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اثرگذار بر عملکرد ميتوان به قابليتهاي بازاريابي،

يکي از مفاهيم بسيار مهم براي تمامي سازمانها با

نوآوري و گرايش کارآفرينانه اشاره نمود که در

هر اندازه و هر جايگاهي که باشند ،عملکرد بازار آنها

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير اين متغيرها

ميباشد .در واقع موفقيت در بازار براي يک شرکت از

هستيم .پژوهشهاي متعددي که طي چند دهه اخير در

پيامدهاي عملکرد بازار آن شرکت خواهد بود (کانيبير

خصوص کاربرد قابليتهاي بازاريابي در شرکتهاي

و همکاران .)2014 ،1امروزه ارائه بهترين عملکرد در

توليدي انجام شده ،اهميت روز افزون کاربرد

زمينه بازاريابي ،به اساسي ترين دغدغه مديران

قابليتهاي بازاريابي را آشکار مينمايد و گوياي اين

شرکتهاي توليدي مبدل شده است و مديران

واقعيت است که قابليتهاي بازاريابي کاربردي و مؤثر

ميکوشند تا با بهرهگيري از تکنيکهاي مختلف ،به

بوده و ميتوانند تأثيرات مثبتي در سطح شرکتها ايجاد

عملکرد برتر دست يابند و در اين راستا قابليتهاي

نمايند( .فيض و همکاران .)1391 ،از طرف ديگر

بازاريابي از عوامل مؤثر در دستيابي به مزيت رقابتي و

امروزه سازمانها به طور فزايندهاي در موقعيتهايي

عملکرد برتر براي شرکتها محسوب ميشوند( .فيض

قرار ميگيرند كه گرايش داشتن به سمت فعاليتهاي

و همکاران.)1391 ،

كارآفرينانه براي آنها امري ضروري است (شپرد و
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در محيط پيچيده ،پويا و بسيار متغير امروزي،

همکاران .)2008 ،3سازمانها در محيط پوياي رقابت

شرکتها نيازمند طراحي و اتخاذ استراتژي هايي هستند

جهاني امروز با وجود تغييرات سريع جهاني ،جهت بقا

که بتوانند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان ياري

و دستيابي به موفقيتهاي رقابتي به طور فزايندهاي به

رساند .زيرا در چنين محيط رقابتي شرکت هايي قادر به

انجام فعاليتهاي کارآفرينانه متعهد شده اند (کوين و

بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با

کوراتکو .)2008 ،4امروزه كارآفريني از طريق ايجاد

شرايط متغير و پوياي بازار رقابتي همگام نمايند .به

فعاليتهاي اشتغالزا ،خلق نوآوري ،گسترش خالقيت

عبارت ديگر ،مديران شرکتها ،حاصل تصميم

و ايجاد محيط رقابتي نقشي محوري در توسعه اقتصادي

گيريهاي خود را در قالب انتخاب استراتژي ،در آيينه

ايفا ميكند (عربيون و همكاران .)1388 ،شركتها در

معيارهاي عملکردي مشاهده خواهند نمود .تجزيه و

محيطهاي پرتالطم بر خالف محيطهاي ايستا تمايل

تحليل و مقايسه عملکرد مشاهده شده باروند گذشته،

بيشتري دارند تا نوآور ،مخاطره پذير و پيشتاز باشند.

رقبا و يا متوسط صنعت ،بازخورد مناسبي را جهت

يك سازمان كارآفرين ،همواره آماده و قادر است خود

تصميم گيري و انجام فعاليتهاي آتي فراهم ميآورد.

را با تغييرات فراوان و اساسي محيط خارج وفق و

به همين دليل يکي از مهمترين اهداف تمامي شرکتها

تطبيق دهد و برنامههاي خود را متناسب با تغيير

در طول زمان ،بهبود مستمر عملکرد بوده است.

نيازهاي محيطي ،منعطف كند .ايدهي كارآفريني

رويکردهاي اخير معموالً بر روي نام تجاري و بازار

سازماني در اقتصاد جهاني موضوعي است كه رهبران و

محوري به عنوان قابليتهاي بازاريابي متمرکز شده اند

مديران تنها نبايد با مفهوم آن آشنا باشند بلكه بايد آن را

(گيلمور و کارسون )2009 ،2شاخصهاي ديگري نيز

بفهمند و در سازمان خود پياده سازي نمايند .پديدهي

وجود دارند که به عنوان محرکهاي مهم براي عملکرد

توسعه نيازمند نيروهاي مبتكر و كارآفرين است كه

شرکتها محسوب ميشوند .به عبارتي متغيرهاي

تركيب مطلوبي از عوامل مختلف را در شرايطي معين

تاثيرگذار زيادي بر عملکرد شرکتها وجود دارد که

براي نيل به هدف خاصي به وجود آورد (عربيون و

بايستي مورد توجه قرار گيرد .از جمله متغيرهاي

عبداهلل زاده .)1389 ،سازمانها براي موفقيت بايد چشم
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اندازي داشته باشند كه مخاطره پذيري و نوآوري را

