزیکی منسنننود شنننده ثابت مانده 

 با تصننمیم صننادراتی و عملکرد صننادراتی آن یی مثبتد که سننن شننرکت رابطهکننمی

تر به دلیل تجربه های قدیمیدارد، این نتیجه به معنی این اسنننت که شنننرکت  شنننرکت

. چاندراپاال و کناپکوا را دارندهای خارجی شنننرکتتوان رقنابت با  ی خود انبناشنننتنه  

ی شننرکت یک متغیر مهم در ندازهکنند که سننن شننرکت نیز مانند امی تاکید،  0(0100)

                                                                 
1. Fraquelli and Fabrizio  
2. Aggrey  
3. Amornkitvikai, Harvie & Charoenrat 
4. Chandrapala & Knapkova 
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، دریافتند که بین سن و 0(0111تعیین عملکرد یک شرکت است. کونت لورا و همکاران )

 0(0333ی مثبنت معناداری وجود دارد. اما چیبر و ماجومدار ) هنا رابطنه  بنازده دارائی 

ها و بازده فروش( یک کنند که بین سننن شننرکت و سننوددهی )بازده دارائیگزارش می

سننن شننرکت را به صننورت    ،0(0100ی منفی وجود دارد. چاندراپاال و کناپکوا )بطهرا

 کنند.اند، تعریف میها ثبت شدهها از زمان تأسیس شرکت تا زمانی که دادهتعداد سال

، در تحقیق خود پی بردند که سننن شرکت یک متغیر  0(0100همچنین مهاری و امیرو )

و بین سننن شننرکت و بازده   تسنننیای بیمه همسننتقل قوی در تعیین عملکرد شننرکت 

، وجود اسننتهای بیمه یک رابطه منفی که از نظر آماری نیز ناچیز های شننرکتدارائی

 دارد.  

 در عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیر دارد.داشتن فعالیت صادراتی  : سومفرضیه 

میت زیادی ها اهیابد، برای شرکتالمللی افزایش میهمانطور که رقابت در سطح بین

های موفق را به منظور حصول اطمینان از نتایج کند تا توسعه یابند و استراتژیپیدا می

: الفس و 0100)کیسی و همیلتون،  بخش به اجرا در بیاورندعملکرد صادراتی رضایت

ها در بازارهای خارجی چگونه و چرا برخی از شرکت که  این موضوع .(0100، 2شونز

خورند، یکی از مسائل مهم در مدیریت اما برخی دیگر شکست می شوند،خاو موفق می

به خصوو درجه، قلمرو (. 0100و سایرین،  2)بلسا اسپاسوا المللی استاستراتژیک بین

المللی هستند که توسط زهرا و جورج و سرعت، سه بعد استراتژیک مهم کارآفرینی بین

-ت یا شکست یک شرکت ایفا میشوند، و نقش مهمی را در موفقیعریف میت 0( 0100)

ها در مراحل کنند که بسیاری از شرکتبیان می 1(0113مورگان، توماس و جونز ) کنند. 

اولیه گسترش خود تمایل دارند تا به طور همزمان وارد تعداد زیادی از بازارهای 

دهد که افزایش قلمرو بازار حداقل در خارجی شوند. دیدگاه غالب در ادبیات نشان می

بایستی عملکرد صادراتی یک شرکت را افزایش دهد، به دلیل اینکه آن شرکت ابتدا می

                                                                 
1. Kuntluru   
2. Chhibber & Majumdar 
3. Chandrapala & Knapkova 
4. Mehari & Aemiro 
5. Laufs & Schwens  
6. Beleska-Spasova 
7. Zahra & Jourge 
8. Morgan-Thomas & Jones 
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: 0100)چاو،  سازی کندشدن را بهینهالمللیسازد تا نسبت هزینه به سود بینرا قادر می

از جمله تحقیقاتی که به بررسی تاثیر (. 0101، 0: چاو و کومار0100، 0لی و سایرین

توان به پژوهشی که توسط جرزی اند، میرکت پرداختهصادرات بر روی عملکرد ش

دهد انجام شد اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان می 0(0102سی اشلیک و همکاران )

شکلی وجود دارد. به این ترتیب  Sکه بین تجربه صادراتی و عملکرد یک رابطه معکوس 

ابد، اما در سطوح یکه عملکرد در سطوح پایین و باالی تجربه صادراتی افزایش می

 یابد. متوسط تجربه کاهش می

موجب عملکرد مناسب تر کسب و کارهای  بیشترموجودی کاالی  :چهارمفرضیه 

 .شودمیکوچک 

آید. کمبود موجودی موجودی کاال یک درونداد کلیدی در فرآیند تولید به حساب می

ت که موجودی اضافی ممکن است  فرآیند تولید را به تأخیر بیندازد و این در حالی اس

باشد. همچنین ممکن است متغیر موجودی بر نیز برای یک شرکت هزینه سربار می

ی مورد نیاز و همچنین درآمد دوره به دلیل اثرات احتمالی موجودی در مقدار سرمایه

که  0(0100چاندراپاال و کناپکوا ) میزان فروش و هزینه حمل، تاثیرگذار باشد. در تحقیق

ها پرداخته شده است، اثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد مالی شرکتبه بررسی ت

گذاری در ها به سرمایهگذاری در موجودیمتغیر موجودی به صورت نسبت سرمایه

ها رابطه دهد که موجودیی تحقیق نشان میها تعریف شده است و نتیجهکل دارائی

ه طور شدید سوددهی یک منفی با عملکرد شرکت دارند. نگهداری موجودی اضافی ب

بایستی سیستم کنترل موجودی کارآیی ها میدهد. بنابراین شرکتشرکت را کاهش می

را به منظور نگهداشتن حداقل سطح موجودی برای رسیدن به عملکرد مالی بهتر به کار 

 بگیرند.

ه در شرکت در عملکرد کسب و کارهای عفعالیت های تحقیق و توس :پنجمفرضیه 

 ر دارد.کوچک تاثی

ها شرکت در تمام بخش ورییک رابطه مثبت و مستقیم بین تحقیق و توسعه و بهره

                                                                 
1. Li  
2. Chao & kumar 
3. Cieślik  
4. Chandrapala & Knapkova 
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از  ترهای با فناوری پیشرفته به مراتب قویوجود دارد، اما این رابطه مثبت در شرکت

از جمله تحقیقاتی . (0100، 0اورتگا آرگیلز و سایرین) های با فناوری پایین استشرکت

های تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت انجام شده است فعالیتکه در زمینه تأثیر 

اشاره کرد. در تحقیق وی  0(0100توان به تحقیق آمورن کیت ویکای و همکاران )می

های تحقیق و توسعه به صورت نسبت مخارج تحقیق و توسعه به مخارج اداری فعالیت

وسعه تاثیر معناداری بر های این پژوهش، تحقیق و تگیری شده است. طبق یافتهاندازه

دهد که دار نشان میروی صادرات و عملکرد شرکت دارد. این نتیجه مثبت و معنی

سازد تا وارد کند و آن را قادر میتحقیق و توسعه به بهبود محصوالت شرکت کمک می

بازارهای خارجی شود.  فعالیت تحقیق و توسعه شرکت نه تنها به تولید اطالعات جدید 

تواند توانایی شرکت را برای تلفیق و به کار بردن اطالعات موجود ند، بلکه میککمک می

دهند که مخارج تحقیق و توسعه بر نوآوری شرکت نشان می تحقیقات پیشینبهبود دهد. 

های نوآوری و تحقیق و توسعه به فعالیت .(0113، 0ونگ و کافروس) گذاردتأثیر می

می در بیان تصمیمات شرکت برای صادرات و حجم اند که نقش مهنوبه خود نشان داده

تحقیق و ( 0100) 2ن و همکارانر(. 0100، 0)گاسیمن و گلوکوکنند صادراتی بازی می

های تحقیق و توسعه توسعه را از طریق مخارجی که یک شرکت ساالنه صرف فعالیت

تأثیر مثبتی  R&D2دهد که نتایج این تحقیق نشان می .کنندگیری میاندازه ،کندخود می

بر عملکرد نوآوری شرکت دارد و همچنین قابلیت بازاریابی شرکت این رابطه را تقویت 

 کند.می

شرکت در عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیر  نیروی کارجنسیت  :ششمفرضیه 

 دارد.

در اقتصاد امروز، جنسیت تاثیر قوی بر روی عملکرد کسب و کارها دارد، به دلیل اینکه 

. (0111، 0بوهن و سایرین) ها تاثیرگذار استر تدوین و اجرای استراتژیجنسیت د

ی جنسیت تجارب ساختاریافته اجتماعی است، نه یک امر بیولوژیک. امروزه شناسه

                                                                 
1. Ortega-Argilés  
2. Amornkitvikai & Charoenrat 
3. Wang & Kafouros  
4. Cassiman & Golovko 
5. Ren, Eisingerich & Tsai 
6. Research & Development 
7. Boohene 
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جنسیت ریشه در نهادهای اجتماعی و در نتیجه در الگوهای داخل جامعه دارد که روابط 

های متفاوتی در داخل ها موقعیتبه آن دهد وساختاری بین مردان و زنان را نشان می

تحقیقات انجام شده در مورد (. 0100)اوالبیسی و سایرین،  دهدموسسات می

اند که شود، یافتهها که توسط جنسیت ایجاد میهای موجود در عملکرد شرکتتفاوت

ی کاری ممکن است عوامل مهمی در ایجاد این تجربه و ی مالی، تحصیالتسرمایه

، عملکرد کسب و کارهای کوچک 0(0332ها باشند. مطابق با نظر رزا و همکاران )تفاوت

در تحقیقی که توسط هریس قریشی  گیرد. در سطح باالیی تحت تاثیر جنسیت قرار می

در پاکستان در مورد تاثیر جنسیت بر عملکرد کسب و کارهای  0(0100و همکاران )

ها در بین دلیل وجود برخی از تفاوتکوچک انجام شد، این نتیجه حاصل شد که به 

گذارد. در تحقیقی مردان و زنان، جنسیت بر روی عملکرد یک کسب و کار تاثیر می

( نیز که در نیجریه و در مورد عوامل موثر بر عملکرد 0100دیگر )اوالبیسی و همکاران، 

. ته استها مورد تأیید قرار گرفکسب و کارها انجام شد، تاثیر جنسیت بر عملکرد آن

های موجود در مردان و زنان بر عملکرد کسب به طور کلی قابل قبول است که تفاوت

 (.0111، 0)بروش و هیرشگذارد و کار تاثیر می

شرکت در عملکرد کسب و کارهای کوچک  نیروی کارسطح تحصیالت  :هفتمفرضیه 

 تاثیر دارد.

کند، یکمک م یظ مزیت رقابتیکی از منابع کلیدی با ارزش و کمیابی که به شرکت در حف

کند که سرمایه انسانی بیان می نظریه. (0330)الدو و ویلسون، سرمایه انسانی است 

کنند که برای شرکت ارزش اقتصادی هایی را ارائه میها، دانش و تواناییافراد مهارت

انی سدر تحقیقات قبلی اغلب تحصیالت به عنوان متغیر پروکسی سرمایه ان کند.ایجاد می

به خصوو تحصیالت زمانی (. 0110، 0)گارملی و تیشلرمورد استفاده قرار گرفته است 

کند که یک تغییرات سریع تکنولوژیکی وجود داشته باشد، زیرا اهمیت بیشتری پیدا می

کند. عالوه آوری، پردازش و تفسیر اطالعات را تسهیل میجمع ،تحصیل و کسب دانش

عدم قطعیت را کاهش دهد و  تواند توانایی را تقویت کند،براین، تحصیالت همچنین می

                                                                 
1. Rosa  
2. Qureshi 
3. Brush and Hirsch 
4. Carmeli & Tishler 
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، در 0(0113. بانکر و همکاران )(0111، 0)گریلیچزبه اتخاذ تصمیمات کارا کمک کند 

 یهایی پرداختند که در حوزهی تحصیالت و عملکرد شرکتپژوهشی به بررسی رابطه

یروی نکه سطح تحصیالت شود فناوری اطالعات فعالیت داشتند. در این تحقیق بیان می

منابع انسانی به تحصیالت به  نریههاست. همچنین ای از سطح شایستگی آننشانه کار

هد دکند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میی انسانی نگاه میعنوان عامل مهم سرمایه

 که تحصیالت تأثیر مثبتی بر روی عملکرد شرکت دارد.  

