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کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش  ارتباط گرایش به

شدت رقابت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و  تر لیتعد

 ای افزارهای رایانه نرم
  ی مظفریمحمدمهد

 مهدی اجلی
 

  ای راحیل گرمه

 چکیده
هاي توليدي  در شرکت هاي بازاریابی هاي متعددي که طی چند دهه اخير در خصوص کاربرد قابليت پژوهش

توانند تأثيرات مثبتی  کاربردي و مؤثر بوده و می ،هاي بازاریابی انجام شده، گویاي این واقعيت است که قابليت

گيرند که  هایی قرار می اي در موقعيت طور فزاینده ها به سازمانی، ز طرفد. اها ایجاد نماین در سطح شرکت

و دستيابی به  ءجهت بقا که روست نیازاو امري ضروري است  ها براي آنی داشتن به کارآفرین شیگرا

. این پژوهش بر آن است اند هاي کارآفرینانه متعهد شده اي به انجام فعاليت طور فزاینده به ،هاي رقابتی موفقيت

مدیران  رایزهاي بازاریابی را بر عملکرد سازمانی شناسایی کند،  گرایش به کارآفرینی و قابليت تأثيرکه 

هایی نظير سهم بازار بيشتر  توانند با در نظر گرفتن این عوامل، عملکرد سازمانی را ارتقاء بخشيده و به مزیت یم

بدین منظور، پس از مرور ادبيات مرتبط، مدلی مفهومی از ارتباط ميان  .پيدا کنند باالدستو سودآوري 

گر شدت رقابت و فرضيات پژوهش  عدیلگرایش به کارآفرینی، قابليت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش ت

و بارتلت تائيد  KMOهاي  ها با استفاده از روایی صوري، شاخص پيشنهاد شده است. سپس روایی پرسشنامه

ها داشت. مقادیر  ها نشان از پایایی داده شد. همچنين حصول ضریب آلفاي کرونباخ مناسب براي پرسشنامه

Rمناسب 2
Qزا نشان از کفایت مدل، مقدار مناسب هاي درون سازه براي  2

بينی مناسب  نشان از قدرت پيش، 

نشان از ، GOFو نهایتاً مقدار مناسب برازش مناسب مدل ساختاري تائيد و  زاهاي درونمدل در خصوص سازه

بين  داريها و آزمون معنیبراي بررسی فرضيه. دارد زاي مدلبينی متغير مکنون درونتوان مناسب مدل در پيش

 و تمامی فرضيات پژوهش تائيد شدند.استفاده  (ضرایب مسيرو  t)مقدار  PLS افزار از خروجی نرمنيز متغيرها 

گرایش به کارآفرینی، قابليت بازاریابی، عملکرد شرکت، شدت رقابت، فناوري اطالعات  :کلیدی واژگان

 اي اي رایانهافزاره و ارتباطات، نرم
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 مقدمه

 و داخلی متغيرهاي که محيطی هستند، فعاليت حال در پویا و رقابتی محيطی ها در سازمان

 و سخت بسيار نيز تغييرات این ینيب شيپ امکان و بوده تغيير حال در دائم طور بهآن  خارجی

 و دوینت تهيه، صرف را زیادي زمان و فراوان يها نهیهز ها سازمان طرفی، از است. مشکل

 دست سازمان ياندازها چشم بلندمدت و اهداف به بتوانند تا کنند می ها ياستراتژ اجراي

محققين مدیریت سازمان،  موضوع موردنظرو پرتکرارترین  نیتر معروفیابند. در این ميان 

و  دستيابی به عملکرد سازمانی برتر ي دیگر،ها سازماني متفاوت از عملکرد  عملکردداشتن 

د عالوه بر که به عملکرد پایدار اشاره دار است. عملکرد برتر ي مختلفها تيقابلدن دارا بو

دهنده نياز  وکار شده که این امر، نشان رقابت، منجر به تغييراتی در محيط کسب افزایش

)وانيتی  هاست آن بقا و ارتقاي عملکرد جدیدي در راستاي يا ها براي جستجوي راهه سازمان

ر اقتصاد کنونی و با توجه به محيط رقابتی بازارهاي داخلی و خارجی، د (.7037، 3و موسک

. افزایش هاست سازماني پيش روي مدیران افول روزافزون عملکرد ها چالشیکی از 

همواره به دنبال  ها آندر قرن کنونی باعث شده  ها سازمانشدت رقابت ميان  روزافزون

این مفاهيم در کنار ي در ميدان رقابت برآیند. هایی براي بهبود عملکرد سازمانی و پيروز راه

امروزه در  اما ،ها، ابتدا مختص بخش خصوصی بود و توجه به آنمفهوم گرایش کارآفرینانه 

عملکرد،  اینکه از آگاهی رو نیازا. اند نيز مورد توجه خاصی قرار گرفته یدولتي ها بخش

 به رسيدن ي هر یک دررگذاريتأثان و ميز ها آني سازمان، روابط بين ها شیگراها،  قابليت

 تاًینهاو  ها آنو توجه بر  ديتأکاطالع داشتن،  شک یب. است اهداف، بسيار مهم و ضروري

فراوانی دارد  اهميت نيز مدیران براي امروز، پویاي و پيچيده محيط در سازمان موقعيت

دورنماي تشدید گفت،  جرئت به توان یم(. با توجه به این مباحث 7030، 7)پترنکو و همکاران

 محققان کارآفرینیو  کند ها را تقویت می رقابت در قرن جدید نياز کارآفرین بودن سازمان

ها را  عملکرد آنو  ها تيها، قابل شرکتی کارآفرین به اند با تحقيق درباره گرایش سعی کرده

 

1. wangithi & Muceke  
2. Petrenko et al. 
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، جایی وکار کسبدر شرایط رقابتی امروز و در محيط (. 7009، 3)لی و همکاران شریح کنندت

شدن بوده و منافع آینده نامشخص  تر کوتاهکه چرخه حيات محصوالت و خدمات در حال 

یی در بازار بسيار مهم جو سلطهپذیري، نوآوري و  ، براي مؤسسات کارآفرین، ریسکاست

است. بعالوه براي تداوم مزیت رقابتی پایدار و ایجاد منافع بيشتر، مؤسسات باید در مقایسه با 

ی درست بهشان بهتر پاسخگوي نيازهاي بازار بوده و باید قادر باشند تغييرات بازار را رقبای

را براي مشتریان خود فراهم کنند. به اعتقاد  ها ارزشی نمایند، طوري که بتوانند بهترین نيب شيپ

پدیده نوین در اقتصاد، در یک گستره وسيع و در  یک عنوان به(، کارآفرینی 7037جيوتی )

 ها سازماندر بهبود و ارتقاي عملکرد  کننده نييتع، نقشی قابليت بازاریابیچند سویه با  تعاملی

پذیري،  (. گرایش به کارآفرینی مشتمل بر ابعاد ریسک7030، 7)سوبرامانيان کند یمایفاء 

ي ها يفناوررا در مواجهه با  ها شرکتی، طلب استقاللپيشگامی و فعاليت، رقابت تهاجمی و 

و براي ارزیابی احتماالت  سازد یمرا از روندهاي بازار آگاه  ها آن، دارد یمر نگه جدید هوشيا

بر تغييرات صنعت و  رندگانيگ ميتصم داشتن نگهمتمرکز  لهيوس بهو  کند یمجدید کمک 

ي اقتصادي ها تيفعالي انداز راهو  ها فرصتدر جهت شناسایی  ها شرکتتقاضاي مشتریان، به 

ها و طرز عمل یک  ي، رویهريگ ميتصمي ها جنبهایش کارآفرینانه . گرکند یمجدید کمک 

ي راهبردي و چگونگی اداره یک شرکت باهم ريگ جهتشرکت را براي مشخص کردن 

ي اصلی گرایش کارآفرینانه، پيشگامی و ها شاخص ازجمله(. 7031، 1)اوینيی کند یمترکيب 

ي ها فرصتاسایی و تصرف بر در شن ها شرکتبه  توانند یمهاي مخاطره پذیري،  سياست

بينی و کشف پتانسيل بازارها کمک کند. بر این اساس  جدید و نيز در پيش وکار کسب

گيري کليدي سازمان اشاره دارد  ي تصميمها تيفعالو  ها وهيشگرایش کارآفرینانه به فرایندها، 

شدن به  (. ورودي جدید با وارد7034، 4شود )ایسکانارینی که به ورودي جدید منجر می

. از طرفی بررسی ابدی یمبازارهاي جدید با محصوالت یا خدمات فعلی یا جدید تحقق 

 

1. Li et al. 

2. Subramanian 

3. Oyeniyi 

4. Iskandarini 
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به  تواند یمرفتارهاي عملياتی مدیران با در نظر گرفتن ميزان شدت رقابت در بازار محصول 

کمک کند. با افزایش در شدت رقابت،  ها شرکتگذاران در ارزیابی عملکرد آتی  سرمایه

در مقابل تهدیدات رقبا براي اقدامات تهاجمی  ها شرکتعاملی ارزشی براي  ذخيره وجه نقد

ي بنيادین چنين بازارهایی این است که ها یژگیو(. یکی از 7030، 3گردد )ادنان قلمداد می

دست به نوآوري و ارائه  سرعت بهو منابع درونی خود  ها تيقابلبا استفاده از  ها شرکت

نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی براي  ها تيقابل که يرطو بهزنند  محصوالت جدید می

توان به قابليت بازاریابی اشاره کرد، قابليت بازاریابی از  می ازجملهکنند و  ایفاء می ها سازمان

، 7گردد )وانگ می ها سازمانجمله اقداماتی است که منجر به دستيابی به عملکرد باالتر 

آن یک مدیر رفتارهاي کاري  لهيوس بهدي است که سيستم ارزیابی عملکرد فرآین (.7031

 کند یمارزیابی  شده ميتنظ شياز پبا معيارهاي  ها آننيروي انسانی را از طریق سنجش و مقایسه 

، 1)گوتيرزرساند  را به اطالع نيروي انسانی شرکت می ها آننماید و  و نتایج حاصله را ثبت می

ان و مدیران در سازمان، بهبود و عملکرد سازمان هدف سيستم ارزیابی عملکرد کارکن. (7039

و استراتژي کالن در سطوح  ها برنامهي ساز يجاري ارزیابی از نتيجه ها شاخص. لذا تهيه است

. هاست تيفعالی اثربخشي عملياتی و کارشناسی است. ارزیابی عملکرد معموالً مترادف ها هیال

ها و عمليات  با ویژگی کارا بودن فعاليت ها رنامهبی ميزان دستيابی به اهداف و اثربخشمنظور از 

ي ها اسيمقي است که چندبعدعملکرد یک سازه  ی طورکل به. (7034، 4است )آراگون

 تنها نهآن بستگی دارد. عملکرد  دهنده ليتشکي آن متفاوت است و به عوامل متعدد ريگ اندازه

رضایت مشتري، حفظ مشتري، (، بلکه از نظر غيرمالی )وکار کسباز نظر مالی )عملکرد 

پذیرش اجتماعی، تصویر ذهنی شرکت و رضایت کارمندان( نيز باید سنجيده شود )گوتيرز، 

در قرن کنونی باعث شده  ها سازمانشدت رقابت ميان  روزافزون(. همچنين افزایش 7039

ابت برآیند یی براي بهبود عملکرد سازمانی و پيروزي در ميدان رقها راههمواره به دنبال  ها آن