محصوالت حاصل از آنها نسبت به حالت اوّليهاش

تشويق نمايد تا با اقتصاد جهاني در حال تغيير انطباق

افزايش يابد (ايجاد ارزش افزوده کند) .کارآفرينان با

پيدا كنند (زالي و همكاران.)1388 ،

مهارتي که در تشخيص فرصتها و موقعيتها و ايجاد

کارآفريني فرايندي است که در شبکه متغيري از

حرکت در جهت توسعه اين موقعيتها دارند،

روابط اجتماعي واقع شده است .اين روابط اجتماعي

پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و تحوالت اجتماعي

ميتوانند رابطه کارآفرين را با منابع و فرصتها محدود

محسوب ميشوند (اميرخاني و اسکندري)1390 ،
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يا تسهيل کنند .بنابراين شبکهها نه تنها محرک فعاليت

كوين و اسلوين ( )1989در مطالعات خود پيشنهاد

کارآفرينانه هستند بلکه ميتوانند بر عملکرد اقتصادي و

ميدهند كه گرايش كارآفرينانه ،سازهي چند بعدي است

چگونگي نتايج کارآفريني هم تاثيرگذار باشند (زالي و

و ميتواند از ديدگاههاي مختلف ارزيابي شود (چانگ
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شبکه اجتماعي در عملکرد کسب و کارها بررسي شده

توصيف گرايش كارآفرينانه پيشنهاد داد؛ شركت

است .شواهد نشان ميدهد که شبکههاي اجتماعي

كارآفرينانه را به عنوان شركتي معرفي ميكند كه درگير

ساير شاخصهاي عملکردي را نيز بهبود ميبخشد .در

بازارهايي با محصوالت نوآور ،دربرگيرندهي اندكي

شرايط ناپايدار و رقابتي کنوني ،داشتن گرايش

ريسك مخاطره پذير ،و همچنين پيشگام بودن در بازار

کارآفرينانه از طريق شبکه اجتماعي براي موفقيت

و در تنگنا قرار دادن رقبا ميباشند .نوآوري ،ميزان

سازمانها امري ضروري محسوب ميشود .منظور از

تمايل شركت به ايدههاي جديد و فرآيندهاي خالق

شبکه اجتماعي اجتماعي تمامي افرادي است که

ميباشد كه نتيجه اش ممكن است در محصوالت،

کارآفرين با آنها رابطه مستقيم (وگاهي اوقات غير

خدمات و يا فرآيندهاي تكنولوژيكي جديد ديده شود.

مستقيم)دارد ،مانند اعضاي خانواده ،شرکا تامين

نوآوري مستلزم جدا شدن شركت از تكنولوژيها و

کنندگان ،مشتريان ،سرمايه گذاران ،بانک داران و ديگر

اقدامات موجود و راه اندازي شركت وراي وضعيت

اعتبار دهندگان و توزيع کنندگان (زالي و همکاران،

فعلي است (چادو و چن .)2008 ،7ريسك پذيري

 .)1390عالوه بر اين ايجاد و استفاده از ايدهها يا

تمايل شركتها را به تخصيص منابع اساسي به پروژه

رفتارهاي جديد در سازمان به عبارتي نوآوري بر روي

هايي كه احتمال شكست يا موفقيت در آنها هست را

عملکرد تاثيرگذار است .نوآوري زماني رخ ميدهد که

نشان ميدهد .همچنين ريسك پذيري را ميتوان به

ايده به صورت محصول ،فرآيند يا خدمتي توسعه يابد.

پيگيري سريع فرصتها ،تامين سريع منابع و

با توجه به مطالبي که عنوان گرديد هدف از پژوهش

فعاليتهاي متهورانه ارجاع داد؛ و پيشگامي داللت بر

حاضر شناسايي تاثير قابليتهاي بازاريابي ،نواوري،

گرايش شركتها در دنبال كردن به كشف فرصتهاي

گرايش کارآفرينانه (ازطريق متغيرشبکه اجتماعي)

جديد دارد (چانگ و همكاران .)2007 ،سازمانهاي

برعملکرد ميباشد.

پيشتاز بر روندهاي بازار نظارت ميكنند ،نيازهاي آينده
مشتريان فعلي را شناسايي ميكنند و تغييرات در تقاضا

.1-1

گرايش کارآفرينانه

کارآفرين ،فردي است که با صرف زمان و انرژي

يا ظهور مشكالتي كه ميتواند به فرصت ايجاد شركت
جديد منجر شود را پيش بيني ميكنند.

الزم ،منابع ،نيروي کار ،مواد اوليه و ساير داراييها را

المپكين و دس )2005( 8دو عامل ديگر را كه

به گونهاي هماهنگ ميسازد که ارزش آنها و يا

ميتواند در گرايش كارآفرينانه نقش مهمي داشته باشند
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را به موارد باال افزودند :رويكرد تهاجمي و استقالل

فرصتها دست به نوآوري ميزند و در تالش به منظور

طلبي .رويكرد تهاجمي اشاره به تمايل شركت به

سرمايه گذاري در اين فرصتها متقبل ريسك بيشتري

چالشهاي سخت و مستقيم با رقبا براي بهبود وضعيت

ميگردد.