 .ر عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیر داردد نیروی کارمهارت : هشتم فرضیه

تولیدی در عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیر  نیروی کارنسبت باالی  هم:نفرضیه 

 دارد.

تمام وقت در عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیر  نیروی کارنسبت باالی  فرضیه دهم:

 دارد.

بر تصمیمات صادراتی به طور مشابه نیروی انسانی ماهر نیز یکی از عوامل مهم موثر 

وری یک شرکت است، به دلیل اینکه هر چه قدر نیروی کار ماهر بیشتر باشد، بهره

نیروی کار بیشتر خواهد بود، که آن نیز بر تصمیمات صادراتی شرکت تاثیر خواهد 

که نیروی کار  در پژوهش خود به این نتیجه رسید 0(0112کاپراس )-گذاشت. دوناس

شود و شرکت اندازه گرفته می نیروی کارروی کار ماهر به کل ماهر از طریق سهم نی

 های فیلیپینی که در بخش غذاییتاثیر مثبت و معناداری بر تصمیمات صادراتی شرکت

های پوشاک و لوازم الکترونیکی نتایج ناچیزی کنند، دارد، اما برای بخشفعالیت می

را به صورت  نیروی کارمهارت متغیر 0)0100آمورن کیت ویکای و همکاران )یافت شد. 

اد ها نشان دنتایج تحقیق آن .گیری کردنداندازه نیروی کارسهم نیروی کار ماهر به کل 

به طور مثبت و معناداری با تصمیمات صادراتی و عملکرد  نیروی کارکه متغیر مهارت 

 داد چطور نیروی انسانی ماهرها نشان میشرکت در ارتباط است. نتایج تحقیق آن

 اووافارس بیشتر به احتمال زیاد به طور مثبت در ارتباط با صادرات بیشتر شرکت است.

ها آندر نیوزلند پرداخته است.  ی کوچکهابه بررسی عملکرد عملیاتی شرکت 2(0101)

                                                                 
1. Griliches 
2. Banker  
3. Dueñas-Caparas 
4. Amornkitvikai, Harvie & Charoenrat 
5. Safarova 
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عواملی نظیر درآمدها، مخارج تحقیق و توسعه و بازاریابی، نسبت اهرمی، ریسک، اندازه 

مشهود و وجه نقد در دست را به عنوان متغیرهای های ایدارشرکت، حاکمیت شرکتی، 

دهد که عوامل شرکتی بر روی عملکرد عملیاتی، . نتایج نشان میندمستقل در نظر گرفته ا

ترین گذارند. از میان این عوامل، عامل اندازه مهمنظر از معیارهای آن، تأثیر میصرف

ها اهرمی تنها با معیار بازده دارایی تأثیر را بر روی عملکرد شرکت دارد. رشد و نسبت

 در ارتباط هستند. 

مالکیت خارجی، انتقال دانش،  تاثیر در پژوهشی به بررسی ،0(0100) قهرودی رسولی

های خارجی در ژاپن پرداخته است. وی عوامل ویژه شرکتی، مدیریت و عملکرد شرکت

 ،اندازه شرکت مادر، تجربه مالکیت، نوعانتقال دانش، تاثیر عواملی چون در این تحقیق 

. نتایج بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده استاندازه شرکت تابعه  و کشور مبدا

های تابعه بر عملکرد شرکتمادر دهد که اندازه شرکت نشان میاو حاصل از پژوهش 

های بهتری دارند. کشور مبدا، تر بازده داراییهای بزرگتأثیر مثبت دارد و شرکت

های تابعه تأثیری ندارند. ن خارجی و تجربیات شرکت مادر بر عملکرد شرکتمدیرا

 های صادرات محور، در ژاپن عملکرد خوبی ندارند.همچنین شرکت

 نیروی کارهای رهبری کسب و کارهای کوچک را از دید ( ویژگی0103) 0پوترا و چو

احترام، گی  شامل مورد مطالعه قرار دادند. تحقیق کیفی آنان نشان داد که نه ویژ

 برای ی،کنترل عاطف و یموثر، شناخت اجتماع ینده، ارتباط موثر، تجربه، نمایدلسوز

 شده است.  یسازماندهکسب و کارهای کوچک در صنعت رستوران 

با ارائه مدلی عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای کوچک  0(0100آلکالی و همکاران )

بندی سایی و عوامل مذکور را در سه گروه دستههای تولیدی در نیجریه را شنابخش

های کارآفرین )سن، جنسیت، تجربه کاری . ویژگی0کردند. این عوامل عبارت بودند از: 

وکار )خاستگاه شرکت، مدت زمان فعالیت، اندازه های کسب. ویژگی0و تحصیالت( 

دسترسی  . محیط خارجی )بازاریابی، فناوری،0شرکت، محل شرکت و منبع سرمایه( 

 .به اطالعات، کارآفرینی و شبکه اجتماعی(

در طی مطالعه خود عوامل ویژه شرکتی و عملکرد مالی ( 0100) ناپکواو  چاندراپاال

                                                                 
1. Rasouli Ghahroudi 
2. Putraa and Cho 
3. Alkali 
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، اند. در این تحقیق عملکرد مالیها در جمهوری چک را مورد بررسی قرار دادهشرکت

ند. امستقل لحاظ شدهمتغیرهای ، تنها متغیر وابسته و اندازه، سن شرکت و نسبت بدهی

آماری سری زمانی و مقطعی استفاده  فنونها از ها به منظور تجزیه و تحلیل دادهآن

هایی که اندازه، رشد فروش و گردش دهد، شرکتکردند. نتایج این مطالعه نشان می

ها و هایی که موجودیسرمایه بیشتری دارند دارای عملکرد بهتری هستند و شرکت

 ها کمتر است. تری دارند بازده دارایی آننسبت بدهی باال

های و ویژگی ای تاثیر عوامل جمعیت شناختیرسی مقایسهبه بر 0(0100سوال )

کارآفرینی بر عملکرد کسب و کارهای با مقیاس کوچک در نیجریه پرداخته است. در 

تحصیالت و قومیت  این تحقیق متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی،

طلب بودن، نوآوری و فعال بودن در گروه ر گروه متغیرهای جمعیتی و عوامل فرصتد

گیری عملکرد از معیارهای سوددهی، گیرند و برای اندازههای کارآفرینی قرار میویژگی

بیان او گذاری، درآمد کل یا گردش مالی استفاده شده است. نتایج بازگشت سرمایه

در مقایسه با عوامل جمعیتی بر عملکرد کسب و  های کارآفرینیکند که ویژگیمی

عوامل  مطالعه تاثیربا  0(0100و امیرو ) مهاری گذارند.کارهای کوچک بیشتر تاثیر می

ایی هبه این نتیجه رسیدند که شرکتهای بیمه در اتیوپی عملکرد شرکت برویژه شرکتی 

ی دارند، از عملکرد های مشهود باالتر و نسبت زیان کمترکه نسبت اهرمی و دارائی

بهتری برخوردارند. آنها بین سن شرکت، نقدینگی و رشد حق بیمه و عملکرد 

، تأثیر  0(0100و حسن ) طریق بوتا .نیافتندهای بیمه رابطه آماری معناداری شرکت

ها در بخش مواد غذایی را مورد مطالعه عوامل ویژه شرکتی بر سوددهی شرکت

ای هوددهی متغیر وابسته، نسبت بدهی به سرمایه، دارائیقراردادند. در این تحقیق، س

ها متغیرهای مستقل و تورم مواد غذایی به عنوان مشهود، اندازه شرکت و رشد دارایی

ها نشان دادند که اندازه شرکت تنها عوامل کالن اقتصادی در نظر گرفته شده است. آن

ها در بخش مواد غذایی متغیر مستقلی است که رابطه معناداری با سوددهی شرکت

ها ندارند و این دارد. متغیرهای دیگر از نظر آماری رابطه معناداری با سوددهی شرکت

 باشند.های مواد غذایی نمیمتغیرها قادر به توضیح سوددهی شرکت

                                                                 
1. Sola 
2. Mehari & Aemiro 
3. Tariq Bhutta and Hasan 
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عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در بررسی  بع 0(0100و همکاران ) کین یوا

. مودندنگیری عملکرد از معیارهای سود و تولید استفاده ی اندازهبرا آنهاپرداختند.  ،کنیا

های مدیریتی دسترسی به منابع، مهارت عواملدهد که از بین این نشان میآنها نتایج 

 0(0100) و محیط کالن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک موثر است. رن و همکاران

بازاریابی، تحقیق و توسعه و درجه  هایقابلیتچگونگی تاثیر در مطالعه خود به بررسی 

المللی شدن به طور هم افزا بر عملکرد نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط بین

المللی شدن، تحقیق و توسعه بینی همچون که عوامل دهدمینشان آنها نتایج  .پرداختند

 . دنو بازاریابی بر عملکرد نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر مثبت دار

در تأثیر عوامل ویژه شرکتی و کالن اقتصادی بر سودآوری صنعت  0(0100یینگ لی )

 هایمتغیر وابسته و رشد شرکت، هزینه، سودآوری، مسئولیت در تایوان-بیمه اموال

گذاری، ریسک بیمه ورودی، اندازه شرکت، اهرم مالی، تنوع، بیمه اتکایی، بازده سرمایه

ک دهد که ریسل در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میمتغیرهای مستق ،و سهم بازار

های ورودی، نرد بازگشت سرمایه، تأثیر معناداری بر بیمه، بیمه اتکایی، هزینه

ها( دارند. اما متغیرهای سوددهی شرکت )هم بر روی نسبت عملیاتی و هم بازده دارائی

د. همچنین ریسک تعهد نکالن اقتصادی تنها بر روی نسبت عملیاتی تأثیر معنادار دار

پایین، هزینه ورودی پایین و استفاده کمتر از بیمه اتکایی اثر مثبتی بر روی سودبخشی 

 های بیمه با بازده سرمایه باالتر سوددهی بهتری دارند. دارد. شرکت

 

 روش شناسی پژوهش

 هی، توصیفی، استنباطی و کاربردی با استفاده از دادهای کمّاین تحقیق از روشدر 

های صنعتی های ثانویه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارگاه

های کوچک فعال واقع شده در نقاط شهری و روستایی کشور فهرست شده در گزارش

و کمتر به عنوان  نیروی کارنفر  02 با های صنعتیمرکز آمار ایران است. لذا کارگاه

 اند.تحقیق انتخاب شدههای این کسب و کارهای کوچک و نمونه

 

                                                                 
1. Kinyua 
2. Ren 
3. Lee 
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 پیشینه تحقیق خالصه -1 جدول

 عنوان  نام محقق
سال 
 تحقیق

 متغیرهای شرکتی
متغیرهای 
 عملکردی

و  چی اسلیک 
 همکاران

تأثیر تجربه صادراتی و استراتژی قلمرو 
بازار بر عملکرد صادراتی: شواهدی از 

 لهستان
0102 

 تجربه صادراتی -

 های گسترش بازارفعالیت -
رشد فروش 

 صادراتی

و  انجیما کین يوا
 مکارانه

عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای 
 کوچک و متوسط در کنیا

0100 
 دسترسی به منابع مالی -
 های مدیریتیمهارت -
 هازیرساخت - محیط کالن -

 سود
 تولید

 و همکاران رن

های بازاریابی، تحقیق و چطور قابلیت
ن به طور هم المللی شدتوسعه و درجه بین

افزایی بر عملکرد نوآوری کسب و کارهای 
 گذارد؟کوچک و متوسط تاثیر می

0100 
 المللی شدنسطح بین -
 قابلیت تحقیق و توسعه -
 اندازه شرکت - قابلیت بازاریابی -