براي رسيدن به آن به  ها سازمان(. دستيابی به عملکرد باالتر هدفی است که 7031)وانگ، 
 

1. Adnan 

2. Wang 

3. Guttierrez 

4. Aragon 
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رو کسب موفقيت   هدف کلی تحقيق پيش(. 7030، 3)ادنان آورند یماقدامات مختلفی روي 

ي ها شرکتنقش گرایش به کارآفرینی، در  تأثيرهاي بازاریابی با  در عملکرد و قابليت

که  استاي  افزارهاي رایانه فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم نايبن دانش

خواهد شد. بر این اساس اهداف فرعی  ها شرکتموجب کسب مزیت رقابتی و برتري در این 

 زیر است: صورت به

 ي بازاریابی.ها تيقابلبين گرایش به کارآفرینی و  تأثيربررسی  .3

 .ها شرکتي بازاریابی و عملکرد ها تيقابلبين دارا بودن  تأثيربررسی  .7

 .ها شرکتبين گرایش به کارآفرینی و عملکرد  تأثيربررسی  .1

بين گرایش به کارآفرینی و  تأثيربررسی نقش تعدیل گر شدت رقابت در صنعت، بر   .4

 هاي بازاریابی. قابليت

بين گرایش به کارآفرینی و  تأثيرگر شدت رقابت در صنعت، بر  بررسی نقش تعدیل  .9

 ها. عملکرد شرکت

اي  افزارهاي رایانه فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم انيبن دانشهاي  در شرکت

 ازآنجاکهوجود دارد و  روز بههاي علمی، رقابت در توليد محصوالت جدید و  به دليل فعاليت

فعال  انيبن دانشي ها بسزایی بر عملکرد شرکت تأثير تواند یمپذیري و بازاریابی سازمان  رقابت

ي داشته باشد و با توجه به فقر ا انهیراافزارهاي  در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم

که: ارتباط  شود یمبيان  گونه نیا سؤالترین  مطالعاتی در این زمينه و اهميت موضوع اصلی

دت رقابت به ش گر تعدیلگرایش به کارآفرینی، قابليت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش 

 ؟استچه ميزان 

  

 

1. Adnan 
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 مبانی نظری تحقیق

 گرایش به کارآفرینی

، شـده  محاسـبه  يهـا  سـک یر پذیرش به ارشد مدیریت تمایل عنوان به را به کارآفرینی گرایش

 نظـر  در مهم سازمانی فرآیند یک عنوان به نيچن هم. اند کرده تعریف بودن پيشگام و نوآوري

 از عنصـر  یـک  عنـوان  بـه شـود.   می ها شرکت بهبود عملکرد و بقاء به منجر که شود می گرفته

 سـبک  و هـا  شـرکت  گيري تصميم نوع دهنده نشانگرایش به کارآفرینی  استراتژیک، يريگ جهت

 هـاي  سياسـت  و کارآفرینی، پيشگامی گرایش به اصلی هاي شاخص جمله از است. در عمل خالق

 و جدیـد  وکـار  کسب يها فرصت بر تصرف و شناسایی در ها شرکتبه  توانند می پذیري، مخاطره

 (.7030ی، نیالد تاجکند ) کمک می بازارها پتانسيل کشف و ینيب شيپ در نيز

 قابلیت بازاریابی

هــا منــابع محســوس و  اســت کــه در آن شــرکت يا کپارچــهیهــاي بازاریــابی فرآینــد  قابليــت 

تمـایز نسـبی    نامحسوس را براي درک پيچيدگی نيازهـاي خـاص مشـتریان، دسـتيابی بـه یـک      

. برند یمحصوالت براي برتري رقابتی و در نهایت دستيابی به یک کيفيت برند مناسب به کار م

سـازد تـا روابـط مسـتحکمی را بـا مشـتریان ایجـاد و         ها را قادر می بازاریابی شرکت يها تيقابل

 (.7009، 3کارسوو  گيلمورمدیریت کنند و با موفقيت محصوالت جدیدي را وارد بازار کند )

 شدت رقابت

شدت رقابت موقعيتی اسـت کـه بـه دليـل وجـود تعـداد زیـاد رقبـا و در بـازار و عـدم وجـود             

ها وجود داشته باشد. هر چه شدت  هاي بالقوه براي رشد بيشتر رقابت باالیی بين شرکت فرصت

ين و رقابت باالتر باشد، نتایج رفتاري سازمان بيشتر متـأثر بـه اقـدامات رقبـا خواهـد شـد )مـارت       

 (.7030، 7یگجاوال

 عملکرد

 چـارچو   از سـازمان  انحـراف  واقعـی، بررسـی   نتـایج  بـا  انتظـار  مـورد  نتـایج  مقایسهعنوان  به 

 

1. Gilmore & Carso 

2. Martin & Javalgi 
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 پيشـرفت  ميـزان  بررسـی  ودر سازمان  کارکنان فردي عملکرد ارزیابی برنامه، در شده ینيب شيپ

نگـاه و  ) انـد  کـرده تعریف عملکرد  عنوان بهرا  شده تعيين پيش از اهداف دستيابی به در سازمان

 (.3،7030براهيم

 بر اسـاس هاي بازاریابی، عملکرد و شدت رقابت  در این پژوهش گرایش به کارآفرینی، قابليت

 شود. (، سنجيده می7030پرسشنامه استاندارد مورد استفاده در مقاله مارتين و جاوالگی )

 پیشینه تحقیق

 ي فعال در ایـن حـوزه  ها شرکتبهبود عملکرد ا در رابطه ب يادیمطالعات ز یسازمان اتيدر ادب

گرایش به کارآفرینی بر عملکرد و قابليت بازاریابی بـا نقـش    تأثيری انجام شده است، اما بررس

اسـت   بر عملکـرد  رگذاريتأث یطياز عوامل مح یکیها که  شرکت ی شدت رقابتکنندگ لیتعد

گذشـته   قـات ي، در تحقرابطه داشته باشـد به سزایی بر این تأثير  تواند یکه م شود یم ینيب شيو پ

 لهيوسـ  به یتوجه اد و قابلیز يها تالش نکهی. با توجه به امورد بررسی قرار گرفته است ندرت به

در دامنـه و   ،یسـازمان  تیریمـد  یدانشـ   انجام گرفته کـه بـه بدنـه    نهيزم نیمحققان مختلف در ا

گـرایش  تأثير  یطور واضح به بررس به نيشيپ یپژوهش اتي، اما ادبکند یمختلف کمک م عیصنا

 يهـا  خصـوص در شـرکت   هـا بـه   آن تيـ مختلف با توجه بـه تنـوع ماه   عیدر صنای نیکارآفربه 

پـژوهش هـم در چـارچو  عنـوان و هـم روش       نیـ ا نیانـد  بنـابرا   نپرداختـه  ران،یـ در ا یصنعت

بنابراین   شکاف حاضر را پر کند تواند یمو  است ينوآور يدارا يمطالعه مورد زيپژوهش و ن

هـاي بازاریـابی و    ي گـرایش بـه کـارآفرینی، قابليـت    بر روتحقيقات متعددي در ایران و جهان 

 مـؤثر ها بر روي شناخت عوامل  ي مختلف صورت گرفته است و غالب آنها حوزهعملکرد در 

هـا   بر هر یک از متغيرها انجام گرفته است و هيچ پژوهشی در خصوص ارتباط ميـان ایـن سـازه   

 دهد: پيشينه مطالعات خارجی و داخلی را نشان می 3گرفته است. جدول صورت ن

  

 

1. Ngah & Brahim 
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 پیشینه مطالعات خارجی و داخلی .1جدول 

ف محققان عنوان نتایج
دی

ر
 

 گرایش به غيرمستقيم اثر که زمانی داد، نشان نتایج

دارد،  وجود دانش فرآیند خلق طریق از کارآفرینی

 عملکرد بر کارآفرینی گرایش به مستقيم اثر اهميت

گرایش به  ،جهيدرنت ابدی یم کاهش شرکت

 و دارد مثبت ارتباط شرکت عملکرد با کارآفرینی

 ایفا رابطه این در مهمی نقش دانش فرآیند خلق

 .کند یم

 و کارآفرینی گرایش به

 فرایند نقش: شرکت عملکرد

 دانش خلق

لی و 

 همکاران

(7009) 

3 

نقش  یکارآفرینبه گرایش نتایج نشان داد 

 يها تياز قابل يريگ بر کسب و بهره يرگذاريتأث

بازاریابی ایفا کرده و داراي اثر مستقيم بر عملکرد 

شرکت است. همچنين استفاده از اطالعات راجع به 

ارتقا و توزیع  ژهیو تصميمات آميخته بازاریابی به

عنوان واسطه  مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و به ريتأث

با عملکرد شرکت  یآفرینکاربه  ارتباط بين گرایش

 .شود محسو  می

 و به کارآفرینی گرایش تأثير

 عملکرد بر قابليت بازاریابی

کوچک و  يها شرکت

 متوسط

که و  تات

 نهمکارا

(7030) 

7 

 ریزي یادگيري، با چهار ها وهيشنتایج نشان داد که 

شامل: کسب اطالعات، توزیع، ادغام و  ندیفرا

نی در مورد بازارهاي حافظه سازمانی، بر دانش سازما

موجود و بازار خارجی جدید و اطالعات 

 خواهد بود رگذاريتأثکارآفرینی 

گرایش به کارآفرینی و تأثير 

و  بر عملکرد گرایش به بازار

رفتار نوآورانه کارکنان با 

نقش ميانجی گرایش به 

 یادگيري

هانگ و 

وانگ 

(7033) 

1 

 و رقابت شدت بازار، نتایج نشان داد که آشفتگی

 در يا کننده نييتع نقش يريگ ميتصم در تمرکز عدم

. کنند یم ایفا مدیریتی استراتژیک يها تیاولو تعيين

طور  به این، گرایش به کارآفرینی بر عالوه

 کمک بازاریابی يها تيقابل توسعه به یتوجه قابل

 مثبتی تأثير بازاریابی يها تيقابل خود،نوبه  . بهکند یم

ي استراتژیک، ها شیگرا

ي بازاریابی و ها تيقابل

 تجربی تحقيق عملکرد: یک

 مقدم خط مدیران زمينه در

 خدماتی يها سازمان در

تري و 

همکاران 

(7037) 

4 
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 .ددارن شرکت عملکرد بر

ی و فروش خردهنتایج نشان داد مدیران 

ي خدماتی هرچه گرایش بيشتري به وکارها کسب

در  اه آنکارآفرینی داشته باشند، دانش استراتژیک 

بيشتر  کنندگان مصرفمورد رقبا و درک نيازهاي 

 خواهد بود،.

 گرایش به بين ارتباط

 بازاریابی قابليت کارآفرینی،

 عملکرد ادراکات از و

 از تجربی شواهدوکار:  کسب

 و فروشان خرده

 و کوچک يوکارها کسب

 بزرگ

رو و 

مکنيزي 

(7031) 

9 

نتایج نشان داد که ابعاد مختلف گرایش به 

فرینی تأثير مثبتی بر عملکرد دارد و اهرم مالی کارآ

این  کننده لیتعد عنوان بهاز طریق تعامل با این ابعاد 

 کند. ارتباط عمل می

 گرایش به راتيتأث بررسی

عملکرد  بر کارآفرینی

 سازمان با نقش ساختار مالی

ماسون و 

همکاران 

(7034) 

0 

نتایج نشان داد که بين گرایش به کارآفرینی و 

ي بازاریابی رابطه معنادار و مثبتی وجود ها تيبلقا

دارد و شدت رقابت، رابطه بين این دو را تعدیل 

کند. همچنين گرایش به کارآفرینی و قابليت  می

بازاریابی هر دو بر عملکرد تأثير مثبت و معناداري 

 دارند.