بازار خودشان دارد .شركتهايي كه به طور تهاجمي

پيشگام بودن ؛ يعني ،در معرفي محصول ،خد مت يا

موقعيت رقابتي خود را ميسازند و با زور فرصتها را

روش مديريت جديد نخستين بودن و در صورت

به كار ميگيرند تا به سودآوري برسند ،ممكن است در

نخست نبودن ،رهبر و پيشرو بودن در آن زمينه

بلند مدت بهتر بتوانند مزيت رقابتي شان را حفظ كنند

(سنجقي و همکاران.)1393 ،

به شرطي كه هدف آنها پيش افتادن از رقبا باشد و نه

استقالل طلبي :استقالل طلبي ،اشاره به فعاليتهاي

ضربه وارد آوردن به آنها (المپكين و دس.)2005 ،

مستقلِ افراد و يا تيمها در ايجاد ايده و اجراي آنها

استقالل طلبي ،اشاره به فعاليتهاي مستقلِ افراد و يا

دارد .به عبارت ديگر ،عامالن سازماني فرصتهاي خود

تيمها در ايجاد ايده و اجراي آنها دارد .به عبارت

كنترلي ،فعاليتهاي مستقل ،گرفتن تصميمات كليدي

ديگر ،عامالن سازماني فرصتهاي خود كنترلي،

توسط خودشان و اجراي ايدههاي جديد را دنبال

فعاليتهاي مستقل ،گرفتن تصميمات كليدي توسط

ميكنند (چانگ وهمكاران.)2007 ،
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خودشان و اجراي ايدههاي جديد را دنبال ميكنند

رقابت پذيري  :رقابت پذيري اشاره به تمايل

(چانگ و همكاران .)2007 ،در كل ويژگيهاي گرايش

شركت به چالشهاي سخت و مستقيم با رقبا براي

كارآفرينانه به سبكهاي تصميم گيري و اقدامات

بهبود وضعيت بازار خودشان دارد .شركتهايي كه به طور

اعضاي يك سازمان تسري مييابد .اين عوامل كه شامل

تهاجمي موقعيت رقابتي خود را ميسازند و با زور

نوآوري ،ريسك پذيري ،پيشگامي ،رويكرد تهاجمي و

فرصتها را به كار ميگيرند تا به سودآوري برسند،

استقالل طلبي ميباشد ،اغلب با هم كار ميكنند تا

ممكن است در بلند مدت بهتر بتوانند مزيت رقابتي شان

عملكرد كارآفرينانه يك سازمان را بهبود دهند .ابعاد

را حفظ كنند به شرطي كه هدف آنها پيش افتادن از

مشخصي براي توصيف گرايش كارآفرينانه پيشنهاد داد؛

رقبا باشد و نه ضربه وارد آوردن به آن ها (دس و

او شركت كارآفرينانه را به عنوان شركتي معرفي ميكند

المپکين.)2005 ،

كه درگير بازارهايي با محصوالت نوآور ،دربرگيرندهي

ريسک پذيري :ريسک پذيري تمايل شركتها را

اندكي ريسك مخاطره پذير ،و همچنين پيشگام بودن در

به تخصيص منابع اساسي به پروژه هايي كه احتمال

بازار و در تنگنا قرار دادن رقبا ميباشند.

شكست يا موفقيت در آنها هست را نشان ميدهد.

پيشگامي  :در پايش محيط و شناخت فرصتها،

همچنين ريسك پذيري را ميتوان به پيگيري سريع

سازمانهاي پيشگام براي بررسي همه جانبهي شرايط

فرصتها ،تامين سريع منابع و فعاليتهاي متهورانه

محيطي به منظور شناسايي و بازتعريف فرصتهاي

ارجاع داد؛ و پيشگامي داللت بر گرايش شركتها در

پنهان از انگيزهي بيشتري نسبت به ساير شركتها

دنبال كردن به كشف فرصتهاي جديد دارد (چانگ و

برخودارند (تانگ و همکاران )2007 ،9به بياني ديگر،

همکاران .)2007 ،سازمانهاي پيشتاز بر روندهاي بازار

پيشگامي در فعال سازي و تشويق ابعاد ديگر گرايش

نظارت ميكنند ،نيازهاي آينده مشتريان فعلي را

كارآفرينانه نقشي اساسي دارد .وقتي سازمان به خاطر

شناسايي ميكنند و تغييرات در تقاضا يا ظهور مشكالتي

رفتارهاي پيشگامانهي خود متوجه سطح بااليي از

كه ميتواند به فرصت ايجاد شركت جديد منجر شود را

فرصتهاي بازار ميشود ،براي بهره برداري از اين

پيش بيني ميكنند.