 نوآوری

 يینگ لی
تأثیر عوامل ویژه شرکتی و کالن اقتصادی 

مسئولیت -بر سودآوری صنعت بیمه اموال
 اندر تایو

0100 

 های ورودیهزینه - رشد شرکت -
 تنوع - اهرم مالی - اندازه شرکت -
بازده  - بیمه اتکایی -

 - ریسک بیمه -گذاری  سرمایه
 سهم بازار

 سوددهی

 سوال
ای تاثیر عوامل جمعیتی و بررسنی مقایسننه 

ویژگیهنای کارآفرینی بر عملکرد کسنننب و  
 کارهای با مقیاس کوچک در نیجریه

0100 

های جمعیتی )سن، جنسیت، متغیر
وضعیت تأهل، طبقه 

 اجتماعی،تحصیالت و قومیت(
های کارآفرینی ویژگی -

طلب بودن، نوآوری و فعال )فرصت
 بودن

 سوددهی
بازگشت 

 گذاریسرمایه
درآمد کل یا گردش 

 مالی

 و حسنطريق بوتا 
تاثیر عوامل ویژه شنننرکتی بر سنننوددهی  

 ها در بخش مواد غذاییشرکت
0100 

 بت بدهی به سرمایهنس -
 اندازه شرکت - دارائیهای مشهود -
 رشد دارائیها -

 سوددهی

 آمورن کیت ويکای
 و همکاران  

عوامل موثر بر سننهم صننادراتی و عملکرد  
های تولیدی کوچک و متوسنننط شنننرکنت 

 تایلندی
0100 

وری نیروی بهره - اندازه شرکت -
 کار

گذاری سرمایه - های دولتیکمک -
 ق و توسعهتحقی - خارجی

 درصد نیروی کار - سن شرکت -

 سهم صادراتی
عملکرد صادراتی 

)کل صادرات به کل 
 فروش(

و  کريشنا مورسی
 همکاران

مطننالعننه بر روی عوامننل موثر بر عملکرد 
 کسب و کارهای کوچک در مالزی

0100 
 منابع انسانی - کارآفرینی -
فناوری  - اطالعات بازاریابی -

 اطالعات

عملکرد )تعیین 
 عوامل

 آلکالی و همکاران

مدل مفهومی عوامل موثر بر عملکرد 
های تولیدی کسب وکار در بین بخشکسب
 های کوچک در نیجریهو کار

0100 

وکار )خاستگاه های کسبویژگی -
شرکت، مدت زمان فعالیت، اندازه 

 شرکت، منبع سرمایه، محل شرکت(
محیط خارجی )بازاریابی،  -

عات، فناوری، دسترسی به اطال
 آمادگی کارآفرینی، شبکه اجتماعی(

عملکرد شرکت 
)شناسایی عوامل و 

 ارائه مدل(

 سوريانو
تاثیر عوامل مدیریتی بر عملکرد شرکتهای 

 فناوری
0100 

حوزه فناوری و  - وکارایده کسب -
 تولید

 وریبهره



 19  رانيکوچک ا یکار بر عملکرد کسب و کارها یرویو سطح ن یعوامل سطح شرکت ریتاث

 

 شرکتعوامل سطح 
Firm-level factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروی کارعوامل سطح 
Labor-level factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژی و  - حوزه منابع انسانی -
 حوزه مالی و اقتصادی - بازاریابی

 راسافاوو
های کننده عملکرد شرکتعوامل تعیین

 فهرست شده در نیوزلند
0101 

مخارج تحقیق و  - رشد درآمدها -
 ریسک - نسبت اهرمی - توسعه

 حاکمیت شرکتی - اندازه شرکت -
وجه نقد در  - دارائیهای مشهود -

 دست

 عملکرد عملیاتی
)بازده دارائیها، سود 

 اقتصادی،
Q توبین) 

و کوماراسینگ 
 وهوشین

 

های استراتژیهای ورود و عملکرد شرکت
چندملیتی ژاپنی در استرالیا و نیوزلند: 

 ژاپنی نیروی کارنقش 
0113 

 ژاپنی نیروی کاروجود  - مالکیت -
 وجود مدیران ارشد ژاپنی -
  سن شرکت - نوع صنعت -

سود، نقطه سر به 
 سر و زیان

 زارعی و شعبانی
ب و ستاثیر گرایش کارآفرینانه برعملکرد ک

 جذب و آشفتگی بازار کار منتج از ظرفیت
 ظرفیت جذب –گرایش کارآفرینانه  0032

 رضایت مشتریان
 اثربخشی بازار 

 سودآوری

 و همکاران فیض

های بازاریابی بر پیامدهای تأثیر قابلیت
های کوچک و متوسط عملکردی شرکت

 کارآفرین

0030 

قابلیت بازاریابی )نوآوری، نام  -
 محوری تجاری، بازار

 عملکرد، متغیر میانجی -

بقای شرکت 
)سودآوری، اندازه، 

 رشد(

 و کاظمی زادهملک
های کوچک عوامل موثر بر عملکرد شرکت

 در مراحل اولیه رشد
0013 

 توانمندی بازاریابی -
 توانمندی مالی و عملیاتی -
  توانمندی فناوری -

 فروش
 سوددهی

 و همکاران يداللهی
موثر بر عملکرد  شناسایی عوامل داخلی

کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارائه 
 مدلی اثربخش

0011 

 منابع انسانی - عوامل مدیریتی -
اندازه  - ساختار سازمانی -

 سازمان
بازاریابی  - سیستمهای سازمانی -

تولید  - فناوری اطالعات - و فروش
                 منابع مالی - و عملیات

عملکرد )شناسایی 
 ارائه مدلعوامل و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش مدل مفهومی -1 شکل

 نوع مالکیت

 موجودی

 دارایی

 صادرات

 تجربه
 مهارت

 تحصیالت

 جنسیت

 نیروی تمام وقت

 تحقیق و توسعه نیروی تولیدی

 عملکرد

 کسب و کار کوچک 
(Small Business) 

  اندازه فروش

 صنعت

 متغیرهای کنترلی

 

 



 1400و پنجم، بهار و تابستان  ستیشماره ب زدهم،یسال س بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  10

 

 نیروی کارترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، تعداد از آنجا که رایج

عنوان کسب ه نفر ب 02تا  0های بین است و در بسیاری از تحقیقات انجام شده کارگاه

ب و کارهای متوسط و بیشتر از آن نیز نفر به عنوان کس  021تا  02و کار کوچک و 

شوند. در کشور ما تعریف واحدی از به عنوان کسب و کارهای بزرگ شناخته می

صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد، حتی در سطح مراکز آمار صنعتی کشور نیز از 

-3شود. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار دسته تعاریف متفاوتی استفاده می

بندی کرده نفر پرسنل طبقه 011پرسنل و بیش از  21-33پرسنل،  01-03سنل، پر 0

 داند . نفر نیروی کار را کوچک می 01کمتر از  با است و کسب و کارهای

کارگاه  2200(، تعداد 00111های سرشماری شده )حدود در مجموع از میان کارگاه 

از میان ین پژوهش انتخاب و عنوان نمونه آماری اه ( بنیروی کار نفر 02کوچک )زیر

ها و هایی که با توجه به متغیرهای تحقیق دارای دادههای صنعتی، کارگاهاین گارگاه

کارگاه صنعتی  0200 حجم نمونه اند.از تحلیل مستثنی شده بودند،اطالعات ناقص 

های ثانویه موجود در مرکز آمار ایران به های تحقیق از طریق دادهداده .استکوچک 

های سرشماری مرکز آمار ایران از آنجاکه در این پژوهش از دادهست آماده است. د

 لذا دارای اعتبار است. شده استاستفاده 

 فادهاست با که است هاشرکت عملکرد پژوهش این وابسته متغیر. متغیرهای وابسته

 :شودمی گیری اندازه هادارایی رشد و فروش رشد متغیر دو از

، رشد فروش در دسترس های ثانویهدر این پژوهش با توجه به داده رشد فروش: -الف

 متغیری ی محاسبهدر نظر گرفته است. نحوهکسب و کار عملکرد  ازبه عنوان معیاری 

از سال  هاهای فروش مربوط به هریک از کارگاهبه این صورت است که داده وابسته

. شده استها محاسبه این سالو میانگین رشد فروش در طی  استخراج 30تا سال  10

 ها از طریق فرمول: رشد فروش در طی این سال

− فروش سال جاری فروش سال قبل

فروش سال قبل
 

آید، و همچنین به منظور محاسبه میانگین رشد فروش، جمع نسبت رشد به دست می

 شود. ها میبه دست آمده و تقسیم بر تعداد سال 30لغایت سال  10فروش از سال 

 ین،کارگاه، شامل: زم اییهاست از اموال سرما یی عبارتدارا ها:رشد دارايی -ب
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وام، کار با د یلابزار و وسا یرو،ن یزاتو تجه یدتول آالتینماش یه،نقل یلساختمان، وسا

 دییتول هاییتانجام فعال یمتعلق به کارگاه که برا یو دانش فن یادار یزاتلوازم و تجه

ز ا یشترها بآن یاقتصاد یدعمر مف و شودیرگاه به کار گرفته مخدمت در کا یجادا یا

 سال است. یک

گیرندگان به دلیل وجود توان  وثیقه فرض کرد که وامهای ملموس شرکت را میدارایی

بوتا و حسن  .(0100)حسین و علی، کنند خطرات احتمالی به اعتباردهندگان ارائه می

های شرکت افزایش پیدا کنند به معنی رشد باالی یید که اگر دارانکنبیان می 0(0100)

ها در تحقیق خود شرکت است و اینکه شرکت تمایل دارد تا بیشتر سودآور باشد. آن

کنند ها تعریف میهای مشهود را به صورت درصد افزایش در کل داراییرشد دارایی

ری شرکت وجود ها و سودآوی مثبتی بین نرد رشد داراییو انتظار دارند تا رابطه

در کارگاه، عبارت از جمع ارزش اموال  اییهاموال سرما ییراتتغ داشته باشد. ارزش

م انجا یاساس یراتشده، ساخته شده توسط کارگاه، تعم یلو تحص یداریخر اییهسرما

سال  یکدر  اییهارزش فروش اموال سرما یمنها ای،یهشده در مورد اموال سرما

با هدف در نظر گرفتن واحد  اییهاموال سرما یاتیعمل فیپژوهش تعر ینا در است.

 به هایدارائ یشافزا یبا محاسبه ی،صنعت یهاکارگاه یهمه یبرا یکسان گیریاندازه

 .آیدیدست م

ی شرکتی آن دسته از عواملی است که منظور از عوامل ویژه. متغیرهای مستقل

سازد. در تحقیقات مختلف یز میها متمامختص یک شرکت بوده و آن را از دیگرشرکت

اند، مانند: اندازه، سن عوامل گوناگون زیادی را به عنوان عوامل ویژه شرکتی برشمرده

: 0100، 0)مهاری و آمیرو های مشهود، اهرم مالی، نسبت بدهی و غیرهشرکت، دارائی

نیروی ی شرکتی در دو سطح شرکت و عوامل ویژه(. 0100: لی، 0100بوتا و حسن، 

. در سطح شرکت با توجه به محدودیت دسترسی به اطالعات و اندشدهبندی طبقه ارک

های موجود عواملی از قبیل: تجربه شرکت، نوع مالکیت، صادرات، تحقیق با تکیه بر داده

نیروی نیز عواملی همچون مهارت  نیروی کارمالی و در سطح  و توسعه و شاخص

 ارنیروی کتمام وقت و نسبت  نیروی کارت ، تحصیالت، نسبنیروی کار، جنسیت کار

                                                                 
1. Bhutta and Hasan 
2. Mehari & Aemiro 
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 تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل به شرح ذیل است:تولیدی، استخراج شدند. 