شدت  کننده لیتعدنقش 

رقابت بر ارتباط بين قابليت 

 فرینیبازار و گرایش به کارآ

رازگار و 

همکاران 

(7039) 

2 

طور  به گرایش به کارآفرینی که داد نشان نتایج

. است مرتبط شرکت عملکرد با مثبت و مستقيم

 متغيرهاي با رابطه این جهت و قدرت ،حال نیباا

 گردد تنظيم می خارجی محيط

گرایش به کارآفرینی و 

عملکرد در شرایط محيطی 

مختلف: رویکردهاي ترکيبی 

 قتضاییو ا

شيروکوا و 

همکاران 

(7030) 

8 

نشان داد که گرایش به بازاریابی داراي  ها افتهی

گرایش به  بيشترین تأثير و پس از آن به ترتيب

کارآفرینی و سرمایه انسانی بر مزیت موقعيتی 

 .اند بوده رگذاريتأث

تأثير گرایش به بازاریابی، 

گرایش به کارآفرینی و 

سرمایه انسانی بر مزیت 

 وقعيتی در صنعت رستورانم

جوگاراتنام 

(7032) 
9 
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شدت قوي  دهد ارتباط مستقيم و به می  نتایج نشان 

همچنين  ،بين عدالت و عملکرد سازمانی وجود دارد

و  یکارآفرینبه رابطه مستقيم و قوي بين گرایش 

 .عملکرد سازمانی با مقدار وجود دارد

به تبيين رابطه گرایش 

و عملکرد  کارآفرینی

تبادالت  ازمانی با ميانجیس

اجتماعی از منظر عدالت 

 سازمانی

سنجقی و 

همکاران 

(3188) 

30 

و ی کارآفرینبه که گرایش  دادنتایج تحقيق نشان 

آن شامل، نوآوري، استقالل  دهنده ليتشکابعاد 

، پيشگامی و رقابت تهاجمی، يریپذ سکیرگرایی، 

 .رندبر عملکرد سازمانی دا يدار یمعنتأثير مثبت و 

بررسی تأثير گرایش به 

کارآفرینی بر عملکرد 

ي وکارها کسبسازمانی در 

 نانو

زالی و 

مهدي وند 

(3189) 

33 

که گرایش به کارآفرینی بر عملکرد داد نتایج نشان 

جدید تأثير معناداري دارد.  التصادراتی محصو

رابطه بين گرایش به کارآفرینی و  رقابتشدت 

ید را تعدیل جد محصوالتعملکرد صادراتی 

 .کند می

بررسی تأثير گرایش به 

بر عملکرد  کارآفرینی

جدید با  التصادراتی محصو

شدت  کننده لیتعدنقش 

در صنعت  رقابت

 خودروسازي

اکبري و 

همکاران 

(3190) 

37 

بازاریابی بر  يها تيدهنده تأثير مثبت قابل نتایج نشان

کوچک و  يها پيامدهاي عملکردي و بقاي شرکت

 .تمتوسط اس

بازاریابی بر  يها تيتأثير قابل

پيامدهاي عملکردي 

و  کوچک يها شرکت

 متوسط کارآفرین

فيض و 

همکاران 

(3197) 

31 

ها نشان داد که داده ليوتحل هینتایج حاصل از تجز

گرایش به کارآفرینی بر کسب اطالعات بازاریابی، 

از اطالعات بازار و عملکرد شرکت  يبردار بهره

همچنين کسب اطالعات  ،دارد يدار یتأثير معن

ا اماست،  رگذاريبازاریابی بر عملکرد شرکت نيز تأث

برداري از اطالعات بازار بر عملکرد شرکت  بهره

 تأثير ندارد.

بررسی تأثير گرایش به 

کارآفرینی و اطالعات 

بازاریابی بر عملکرد 

ي کوچک و ها شرکت

 متوسط استان مرکزي

فراهانی و 

همکاران 

(3197) 

34 

بازاریابی  يها تيتایج تحقيق بيانگر آن است که قابلن

تأثير  واردکننده يها بر مزیت رقابتی شرکت

بازاریابی بر  يها تيتأثير قابل

ابتی و عملکرد با مزیت رق

صالحی و 

همکاران 
39 
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 يها و قابليت بازاریابی بر عملکرد شرکت گذارد یم

واردکننده نيز تأثير دارد و مزیت رقابتی بر عملکرد 

 ت.اس رگذاريتأث واردکننده يها شرکت

مدیریت  کننده لینقش تعد

 يها ریسک در شرکت

 واردکننده

(3191) 

بازاریابی بر سه متغير  يها تيقابلنتایج نشان داد، 

عملياتی و عملکرد مالی ي ها تيقابل، ییگرا بازار

 بازارتأثير مثبت و معنادار دارد. همچنين تأثير  بندرها

عملکرد مالی  عملياتی بر يها تيقابلو  ییگرا

 بازارشد. نتایج تحقيق نقش ميانجی  ديتائسازمان 

 و عملکرد عملياتی را در تأثير قابليت ییگرا

 قرار دادند. ديتائبازاریابی بر عملکرد مالی مورد 

 يها تيقابلررسی تأثير ب

بازاریابی بر عملکرد مالی با 

ميانجی بازارگرایی و  نقش

 یعمليات يها تيقابل

کاویانی و 

اميدي 

(3194) 

30 

عملياتی و  يها تيکه قابل دهد ینتایج تحقيق نشان م

نمونه  يها بازاریابی باعث بهبود عملکرد شرکت

نتایج آماري با استفاده از  که نی. ضمن اشود یم

دهنده اثر معکوس تنوع بر عملکرد  رگرسيون نشان

، طبق نتایج این تحقيق، هرچه گرید عبارت است. به

ها تنوع کمتري  عداد کاالها و خدمات شرکتت

 .ها بهتر است داشته باشند، عملکرد آن

اثر قابليت بازاریابی، قابليت 

عملياتی و استراتژي تنوع بر 

 يها عملکرد شرکت

در بورس تهران  شده رفتهیپذ

 ()دیدگاه مبتنی بر منابع

شماخی و 

همکاران 

(3199) 

32 

رینی بر عملکرد نتایج نشان داد که گرایش به کارآف

 تأثير دارد.

اثر ميانجی بازاریابی 

کارآفرینانه در رابطه بين 

گرایش کارآفرینانه و 

 يوکارها عملکرد کسب

اي در شهرستان  گلخانه

 جيرفت

رضایی و 

همکاران 

(3190) 

38 

 

 فرضیات و مدل مفهومی پیشنهادی

افزارهاي  و نرم شرکت فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 180 اکنون بيش از

ي ها شرکتکنند. رشد فزاینده  خود را ارائه می انيبن دانشاي، خدمات و محصوالت  رایانه
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اي نيز همين روند  افزارهاي رایانه در حوزه فناوري اطالعات، ارتباطات و نرم انيبن دانش

در  خصوص بهي نوپا وکارها کسبهاي اخير، رشد  صعودي را تجربه کرده است و طی سال

ي ها شرکتوزه خدماتی گواه این مدعا بوده است. با آغاز فرآیند اجرایی قانون حمایت از ح

فعال بودند، سال بعد اما با  (3191) شرکت این حوزه در سال 700 ،انيبن دانش

شود. این رشد جهشی در سال  نزدیک می 400 به ها شرکتدرصدي، عدد این  700 رشدي

حوزه فناوري اطالعات و  انيبن دانش شرکت  920 بر بالغن، یابد و اکنو ( نيز ادامه می3199)

اند  بنيان به خود اختصاص داده ي دانشها شرکتارتباطات، بيشترین سهم را از عرصه فعاليت 

(. گرایش به کارآفرینی ریشه در ادبيات فرآیند 3190اي،    گرمه3190، بخت کين)

اساسی با  طور بهها را  دارد که سازمان استراتژیک دارد و به فرآیندهاي استراتژیکی اشاره

تواند  بنابراین می  (7031کند )محمود و حنفی،  تصميمات و اقدامات کارآفرینانه مجهز می

و  ي، فرآیندهاريگ ميتصمي ها تيفعالي استراتژیک تعبير شده و به ريگ جهت عنوان به

توان از بررسی و  رآفرینی را میي ورود به بازار اشاره دارد. ابعاد برجسته گرایش به کاها وهيش

(. در پژوهش و 7033، 3ادغام ادبيات کارآفرینی و استراتژي استخراج کرد )کووین و المپکين

( سه بعد گرایش به کارآفرینی شامل نوآوري، 3981مقاله معروف ميلر در سال )

کارآفرینی  ي و اقدامات پيشگامانه شناسایی و معرفی شده است. با تأثير گرایش بهریپذ سکیر

خالقيت در معرفی محصوالت یا خدمات جدید و  درواقعي بازاریابی، نوآوري ها تيقابلبر 

ي شامل اقدامات جسورانه در ریپذ سکیردر فرآیندهاي جدید است،  فنّاورانهرهبري 

ي ناشناس و ها طيمحي در گذار هیسرمابه  توجه قابلي ناشناخته و یا تخصيص منابع ها طيمح

انداز پيش رو بوده  و چشم ها فرصتاقدامات پيشگامانه شامل دیدن  تاًینهاو  استنامشخص 

بنابراین، مطابق با است  ی رقابت نيب شيپکه طبق آن محصوالت و خدمات جدید و 

 گردد: هاي نظري فوق و شواهد تجربی، فرضيه زیر ارائه می استدالل

ر مثبت و معناداری : گرایش به کارآفرینی بر قابلیت بازاریابی تأثی1فرضیه 

ي ها تيقابلهاي متعددي در طی چند دهه اخير در خصوص اهميت و کاربرد  پژوهش دارد.

 

1. Covin and Lumpkin 
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در  3سازد. سانگ و همکاران بازاریابی انجام شده است که اهميت روزافزون آن را آشکار می

نتيجه پژوهش خود دریافتند که قابليت بازاریابی یکی از منابع مهم افزایش مزیت رقابتی و در 

 10( در مطالعه خود بر روي 3982مولر و آنتيال در سال ). شود بهبود عملکرد محسو  می

شرکت فنالندي و سوئدي دریافتند که قابليت بازاریابی نقش مهمی در موفقيت عملکرد 

ي بازاریابی براي حفظ رابطه ها تيقابلبنابراین   (3193زاده و همکار،  ها دارد )حميدي شرکت

کند و یک شکل قوي از برند را ایجاد کرده که  ن و اعضاي کانال توزیع کمک میبا مشتریا

بنابراین،   (3197دهد )فيض و همکاران،  به شرکت اجازه داشتن عملکرد مالی برتر را می

 گردد: ارائه می ي نظري فوق و شواهد تجربی، فرضيه زیرها استداللمطابق با 

 سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. : قابلیت بازاریابی بر عملکرد2فرضیه 
)رانيان و  شود منجر می دهد که کارآفرین بودن سازمان به عملکرد بهتر شواهد نشان می

برخی مطالعات تجربی حاکی  است که نتایج این در حالی( 7030، 1  اسالتویسکی7همکاران

. نفی وجود دارداز آن است که بين گرایش کارآفرینی و عملکرد ارتباطی ضعيف و حتی م

هاي مربوط به کارآفرینی از تحليل اهميت ابعاد  اند که پژوهش ادعا کرده اگس و مورگانه

در تبيين عملکرد بازمانده است. با توجه به شرایط مؤسسات، ابعاد  یکارآفرین به گرایش

گرایش کارآفرینی ممکن است در یک بعد خاص از عملکرد به نتایج مطلوبی و در ابعاد 

 به عملکرد نامطلو  منجر شود. درهرحال، ارتباط ابعاد گرایش کارآفرینی و عملکرد دیگر

نوپا  يها شرکت، ها ها از جمله دانشگاه ها و شرکت در انواع مختلف سازمان )مالی و غيرمالی(

 ها بانکو  تجاري يها شرکت، هاي توليدي شرکت، کوچک يوکارها کسب، در مراکز رشد

تحقيق  سومبر این اساس فرضيه (. 3190ه شده است )رضوي و همکاران، قرار گرفت ديتائمورد 

 :شود یارائه م

: گرایش به کارآفرینی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری 3فرضیه 

ي بازاریابی ها تيقابلدهد که اثر احتمالی گرایش به کارآفرینی بر  تحقيقات نشان می دارد.