تاثير قابليتهاي بازاريابي ،نوآوري و گرايش کارآفرينانه از طريق متغير شبکه اجتماعي برعملکرد73 / ...

بر اين اساس فرضيه اول اين تحقيق به صورت زير
بيان ميشود:
 :H1گرايش کارافرينانه بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.
 :H1-1پيشگامي بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.

باشد و موقعيت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند
و نيز يک برتري رقابتي بلند مدت را ميسر سازد .به
عبارتي ديگر نوآوري خلق چيز جديدي است که يک
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هدف معين را دنبال و به اجرا رساند (تريلت )2005 ،

 : H2-1استقالل طلبي بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.

اوريب نيز بيان ميکند نوآوري توسعه و کاربرد

 : H3-1رقابت پذيري بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.

ايده جديد به صورت محصول ،فرايند يا خدمت

 : H4-1ريسک پذيري بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.

جديدي است که منجر به رشد پوياي اقتصاد ملي و
افزايش استخدام براي توليد سود در شرکت نوآور

 .2-1نوآوري

ميباشد .نوآوري پديدهاي نيست که فقط يک بار رخ

محصول ،فر آيند يا خدمتي توسعه يابد .تعاريف

تصميمگيري سازماني در تمام مراحل ،از توسعه ايده

مختلفي از نوآوري ارائه شدهاست .پيتر دراکر نوآوري

جديد تا کاربردي شدن آن ميباشد .ايده جديد اشاره

را همانند هر فعاليت عيني درکنار نبوغ و استعداد،

به درک نياز جديد مشتري يا روش جديد توليد دارد و

نيازمند دانش ،توجه و سختکـــوشي همه دست

از طريق جمع آوري اطالعات با ديدگاه کارآفرينانه

اندرکاران ميداند .او معتقد است آنچه در ميان

توسعه مييابد .در فرايند کاربردي شدن ايده جديد ،به

کارآفرينان مشترک يافتم نه گونه خاصي از شخصيت

صورت محصول ،فرايند يا خدمت ،به کاهش هزينه و

بلکه تعهد سيستماتيک به نوآوري بوده است .مايکل

افزايش بهرهوري بايد توجه شود (همان) .نوآوري را

تاشمن نوآوري را بستر پيروزي در کسب وکار دانسته

ميتوان به سه طبقه تکنولوژيکي ،بازار و سازماني

تا مديران در پي شناسايي سازوکار چرخه فناوري و

تقسيم کرد:

جويبار نوآوري بتوانند به کمک انجام دگرگونيهاي

الف) نوآوري تکنولوژيکي :ارتباطات بين اجزا،

ناپيوسته در سازمان به امتيازهاي ناشي از آنها برسند.

روشها ،فرايندها و تکنيکهايي است که در محصول

خالقيت و نوآوري ،استعداد مرموز نزد افراد نيست

يا خدمت استفاده ميشوند و ممکن است به نوآوري

بلکه فعاليت روزمره براي برقراري روابطي است که

سازماني نياز داشته باشد و يا نداشته باشد .ميتواند

قبالً ديده نشده و برقراري ارتباط بين مسائلي است که

نوآوري محصول ،فرايند يا خدمت باشد .نوآوري

به طور معمول در کنار يکديگر قرار نميگيرد .البته

محصول/خدمت بايد محصول جديدي باشد که هدف

نوآوري در سايه نبوغ محض هم وجود دارد ولي بيشتر

آن ارضاي بخشي از نيازهاي بازار است .نوآوري

نوآوران به ويژه پيروزمندان آنها ،از راه جستجوي

فرايند با معرفي عناصري به عمليات سازمان ميپردازد

آگاهانه و هدفمند فرصتهاي کمياب به نتيجه

مانند مکانيسم جريانهاي کار ،اطالعات و تجهيزات

رسيدهاند (آيت الهي.)1386 ،

مورد استفاده در توليد محصول/خدمت (دانيالي ده و

هالت اصطالح نوآوري را در يک مفهوم وسيع به

همکاران)1390 ،

عنوان فرايندي براي استفاده از دانش يا اطالعات

ب) نوآوري بازار :شامل دانش جديد در کانالهاي

مربوط به منظور ايجاد يا معرفي چيزهاي تازه و مفيد

توزيع ،محصول و کاربردها براي انتظارات ،ارزش،

به کاربرد .در ادامه توضيح ميدهد که نوآوري هر چيز

نيازها و خواستههاي مشتريان است و هدف اصلي آن

تجديد نظر شده است که طراحي و به حقيقت درآمده

بهبود آميخته بازاريابي (محصول ،قيمت ،توزيع و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نوآوري زماني رخ ميدهد که ايده به صورت

دهد ،بلکه فرايندي مستمر و متشکل از فرايند
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ترفيع) است .فراسکاتي مانوئل بيان ميکند که نوآوري