بر طبق تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت مالکیت کارگاه  نوع مالکیت:

عبارت است از حق قانونی مستند به اسناد و مدارک مالکیت بر عرصه و اعیان، 

ی کلی خصوصی و عمومی قابل تقسیم است. و تجهیزات که به دو دسته آالتماشین

ی خصوصی، عمومی و تعاونی در این پژوهش وضعیت مالکیت کارگاه به سه دسته

کارگاه با مالکیت خصوصی: منظور کارگاهی است که تمام یا بیش ( 0شود. تقسیم می

 باشد.ها مید یا تعاونیی آن متعلق به بخش خصوصی اعم از افرادرصد سرمایه 21از 

درصد  21کارگاه با مالکیت عمومی: منظور کارگاهی است که تمام یا بیش از ( 0

ها، نهادهای انقالب های دولتی، بانکها، سازمانی آن متعلق به وزارتخانهسرمایه

کارگاه با مالکیت ( 0 باشد.ها و سایر مؤسسات بخش عمومی میاسالمی، شهرداری

ی آن درصد سرمایه 20اه با مالکیت تعاونی، کارگاهی است که حداقل تعاونی: کارگ

در این پژوهش هر یک از انواع مالکیت به عنوان یک  متعلق به اعضای تعاونی است.

متغیر در نظر گرفته شده است. به منظور تعریف عملیاتی متغیر مالکیت خصوصی، 

یرد، در غیر اینصورت کد گمی 0چنانچه کارگاهی دارای مالکیت خصوصی باشد، کد 

شود. برای مالکیت عمومی، اگر کارگاه دارای مالکیت عمومی باشد صفر به آن داده می

 گیرد.شود و اگر مالکیت عمومی نداشته باشد، کد صفر میداده می 0به آن کد 

ظور منسن شرکت به عنوان معیار اندازه گیری تجربه در نظر گرفته شده است.  :تجربه

 فعالیت خود را آغاز کرده است.  وکارکسبهایی است یک ت تعداد سالاز سن شرک

در نظر گرفته شده است. به منظور  0متغیر صادرات به صورت متغیر تصنعی :صادرات

 0باشند، کد هایی که دارای فروش صادراتی میتعریف عملیاتی این متغیر به کارگاه

باشند، کد صفر داده صادراتی نمیهایی که دارای فروش شود، و به کارگاهداده می

 شود.می

در این پژوهش به منظور عملیاتی کردن متغیر تحقیق و توسعه، از  :تحقیق و توسعه

نسبت این مخارج استفاده شده است. به اینصورت که مخارجی را که شرکت صرف 

ی اهکند، بر کل مخارجی که بنگاه صرف فعالیتی خود میهای تحقیق و توسعهفعالیت

 شود.کند تقسیم میمختلف خود می

                                                                 
1. Dummy variable 
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مخارج تحقیق و توسعه

کل هزینههای بنگاه
=  مخارج تحقیق و توسعه

کند که تا چه حد مؤسسه منابع خود را به طور مؤثر تعیین می این شاخص موجودی:

گذاری ی میان حجم فروش و سرمایهها مربوط به مقایسهگیرد. این شاخصبه کار می

از  0نسبت فروش به موجودی باشد.ها و غیره میمختلف مانند موجودی هایدر دارائی

 یآید. این نسبت نشان دهندههای بنگاه به دست میتقسیم درآمد فروش بر موجودی

باشد. در واقع بیانگر مدیریت کاال های آن میکارآیی بنگاه در استفاده از موجودی

 باشد. توسط بنگاه می

= نسبت فروش به موجودی
فروش

موجودیها
 

بر حسب  هابنگاه نیروی کاربر حسب اطالعات مرکز آمار ایران،  :نیروی کار مهارت

بندی است: کارگران ساده، کارگران ماهر، دسته قابل تقسیم 0مهارتی که دارند به 

شود که شغل مورد کارگران ساده به کارگرانی اطالق می ها و مهندسین.تکنیسین

ی نیروی کارماهر، به  نیروی کار ه تعلیم و کسب مهارت ندارد.ها نیاز بتصدی آن

اند، توانایی انجام ای که کسب کردهشود که به اعتبار دانش فنی و تجربهاطالق می

ی شود که ضمن طی دورهها به شاغالنی اطالق میتکنیسین کارهای فنی را دارند.

مهندسین به شاغالنی  اند.آموزش کاردانی، تجربه و مهارت کافی را به دست آورده

شود که دارای تحصیالت عالی، حداقل در سطح کارشناسی بوده و در خط اطالق می

 ارنیروی کاین متغیر از نسبت  اندازه گیریبرای  تولید مشغول انجام وظیفه هستند.

ماهر یک بنگاه را به تعداد کل  نیروی کارشود. به این ترتیب که تعداد ماهر استفاده می

ه ماهر یک کارگاه ب نیروی کارکنیم و به این ترتیب نسبت آن تقسیم می روی کارنی

 آید.دست می

در این پژوهش با توجه به اینکه واحد تحلیل آماری یک کارگاه صنعتی مستقل  :جنسیت

 نیروی کارباشد و متغیر جنسیت در ارتباط با ی آماری مزبور مییا متبوع از جامعه

 نیرویمرد به کل  نیروی کاردر واقع این نسبت به صورت نسبت  باشد.ها میکارگاه

 .  شده استدر نظر گرفته  کار

 نیروی کاربندی که مرکز آمار ایران از میزان تحصیالت بر اساس طبقه: تحصیالت

                                                                 
1. Inventory-sales Ratio 
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های شود، که شامل گروهکند، تحصیالت به هفت گروه تقسیم میکسب و کارها می

پلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا سواد، تحصیالت کمتر از دیبی

تحصیالت در این پژوهش، به دلیل اینکه واحد تحلیل آماری  اندازه گیری متغیر شود.می

یروی نآن، بصورت میانگین وزنی تحصیالت  نیروی کارباشد نه یک کارگاه صنعتی می

از سطح تحصیالت به  یک کارگاه خواهد بود. وزن اختصاو داده شده به هر یک کار

 نیروی کاربه تعداد  0سواد، وزن بی نیروی کاراین صورت است: وزن صفر به تعداد 

دارای سطح تحصیالت  نیروی کاربه تعداد  0دارای سطح تحصیالت کمتر از دیپلم، وزن 

به تعداد  0دیپلم، وزن دارای سطح تحصیالت فوق نیروی کاربه تعداد  0دیپلم، وزن 

دارای سطح  نیروی کاربه تعداد  2دارای سطح تحصیالت لیسانس، وزن  نیروی کار

دارای سطح تحصیالت دکتری  نیروی کاربه تعداد  2لیسانس و وزن تحصیالت فوق

دارای سطوح تحصیالت از  نیروی کارها تعداد  xiکه در این مورد  داده شده است.

  باشد.وح تحصیالت میها وزن داده شده به هر یک از سط Wiسواد تا دکترا و بی

وقت نشان دهنده معادل تمامبر طبق تعریف مرکز آمار ایران،  :وقتتمام نیروی کار

وقت را باشد. یک معادل تمامتعداد واقعی کارکنان از لحاظ مدت زمان کارکرد می

نی وقت مبتسال در نظر گرفت و یا به عبارت دیگر مفهوم معادل تمام -توان یک نفرمی

وقت یک نفر در یک دوره معین است و باید سنجشی است که معیار کل تمام بر واحد

ت وقوقت به تعداد معادل کارکنان تمامبرای تبدیل ارقام مربوط به تعداد کارکنان پاره

تغیر وقت، این متمام نیروی کاربه منظور عملیاتی کردن متغیر  مورد استفاده قرار گیرد.

 .تشده اسمحاسبه  نیروی کاروقت به کل تعداد تمام نیروی کاربه صورتی نسبتی از 

 کسانی هستند که ،طبق تعریف مرکز آمار ایران، شاغالن تولیدی تولیدی: نیروی کار

یماً با تولید و ساخت سروکار دارند. کارگران مستقدر عملیات تولیدی شرکت داشته و 

باشند. همچنین مهندسین مشمول شاغالن تولیدی می و هاساده و ماهر، تکنیسین

دفتری، اداری، خدمات و امور حمل و نقل  نیروی کارشاغالن غیرتولیدی شامل 

باشند که مستقیما در امر تولید و ساخت دخالت ندارند. به منظور عملیاتی کردن می

اسبه کارگاه مح نیروی کارتولیدی به کل  نیروی کارتولیدی، نسبت  نیروی کارمتغیر 

 شود.ی عملکرد کسب و کار سنجیده میشده و تأثیر آن بر رو

ا، هدارایینوع صنعت، کل متغیر  چهاراین پژوهش متغیرهای کنترل  . متغیرهای کنترل



 15  رانيکوچک ا یکار بر عملکرد کسب و کارها یرویو سطح ن یعوامل سطح شرکت ریتاث

 

در تحقیقات برای تعریف اندازه شرکت از معیارهای است.  نیروی کارفروش و تعداد 

کوا، ناپ: چاندراپاال و 0100، 0)حسین و علیشده است. مانند فروش مختلفی استفاده 

 نیروی کارتعداد  0(0100همچنین بلک برن و همکاران )(، 0100)لی، ها و دارائی (0100

های ها نشان داد که شرکترا برای اندازه شرکت مد نظر قرار دادند، نتایج تحقیق آن

بیشتری دارند و همچنین نتایج کار  نیروی کارتر نوآوری، گردش مالی و رشد کوچک

دهد که اندازه شرکت تأثیر مثبتی بر بازده نشان می 0(0100) چاندراپاال و کناپکوا

 های شرکت دارد. دارائی

اندازه شرکت به طور مثبت با عملکرد مالی آن در ارتباط است.  مطابق پیشینه تحقیق

های بزرگ نسبت به تواند شامل این موارد باشد: اوال، شرکتدالیل اصلی آن می

نوسانات بازار ظرفیت بیشتری دارند. دوما،  های کوچک برای مقابله باشرکت

 نیرویهای کوچک قادر به استخدام های بزرگ به طور نسبی بیشتر از شرکتشرکت

در برخی دیگر از تحقیقات متغیر  (.0100)مهاری و آمیرو، ای هستند با دانش حرفه کار

 تحقیق رن و شود، از جمله دراندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته می

های آن تعریف . و در این تحقیق اندازه شرکت بر حسب کل دارائی0(0100) همکاران

 شود.می

به عنوان معیاری برای تعیین اندازه  نیروی کارلذا متغیرهای دارایی، فروش و تعداد 

شرکت و ایفای نقش کنترلی آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده 

 است.