 

1. Song et al.  

2. Runyan  

3. Slotwinski 
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هاي ریسکی و اقدامات  تشدید رقابت، سازمان باید فعاليت متفاوت است. بدین ترتيب که با

و  پيشگامانه و نوآوري را با سرعت بيشتري انجام دهد تا محصوالت یا خدمات فعلی را توسعه

ي را انجام دهد. زمانی زيآم تيموفقیا نسبت به توليد محصوالت یا خدمات جدید اقدامات 

هاجمی است، بدین معنی است که گرایش به و ت ریپذ سکیري ها تيفعالکه سازمان درگير 

ي بازاریابی از جمله ارائه خدمات با کيفيت باال، ها تيقابلکارآفرینی بيشتر، براي افزایش 

 رقباتا خود را از است  کنندگان عیتوزخدمات پس از فروش مناسب، جذ  و حفظ بهترین 

ارآفرینانه چندان نياز ندارد ي کها شیگرارقابت شدید نيست، سازمان به  که یهنگامجدا کند. 

ی خود در بازار، باال نيب شيپتا توانایی بازاریابی خود را براي عملکرد بهتر و باال بردن قدرت 

ي نظري فوق و شواهد تجربی، ها استدالل(. لذا، مطابق با 7030ببرد )مارتين و جاوالگی، 

 گردد: ارائه می فرضيه زیر

 طور را به یابیبازار تیبر قابل نانهیارآفرک شیشدت رقابت تأثیر گرا: 4فرضیه 

دهد که اثر احتمالی گرایش به کارآفرینی بر  تحقيقات نشان می .کندیم لیتعدمثبتی 

که با تشدید رقابت، عملکرد باال نيازمند درگير شدن در  صورت نیبدعملکرد، متفاوت است. 

اهد بود و در صورت کاهش ي و اقدامات پيشگامانه بيشتر و باالتر خوریپذ سکیرنوآوري، 

بنابراین شدت رقابت   رقابت، نيازي نيست که سازمان منابع زیادي را صرف این اقدامات کند

 رگذاريتأثاین ارتباط  کننده لیتعد عنوان بهبر ارتباط بين گرایش به کارآفرینی و عملکرد 

 شدت افزایش او ب ابدی یم کاهش کم، رقابت شدت شرایط در رابطه این خاص،طور  به. است

بنابراین،   (7000، 7  زاهرا و گراویس7001، 3)هالت و همکاران شود می تر قوي رقابت رابطه

 گردد: ارائه می ي نظري فوق و شواهد تجربی، فرضيه زیرها استداللمطابق با 

 طور را به یبر عملکرد سازمان نانهیکارآفر شیشدت رقابت تأثیر گرا: 5فرضیه 

، مدل مفهومی شده مطرحلذا بر مبناي ادبيات نظري و فرضيات  .کند یم لیتعدمثبتی 

 است: 3شکل  صورت بهپژوهش 

  
 

1. Hult et al. 

2. Zahra & Gravis 
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 (2112: مدل مفهومی پژوهش )مارتین و جاوالگی، .شکل 

 

 روش تحقیق

زیرا هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش  ،پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردي است

هش کاربردي یا عملی بر اساس نياز عملی جامعه کاربردي در یک زمينه خاص است. پژو

از نظر اجرا و  (.3182)خاکی،  رديگ یاجتماعی انجام م يها يمنظور حل مسائل و دشوار به

( و یشیرآزمايدودسته تحقيق وجود دارد: تحقيق توصيفی )غ یطورکل ها به گردآوري داده

صيفی است، چون به تو يها تحقيق آزمایشی. پژوهش حاضر از حيث روش از نوع روش

 يکار و در آن هيچ دست دهند یصورت طبيعی رخ م که به پردازد یهایی م بررسی پدیده

هاي پژوهش توصيفی این است که پژوهشگر دخالتی  ، از ویژگیرديگ یآزمایشی صورت نم

و صرفاً  کند ییا کنترل نم يکار ها را دست در موقعيت، وضعيت و نقش متغيرها ندارد و آن

(. از 3188نيا،  )حافظ پردازد یا وجود دارد مطالعه کرده، به توصيف و تشریح آن مآنچه ر

توزیع  ها یها در جامعه آماري و ميان آزمودن سوي دیگر با توجه به اینکه ابزار گردآوري داده

 يآور و پژوهش پيش رو شرح مفصلی از وضعيت موجود را جمع شود یم يآور و جمع

 يها ا جهت اصالح یا تعدیل شرایط موجود استفاده کرده و طرحه تا از این داده کند یم

پيمایشی است و ازآنجاکه  يها مستدلی را براي بهسازي اوضاع ارائه نماید، از نوع پژوهش

با توجه به موضوع تحقيق، بررسی رابطۀ بين متغيرها است، بنابراین تحقيق هدف از این تحقيق، 

 .استاز نوع همبستگی 

H3 

H4 

H1 

H2 شدت رقابت گرایش به کارآفرینی 

 بازاریابیت قابلی

 عملکرد سازمان

H5 
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 آماری جامعه و نمونه

اطالعات و ارتباطات  يفعال در حوزه فناور انيبن دانش يها شرکتجامعه آماري این پژوهش، 

 تيصالح صيو تشخ یابیکارگروه ارزکه طبق استعالم محقق از  استي ا انهیافزارهاي را و نرم

نمونه عبارت است از تعداد . استشرکت  004 ها آنتعداد  انيبن ها و مؤسسات دانش شرکت

است. ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده  جامعه آماري که صفات آن افراد

ي ا نمونهکه  صورت نیبدي تصادفی استفاده شده است، ريگ نمونهدر این تحقيق از روش 

انتخا  تا پژوهشگر بر اساس این تعداد به  انيبن دانش يها شرکتاز  ميتعم قابلمناسب و 

 ها دادهاز طریق ابزار گردآوري  موردنظري ها شاخصزیابی ي اطالعات و ارآور جمع

اي ليکرت تنظيم و روایی  در مقياس پنج گزینه يا پرسشنامه)پرسشنامه( بپردازد. در این راستا 

 خواهد شد. ديتائضریب آلفاي کرونباخ  لهيوس بهآن توسط کارشناسان و خبرگان و پایایی آن 

 ي زیر بهره گرفته شد:ها روشو انجام شایسته روش تحقيق از  موردنظردستيابی به نتایج  منظور به

ي استفاده ا کتابخانهاي: جهت تدوین مبانی، تعاریف و ماهيت نظري از منابع  مطالعات کتابخانه

ي ا کتابخانهو منابع اطالعاتی و  ها بانکترین منبع موتورهاي جستجو در اینترنت،  شده که مهم

 هاي کشور بوده است. دانشگاه

و سنجش متغيرهاي تحقيق، از  موردنظري اطالعات آور جمع منظور بهتحقيقات ميدانی: 

، استي اطالعات در تحقيقات پيمایشی آور جمعترین ابزار  پرسشنامه که یکی از متداول

وجود دارد. هر  ها دادهي آور جمع، چهار ابزار عمده براي طورمعمول بهاستفاده شده است. 

اي براي تحقيقات خاص دارند. این  ود انواعی دارند که کاربردهاي ویژهیک از این ابزارها خ

(. در 3189از: بررسی مدارک و اسناد، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه )سرمد،  اند عبارتابزارها 

اي ليکرت از  با طيف پنج گزینه سؤال 11ي شامل ا پرسشنامهاین تحقيق براي بررسی متغيرها از 

، قابليت سؤال 8استفاده شده است. گرایش به کارآفرینی با  «موافقم کامالً»تا  «مخالفم کامالً»

با  لذاشود.  سنجيده می سؤال 1و شدت رقابت با  سؤال 33عملکرد با  ،سؤال 33بازاریابی با 

احتمال با % 99در سطح اطمينان حجم نمونه عنایت به حجم جامعه مشخص و فرمول کوکران، 
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شود که  میمحاسبه  3فرمول شماره  صورتنفر  749ميزان به  09/0 (d) يريگ خطاي اندازه

 تحليل شده است: مورد 790پرسشنامه توزیع و نهایتاً  100

 

(3                                          )

   
      

(   )       
 

  (   ) (   )(   )

(     )(    )  (    ) (   )(   )
     

 

 های پژوهش یافته

 روایی و پایایی پرسشنامه

نظران  براي سنجش اعتبار صوري، پرسشنامه از دیدگاه اساتيد و صاحب در این پژوهش،

دهندگان در رابطه با  براي پاسخ یابهام و سؤال گونه چيمدیریت مورد بررسی قرار گرفت و ه

نمونه اصلی یک پيش نمونه به  يآور معبراي بررسی پایایی قبل از ج سؤاالت وجود نداشت.

 شده يآور و پایایی سؤاالت پرسشنامه توسط اطالعات جمع شود یم يآور حجم مناسب جمع

گيرد. براي بررسی پایایی پرسشنامه از یک نمونه اوليه با حجم از نمونه مورد بررسی قرار می

اس پی اس اس افزار  ضریب آلفاي کرونباخ توسط نرم 7استفاده شده است. در جدول  70

دهنده پایا  باشد، نشان 2/0تر از  محاسبه شده است. اگر مقدار آلفاي کرونباخ بزرگ 77نسخه 

 بودن سؤاالت است.
 مقادیر محاسبه شده پایایی پرسشنامه .2جدول 

 آلفاي کرونباخ سؤاالتتعداد  شاخص

 849/0 8 گرایش به کارآفرینی

 838/0 33 قابليت بازاریابی

 811/0 1 ابتشدت رق

 299/0 33 عملکرد سازمانی

مقدار آلفاي کرونباخ براي کل 

 پرسشنامه

11 894/0 
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 بررسی نرمال بودن متغیرها

براي کليه متغيرهاي مستقل  يدار یکولموگروف اگر سطح معن-فوبا توجه به آزمون اسميرن

 (:1جدول ) ها نرمال است( باشد توزیع داده09/0) تر از سطح آزمون و وابسته بزرگ

 
 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش .3جدول 

 متغير
حجم 

 نمونه
 ميانگين

انحراف 

 معيار

ي آماره

 K-Sآزمون 

سطح 

 معناداري

نتيجه 

 آزمون

 نوآوري
749 

19/1 719/3 031/7 003/0 

نرمال 

 نيست

 پذیري ریسک
749 

39/4 202/0 380/7 003/0 

نرمال 

 نيست

 تازيپيش
749 

00/1 091/3 892/3 007/0 

نرمال 

 نيست

گرایش به 

 کارآفرینی

749 

21/1 800/0 998/3 037/0 

نرمال 

 نيست

محصوالت  توسعه

 جدید

749 

41/4 933/0 289/1 003/0 

نرمال 

 نيست

 فروش
749 

39/4 823/0 839/7 003/0 

نرمال 

 نيست

 توزیع
749 

40/1 004/3 992/7 003/0 

نرمال 

 نيست

هاي قابليت

 یبازاریاب

749 

00/4 992/0 221/3 004/0 

نرمال 

 نيست

 کارایی
749 

30/1 014/3 972/3 003/0 

نرمال 

 نيست

نرمال  003/0 490/7 807/0 09/4 749 اثربخشی
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 نيست

 يریپذ انطباق
749 

49/1 908/0 172/7 003/0 

نرمال 

 نيست

 عملکرد سازمانی
749 

92/1 204/0 270/3 009/0 

نرمال 

 نيست

 شدت رقابت
749 

74/1 007/3 090/3 009/0 

نرمال 

 نيست

 

اسميرنوف براي تمامی متغيرهاي  -، سطح معناداري آزمون کولموگروف1جدول  با توجه به

 ريدر نتيجه تمامی متغيرهاي پژوهش داراي توزیع غ است. 09/0تر از مقدار  پژوهش کوچک

 نرمال است.