که بتوانند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان ياري

بازار به بازاريابي محصوالت جديد و کليه فعاليتهايي

رساند .زيرا در چنين محيط رقابتي شرکت هايي قادر به

که به نحوي مرتبط با توسعه محصول جديد است

بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با

توجه ميکند اين فعاليت ممکن است شامل

شرايط متغير و پوياي بازار رقابتي همگام نمايند .به

قسمتهاي بازار ،پذيرش محصول در بازارهاي

عبارت ديگر ،مديران شرکتها ،حاصل تصميم

مختلف و تبليغات باشد ولي شامل ايجاد شبکههاي

گيريهاي خود را در قالب انتخاب استراتژي ،در آيينه

توزيع براي نوآوري بازار نيست( .دانيالي ده و

معيارهاي عملکردي مشاهده خواهند نمود .تجزيه و

همکاران)1390 ،

تحليل و مقايسه عملکرد مشاهده شده باروند گذشته،

ج)نوآوري سازماني :در امتداد پارادايم نوآوري دو

رقبا و يا متوسط صنعت ،بازخورد مناسبي را جهت

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

تعبير از سازمان نوآور را ميتوان از يکديگر متمايز

تصميم گيري و انجام فعاليتهاي آتي فراهم ميآورد.

نمود؛ نخست سازمان با قابليت عرضه نوآوري و

به همين دليل يکي از مهمترين اهداف تمامي شرکتها

ديگري سازمان موفق در عصر نوآوري .سازمان با

در طول زمان ،بهبود مستمر عملکرد بوده است.

قابليت عرضه نوآوري ،سازماني است كه متناسب با

رويکردهاي اخير معموالً بر روي نوآوري و نام تجاري

منحني عمر سازماني خود و منحني عمر محصوالت و

به عنوان قابليتهاي بازاريابي متمرکز شده اند (گيلمور

خدماتش ،با پذيرش نوآوريها در وروديها و فرايندهاي

و کارسون .)2009 ،11شاخصهاي ديگري نيز وجود

پردازشي خود ،تغييراتي را در خروجيهاي خود ارائه

دارند که به عنوان محركهاي مهم براي عملکرد

نمايد خواه اين تغييرات بنيادين و در نوع محصوالت و

شرکتها محسوب ميشوند .با توجه به تحوالتي که

خدمات آن باشد خواه تغييرات جزيي در يك يا چند

امروزه در اداره سازمانها به وجود آمده ،ابزارها و

ويژگي از محصوالت و خدمات پيشين باشد .سازمان

تکنيکهاي فراواني توسعه يافته و به کار گرفته

موفق در عصر نوآوري ،سازماني است كه فلسفه

ميشوند.

وجودي ،مأموريت و شعار خود را با توجه به اهداف

برند ،يکي از ابزارهاي ارتباطي مهم در مجموعه

عصر نوآوري بازنگري نمايد و به جاي عرضه

ارتباط با مشتري محسوب ميگردد و به دو دليل براي

محصول يا خدمتي خاص ،كاركرد خود را بر رفع نياز

مشتريان ارزشمند است :اول اينکه ريسک مصرف

واقعي بشر در حيطه كسب و كار خود معطوف نمايد.

کننده را کاهش ميدهد و دوم در هزينههاي تصميم

بدون شك چنين سازماني ،ابتدا محصوالت و خدمات

گيري صرفه جويي مينمايد .همچنين برند يکي از

خود و سپس كليه فرايندهاي اصلي و پشتيبان خود را

عالئم موثر در بازار ميباشد که شرکت بدليل عدم

با توجه به مأموريت جديد خود بازتنظيم ميكند

تقارن (ناموزوني) اطالعات در بازار آن را به کار

(دانيالي ده و همکاران)1390 ،

ميبرد .عدم تقارن اطالعات در ميان مشتريان خدمات

فرضيه دوم تحقيق به صورت زير ميباشد:
 :H2نواوري بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.

نيز ممکن است وجود داشته باشد و مشتري را در
معرض ضرر و زيان قرار ميدهد .از اينرو شرکت براي
جلوگيري از عدم اطمينان مشتري ،خواستههاي او را

 .3-1قابليت بازاريابي

برآورده نموده و به تعهداتي که به مشتري در رابطه با

در محيط پيچيده ،پويا و بسيار متغير امروزي،

خدماتش داده بود عمل مينمايد .اگر مشتريان از يک

شرکتها نيازمند طراحي و اتخاذ استراتژي هايي هستند

برند مايوس و نااميد شوند ،تمام سرمايه گذاريهاي
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شرکت و سودهاي آينده آن در معرض خطر قرار