بی، ی بازاریالحاظ فرایند تولید، شیوهه هایی که ببا توجه به مشابهت نیز تنوع صنع

ی ملزوم آالت مورد استفاده، نوع مواد اولیهی مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشینشیوه

های گوناگون صنعت را های گوناگون صنعت وجود دارند، گروهو غیره میان گروه

در این پژوهش از کدهای دورقمی  .بندی کردهای گوناگون تقسیمتوان از جنبهمی

در پژوهش  بندی صنایع استفاده شده است.برای گروه 2بندی آیسیکسیستم طبقه

حاضر هریک از این صنایع به عنوان یک متغیر مجازی در نظر گرفته شده و برای 

                                                                 
1. Hossain & Ali 
2. Blackburn, Hart & Wainwright 
3. Chandrapala  &Knápková 
4. Ren  
5. ISIC 
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ها از کدهای صفر و یک استفاده شده است. به این صورت که برای عملیاتی کردن آن

و در  0ال اگر یک کسب و کار در گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی باشد، کد مث

 .دشونمیگیرد. مابقی صنایع نیز به این طریق تعریف غیر اینصورت کد صفر می

 

 تحلیل يافته ها

تا  0 نیروی کاربا تعداد  کارگاه 2200تعداد  0030طبق آمار مرکز آمار ایران در سال 

نفر  02تا  0های اند. بیشترین تعداد کارگاهنعتی اشتغال داشتهنفر به فعالیت ص 02

 0220تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی ) کشور به ترتیب در زمینه نیروی کار

کارگاه(، تولید  203کارگاه(، منسوجات ) 100کارگاه(، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )

کارگاه(، فعال بوده و  001زات )آالت و تجهیجز ماشینه محصوالت فلزی فابریکی ب

آالت اداری و حسابگر کارگاه(، تولید ماشین 1ها در زمینه بازیافت )کمترین تعداد کارگاه

 00ها و وسایل ارتباطی )کارگاه(، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 3و محاسباتی )

 02تا  0های رگاهکارگاه(، فعالیت دارند. الزم به ذکر است که تنها صنعتی که در آن کا

فعالیت ندارند مربوط به تولید محصوالت از توتون و تنباکو و سیگار  نیروی کارنفر 

 0003های تهران )های صنعتی به ترتیب در استاناست. همچنین بیشترین کارگاه

کارگاه( قرار دارند که در  000کارگاه( و خراسان رضوی ) 0113کارگاه(، اصفهان )

کشور را شامل  نیروی کارنفر  02تا  0های صنعتی د کل کارگاهدرص 21مجموع حدود 

 شود.می
 

 (ISICصنعت ) یدورقم یکدها حسب برآنها  شاغالن و ی کوچکصنعت هایکارگاه توزيع -1جدول 
 نوع صنعت

اه
رگ

کا
د 

عدا
ت

 

)%
د )

ص
در

ر( 
)نف

ن 
غال

شا
 

)%
د )

ص
در

ر( 
)نف

رد
 م

غل
شا

 

)%
د )

ص
در

ر( 
)نف

ن 
 ز

غل
شا

 

)%
د )

ص
در

 

 01 301 31 1000 1/00 3030 0/00 100 واد غذایی و آشامیدنیصنایع م
 0 020 30 2002 00 2312 0/00 203 تولید منسوجات

 02 001 10 0012 00/0 0200 2/0 000 پوست خزدار–تولید پوشاک 
 2 20 32 0003 00/0 0000 00/0 001 دباغی و چرم و کیف و چمدان و کفش
 تولید چوب و محصوالت چوبی و مواد

 حصیری
12 20/0 312 00/0 100 30 21 1 

 0 12 30 0010 13/0 0013 3/0 010 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
 0 000 30 0030 20/0 0200 22/0 000 های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه
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های نفت و سوخت پاالیشگاه –زغال کک
 ایهسته

00 2/1 031 20/1 012 30 00 0 

 3 002 30 0010 0 0200 02/0 000 و محصوالت شیمیایی صنایع تولید مواد
 1 000 30 0302 12/2 0000 2 010 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
 2 301 32 02001 2/00 00032 0/00 0220 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 2 10 32 0000 30/0 0100 10/0 020 تولید فلزات اساسی
 2 001 30 0000 20/0 0000 00/0 001 بریکی تولید محصوالت فلزی فا

 0 000 30 0100 00/2 0002 00/2 030 آالت و تجهیزات تولید ماشین
آالت اداری و حسابگر و تولید ماشین

 محاسباتی
3 02/1 001 00/1 10 02 00 02 

 0 010 30 0000 02/0 0000 00/0 000 آالت مولد و انتقال برق تولید ماشین
 00 01 12 001 00/1 022 03/1 00 و تلویزیون و وسایل ارتباطی تولید رادیو

 2 00 30 002 02/1 000 20/1 01 تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق 
-ی موتوری و تریلر و نیمتولید وسایل نقلیه

 تریلر
021 10/0 0023 10/0 0210 32 12 2 

 3 23 30 211 03/0 003 00/0 23 تولید سایر وسایل حمل و نقل
 2 000 30 0100 00/0 0320 02/0 001 تولید مبلمان و مصنوعات 

 1 1 011 00 00/1 00 00/1 1 بازیافت
 0 0023 30 21013 011 20101 011 2200 کل 

 

تولید سایر »نفر بوده است. شاغالن  20101، 0030تعداد شاغالن این بخش در سال 

با « صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»نفر،  00032با تعداد « محصوالت کانی غیر فلزی

به ترتیب  نیروی کارنفر  2312با تعداد « تولید منسوجات»نفر و صنایع  3030تعداد 

اند. از تعداد کل های اول تا سوم را در زمینه اشتغال به خود اختصاو دادهرتبه

( 0023درصد ) 0 ( آن را شاغالن مرد و تنها21013درصد ) 30ها، شاغالن این کارگاه

 نیروی کارها از اشتغال بیشترین سهم استان دهند.آن را شاغالن زن تشکیل می

 00های تهران )به ترتیب مربوط به استان نیروی کارنفر  02تا  0های صنعتی کارگاه

 3/2درصد( و استان فارس ) 2/0درصد(، خراسان رضوی ) 03درصد(، اصفهان )

درصد(، و ایالم،  0/1های هرمزگان )داد شاغالن در استانباشد. و کمترین تعدرصد( می

 درصد قرار دارند. 0/1بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد با 

( درصد 2/0) کارگاه 030، تعداد نیروی کارنفر  02تا  0کارگاه صنعتی  2200از مجموع 

کارگاه  30درصد( در بخش خصوصی و تعداد  3/30کارگاه ) 2020در بخش تعاونی، 

های درصد شاغالن کارگاه 32درصد( در بخش عمومی فعالیت دارند. همچنین  2/0)

های تعاونی و عمومی از اشتغال صنعتی در بخش خصوصی اشتغال دارند. سهم بخش

ها در باشد. جداول و نمودارهای مربوط به این یافتهدرصد می 0/0و  2/0به ترتیب 
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 ادامه آورده شده است.
 

 تیمالک نوع حسب برکسب و کارهای کوچک  شاغالن و اهکارگ توزيع -3جدول 

 وضع مالکیت
 شاغالن کارگاه

 درصد تعداد )نفر( درصد تعداد

 0/0 0000 2/0 030 تعاونی
 32 23230 3/30 2020 خصوصی

 2/0 0102 2/0 30 عمومی

 

دهد به جز صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، نشان می 0شکل همانگونه که 

آالت مولد و انتقال برق آالت اداری و حسابگر و محاسباتی، تولید ماشیند ماشینتولی

بندی نشده در جای دیگر و صنایع تولید رادیو و تلویزیون و های برقی طبقهو دستگاه

ی صنایع بیش از نیمی از شاغالن دارای تحصیالت ها و وسایل ارتباطی، در همهدستگاه

کمی از شاغلین دارای  ی صنایع تعداد بسیارین در همهکمتر از دیپلم هستند. همچن

ها حاکی از این موضوع است که باشند. این یافتهلیسانس و دکتری میتحصیالت فوق

  های کوچک افراد تحصیل کرده کمتری اشتغال دارند. نمودار مربوط به اینهدر کارگا

 نتایج در ادامه آورده شده است. 

 
 ب و کارهای کوچک ايرانتحصیالت در کس - 3شکل 

 

بی سواد

8%

لمکمتر از دیپ

58%

دیپلم

25%

فوق دیپلم

3%

لیسانس

6%

سفوق لیسان

0/4

دکتری

0/2
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کشور را  نیروی کارنفر  02تا  0های صنعتی اطالعات مربوط به تعداد کارگاه 0جدول 

ها نشان دهد. دادهباشند، بر حسب استان نشان میکه دارای فروش صادراتی می

 012تنها  30در سال  نیروی کارنفر  02تا  0کارگاه صنعتی  2200دهند که از تعداد می

ی صادرات محصوالت خود به کشورهای خارجی درصد( در زمینه 11/0) کارگاه

 1/01های اصفهان )های کشور، به ترتیب استاناند. و از بین استانفعالیت داشته

درصد، بیشترین  22/0درصد(، خراسان رضوی و استان مرکزی با  00درصد(، تهران )

های صنعتی . همچنین کارگاهباشندهای کوچک دارا میسهم را از کل صادرات کارگاه

 ی، خوزستان، کرمان، کهگیلویهشمال های اردبیل، ایالم، خراسانکوچکی که در استان

 باشند و سهمو لرستان فعالیت دارند فاقد فروش صادراتی می گلستان، احمد یرو بو

 ها برابر صفر است.ها از کل صادرات این کارگاهآن

ه شده در این تحقیق و ناقص بودن برخی از این با توجه به متغیرهای در نظر گرفت

کارگاه صنعتی در نهایت تعداد  2200های صنعتی از بین متغیرها برای برخی از کارگاه

کارگاه به عنوان نمونه پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه  0200

 جداول و نمودارها است. هایتحقیق مطابق دادهآماری نمونه  توصیف
 

 استان حسب بر یصنعت کوچک هایکارگاه یصادرات فروش  -4جدول 

کارگاه صادر کننده  کارگاه )تعداد( استان
 )تعداد(

سهم استان از کل صادرات  درصد
 های کوچک )%(کارگاه

 - %88/1 106 5643 کل کشور
 %2/2 %0/0 0 000 یشرق یجانآذربا

 %00/0 %0/0 0 020 یغرب آذربایجان

 1 1 1 00 اردبیل
 %1/01 %0 00 0113 اصفهان

 %13/0 %0/0 0 001 البرز
 1 1 1 00 ایالم

 %30/1 %0/3 0 00 بوشهر
 %00 %0/0 01 0003 تهران

 %30/1 %3/0 0 02 یاریو بخت چهارمحال
 %13/0 %0/2 0 01 یجنوب خراسان
 %22/0 %3/0 1 000 یرضو خراسان
 1 1 1 00 یشمال خراسان

 1 1 1 30 خوزستان
 %30/1 %2/0 0 01 نجانز

 %00/0 %2 2 011 سمنان
 %13/0 %1/0 0 20 و بلوچستان سیستان
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 نمونه آماری پژوهش استانی کسب و کارهای کوچک توزيع -4شکل 

 
 هاکارگاه رنیروی کا یفراوان عيتوز  -5 جدول

 نیروی کارد تعدا فراوانی درصد درصد تجمعی

 و کمتر 1 23 3/0 3/0

0/3 0/2 10 3 

0/00 0/01 002 01 
0/00 00 023 00 

20 1/00 000 00 

0/02 0/00 003 00 

2/13 0/00 010 00 

011 0/01 023 02 
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 %30/1 %0/1 0 020 فارس
 %00/0 %0/0 0 000 قزوین

 %2/2 %0/0 0 020 قم
 %30/1 %0/0 0 00 کردستان

 1 1 1 00 کرمان
 %30/1 %0/0 0 30 کرمانشاه
 1 1 1 00 احمد یرو بو کهگیلویه
 1 1 1 10 گلستان

 %13/0 %0 0 033 یالنگ
 1 1 1 20 لرستان

 %10/0 %2/0 0 003 مازندران
 %22/0 %2/0 1 000 مرکزی

 %13/0 %02 0 1 هرمزگان
 %10/0 %1/0 0 011 همدان

 %30/1 %3/1 0 000 یزد
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معادل کارکنانی گاه( دارای تعداد کار 002های صنعتی )بیشتر کارگاه 2جدول  مطابق

کارگاه(  000نفر ) 00 نیروی کارنفر هستند. بعد از آن بیشترین فراوانی برای تعداد  01