 

 آزمون مدل ساختاری پژوهش

با توجه به اینکه متغيرهاي پژوهش از چند بُعد )مؤلفه( ، اییمنظور سنجش رو در این پژوهش به

است. بدین منظور از شاخص بهره گرفته شده  يدیياند، از آزمون تحليل عاملی تأتشکيل شده

KMO ها زمانی براي است. بر اساس این دو آزمون، داده و آزمون بارتلت استفاده گردیده

 sig( و نزدیک به یک و 0/0بيشتر از ) KMOکه شاخص تحليل عاملی مناسب هستند 

ارائه  4ها براي پرسشنامه در جدول ( باشد. خروجی این آزمون09/0آزمون بارتلت کمتر از )

 :است گردیده
 و بارتلت برای سؤاالت پرسشنامه KMOآزمون  .4جدول 

 KMO 842/0آزمون 

 آزمون بارتلت

χ
2

 897/9203 

 978 درجه آزادي

Sig 003/0 
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شده  و بارتلت و معناداري آن گزارش  KMO  مقادیر مربوط به شاخص 4توجه به جدول با 

و  KMOهاي هاي موجود در تحليل از شاخصاست. براي بررسی مناسب بودن تعداد داده

رود ها به کار می براي مشخص کردن کفایت نمونه KMO.شود یآزمون بارتلت استفاده م

 KMOباشد، مناسب نيست. شاخص  0/0ب و اگر کمتر از باشد مناس 0/0که چنانچه بيش از 

است که رقم قابل قبولی است و حاکی از آن است که  0/0حاضر باالتر از مقدار  در پژوهش

شاخص بارتلت، در بررسی کفایت  نمونه انتخابی براي اجراي تحليل عاملی کافی است.

آمده کفایت  دست یس بهمعنادار است. به این معنا که ماتر        ماتریس در سطح 

هاي این پژوهش توانایی عاملی شدن را دارند. این امر ما را به ادامه اجراي  الزم را دارد و داده

 سازد. تحليل عاملی مجاز می

 

 نتایج تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه 
گين منظور ارزیابی مدل، در این پژوهش از بارهاي عاملی، بررسی پایایی ترکيبی و جذر ميان به

ها با همبستگی شده سازه شده، بررسی جذر ميانگين واریانس استخراج واریانس استخراج

هاي یابی به اعتبار همگرا و ميزان همبستگی، آزمونمنظور دست ها استفاده شده است. بهسازه

 (:9)جدول  پایایی مرکب و جذر ميانگين واریانس ارزیابی شد
 یها برای مؤلفه AVEعناداری، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ، آماره میمقادیر بار عامل .5جدول 

 پرسشنامه

 آیتم سازه
بار 

 یعامل

آماره 

 معناداری

 میانگین واریانس

(AVE) 

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

نوآوري 

(INN) 

INN

1 910/0 939/92 

870/0 914/0 894/0 INN

2 891/0 979/19 

INN

3 919/0 010/99 

RISذپ سکیر

1 939/0 787/18 201/0 900/0 899/0 
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 يری

(RIS) 

RIS

2 800/0 022/30 

RIS

3 818/0 900/32 

 تازيپيش

(PRO) 

PR

O1 990/0 030/370 
907/0 949/0 897/0 

PR

O2 990/0 070/373 

سعه تو

محصوالت 

جدید 

(NPD) 

NP

D1 009/0 302/31 

040/0 840/0 239/0 NP

D2 870/0 700/39 

NP

D3 897/0 803/19 

فروش 

(SAL) 

SA

L1 949/0 994/93 

847/0 943/0 902/0 SA

L2 979/0 199/12 

SA

L3 828/0 000/30 

توزیع 

(DIS) 

DIS

1 219/0 923/39 

237/0 979/0 898/0 

DIS

2 880/0 294/91 

DIS

3 848/0 131/17 

DIS

4 828/0 939/42 

DIS

5 800/0 300/43 

شدت 

رقابت 

(CIC) 

CIC

1 243/0 779/73 

090/0 893/0 894/0 CIC

2 837/0 299/97 

CIC

3 827/0 320/42 
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 ییکارا

(EFF) 

EFF

1 800/0 030/12 

270/0 934/0 824/0 

EFF

2 871/0 009/13 

EFF

3 899/0 020/48 

EFF

4 872/0 870/79 

اثربخشی 

(EFE) 

EFE

1 970/0 922/40 

208/0 908/0 849/0 EFE

2 872/0 200/79 

EFE

3 828/0 409/19 

پذیر انطباق

 ي

(ADA) 

AD

A1 897/0 097/93 

290/0 979/0 891/0 

AD

A2 870/0 180/79 

AD

A3 889/0 790/94 

AD

A4 821/0 908/90 

 

 2/0ها باالي ي سازهنشان داده شده است، آلفاي کرونباخ براي همه 9طور که در جدول  همان

ها )متغيرهاي کند که سازهدهد  و همچنين بيان میاست که اعتبار همگرایی باالیی را نشان می

( CR) پنهان( از اعتبار باالیی جهت برازش مدل برخوردارند. همچنين مقادیر پایایی ترکيبی

ها از پایایی دهد که سازهگزارش شده که نشان می 2/0ها باالتر از مقدار براي تمامی سازه

ترکيبی مناسبی برخوردار هستند. براي بررسی روایی همگرا شاخص ميانگين واریانس 

پایایی ترکيبی  زمانی وجود دارد که محاسبه شده است. روایی همگرا( AVE) شده استخراج

تر باشد.  بزرگ AVE پایایی ترکيبی باید از تر باشند. همچنين بزرگ 9/0از  AVEو  2/0از 

شرط فوق  1هر  9ورت شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت. با توجه به جدول در این ص
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چنانچه جذر ميانگين واریانس  برقرار بوده، بنابراین پرسشنامه از روایی همگرا برخوردار است.

تر از همبستگی آن متغير با سایر متغيرها باشد،  براي یک متغير بزرگ( AVE) شده استخراج

اعداد روي قطر اصلی جذر ميانگين  0ن متغير وجود دارد. در جدول روایی تشخيصی براي آ

 باشند.شده می واریانس استخراج
 های تحقیقو همبستگی بین شاخص AVEجذر  .2جدول 

ه شاخص

 ا
INN RIS 

PR

O 

NP

D 
SAL DIS CIC EFF EFE 

AD

A 

INN 
909/

0    
      

RIS 
730/

0 

821/

0   
      

PRO 
407/

0 

327/

0 
990/0 

 
      

NPD 
110/

0 

420/

0 
789/0 800/0       

SAL 
491/

0 

739/

0 
489/0 394/0 

938/

0 
     

DIS 
400/

0 

189/

0 
419/0 909/0 

300/

0 

844/

0 
    

CIC 
400/

0 

329/

0 
473/0 334/0 

791/

0 

729/

0 

830/

0 
   

EFF 
073/

0 

707/

0 
038/0 777/0 

439/

0 

770/

0 

197/

0 

897/

0 
  

EFE 
971/

0 

133/

0 
070/0 348/0 

970/

0 

701/

0 

104/

0 

943/

0 

820/

0 
 

ADA 
180/

0 

497/

0 
414/0 408/0 

138/

0 

991/

0 

499/

0 

123/

0 

109/

0 
809/0 
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شده براي  مشخص است، جذر ميانگين واریانس استخراج 0هاي جدول که از داده طور همان

هاي هر متغير بيشتر از همبستگی آن متغير با سایر متغيرها است  بنابراین روایی تشخيصی متغير

گيري، نوبت به بررسی و آزمون مدل  پس از بررسی مدل اندازه پژوهش مورد تائيد است.

 است: 7شکل صورت  رسد. خروجی گرافيکی مدل بهمیمفهومی پژوهش 

 
 ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش: 2شکل 

 

دهد. براي آزمون معناداري شده بر روي مسيرها ضرایب مسير را نمایش می اعداد نوشته

استيودنت محاسبه شده  -مقادیر آزمون تی 3ضرایب مسير با استفاده از روش بوت استراپ

باشد، ضریب مسير در سطح  90/3تر از  استيودنت اگر مقداري بزرگ-ادیر آزمون تیاست. مق

 (:1)شکل  معنادار است 09/0

 

1. Bootstrapping 
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  استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر -نتایج آزمون تی .3شکل 

 

 

 بررسی کفایت مدل

  معیارR R)وابسته( مدل است.  يزامعيار مربوط به متغيرهاي پنهان دروناین  :2 2 

دارد و سـه   زا درونزا بـر یـک متغيـر    معياري است که نشان از تأثير یک متغيـر بـرون  

مقدار مالک براي مقادیر ضعيف، متوسط و قوي  عنوان به 02/0و  11/0، 39/0مقدار 

R R، مقـدار 7شکل شود. مطابق با می در نظر گرفته 2 زاي درون هـاي بـراي سـازه   2

محاسـبه شـده اسـت کـه مناسـب       078/0و عملکرد سازمانی  471/0قابليت بازاریابی 

 سازد.بودن برازش مدل ساختاري را تائيد می

  معیارQ 2

، 07/0 ادیرمقـ کنـد و  مـدل را مشـخص مـی    ینـ يب شيپمعيار قدرت این  :

بينی ضـعيف، متوسـط   ، نشان از قدرت پيشزا دروندر مورد یک سازه  19/0و  39/0
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Qمربوط به آن را دارد. مقـدار  يزا برونهاي و قوي سازه یا سازه  هـاي بـراي سـازه   2

محاسـبه شـده اسـت کـه نشـان از       198/0و عملکرد سازمانی  731/0قابليت بازاریابی 

و بـرازش مناسـب مـدل     زاهاي درونبينی مناسب مدل در خصوص سازه درت پيشق

 د.شو ساختاري تائيد می

  معیارGOF :با محاسـبه ميـانگين هندسـی ميـانگين اشـتراک و      این شاخصR 2  

 :شودمی تعيينزیر  صورت به

GOF communality R  2 
 

قرار دارد و  3تا  0بين  داده وکلی مدل را مورد بررسی قرار بينی این شاخص توانایی پيش

-شده در پيشنشانگر کيفيت مناسب مدل هستند. اینکه آیا مدل آزمون  3مقادیر نزدیک به 

 .زا موفق بوده است یا نهمتغيرهاي مکنون درون بينی
 

Rو  cummunalityمیزان  .7جدول   متغیرهای تحقیق 2

 cummunality متغير
R 2 

 -- 998/0 به کارآفرینیگرایش 

 471/0 972/0 قابليت بازاریابی

 078/0 909/0 عملکرد سازمانی

 970/0 909/0 ميانگين

/ / /GOF communality R    2 0565 0526 0545 
 

ه محاسبه گردیده است ک 949/0، مقدار 2براي مدل پژوهش مطابق با جدول  GOFمقدار 

ها براي بررسی فرضيه زاي مدل دارد.بينی متغير مکنون دروننشان از توان مناسب مدل در پيش

افزار استفاده شده است. ضرایب  داري ضرایب مسير بين متغيرها از خروجی نرمو آزمون معنی

 :داده شده است 8ها در جدول  مسير و نتایج مربوط به معناداري آن
 



 89 ... شدت رقابت تر لیتعدارتباط گرایش به کارآفرینی، قابليت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش 

 
 پژوهش یها هیرزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضنتایج حاصل از ا .8جدول 

فرض

 یه

 مسير
 ريمس ضریب

(β) 

-عدد معنی

 داري

(t-value) 

نتيجه 

 به متغير از متغير آزمون

3 
به گرایش 

 کارآفرینی
 ديتائ 289/34 090/0 قابليت بازاریابی

 قابليت بازاریابی 7
عملکرد 

 سازمانی
 ديتائ 910/1 797/0

1 
گرایش به 

 آفرینیکار

عملکرد 

 سازمانی
 تائيد 387/30 009/0

 

پژوهش پرداخته  در ادامه با توجه به خروجی مدل مفهومی پژوهش به بيان و بررسی فرضيه

 خواهد شد.