فروش وترويج کاالهاي خود نکوشد ،خريداران،

ميگيرند .پس برند همانند يک اهرم عمل کرده و

کاالهاي آنهارانخواهندخريد .امادر مفهوم بازاريابي

شرکت را تشويق مينمايد تا به طور مناسب به

اعتقاد براين است که نيل به اهداف سازماني به سادگي

تعهداتش عمل نمايد (سوييني و سويت)2008 ،12

نياز به تعيين وتعريف نيازها و خواستههاي بازارهدف

استراتژي بازار محوري به عنوان يکي از مهم ترين

و تامين رضايت مشتري به نحوي مطلوب تر و موثرتر

عوامل اثرگذار بر عملکرد بازار شرکتها ارايه شده

از رقبا دارد .مفهوم بازاريابي به عنوان يک فرهنگ

است .امروزه اکثر شرکت هايي که در محيط رقابتي در

سازماني يا فلسفهي بازرگاني متفاوت که مشتري را در

حال فعاليت هستند ،با تغييرات روزمره بسياري از

مرکز تفکر شرکت دربارهي استراتژي وعمليات آن

جانب رقباي خود روبرو ميشوند که اين تغييرات در

قرارمي دهد ،ميتواند تعريف شود (فريابي و همکاران،

ساختار بازار و نيز ماهيت رقابتي آنها تاثير شگرفي

.)1390

داشته و اين مطلب بيانگر پيچيدگي روزافزون بازارها و
پويايي محيط فراروي شرکتها و موسسات توليدي و

فرضيه سوم تحقيق بر اساس آنچه بيان شد به
صورت زير ميباشد:

خدماتي است .حال اگر شرکتها و موسسات توليدي

 :H3قابليت بازايابي بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.

نتواننند از شيوهها و فنون مدرن بازار محوري بهره

 :H1-3قابليت نام تجاري بر عملکرد تاثيرمعناداري

(بورلند و همکاران)2007 ،13

 :H2-3بازارمحوري بر عملکرد تاثيرمعناداري دارد.

از جنبه تاريخي بازار محوري به عنوان مرحله اي
از بالندگي سازمان ،يابه عنوان سطحي که انعکاس

 .4-1شبکه اجتماعي

دهندهي بلوغ سازماني است ،تعريف شده است.

کارآفريني فرايندي است که در شبکه متغيري از

نويسندگان مختلفي به بازارمحوري به عنوان مرحلهي

روابط اجتماعي واقع شده است .اين روابط اجتماعي

نهايي توسعه يک سازمان بازرگاني نگاه کرده

ميتوانند رابطه کارآفرين را با منابع و فرصتها محدود

ومعتقدندکه گرايش بازاردرامتدادتوسعه گرايشات

يا تسهيل کنند .بنابراين شبکهها نه تنها محرک فعاليت

مختلف بازرگاني به وجودآمده است .اين مراحل

کارآفرينانه هستند بلکه ميتوانند بر عملکرد اقتصادي و

توسعه عبارتند از توليد محوري ،محصول محوري،

چگونگي نتايج کارآفريني هم تاثير گذار باشند .منظور

فروش محوري ومفهوم بازاريابي .درتوليدمحوري

از شبکه اجتماعي تمامي افرادي است که کارآفرين با

فرض براين است که مشتريان نسبت به کاالهايي نظر

آنها رابطه مستقيم (وگاهي اوقات غير مستقيم)دارد،

مساعد خواهند داشت که اوال موجود باشد و ثانيا

مانند اعضاي خانواده ،شرکا تامين کنندگان ،مشتريان،

داراي قيمت بسيارمناسبي نيز باشد .مفهوم اساسي

سرمايه گذاران ،بانک داران و ديگر اعتبار دهندگان و

ديگري که راهنماي فروشندگان است ،مفهوم

توزيع کنندگان (زالي و همکاران.)1390 ،

کااليامحصول محوري است .براساس اين مفهوم

اطالعات نقش مهمي در فرآيند تشخيص فرصت

مشتريان خواهان کاالهايي هستند که از بهترين کيفيت

ايفا ميکند (اوزگن و بارون .)2007 ،14شين اعتقاد دارد

و کاميابي برخوردار باشند .مفهوم ديگردراين زمينه

که دسترسي به اطالعات مرتبط نقش اساسي در

فروش محوري است .بر اساس اين مفهوم اعتقاد بر

تشخيص فرصت دارد و افرادي که دسترسي بيشتري به

اين است که مادامي که شرکت به طور وسيعي براي

کشف اطالعات براي دستيابي به فرصتها دارند،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بگيرند با مشکالت زيادي در رقابت مواجه ميشوند

دارد.
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نسبت به افراد محروم از اطالعات به احتمال بيشتري

ميكنند .وجود زبان مشترك توانايي افراد را براي

فرصتها را کشف ميکنند .روابط اجتماعي با ديگران

دسترسي به ديگران و اطالعات آنها افزايش داده و به

يک منبع اطالعاتي مهم در تشخيص فرصت است

ويژه احتمال دسترسي به اطالعاتي که مرتبط با

(شين.)2003 ،15

تشخيص فرصتها ميشوند را موجب ميشود .افزون

جوزف و وينستون

16

( )2005اعتماد را اينگونه

بر زبان و كدهاي مشترك ،محققان اعتقاد دارند كه

تعريف ميکنند :سطح اطميناني که فرد به شايستگي

اسطورهها ،داستانها و استعارهها ،ابزارهاي قدرت

فرد ديگر و بر تمايل وي به رفتار عادالنه ،اخالقي و

مندي براي ايجاد ،تبادل ،و نگهدار ي معاني در

قابل پيش بيني دارد .پژوهشگران اعتقاد دارند اعتماد

اجتماعها هستند (ناهاپيت و گوشال.)1998 ،

در روابط اجتماعي باعث ميشود جريان منابع و
اطالعات بين افراد آسان شده و در نتيجه شناسايي