باشد. نمودار مربوط به توزیع فراوانی کارگاه( می 023نفر ) 00 نیروی کارو تعداد 

 نمونه در ادامه آورده شده است. نیروی کارتعداد 

دهد. های صنعتی کوچک را نشان میوضعیت مالکیت کارگاه توزیع فراوانی 2جدول 

دهد که همانند جامعه آماری، اکثریت مالکیت های مربوط به این جدول نشان میداده

درصد( در دست بخش خصوصی قرار دارد. و بعد از آن بیشتر  2/30ها )کارگاه

باشند. درصد( می 1/0درصد( و عمومی ) 2/0ها به ترتیب دارای مالکیت تعاونی )کارگاه

 .نمودار مربوط به جدول مذکور در ذیل آن آورده شده است
 

 هاکارگاه تیمالک تیوضع عيتوز  -6جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی وضعیت مالکیت

 2/0 2/0 01 تعاونی

 0/31 2/30 0001 خصوصی

 011 1/0 00 عمومی

  011 0200 کل

 
 آماری نمونه کوچککسب و کارهای  تجربه -7جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی  تجربه شرکت

 0/00 0/00 003 سال 0-01

01-01 002 3/02 0/20 

01-02 020 0/02 0/00 

02-00 003 0/00 30 

00-00 02 31/0 30 

00-21 01 00/0 0/31 

21-21 00 03/1 0/33 

21-22 0 02/1 2/33 

22-00 0 10/1 2/33 

00-10 0 02/1 3/33 

10-31 0 00/1 011 

 - 100 1517 جمع

 

دهد. های صنعتی کوچک را بر حسب سال نمایش می( تجربه فعالیت کارگاه0جدول )

های صنعتی کوچک دارای عمری ها حاکی از آن است که بیش از نیمی از کارگاهداده
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ن کسب و کارها دارای درصد ای 31باشند و به عبارتی دیگر سال می 01تا  0معادل 

بندی بیشترین فراوانی به طبقه باشند. در این طبقهسال می 00تا  0تجربه فعالیت بین 

های این متغیر در ادامه آورده سال اختصاو دارد. نمودار مربوط به داده 01تا  01

های صنعتی کوچک نمونه به ترتیب در صنایع در واقع بیشترین تعداد کارگاه شده است.

درصد(، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  0/00ید سایر محصوالت کانی غیر فلزی )تول

 2/0آالت و تجهیزات )جز ماشینه درصد(، تولید محصوالت فلزی فابریکی ب 0/02)

 درصد( فعالیت دارند. 0درصد( و صنایع تولید منسوجات )
 

 تیفعال یدورقم یکدها حسب بر کوچک یصنعت هایکارگاه -8جدول 

 درصد )%( تعداد کارگاه  ح فعالیت اقتصادیشر

 %0/02 021 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

 %0 010 تولید منسوجات

 %0/0 00 عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار –تولید پوشاک 

 %0/0 01 دباغی و چرم و ساخت کیف و چمدان و زين و يراق و تولید کفش

 %0/0 00 غیر از مبلمان  –ه تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنب

 %0/0 00 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 %0 00 های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 %0/1 00 های نفت و سوخت هسته ایپااليشگاه –صنايع تولید زغال کک

 %1/0 00 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 %2 00 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 %0/00 001 تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی

 %3/0 02 تولید فلزات اساسی

 %2/0 002 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین

 %2/2 12 بندی نشده در جای ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 %2/0 03 های برقی آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 %2/1 0 ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

 %0 02 ساعتانواع تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 %1/0 00 تريلری موتوری و تريلر و نیمتولید وسايل نقلیه

 %0 02 تولید ساير وسايل حمل و نقل

 %3/0 02 در جای ديگر بندی نشدهتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 %0/1 0 بازيافت

 %011 0200 جمع

 

 . بدین منظورگرفتقرار  آزمونهمبستگی میان متغیرهای پژوهش مورد  در این قسمت

 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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به منظور انجام رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه در این تحقیق از چهار مدل استفاده 

در مدل اول تنها متغیرهای کنترل وارد شده و در مدل دوم متغیرهای شده است، که 

( رشد فروش 0و  0اند و متغیر وابسته هر دو مدل )مستقل تحقیق نیز وارد مدل شده

باشد. همچنین تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر روی متغیر وابسته دیگری که رشد می

 0و  0های گرفت که نتایج آن در مدلها است، نیز مورد آزمون و بررسی قرار دارایی

 آمده است. 

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ بيضر -9جدول 
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        1 خصوصی مالکیت

       0/512 1- مالکیت عمومی

      0/056 1 0/046 جنسیت

     1 0/005- 0/017- 0/004 تحصیالت

0/131 -0/095 تولیدی نیروی کار
 -0/03 0/001 1    

0/185- وقتتمام نیروی کار
 0/140 -0/084

 0/077
 0/087

 1   

0/065 نیروی کارمهارت 
 -0/045 0/097

 0/081 0/388
 -0/037 1  

0/097- 0/01- 0/019 تحقیق و توسعه
 0/056

 0/018 0/048 0/007 1 

 0/181 0/025 -0/021 0/036 0/015 0/035- 0/023- 0/028 صادرات

 0/076 0/044 -0/005 0/047 -0/045 0/071 -0/025 0/012 تجربه

 0/08 0/157 -0/011 -0/008 -0/042 0/028 -0/012 -0/011- موجودی

 0/066 -0/002 -0/002 -0/041 0/027 -0/046 0/088 0/035- رشد فروش

 0/1 0/196 0/011 0/002 -0/047 0/027 -0/022 -0/002-  کل فروش

 0/011- 0/013- 0/203 0/022 0/136 0/069- 0/007- 0/01- نیروی کارتعداد 

 0/05 -0/014 0/026 0/134 -0/116 0/027 -0/091 0/041- دارایی

 0/288 -0/055 0/004 -0/036 0/002 0/028 0/004 0/015- رشد دارایی

  دوطرفه( معنادار است.  10/1همبستگی در سطح(  معنادار است. 12/1همبستگی در سطح )دوطرفه( 
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 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ بیضر - 3جدولادامه 
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        1 صادرات

       0/067 1- تجربه

      0/064 1 0/027- موجودی

     1 0/001- 0/003- 0/015- رشد فروش

    0/301 1 0/018 0/006 0/002- کلفروش 

   1 0/002 0/011 0/04 0/007- 0/045 نیروی کارتعداد 

  0/059 -0/064 -0/037 0/037 0/062 0/063 1 دارایی

 0/112 -0/042 -0/003 0/016 0/063 0/011 0/436 1 اییرشد دار

  دوطرفه( معنادار است. 10/1همبستگی در سطح(   معنادار است. 12/1همبستگی در سطح )دوطرفه( 

 
 فروش رشد یونیرگرسبرآورد  -10جدول 

 متغیر
 آمار هم خطی 0مدل   0مدل 

Beta 
T 

value 
Sig.  Beta 

T 
value 

Sig. نستلرا VIF 

(Constant)  1.057 1.954   1.062 1.950   
 1.092 1.916 1.637 1.472- 1.013-  1.774 1.287- 1.008- اندازه

 1.094 1.914 1.000 10.669 1.303  1.000 10.820 1.307 فروش

 1.100 1.909 1.308 1.021 1.029  1.558 1.586 1.017 دارایی

 1.311 1.763 1.703 1.381- 1.012-  1.759 1.306- 1.010- مواد غذایی

 1.170 1.855 1.581 1.553 1.016  1.805 1.247 1.007 منسوجات

 1.066 1.938 1.581 1.552 1.015  1.765 1.299 1.009 پوشاک

 1.055 1.948 1.917 1.104- 1.003-  1.810 1.241- 1.007- دباغی و عمل آوردن چرم

 1.049 1.953 1.526 1.634 1.018  1.625 1.489 1.014 چوب و محصوالت چوبی

 1.034 1.967 1.990 1.013- 1.000  1.968 1.041- 1.001- تولید کاغذ

 1.066 1.938 1.801 1.252- 1.007-  1.837 1.205- 1.006- انتشار و چاپ و تکثیر

 1.032 1.969 1.974 1.032- 1.001-  1.956 1.055- 1.002- زغال کک

 1.143 1.875 1.884 1.146- 1.004-  1.697 1.390- 1.011- محصوالت شیمیایی

 1.140 1.877 1.935 1.081 1.002  1.900 1.126- 1.004- محصوالت پالستیکی

 1.080 1.926 1.805 1.247 1.007  1.836 1.207 1.006 فلزات اساسی

 1.172 1.853 1.564 1.577- 1.017-  1.706 1.377- 1.011- محصوالت فلزی فابریکی

 1.153 1.867 1.728 1.348 1.010  1.576 1.559 1.016 آالتماشین

 1.087 1.920 1.822 1.225 1.006  1.507 1.663 1.019 آالت مولدماشین

 1.029 1.972 1.893 1.135- 1.004-  1.824 1.222- 1.006- ارتباطی

 1.044 1.958 1.000 9.545 1.265  1.000 10.088 1.287 ابزار پزشکی

 1.097 1.912 1.764 1.301- 1.009-  1.863 1.172 1.005 ایل نقلیه موتوریوس

 1.061 1.942 1.502 1.671 1.019  1.672 1.423 1.012 وسایل حمل و نقل

 1.067 1.937 1.986 1.018- 1.001-  1.814 1.235- 1.007- مبلمان

 1.022 1.979 1.957 1.053- 1.001-  1.906 1.118- 1.003- بازیافت

 1.381 1.724 1.944 1.070- 1.002-     مالکیت خصوصی
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 1.422 1.703 1.709 1.374 1.012     مالکیت عمومی

 1.136 1.880 1.400 1.843- 1.024-     صادرات

 1.057 1.946 1.000 8.864 1.248     تحقیق و توسعه

 1.072 1.933 1.657 1.444 1.012     تجربه

 1.038 1.963 1.478 1.711- 1.020-     موجودی

 1.270 1.787 1.263 1.119- 1.034-     نیروی کارمهارت 

 1.092 1.916 1.831 1.213- 1.006-     جنسیت

 1.186 1.843 1.256 1.137- 1.034-     تحصیالت

 1.250 1.800 1.834 1.209 1.006     تولیدی نیروی کار

 1.192 1.839 1.929 1.089- 1.003-     تمام وقت نیروی کار

 
 دارايی رشد یونیرگرسبرآورد -11جدول 

 آمار هم خطی 4مدل   3مدل  متغیر

Beta T 

value 

Sig.  Beta T 

value 

Sig. تلرانس VIF 

(Constant)  23.273 1.000   16.501 1.000   

 1.095 1.913 1.118 1.565 1.048  1.020 2.328 1.071 اندازه

 1.089 1.918 1.013 2.496 1.077  1.006 2.749 1.083 فروش

 1.299 1.770 1.005 2.812 1.094  1.000 4.118 1.127 دارایی

 1.174 1.852 1.171 1.372- 1.044-  1.284 1.071- 1.034- مواد غذایی

 1.066 1.938 1.320 1.996- 1.030-  1.168 1.380- 1.042- منسوجات

 1.054 1.949 1.382 1.875 1.026  1.528 1.631 1.019 پوشاک 

 1.051 1.952 1.459 1.741- 1.022-  1.475 1.715- 1.022- دباغی و عمل آوردن چرم

 1.035 1.966 1.706 1.378- 1.011-  1.669 1.428- 1.013- چوب و محصوالت چوبی

 1.068 1.936 1.669 1.427- 1.013-  1.651 1.453- 1.014- تولید کاغذ

 1.033 1.968 1.349 1.937 1.028  1.203 1.275 1.039 انتشار و چاپ و تکثیر

 1.140 1.877 1.182 1.334- 1.042-  1.844 1.196- 1.006- زغال کک

 1.146 1.873 1.022 2.300- 1.072-  1.068 1.829- 1.058- محصوالت شیمیایی

 1.076 1.929 1.135 1.495 1.046  1.073 1.795 1.056 محصوالت پالستیکی

 1.179 1.848 1.102 1.636- 1.052-  1.133 1.505- 1.048- سیفلزات اسا

 1.156 1.865 1.054 1.931- 1.061-  1.179 1.344- 1.042- محصوالت فلزی فابریکی

 1.091 1.916 1.577 1.558 1.017  1.442 1.770 1.024 آالتماشین

 1.027 1.974 1.401 1.840- 1.025-  1.358 1.919- 1.028- آالت مولدماشین

 1.045 1.957 1.529 1.630- 1.019-  1.631 1.481- 1.015- ارتباطی

 1.095 1.914 1.022 2.299- 1.071-  1.037 2.089- 1.065- ابزار پزشکی

 1.056 1.947 1.027 2.213- 1.067-  1.039 2.069- 1.063- وسایل نقلیه موتوری

 1.065 1.939 1.176 1.355- 1.041-  1.223 1.219- 1.038- وسایل حمل و نقل

 1.022 1.978 1.290 1.059- 1.031-  1.350 1.934- 1.028- مبلمان

 1.337 1.748 1.102 1.638- 1.056-  1.168 1.379- 1.047- بازیافت

 1.385 1.722 1.354 1.927- 1.032-     مالکیت خصوصی

 1.423 1.703 1.933 1.084- 1.003-     مالکیت عمومی
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 1.142 1.876 1.464 1.733 1.023     صادرات