 دارد. یتأثیر معنادار یابیبازار تیبر قابل ینیبه کارآفر شی: گرا1 فرضیه
 و قابليت بازاریابی برابر رآفرینیبه کاداري بين متغير گرایش   آماره معنی8مطابق با جدول 

دهنده این است که ارتباط ميان  ( است و نشان90/3تر از مقدار ) ( است که بزرگ289/34)

دار است. همچنين %( معنی99) و قابليت بازاریابی در سطح اطمينان به کارآفرینیگرایش 

به مثبت متغير گرایش  ( است و ميزان اثرگذاري090/0) ضریب مسير مابين این دو متغير برابر

با یک واحد تغيير  گرید یعبارت دهد. بدین معنا که بهبر قابليت بازاریابی را نشان می کارآفرینی

واحدي در قابليت بازاریابی هستيم. بدان معنا  090/0در گرایش کارآفرینانه، ما شاهد افزایش 

پژوهش تائيد  اولفرضيه  لذا. که گرایش کارآفرینانه با قابليت بازاریابی رابطه مستقيم دارد

 شود. می

 قابلیت بازاریابی بر عملکرد تأثیر معناداری دارد.: 2 فرضیه

 داري بين متغير قابليت بازاریابی و عملکرد سازمانی برابر  آماره معنی8مطابق با جدول 

دهنده این است که ارتباط ميان  ( است و نشان90/3تر از مقدار ) ( است که بزرگ910/1)
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دار است. همچنين ضریب %( معنی99) قابليت بازاریابی و عملکرد سازمانی در سطح اطمينان

( است و ميزان اثرگذاري مثبت متغير قابليت بازاریابی بر 797/0) مسير مابين این دو متغير برابر

 با یک واحد تغيير در قابليت گرید یعبارت دهد. بدین معنا که بهعملکرد سازمانی را نشان می

واحدي در عملکرد سازمانی هستيم. این بدان معناست که  797/0بازاریابی، ما شاهد افزایش 

-م پژوهش تائيد میدوقابليت بازاریابی با عملکرد سازمانی رابطه مستقيم دارد  بنابراین فرضيه 

 شود.

 گرایش به کارآفرینی بر عملکرد تأثیر معناداری دارد.: 3فرضیه 

 و عملکرد سازمانی برابر به کارآفرینیداري بين متغير گرایش ه معنی  آمار8مطابق با جدول 

دهنده این است که ارتباط ميان  ( است و نشان90/3تر از مقدار ) ( است که بزرگ387/30)

دار است. همچنين %( معنی99گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در سطح اطمينان )

( است و ميزان اثرگذاري مثبت متغير گرایش 009/0)ضریب مسير مابين این دو متغير برابر 

دیگر با یک واحد  عبارتی دهد. بدین معنا که بهکارآفرینانه بر عملکرد سازمانی را نشان می

واحدي در عملکرد سازمانی هستيم.  009/0تغيير در گرایش کارآفرینانه، ما شاهد افزایش 

 سوم انی رابطه مستقيم دارد  بنابراین فرضيهبدان معنا که گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازم

 شود.پژوهش تائيد می

 بررسی اثر تعدیل گری شدت رقابت

بر عملکرد  به کارآفرینیبراي بررسی نقش تعدیل گري شدت رقابت بر تأثير گرایش 

سازمانی و قابليت بازاریابی، از روش معادالت ساختاري استفاده شده است. براي این منظور 

( در گرایش کارآفرینانه CICضر  متغير شدت رقابت ) صورت حاصل غير جدیدي بهابتدا مت

(EOC تشکيل داده و سپس تأثير این متغير جدید را بر عملکرد سازمانی و قابليت بازاریابی )

مورد بررسی قرار خواهيم داد. در صورت معنادار شدن اثر متغير جدید، اثر تعدیل گري متغير 

خواهد شد. سپس با توجه به عالمت ضریب مسير برآورد شده به تعيين شدت رقابت پذیرفته 

نقش مثبت )در صورت مثبت بودن ضریب مسير( یا منفی )در صورت منفی بودن ضریب 

 گر پرداخته خواهد شد. لیمسير( تعد
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صورت  تعدیل گري پژوهش به يها هيخروجی گرافيکی مدل پژوهش براي بررسی فرض

  :است 9و  4هاي  شکل

 
 ضرایب مسیر استاندارد مدل برای بررسی نقش تعدیل گری شدت رقابت .4شکل 

 
 استیودنت برای بررسی نقش تعدیل گری شدت رقابت -نتایج آزمون تی .5شکل 

 

 هاي چهارم و پنجم پژوهش پرداخته خواهد شد.به بررسی فرضيه 9 و 4هاي با توجه به شکل
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بر قابلیت بازاریابی را  کارآفرینی بهفرضیه چهارم: شدت رقابت تأثیر گرایش 

 کند.تعدیل می
 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای فرضیه چهارم .9جدول 

 مسير
ضریب مسير 

(β) 

-عدد معنی

 داري

(t-value) 

نتيجه 

 به متغير از متغير آزمون

به گرایش × شدت رقابت

 کارآفرینی

قابليت 

 بازاریابی
 رد 901/0 049/0

 

و قابليت « به کارآفرینیگرایش × شدت رقابت»داري بين متغير آماره معنی، 9 جدول مطابق با

دهنده این است که  ( است و نشان90/3تر از مقدار ) ( است که کوچک901/0) بازاریابی برابر

%( 99و قابليت بازاریابی در سطح اطمينان )« به کارآفرینیگرایش × شدت رقابت»ارتباط ميان 

شود. بدین معنا که  شدت رقابت تأثير فرضيه چهارم پژوهش پذیرفته نمی لذا. دار نيستمعنی

 کند.گرایش کارآفرینانه بر قابليت بازاریابی را تعدیل نمی

بر عملکرد سازمانی را  ینیفرضیه پنجم: شدت رقابت تأثیر گرایش به کارآفر

 .کند یتعدیل م
 فرضیه چهارم نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای .11جدول 

 مسير
ضریب مسير 

(β) 

-عدد معنی

 داري

(t-value) 

نتيجه 

 به متغير از متغير آزمون

گرایش به × شدت رقابت

 ینیکارآفر

عملکرد 

 سازمانی
 تائيد 183/1 729/0

 

و عملکرد « گرایش کارآفرینانه× شدت رقابت»داري بين متغير   آماره معنی30مطابق با جدول 

دهنده این است که  ( است و نشان90/3تر از مقدار ) ( است که بزرگ183/1سازمانی برابر )
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%( 99و عملکرد سازمان در سطح اطمينان )« گرایش کارآفرینانه× شدت رقابت»ارتباط ميان 

شود. بدین معنا که  شدت رقابت تأثير دار است  بنابراین فرضيه پنجم پژوهش پذیرفته میمعنی

کند. همچنين ضریب مسير مابين این دو رد سازمانی را تعدیل میگرایش کارآفرینانه بر عملک

شود که شدت رقابت ( است. با توجه به مثبت بودن ضریب مسير نتيجه می729/0متغير برابر )

هر چه شدت رقابت لذا تأثير مثبتی بر رابطه بين گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازمانی دارد. 

گردد و مثبت بين گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازمانی می باالتر باشد موجب افزایش تأثير

 بالعکس. 

 گیری و پیشنهادها  نتیجه

ي در جهت مؤثرهاي راهبردي  تواند منجر به تدوین برنامه نتایج حاصل از این پژوهش می

هاي بازاریابی و ایجاد زمينه الزم در کارآفرینی سازمانی و حتی فردي و  تمرکز بر قابليت

بنيان گردیده و از این طریق موجب موفقيت و  هاي دانش ي کارآفرینانه در شرکتها شیگرا

هاي توليدي و  تواند در سایر سازمان می آمده دست بهها شود. همچنين نتایج  بهبود عملکرد آن

، مورد استفاده قرار گيرد. البته متخصصين و کنند یمخدماتی که در یک بازار رقابتی فعاليت 

 شوند. مند بهرهاز نتایج آن  توانند یممند در حوزه کارآفرینی هم  عالقه دانشجویان

گرایش به کارآفرینی بر قابلیت بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری : اول فرضیه

بيان کرد که با توجه به اینکه گرایش به کارآفرینی  توان یمدر تبيين این فرضيه دارد. 

و  3ی به مشتریان هدف نياز دارد )اسپالندابی دستي هاي ارزشمندي براسازمان، به قابليت

و  المللی در حال افزایش است با توجه به اینکه پيچيدگی محيط بازار بين   و(7002همکاران، 

ی افزایش یافته است، با توجه به دیدگاه مبتنی توجه قابل طور بههاي عرضه و توزیع  تعداد کانال

ي ها تيقابلبهبود  منظور بهیی خود را توانا آفرینی،هایی با گرایش به کار بر منابع شرکت

(، قابليت 7000، 7بخشند )زهرا هاي بازاریابی، افزایش می کليدي و ارزش زا مانند قابليت

 از پشتيبانی از باالیی سطح ارائه و ي محصوالت جدیدانداز راهبازاریابی با سرعت توسعه و 

 ینیبه کارآفر شیگرا(، در شرکتی که 7033ي، مشتري )د به ارزش ارائه براي کنندگان عیتوز
 

1. Aspelund 

2. Zahra 
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ي ها تيقابلگفت که گرایش به کارآفرینی بر  توان یمکند، لذا دارد، ایجاد و رشد می

. نتایج تحقيقات استتائيد فرضيه پيش رو مبين همين مطلب  است  که رگذاريتأثبازاریابی 

( و 7033(، ميلر )7033) کارانو هم يزبوآل(، 7030گذشته مانند مطالعات مارتين و جاوالگی )

نتایج بيانگر این  درواقع کنند. ( تائيد فرضيه پيش رو را پشتيبانی می7009چاندرا و همکاران )

سازمان، مدیران و در پيش رو دارد،  هستند که شرکتی که گرایش به کارآفرینی مسئله

صورت سازمان قادر  نیا که در کند یافزوده تشویق م هاي ارزش آغاز فعاليت کارکنان را به

، ها فرصتبرداري از با ایجاد، تعریف، کشف و بهرهو  شود یم به ارائه ارزش برتر به مشتریان