آخرين فرضيه اين تحقيق با توجه به شبکه
اجتماعي عبارتست از:

فرصت امکان پذير شود (هوآنگ و آنتوسيس،17

 :H4گرايش کارآفرينانه از طريق متغير ميانجي شبکه

 .)2003ناهاپيت و گوشال )1998( 18هويت مشترک را

اجتماعي بر عملکرد تاثير معناداري دارد.

فرآيندي اجتماعي ميدانند كه به وسيلهي آن افراد خود
سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

را با فرد يا گروه ديگري از افراد يكي ميبينند .هويت و

 .1مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق در پژوهش حاضر برگرفته از

شناسايي با يك گروه موجب آسان شدن فرايندها ي
جمعي و به ويژه افزايش فرصتهاي تبادل اطالعات

بوسو  2013و مريلس  2009است .در اين تحقيق

ميشود .هم دلي به معناي درك و فهم احساسهاي

متغير گرايش کارآفرينانه به ابعاد پيشگامي ،استقالل

ديگران به صورت همزمان است (لوين و کروس،19

طلبي ،رقابت پذيري و ريسک پذيري ،متغير نوآوري و

.)2004

متغير قابليتهاي بازاريابي با عوامل قابليت نام تجاري

روحيهي تبادل اطالعات به تمايل افراد به تسهيم و

و بازار محوري به عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق

به اشتراك گذاري اطالعات با ساير افراد گفته ميشود.

مطرح ميباشند .از طرفي متغير عملکرد نيز متغير

محققان عقيده دارند سرمايهي اجتماعي بر روحيه تبادل

وابسته تحقيق محسوب ميگردد .در اين بين شبکه

اطالعات نيز اثرگذار است .به اين معني كه تعاملهاي

اجتماعي نيز به عنوان متغير ميانجي بين دو متغير

اجتماعي ،گرايش و تمايل به اشتراك گذاري

گرايش کارآفرينانه و عملکرد ايفاي نقش مينمايد.

داوطلبانهي دانش را تشويق ميكنند .اشتراك گذاري
دانش در شبكهي اجتماعي ميتواند به طور مستقيم
موجب تشخيص فرصتها توسط فرد كارآفرين شود
(چاو و چان.)2008 ،20

.2

روش شناسي
اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت

و محتوايي توصيفي پيمايشي و از نوع همبستگي

پژوهشگران شيوهها ي انتقال اطالعات را به عنوان

ميباشد .همانگونه که بيان گرديد در اين تحقيق سه

روشها يا منابع اثرگذار در بازنمايي ،تفسير و نظام

متغير گرايش کارآفرينانه (پيشگامي ،استقالل طلبي،

معنابخشي بين گروهها مطرح ميکنند .روشهاي انتقال

رقابت پذيري و ريسک پذيري) ،نوآوري و قابليت

اطالعات شامل .1 :زبان و کدهاي مشترك و .2

بازاريابي (قابليت نام تجاري و بازار محوري)

داستانهاي مشترك هستند .زبان و كدهاي مشترك چار

متغيرهاي مستقل و عملکرد متغير وابسته ميباشد.

چوب مرجعي براي تفسير افراد از وقايع محيطي فراهم

همچنين متغير شبکههاي اجتماعي نيز نقش متغير

تاثير قابليتهاي بازاريابي ،نوآوري و گرايش کارآفرينانه از طريق متغير شبکه اجتماعي برعملکرد77 / ...

شکل  :1مدل مفهومي تحقيق
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اساتيد ،کارشناسان و خبرگان مورد تاييد قرار گرفته

( )2009استفاده گرديد .اين پرسشنامه داراي  40سوال

است .براي پايايي پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي

ميباشد که  5سوال عمومي و ساير سواالت اختصاصي

کرونباخ استفاده شده است که در جدول شماره 1

و بر اساس طيف ليکرت پنج تايي (از خيلي کم تا

مشخص ميباشد:

تحقيق پرسشنامه استاندار بوسو )2013( 21و مريلس

جدول شماره  :1ميزان پايايي به روش همسازي دروني (آلفاي کرونباخ)
متغير
گرايش کارآفرينانه

تعداد سواالت

آلفاي کرونباخ

پيشگامي

3

./74

استقالل طلبي

3

./77

رقابت پذيري

4

./79

ريسک پذيري

3

./75

5

./85

قابليت نام تجاري

5

./83

بازار محوري

3

./80

3

./82

عملکرد مالي

3

./77

عملکرد خدمات

3

./76

نوآوري
بازاريابي

قابليتهاي

شبکه اجتماعي

آلفاي کل

./89

ــ
./84
ــ

عملکرد

./87

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ميانجي را ايفا مينمايد .ابزار گردآوري دادهها در اين

خيلي زياد) ميباشد .روايي پرسشنامه بر اساس نظر
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جامعه آماري اين پژوهش کليه مديران ارشد و

گروه قرار ميگيرند طبقه ليسانس با  46درصد ،فوق

کارشناسان شعب بانک قوامين در شهر تهران هستند.