 1.058 1.945 1.032 2.142- 1.065-     تحقیق و توسعه

 1.068 1.936 1.006 2.773- 1.084-     تجربه

 1.200 1.833 1.896 1.131- 1.004-     موجودی

 1.268 1.788 1.071 1.810- 1.060-     نیروی کارمهارت 

 1.127 1.887 1.036 2.096 1.065     جنسیت

 1.158 1.864 1.000 5.777 1.183     تحصیالت

 1.257 1.795 1.231 1.199- 1.040-     تولیدی نیروی کار

 1.204 1.830 1.502 1.671 1.022     تمام وقت نیروی کار

 

 
خالصه نتايج مدل رگرسیونی رشد فروش - 11جدول   

 R R مدل

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 
the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R 

Square 

Change 

F 
Change 

Sig. 
F 

Change 

0 1.423 1.179 1.161 4.55954 1.179 9.864 1.000  

0 1.489 1.239 1.214 4.41184 1.060 7.455 1.000 2.015 

 
 رشد فروش ANOVAنتايج آزمون  -13جدول 

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig مدل

0 4716.448 23 205.063 9.864 .000 

0 6312.622 34 185.665 9.539 .000 

 

 
 خالصه نتايج مدل رگرسیونی رشد دارايی - 14جدول 

 R R مدل

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R 

Square 

Change 

F 
Change 

Sig. 
F 

Change 

0 .236 .056 .035 1.54489 .056 2.683 .000  

0 .328 .107 .078 1.51018 .051 5.408 .000 1.867 

 
 رشد دارايی ANOVAنتايج آزمون  -15جدول 

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig مدل

0 147.267 23 6.403 2.683 .000 

0 282.951 34 8.322 3.649 .000 
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مربوط به مدل های رگرسیونی با متغیر وابسته رشد  2Rو  Rمقادیر  00 لدر جدو

 000/1برابر است با )متغیرهای کنترلی(  0در مدل  Rآورده شده است. مقدار فروش 

ده سا، که همبستگی ( که شامل تمامی متغیرهای مستقل و کنترل است013/1) 0و مدل 

را  هاتغیرم اینتی شدت همبستگی بین و به عبار های مستقل و متغیر وابستهبین متغیر

میانگین رشد دهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی شان مین R  2مقدار .دهدمینشان 

درصد و  01 حدود در مدل اول .مستقل، تبیین شود هایتواند توسط متغیر، میفروش

نند. کیدرصد از تغییرات متغیر وابسته را متغیرهای مستقل تعیین م 00در مدل دوم، 

معناداری هر دو مدل کمتر از مقادیر  مقادیر آزمون آنووا آمده است که 02در جدول 

با توجه به نتایج جدول  است که بیانگر این است که مدل رگرسیونی معنادار است. 12/1

درصد، متغیرهای تحقیق و  32رگرسیون خطی سلسله مراتبی، در سطح اطمینان 

شکی، تاثیر معنی داری بر روی متغیر وابسته یعنی توسعه، فروش و صنعت ابزار پز

آمده است  102/0واتسون  -در  جدول فوق مقدار آماره دوربین رشد فروش داشتند.

شود. قرار دارد، بنابراین فرض استقالل خطاها پذیرفته می 2/0تا  2/0که در فاصله 

فاکتور که  دهدمینتایج خروجی جدول هم راستایی خطی در این آنالیز نشان 

بوده و  01( در همه متغیرها کمتر از VIFراستایی خطی چندگانه )گیری هماندازه

راستایی خطی بنابراین وجود همه متغیرها در مدل ضروری بوده و بین متغیرها هم

 وجود ندارد.

 مقادیر مدل رگرسنیونی با متغیر وابسته رشد دارایی آمده است که  02و  00 در جدول

باشننند و این می 001/1برابر با  0و برای مدل  002/1برابر بنا   0ل برای مند  Rمقندار  

ها همبستگی بیشتری با متغیرهای مستقل دهد که متغیر وابسته رشد دارایینشنان می 

درصد از تغییرات  00درصد و در مدل چهارم  2دل سوم در م   R2مقدارتحقیق دارد. 

 کنند.متغیر وابسته را متغیرهای مستقل تعیین می

کرد عملداری بر روی تاثیر معنینوع مالکیت  با توجه به نتایج جدول رگرسیون متغیر

نوع فرض تأثیر  %32بنابراین در سطح اطمینان . ردندا و رشد دارایی( رشد فروش)

 شود. بر عملکرد کسب و کارهای کوچک پذیرفته نمی مالکیت

-000/0یق و توسعه )های شرکت، متغیرهای تحقاز بین متغیرهای مربوط به ویژگی

t= ( و تجربه )000/0-t= های داری دارند. ویژگی( بر عملکرد )رشد دارایی( تاثیر معنی
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داری را بر روی دیگر شرکت که شامل فعالیت صادراتی و موجودی است، تأثیر معنی

دهند. این نتایج حاکی از آن است متغیر وابسته رشد دارایی و رشد فروش نشان نمی

یک کسب و کار کوچک تجربه فعالیت کمتری در بازار داشته و میزان  که هرچقدر

کند، عملکرد بهتری را داشته های تحقیق و توسعه خود هزینه میکمتری در فعالیت

 است.  
  اتیفرضآزمون نتايج  -16جدول 

 عملکرد کسب و کار کوچک فرضیات

 رشد دارايی رشد فروش

بر عملکرد کسب و کارهای کوچک اثر  عاونی( )خصنوصنی، دولتی یا ت   نوع مالکیت

 دارد.

 عدم پذیرش عدم پذیرش

 تایید عدم پذیرش بر عملکرد کسب و کارهای کوچک اثر دارد.شرکت تجربه 

 عدم پذیرش عدم پذیرش دارد. ی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیرصادراتداشتن فعالیت 

 تایید تایید کارهای کوچک اثر دارد.فعالیت های تحقیق و توسعه بر عملکرد کسب و 

نسننبت موجودی کاالی بیشننتر موجب عملکرد مناسننبتر کسننب و کارهای کوچک   

 .شودمی

 عدم پذیرش عدم پذیرش

 تایید عدم پذیرش بر عملکرد کسب و کارهای کوچک اثر دارد. نیروی کارمهارت 

 تایید عدم پذیرش بر عملکرد کسب و کارهای کوچک اثر دارد.شرکت  نیروی کارجنسیت 

 تایید عدم پذیرش عملکرد کسب و کارهای کوچک اثر دارد.بر  نیروی کارتحصیالت سطح 

 عدم پذیرش عدم پذیرش تولیدی در عملکرد کسب و کارهای کوچک تاثیر دارد. نیروی کارنسبت باالی 

 تایید ذیرشعدم پ عملکرد کسب و کارهای کوچک اثر دارد.وقت بر تمام نیروی کارنسبت باالی 

 

 بحث و نتیجه گیری

ی شرکتی کانون توجه این تحقیق به عنوان عوامل کلیدی در تعیین عملکرد عوامل ویژه

شوند. بر این اساس در این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر شرکت محسوب می

شرکتی شامل: سطح ی عملکرد کسب و کارهای کوچک و میزان تاثیر عوامل ویژه

سطح ی و تحقیق و توسعه و عوامل ویژه موجودینوع مالکیت،  تجربه، صادرات،

 تمام نیروی کارتولیدی و  نیروی کارشامل مهارت، جنسیت، تحصیالت،  نیروی کار

 . بوده استوقت بر عملکرد این کسب و کارها مدنظر 

شور های کهای صنعتی به تفکیک استانهای حاصل از توزیع فراوانی تعداد کارگاهیافته

ی مورد نظر به ترتیب در های صنعتی نمونهدهد که بیشترین تعداد کارگاهان مینش

درصد(  0/0درصد(، خراسان رضوی ) 0/03درصد(، تهران ) 3/01های اصفهان )استان

درصد( قرار دارند. نمودار مربوط به این جدول در  0/2و استان آذربایجان شرقی )
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، نتایج بیان نیروی کاراوانی متغیر تعداد ادامه آورده شده است. در مورد توزیع فر

 01ی معادل نیروی کارکارگاه( دارای تعداد  002های صنعتی )کند که بیشتر کارگاهمی

کارگاه( و  000نفر ) 00 نیروی کارنفر هستند. بعد از آن بیشترین فراوانی برای تعداد 

ها، مالکیت کارگاه باشد. در مورد وضعیتکارگاه( می 023نفر ) 00 نیروی کارتعداد 

ها اطالعات حاصل از جداول و نمودارها حکایت از این دارد که اکثریت مالکیت کارگاه

ها به درصد( در دست بخش خصوصی قرار دارد. و بعد از آن بیشتر کارگاه 2/30)

 باشند. درصد( می 1/0درصد( و عمومی ) 2/0ترتیب دارای مالکیت تعاونی )

ها حاکی از آن است که بیش از نیمی های صنعتی کوچک، دادهدر مورد تجربه کارگاه

که می توان باشند سال می 01تا  0های صنعتی کوچک دارای عمری معادل از کارگاه

 31به عبارتی دیگر ی جوان و با عمر متوسط محسوب نمود. هاشرکتآنها را در زمره 

باشند. در این ال میس 00تا  0درصد این کسب و کارها دارای تجربه فعالیت بین 

 سال اختصاو دارد. 01تا  01بندی بیشترین فراوانی به طبقه طبقه

های صنعتی کوچک نمونه به ترتیب در صنایع تولید سایر بیشترین تعداد کارگاه

 0/02درصد(، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ) 0/00محصوالت کانی غیر فلزی )

درصد( و  2/0آالت و تجهیزات )جز ماشین هدرصد(، تولید محصوالت فلزی فابریکی ب

 درصد( فعالیت دارند. 0صنایع تولید منسوجات )