یی با گرایش به کارآفرینی توانایی خود ها شرکتاغلب نسبت به رقباي خود پيشرو هستند، لذا 

. در همين بخشند یمش هاي بازاریابی، افزایي کليدي مانند قابليتها تيقابلبهبود  منظور بهرا 

ي ها شنهاديپهاي کارآفرینانه ي بازاریابی شرکت با گرایشها تيقابلجهت تقویت  درراستا 

 :شود یمزیر به مدیران توصيه 

 از جمله مشتریان، تدوین و  از نگاه ذینفعان و ینیآفر ها یک طرح ارزش سازمان الزم است

 .راستا کنند ظارات مشتریان همبتوانند خود را با انت اجرا کنند تا بدین ترتيب

 و در  يرندبکار بگ یانسان یریت منابعمد يرا برا یمناسب يها هی، روشود یم يشنهادپ به مدیران

 يشرفتهپ يها يتبع آن بهبود عملکرد، از فناور و به بازار مناسب و بهتر در يريگ جهت يراستا

 .یندارائه نما یزي توليد وو متما یننو محصوالت ها يفناور یناز ا يريگ با بهره و استفاده نموده

 یی و تقویت بازارگرا در حوزه فرهنگ ییگرا يبمربوط به رق يها برطرف کردن ضعف

 و روز يبا فنّاور توليد محصوالتهمگام ساختن  یقاز طر ي بازاریابی سازمان،ها تيقابل

 ید.جد محصوالت یسرعت در معرف

  از آن و بهبود  یزمتما یرتصو یجاد، ابين رقبا در اعتماد قابل يا دکنندهيتولمعرفی شرکت

 صنعت. در  يشگامینسبت به رقبا با هدف پ یفعل و کيفيت محصوالت خدمات

 بالقوه، نقاط  یانمشتر يها و خواسته يازهادر جهت شناخت ن یابیبازار يقاتاستفاده از تحق

منظور  به یرسان تخدم يها تيفعال يساز نهيبازار و به یدجد يها بخش قوت و ضعف رقبا در

 ید.جد يو ورود به بازارها یتوسعه رقابت تهاجم
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قابلیت بازاریابی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. : دوم فرضیه

بيان کرد که با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع، قابليت بازاریابی  توان یمدر تبيين این فرضيه 

(. 7007، 3تغيير کند )آفوان حال در بازار به یی سریعوگ پاسخ به قادر شرکت را تواند یم

 مناسب يها پاسخ انجام و بازار اطالعات انتشار و توليد به قادر را بازاریابی شرکت يها تيقابل

واسطه  به یابیبازار يها تيقابل(. 7030)هائو و سانگ،  سازد یمترجيحات مشتریان،  نيازها و به

برداري از و بهره يصمنابع محسوس و نامحسوس، تشخ یشناسای براي ها سازمانکمک به 

 يجهو در نت یانمرتبط با مشتر يازهاياطالعات و ن گردآوري در بازار و یدجد يها فرصت

-یم یفاا سازمانیسطح عملکرد  یشدر افزا را یبرقراري ارتباط مؤثرتر با آنان، نقش مهم

 ينهبه يبسبب ترک ونددهندهيعامل پ کیمنزله  به یابیبازار هاييتقابل يقت،حق در. نمایند

سود  یشافزا يجهو در نت یکدیگرشرکت با  یک یسازمان هايییدارا و دانش، اطالعات بازار

و  يا را در استفاده مؤثرتر از منابع کم ها سازمان طریق ینو از ا شودیها م حاصل از آن

داشت که  يانب توانمی ی،طورکل . به(7030)مارتين و جاوالگی،  کندیمحدود خود کمک م

کمک  ها سازمان به یرقابت یتمز یشعنوان منابع مهم براي افزا به یابیبازار هاييتعناصر قابل

 ینکه از ا نمایند خود برقرار یعهاي توزو اعضاي کانال یانمشتر ينتا ارتباط قوي را ب کنندیم

 پاسخگویی رقبا ونمودن محصوالت و خدماتشان نسبت به  یزوکارها با متما کسب یقطر

)هائو و  کنند یم يدادست پ ییبه سود و عملکرد باال یان،هاي مشتر و خواسته يازهابه ن تر عیسر

نقش به  بازاریابی يها تيقابلکه  است داده نشان متعددي مطالعات، درواقع(، 7030سانگ، 

و و سانگ،   هائ7002)سانگ و همکاران،  کنند یمایفا  ها سازمانسزایی در بهبود عملکرد 

تائيد فرضيه پيش رو نيز مبين همين مطلب    که(7008  کرانسيکو و جاهانچاندران، 7030

(، هائو و سانگ 7030. نتایج تحقيقات گذشته مانند مطالعات مارتين و جاوالگی )است

( تائيد فرضيه پيش 7008( و کرانسيکو و جاهانچاندران )7002(، سانگ و همکاران )7030)

 يها تيتمرکز بر قابلتائيد فرضيه پيش رو بيانگر این مطلب است که  .کنند یمنی رو را پشتيبا

مشتري و بهبود کيفيت  بازاریابی از جمله ایجاد ارتباطات بازاریابی، توسعه خدمات تخصصی

 

1. Afuah 
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 ارتباط با مشتریان از طرق مختلف مثل تبليغات مؤثر، ها، ایجاد شبکه توزیع جامع، استمرار آن

بازاریابی در اثربخشی  يها برنامه کامل يساز ادهيهاي مناسبتی و نيز پ ل پيامنظرسنجی، ارسا

بنابراین الزم به ذکر است براي در عملکرد سازمان دارند.  مثبت بر ريبازار مهم بوده و تأث

 سازمانی يها تيمنابع در تمامی قابل يريکارگ سازمان در به دستيابی به عملکرد باال، توانایی

منظور بهبود عملکرد  راستا، به يندر هم امل بودن منابع در تمام سطوح است.تر از ک مهم

افزارهاي  فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم انيبن دانشهاي  سازمانی شرکت

یابی بازار هاي يتدر فعال یابیبازار هاي يتقابل یکردرو يريکارگ بر به يدبا تأک يا انهیرا

 :شوند یارائه م دیرانیر به مز پيشنهادهاي

 و فروش خود،  یابیبازار يها تيفعال سازيينهمداوم سهم بازار و به یابیارز 

 و  يازهادر جهت شناخت نقاط قوت و ضعف رقبا و ن یابیبازار يقاتتحق نظام یتتقو

 یشدانش و مهارت و منابع در دسترس در راستاي افزا يريکارگ به یان،مشتر يها خواسته

 یان،رارتباط با مشت

 هاي يتارتباطات قابل گسترش بعد قیمحصوالت از طر یرگیمو یعتوز ي شبکهساز فراهم 

 براي فروش یابیبازار

 یی،به حداکثر درآمدزا يابیصورت بدون واسطه براي دست شرکت به محصوالت 

 و  نهیهز مشخص، کم یروش يريکارگ خود و به يگذار متيق يراهبردهایف بازتعر

  يشتر،ب مشتریان براي جذ  یرپذانعطاف

 و  خود محصوالت و خدمات یمنظور معرف مناسب به يغاتیتبل يها و اجراي برنامه ینتدو

 در راستاي برقراري ارتباط مؤثر با يغاتاز نظر مکان، زمان و محتواي تبل يغاتتبل یریتمد

 عملکرد، یشو افزا مشتریان

 متفاوت،  يها يبند هبست محصوالت با يفيتک یشبه محصوالت خود و افزا یبخش تنوع 

 رقبا  یربه سا نسبت محصوالت خود يمتهمگام ساختن محصوالت با فناوري روز، کاهش ق

 .سودآور یاناعتماد در راستاي جذ  و حفظ مشتر محصوالت قابل يدو تول
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 و سالیق ها، خواسته نيازها، شناسایی براي نيازسنجی انجام مطالعات توانند بامدیران می 

 در تالش باشند تا ي رقيبها شرکتهاي مورد استفاده در بين و فناوريمشتریان  عالیق

متمایزي براي خدمات و محصوالت خود نسبت به رقبا ایجاد کرده و در نهایت  کيفيت

 عملکرد خدمات خود را بهبود بخشند. 

 و مستمر ارتباط مجازي، دنياي و و  از استفاده کارآمد، اطالعاتی هايسيستم از استفاده 

فرآیند منجر به بهبود کيفيت خدمات  این در بخشيدن سرعت مشتریان و مشکالت گيريپي

 و محصوالت خواهد شد. 

گرایش به کارآفرینی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری : سوم فرضیه

چند دهه مورد بحث بوده  و عملکرد شرکت براي به کارآفرینیرابطه بين گرایش دارد. 

این  اندازه (. 7001  ویکلند و شفرد، 3982، 3  ساندبرگ و هافر3987یزن، است )ميلر و فر

بعضی از مطالعات دریافتند که  که یدرحال .استرابطه در بسياري از مطالعات متفاوت 

هایی کنند عملکردي بهتر از شرکتقوي اتخاذ می نانهیکارآفریی که  گرایش وکارها کسب

و همکاران،  7  لی3980کوین و اسلوین، نند، دارند )کاتخاذ نمی نانهیکارآفرکه گرایش 

(، مطالعات دیگري رابطه کمتري را 7001  ویکلند و شفرد، 7001و همکاران،  1  هالت7033

  7003   المپکين و دس، 3993زهرا، اند )و عملکرد گزارش داده نانهیکارآفربين گرایش 

داري را بين گرایش مطالعات رابطه معنی( و یا حتی بسياري از 7004و همکاران،  4دیميتراتوس

(. 7037و همکاران،  0  جورج3994و همکاران،  9اند )کوینکارآفرینانه و عملکرد پيدا نکرده

بنابراین در رابطه بين گرایش به کارآفرینی و عملکرد سازمانی در مطالعات گوناگون تفاوت 

انداز رقابتی مختلفی را در چشمهاي اي چالشفزاینده طور بهها وجود دارد. همه سازمان

چالشی امروزي نيازمند این است که  وکار کسبهستند. محيط  تجربه کردنامروزي در حال 

ي سریعاً در حال تغيير و ها يفنّاورها براي رشد و بقا گرایش کارآفرینانه داشته باشند. شرکت
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هاي جدید و ایده ها نوآور بوده وچرخه حيات کوتاه محصوالت باعث شده است تا شرکت

هایی را براي مقابله با تغييرات سریع محصوالت و فرایندهاي جدیدي را توسعه دهند و ریسک

ها را براي اینکه پيشتاز باشند و رقابت اتخاذ کنند. رقابت فزاینده جهانی و بومی نياز شرکت

نه را براي توانند گرایش کارافریناها میتهاجمی داشته باشند، بيشتر کرده است. شرکت

آوردن مزیت رقابتی و  به دست در جهتهاي سازمانی شناسایی و توسعه توانایی و شایستگی

ها باید قادر باشند از اینکه چگونه در مورد عملکرد فزاینده به کار گيرند. همچنين شرکت

صنایع تفکر کنند و رقبایشان را تعریف کنند، تصوري مجدد را به دست آورند. در محيط 

ها براي اینکه عملکرد خود را بهبود بخشند امروزي، شرکت وکار کسبطم و آشفته متال

نيازمند اتخاذ سبک مدیریتی هستند که گرایش کارافرینانه را به کار گرفته و حمایت کنند 

نتایج تحقيقات گذشته . استتائيد فرضيه پيش رو نيز مبين همين مطلب    که(7039)کروگر، 

(، 7037(، جورج و همکاران )7039کروگر )(، 7030ن و جاوالگی )مانند مطالعات مارتي

( تائيد فرضيه پيش رو را 7009( و چاندار و همکاران )7033(، ميلر )7033) و همکاران يزبوآل

قت نتایج بيانگر این بوده است که در محيط متالطم و آشفته يدر حق .کنند یمپشتيبانی 

عملکرد خود را بهبود بخشند نيازمند اتخاذ سبک  ها براي اینکهامروزي، شرکت وکار کسب

ی تیریمدسبک    وو حمایت کنند کار گرفتهرا به  کارآفرینیه بمدیریتی هستند که گرایش 

ي نوین، نوآور بودن در صنعت خود، ها يفنّاوربا اتخاذ  تواند یم حامی گرایش به کارآفرینی

موجب بهبود عملکرد سازمانی شود. در  ندتوا یمبودن  ریپذ سکیرپيشتاز بودن در بين رقبا و 

فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و  انيبن دانشي ها شرکتهمين راستا به مدیران 

ي زیر در جهت ارتقاء عملکرد سازمانی ها شنهاديپي مشابه ها شرکتاي و  افزارهاي رایانه نرم

 :شود یمدر راستاي گرایش به کارآفرینی توصيه 

 یجادها و با ا در ساختار شرکت ینانهکارآفر يها شیکردن گرا ینهکه با نهاد شود یم يشنهادپ 

ها در جهت  و خالقانه آن نانهیکارآفر يها خود از طرح ين کارکناندر بیقی تشو ها استيس

شرکت و حفظ  يتو با موفق یت کننداطالعات حما یناز ا يبردارکسب اطالعات و بهره

 .کنند ينعمل تضم ینها با ا شرکت یرسا ينب شرکت را در یرقابت تيموقع
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 یساختارهاي سنت جایگزین و نامتمرکز را یررسميکنند ساختارهاي غ یسع یدبا مدیران 

و  یعسر ییبتوانند پاسخگو يجهدهند و در نت افزایش را ینیبه کارآفر یشتا بتوانند گرا یندنما

 به یشگرا یتبراي تقو شود یم يشنهادداشته باشند. لذا پ يازهاي مشتریانمناسب به ن

اطالعات به  تبادل و مقررات کم شود و موانع ارتباطات و ين، قوانسازماندر  کارآفرینی

به  يشتريآزادي عمل ب یا،پو يک وساختارهاي ارگان يريکارگ حداقل برسد و با به

 داده شود. يا متخصصان و افراد حرفه

 رقبا،  يها بر چالش غلبه ها و از فرصت نوآوري و ابتکار عمل در استفاده يتاهم يلبه دل

 یانو متنوع مشتر يرمتغ يازهايتا بتواند پاسخگوي ن یش یابدافزا یدبا یرانمد يریپذ سکیر

 .یندنما يبردار به نحو مناسب بهره يطیهاي محتفرص باشند و از

 است که براي سازمان در ینیبه کارآفر یشتوسعه گرا يربازدارنده در مس یتعارض، عامل 

کرد تا نظراتشان را به  یقمسائل کاري تشو خصوص به بحث در یدرفع آن، کارکنان را با

با  نيز و یکدیگراهداف و منافع واحدهاي کاري با  یند،منتقل نما یکدیگر نحو مناسب به

امر  ینداشته باشد. ا وجود فضاي باز گفتگو در همه حال سازمان همسو شود و یاهداف کل

 يها سميمکان يريکارگ به ين. همچنیدنما شرکت تسهيلدر  ینیکارآفربه  یشگرا تواند یم

حل تعارض و ارتقاء سطح ارتباطات، اعتماد، همکاري و  يررسمی برايو غ یرسم

 دارد. ینیبه کارآفر یشگرا یشدر افزا یمهم نقش ها یهماهنگ

را  یابیبازار تیبر قابل نانهیکارآفر شیفرضیه چهارم: شدت رقابت تأثیر گرا

هاي  است که در شرکت مسئلهنتایج این فرضيه بيانگر این  .کندیم لیتعدمثبتی  طور هب

اي شدت رقابت  افزارهاي رایانه بنيان فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و نرم دانش

بازاریابی ندارد و  تيقابلي بر رابطه گرایش به کارآفرینی شرکت بر ريتأثموجود در صنعت 

بر  زانيم کد و یا عدم وجود شدت رقابت گرایش به کارآفرینی به یدر صورت وجو

هستند که  مسئلهبيانگر این  ها افته. در حقيقت یاست رگذاريتأثي بازاریابی سازمان ها تيقابل

ي، توزیع و گذار متيقي رقيب مانند ها شرکتي ها تيفعالشدت رقابت موجود در صنعت و 

ایش به کارآفرینی و قابليت بازاریابی سازمانی ندارند و ي بر رابطه گرريتأث ها آنتبليغات 
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هاي بازاریابی شرایط رقابتی موجب بهبود قابليت هرگونهگرایش کارآفرینانه سازمان تحت 

تواند که دليل عدم تائيد این فرضيه می شود یمتصور  گونه نیا. شود یمسازمان مذبور 

در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و  فعال انيبن دانشي ها شرکتباشد که  علت نیا به

ه صنعت فعاليت دارد و توليد محصوالت در زدر این حو هاست سالي ا انهیراافزارهاي  نرم

شرایط رقابتی متفاوت را تجربه کرده است. لذا گرایش به کارآفرینی این سازمان که با 

ست تأثير به سزایی ي این سازمان تعریف شده اریپذ سکیرهاي نوآوري، پيشتازي و  شاخص

باشند، ي بازاریابی میها تيقابلي ها شاخصو فروش که  عیتوزتوزیع محصوالت جدید، 

 ي بر این رابطه ندارد. ريتأثداشته و شدت رقابت موجود در صنعت 

  ي ها مؤلفهي متخصصين به تحليل و بررسی ريکارگ بهبا  توانند یمدر این راستا مدیران

، فناوري صنعت، محصوالت و بازار، ازيموردنمنابع و خدمات محيطی و غير محيطی شامل 

بر این رابطه را شناسایی کنند که این مهم  مؤثردولت و سياست و اقتصاد پرداخته و عوامل 

ي کارآفرینانه ها تيفعالي به کار گرفته شده در ها نهیهز صرفه بهبه مدیریت درست و 

 .کند یمسازمان کمک به سزایی 

را  یبر عملکرد سازمان نانهیکارآفر شیدت رقابت تأثیر گرافرضیه پنجم: ش

با توجه به اینکه  توان بيان کرد که در تبيين این فرضيه می کند. یم لیتعدمثبتی  طور به

 درها  سازمان اکثر واست  منابع مصرف در استراتژیک گيريجهت گرایش به کارآفرینی یک

ها  سازمان در گرایش به کارآفرینی موجود ميزان تعيين لذا هستند، محدودیت دچار خود منابع

 با يها تيفعال در ها شرکت که یهنگام زیرا(  7030 همکاران، و مارتين) است ضروري

 اما  دارند گرایش به کارآفرینی بيشتري به نياز ،شوند یم درگير پيچيده و باال ریسک

 عملکرد به دستيابی براي ینیبه کارآفر شیگرا به شرکت نيست، باال رقابت شدت که یهنگام

 ینيب شيپ قابل بازار نيست، باال بازار در رقابت شدت که که یدرصورت زیرا ندارد، نيازي برتر

گرایش به  بر يگذار هیسرمادر حقيقت بدون بررسی شدت رقابت موجود در بازار  ،است

 (.7030 ،جاوالگی و مارتين) شود منجر سازمانی عملکرد ضعف به که است کارآفرینی ممکن

( تائيد فرضيه پيش رو را 7030نتایج تحقيقات گذشته مانند مطالعات مارتين و جاوالگی )
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رقابت موجود  شدت بهبيانگر این هستند که توجه مدیران  ها افتهدر حقيقت ی .کند یمپشتيبانی 

و  تأثير گرایش به کارآفرینی بر عملکرد سازمانی را هموارتر سازند تواند یمدر صنعت 

با توجه به رفتارهاي رقبا، منابع هزینه شده در راستاي گرایش به کارآفرینی  تواند یمکت شر

 :شود یمي زیر به مدیران توصيه ها شنهاديپخود را مدیریت کند. لذا 

  کليدي و مطرحی که توسط رقبا و یا  هاي فناوري به تا رنديکارگ بهتمام تالش خود را

کند، این آگاهی  پيدا تسلط شود، کشور استفاده می صنایع مشابه در داخل و یا خارج از

شود که همواره در صنعت خود پيشتاز بوده و رقبا در توليد محصوالت جدید  موجب می

 پيشی نگيرند.  ها آننسبت به 

  ،اطراف. محيط در آمده شيپ و تهدیدات ها فرصتدقت در شناسایی و بررسی تغييرات 

 علمی و تجربه کافی  درجات با يا توسعه و تحقيق دواحکارکنان  شرکت باید این مدیران

 .گيرند کار به

  و مشورت با خبرگان  بامطالعهمدیران و کارشناسان واحد تحقيق و توسعه  شود یمتوصيه

 اساس بر را خدمات و توليد محصوالت سازمان خود و متخصصان در این حوزه، ارائه

 .کند یم طراحی روز يفنّاور

    هاي مشابه تمام تالش خود را  توليد رقبا و شرکت فرآیندهاي العهبامطمدیران باید

روز و جدید پيشرو بوده و به مزیت  ي بهها يفنّاورتا در زمينه استفاده از  رنديکارگ به

 رقابتی و عملکرد مناسب دست یابند. 

  ي، بازار و نيازهاي فنّاوری تغييرات نيب شيپمدیران سازمان باید با شناخت محيط و

را نسبت به رقبا را در سازمان خود  نوآورانهریان، قابليت توليد محصوالتی جدید و مشت

 ایجاد نماید. 

  ي ها حوزهیی با ها شرکتیا مقایسه و شاخص قرار دادن  3با الگوبرداري توانند یممدیران

کاري مشابه و موفق و مطرح در دنيا عواملی را که منجر به بهبود کيفيت محصوالت 

 استفاده نمایند. ها آنرا مورد بررسی قرار داده و از  شود یم شان شده ارائه

 

1. Benchmarking 
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 آتی تحقيقات جهت پيشنهادهایی 

 توان یم رو نیازا است، نگرفته قرارمدنظر  خارجی محيط عناصر از بعضی تحقيق این در 

محيطی مانند عدم اطمينان محيطی و تجربه صادرات  عوامل از بعضی تأثير چگونگی

 . نمود اضافه مدل این به ي بازاریابی و عملکرد سازمانیها تيلقاب بر را سازمان

 فعال در حوزه فناوري  انيبن دانشي ها شرکتتحقيق پيش رو در  اینکه به توجه با

 تحقيق تا است بهتر است، گرفته صورت يا انهیراافزارهاي  اطالعات و ارتباطات و نرم

 شود مشخص و پذیرد صورت نيز ي بازرگانیها شرکتصنایع خدماتی مانند  در مشابهی

هاي بازاریابی و  ي به کارآفرینی، قابليتها شیگرابا  مرتبط عناصر و هاشاخص که

 . است چگونه خدماتی و بازرگانی يها بخش در عملکرد سازمانی

 و مجزا پژوهشی شود یم ها پيشنهاد با توجه به رشد روزافزون فناوري اطالعات در سازمان 

گرایش به کارآفرینی در  در مؤثر هاي شاخص و عوامل دقيق يينتعمنظور  به تخصصی

 پذیرد. صورت یک سازمان

 پيشنهاد است، کننده نييتع بسيار موارد از نمونه حجم عاملی تحليل در که ییازآنجا 

 . گردد تحليل و يآور جمع باالتري حجم در اي مشابه با اطالعاتمطالعه شود یم
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