ی این است که از کل دهندههای صنعتی کوچک نشانهمچنین وضعیت صادرات کارگاه

ی صنایع مختلف کارگاه در زمینه 0200های صنعتی کوچک نمونه که شامل کارگاه

باشند. که این مقدار در دارای فروش صادراتی می درصد( 1/0کارگاه ) 00هستند، تنها 

 ها رقم بسیار ناچیزی است.مقایسه با کل تعداد کارگاه

عملکرد کسب و کارهای کوچک و  نیروی کاردهد که بین مهارت های ما نشان مییافته

برای یک ماهر  نیروی کارداشتن  که ارد. در واقع این بدان معنی استارتباط وجود د

 نیروی کاری این تحقیق در مورد مهارت . یافتهنعتی کوچک ضروری استکارگاه ص

 کاپراس-، دوناس 0)0100)شرکت نیز با نتایج مطالعات آمورن کیت ویکای و همکاران 

که  نتیجه گرفت( 0112کاپراس )-. دوناسهم راستا است ،(0110)، روپر و الو 0(0112)

شرکت اندازه گرفته  نیروی کاربه کل نیروی کار ماهر از طریق سهم نیروی کار ماهر 
                                                                 

1. Amornkitvikaiو Harvie &Charoenrat 
2. Dueñas-Caparas 
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که ارد دهای فیلیپینی شود و تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیمات صادراتی شرکتمی

های پوشاک و لوازم الکترونیکی نتایج کنند،  اما برای بخشدر بخش غذایی فعالیت می

نیروی کار  هایی کههمچنین یافتند که، کارخانه 0(0110)ناچیزی یافت شد. روپر و الو 

کرده بیشتری دارند به احتمال زیاد در بازارهای ماهر، به خصوو کارمندان تحصیل

جایی که ادبیات موضوعی تحقیق تأثیر مهارت تر خواهند بود. از آنصادراتی موفق

ا رسد که نتیجه تحقیق حاضر بکند به نظر میبر عملکرد شرکت را تأیید می نیروی کار

 . دارد مطابقتتحقیقات قبلی 

و عملکرد کسب و کارهای کوچک  نیروی کاردهد که بین جنسیت نتایج تحقیق نشان می

 نیروی کارنسبت عبارتی کسب و کارهای کوچک با ه ب ارتباط معناداری وجود دارد.

یگر با نتایج تحقیقات د موافقاین یافته مناسب تری در ایران دارند. عملکرد مرد بیشتر 

باشد. می 0(0100هریس قریشی و همکاران ) و 0(0332همیلتون ) کارتر، از جمله: رزا،

کنند که عملکرد کسب و کارهای کوچک در سطح باالیی در واقع این تحقیقات بیان می

 گیرد. تحت تأثیر جنسیت قرار می

 تاثیر مثبت و هامیزان عملکرد آندر  رکتش نیروی کار سطح تحصیالت مطابق نتایج

دارد.  مطابقت،  0(0113با نتایج تحقیق بانکر و همکاران ) افته های. این معناداری دارد

هاست. همچنین تئوری ای از سطح شایستگی آننشانه نیروی کارسطح تحصیالت 

 کند. همچنینی انسانی نگاه میمنابع انسانی به تحصیالت به عنوان عامل مهم سرمایه

وقت بر تمام نیروی کارتولیدی و  نیروی کاردر پژوهش حاضر به بررسی تأثیر 

عملکرد کسب و کارهای کوچک پرداخته شد، که نتایج حاکی از عدم تأثیر این متغیر بر 

 عملکرد کسب و کارهای کوچک بوده است.

گذارد. که دهد که تجربه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک تأثیر مینشان میها یافته

، جانگوانیچ و کوپایبوون  2(3330این یافته با نتایج تحقیقات چیبر و ماجومدار )

در همخوانی دارد.  (0100)چاندراپاال و کناپکوا  0)0100) آمورن کیت ویکای و همکاران

                                                                 
1.  Roper & Love 
2. Rosa, Carter and Hamilton 
3. Qureshi 
4. Banker, Wattal, Liu & Ou 
5. Chhibber and Majumdar 
6. Jongwanich & Kohpaiboon 
7. Amornkitvikai, Harvie, & Charoenrat 
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عدم وجود رابطه  0(0100و  مهاری و امیرو ) 0(0101حالیکه نتایج تحقیقات سافاوورا )

به در عملکرد در این تاثیر منفی تجر و عدم تاثیرگذاری تجربه در عملکرد را نشان داد.

تر است. تر و کم تجربهی کوچک جوانهاشرکتپژوهش نشان دهنده عملکرد مناسبتر 

ن برخوردارند. ابه عبارتی کسب و کارهای کوچک با عمر کمتر از عملکرد بهتری در ایر

که بین سن شرکت و  است 0(0333چیبر و ماجومدار ) ها در راستای پژوهشاین یافته

همچنین . به دست آوردی منفی ها و بازده فروش( یک رابطهه دارائیسوددهی )بازد

ی ها رابطه، دریافتند که بین سن و بازده دارائی0(0111، )کونت لورا، موپانی و خان

تأثیر مثبت تجربه فعالیت یک کسب و کار در بازار بر مثبت معناداری وجود دارد. 

های بیشتری ک کسب و کار تعداد سالعملکرد آن گواه این واقعیت است که هرچقدر ی

در بازار فعالیت داشته و در واقع از تجربه فعالیت بیشتری برخوردار باشد در مقایسه 

 با کسب و کاری که تجربه فعالیت کمتری دارد، عملکرد بهتری خواهد داشت.

 در ایران کسب و کارهای کوچکصادرات بر عملکرد داشتن فعالیت صادراتی و تجربه 

که این نتیجه مغایر با نتایج حاصل از پژوهش جرزی سی اشلیک و  نداشتری تأثی

ها در تحقیق خود یافتند که بین تجربه صادراتی و عملکرد . آناست( 0102همکاران )

شکلی وجود دارد. به این ترتیب که عملکرد در سطوح پایین و  Sیک رابطه معکوس 

بته یابد. الر سطوح متوسط تجربه کاهش مییابد، اما دباالی تجربه صادراتی افزایش می

توان دلیل این مغایرت در نتایج این دو تحقیق را تا حدودی به تفاوت در تعریف می

تواند این باشد که اکثریت کسب و کارهای ها از صادرات نسبت داد و دلیل دیگر میآن

 بودند، که کوچکی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند فاقد فروش صادراتی

را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در  پژوهشتواند مزید بر علت بوده و نتایج این نیز می

های چندملیتی ژاپنی انجام داده ( در مورد شرکت0100) قهرودی پژوهشی که رسولی

بین نسبت صادرات و عملکرد رابطه منفی وجود دارد و کند که است، بیان می

دهد که نوع نشان می نتایج .نداشتندژاپن عملکرد خوبی  های صادرات محور درشرکت

که خصوصی یا عمومی باشند بر مالکیت کسب وکارهای کوچک در ایران اعم از این

                                                                 
1. Safarova 
2. Mehari & Aemiro 
3. Chhibber and Majumdar 
4. Kuntluru, Muppani, and Ali Khan 
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به عبارتی خصوصی یا دولتی بودن یک کسب و کار . نیستها تأثیرگذار عملکرد آن

ند بین مالکیت و کبیان می 0( 0113کوماراسینگ ) .کوچک در عملکرد آن تاثیری ندارد

تراقی که پژوهش حاضر را با عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.  اما وجه اف

ی تعریف و عملیاتی کردن متغیر نوع مالکیت سازد در نحوههای قبلی متمایز میپژوهش

 باشد.می

، حاکی از رد فرضیه تأثیر این متغیر بر عملکرد کسب و موجودی نتایج شاخص مالی

دهد که نسبت فروش نشان می (0100) چاندراپاال و کناپکوانتایج ک است. کارهای کوچ

 های شرکت بر عملکرد کسب و کارهای کوچک تأثیر ندارد. به موجودی

تحقیق و توسعه بر عملکرد کسب و  دهدمینشان  های این پژوهشهمانگونه که یافته

 ،(0101)اسافاروو مانندات با بسیاری از مطالع هاکارهای کوچک تأثیر دارد. این یافته

همخوانی دارد. این ( 0100ن )، رِن و همکارا0(0100) آمورن کیت ویکای و همکاران

های وجود واحد تحقیق و توسعه و هزینه دهد کهدار نشان میو معنی منفینتیجه 

های یی که هزینههاشرکتمربوط به آن موجب بهبود عملکرد کسب و کار نشده و 

ارتی اند. به عباند از عملکرد مناستری نیز برخوردار بودهکمتری داشتهتحقیق و توسعه 

تری اند و هزینه های کمکسب و کارهای کوچکی که بیشتر درگیر فعالیتهای تولیدی بوده

ها اند، از رشد بیشتری در داراییرا صرف فرآیند طراحی و توسعه محصول نموده

لبته ای کوچک دارند. هاشرکتسایر  به سبتبرخوردارند و در نتیجه عملکرد بهتری را ن

هایی نیز بین پژوهش حاضر با مطالعات انجام شده نیز وجود دارد مثال در تفاوت

نسبت تحقیق و توسعه به صورت ( 0100) آمورن کیت ویکای و همکارانپژوهش 

که در پژوهش گیری شده است، در حالیمخارج تحقیق و توسعه به مخارج اداری اندازه

های بنگاه اعم از اداری نسبت مخارج تحقیق و توسعه به کل هزینه باضر این متغیر حا

 نبه عنوان نتیجه، می توان گفت که هزینه کرد گیری شده است.و غیر اداری اندازه

ا ر «بیشتر، سود باالتر و یا سهم بازار بزرگتری خالقیت»بیشتر برای تحقیق و توسعه، 

 .(0113، 0تنیک)بن علی و زال کندضمانت نمی

 در عملکرد کسبنقش کنترلی معناداری را ها حجم فروش و دارایی نوع صنعت،همچنین 

                                                                 
1. Kumarasinghe  &Hoshino 
2. Amornkitvikai, Harvie & Charoenrat 
3. Ben-Ari & Zlatnik 
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نوع  از اثرات یشترب یشرکتعوامل ویژه با چند استثناء،  .کنندایفا میو کارهای کوچک 

 یمطالعات بعضاین  یجحال، نتا ین. با ااندتاثیرگذار بودهدر عملکرد  یصنعتو ساختار 

 مربوط یبه طور مثال، مطالعات باقی گذاشته است. را حل نشدهعملکرد مهم  یهاهاز جنب

اختار س شرکتی یا منابع یتاهم یافتنکسب و کار ممکن است در پشت  یطمح به تاثیر

  .(0111)گالبریس و گالوین،  پنهان بماندصنعت 

اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران به منظور تقویت عملکرد واحدهای 

تجربه فعالیت خود در بازارهایی که یستی به فرآیندهای تحقیق و توسعه و باخود می

ای داشته باشند. مدیران کسب و کارهای کوچک به در آن حضور دارند، توجه ویژه

های تحقیق و بایستی واحد مجزایی را به فعالیتمنظور بهبود عملکرد واحد خود می

های تحقیقاتی از بودجه خود را به چنین فعالیتتوسعه اختصاو داده و بخشی 

اختصاو دهند، چرا که محیط در حال تغییر کنونی نیازمند سازگاری مطلوب این کسب 

و کارها با تغییرات بازار است. و بر هیچ مدیری پوشیده نیست که بقا و موفقیت یک 

های خواسته سویی باکسب و کار در گرو سازگاری با نیازهای متنوع مشتریان و هم

 ها است.آن

ترین های متعددی پیش رو بوده است که مهمدر این پژوهش نیز مشکالت و محدودیت

های موجود در مرکز آمار ایران، که منجر به محرمانه بودن داده( 0ها عبارتند از: آن

برخی از در دسترس نبودن ( 0صرف وقت زیاد و هزینه در اجرای پژوهش شد. 

های خود نتواند معیارهای مالی ها باعث شد که محقق در بررسیرکتاطالعات مالی ش

عالوه بر این، ناقص بودن برخی ( 0دهد. عملکرد مورد بررسی قرار بیشتری را برای 

ها، محدودیت استفاده از نمونه های شرکتها و در دسترس نبودن اطالعات از داده

 بیشتر را ایجاد نمود. 
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