ليسانس و باالتر با  36درصد و فوق ديپلم با 18

تعداد شعب بانک قوامين در شهر تهران  96شعبه است

درصد .نتايج نشان ميدهد تنها  19درصد پاسخگويان

و تعداد مدنظر مديران ارشد و کارشناسان به طور

کمتر از  5سال سابقه کار دارند و  41درصد بيشتر از

متوسط  3نفر (بين  2تا  4نفر که شامل رئيس شعبه،

 10سال و  40درصد بين  5تا  10سال سابقه کار

معاون شعبه و دوتن از کارشناسان باسابقه ميشوند)

دارند .بيشتر افراد شرکت کننده در اين پژوهش از

برآورد شد .در نتيجه ميتوان تعداد کل جامعه آماري

کارشناسان بانک ( 43درصد) و روساي بانک (26

در پژوهش را به طور تقريبي  288نفر برآورد کرد .از

درصد) هستند.

اين بين با استفاده از فرمول کوکران تعداد  167نفر به
عنوان نمونه مورد مطالعه قرار ا گرفته اند.
در اين پژوهشمدلسازي معادالت ساختاري به

در ادامه نرمالبودن دادهها بررسي شد .نتايج به
دست آمده از آزمون شاپيرو-ويلک در جدول زير
مشخص ميباشد:

کمک نرمافزار  Smart PLS 2. 0مورد تجزيه و تحليل

جدول شماره  :2آزمون کلوموگراف اسمينروف جهت

قرار گرفتند .در بخش يافتههاي توصيفي به توصيف

ارزيابي نرمال بودن متغيرها
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متغيرها جمعيت شناختي ،سواالت و متغيرهاي اصلي

متغير

سطح معناداري

با استفاده از شاخصهاي آماري فراواني و درصد

گرايش کارآفرينانه

./074

=P

فراواني پرداخته شد .نرمال بودن متغيرهاي پژوهش با

نوآوري

./087

=P

استفاده از آزمون کلوموگراف اسمينروف ارزيابي شد

قابليتهاي بازاريابي

./314

=P

که در ابتدا برخي از متغيرهاي غيرنرمال بوده که به

شبکه اجتماعي

./251

=P

روش لگاريتمگيري نرماي گرديد و نتايج پس از

عملکرد

./186

=P

نرمالسازي در جدول  2آورده شده است .در بخش
يافتههاي استنباطي و آزمون فرضيهها ،تکنيک مدليابي

در مجموع ،نتايج بدست آمده از آزمونهاي

معادالت ساختاري ( )SEMبه روش حداقل مجذورات

کلوموگراف اسمينروف نشان ميدهد که تمامي متغيرها

جزئي يا  PLSاستفاده شد.

از توزيع نرمال برخوردار هستند .به دليل کوچکبودن
حجمنمونه با توجه به تعداد متغيرها و سواالت

 .3آزمون فرضيات و يافتههاي پژوهش

پرسشنامه ،از روش مدل يابي به روش حداقل مربعات

از آمار توصيفي نتايج زير به دست آمده است:

جزئي استفاده شد .در اين مدل ،تمامي روابط همزمان

بيشتر پاسخگويان که برابر با  78درصد کل نمونه

مورد تحليل قرار گرفتند .در ادامه مدل پژوهش در

پژوهش ميشوند ،مرد هستند و  22درصد هم زن

حالت ضرايب استاندارد شده (شکل  )1و در حالت

هستند .تعداد افراد متاهل دوبرابر افراد مجرد است (67

مقدار ( tشکل  )2ارائه شده است.

درصد به  33درصد) .افراد برحسب تحصيالت در سه

تاثير قابليتهاي بازاريابي ،نوآوري و گرايش کارآفرينانه از طريق متغير شبکه اجتماعي برعملکرد79 / ...

شکل شماره  :1مدل پژوهش در حالت ضرايب مسير استاندارد شده

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل شماره  :2مدل پژوهش در حالت مقدار ( tمعني داري)
مقدار شاخص  GOFبدست آمده براي مدل

روابط را دارد و متغيرهاي مستقل توانايي پيشبيني
2

پژوهش برابر با  ./462بدست آمده است که نشان از

متغير وابسته را دارند .مقدار  Qبراي متغير شبکه

برازش قابل قبول و متوسط مدل دارد .جهت ارزشيابي

اجتماعي برابر با  ./073و مثبت است و براي متغير

Q2 (Stone-Geisser

عملکرد برابر با  ./499و مثبت است .با توجه به اين که

 )criterionاستفاده ميشود که به آن اعتبار افزونگي يا

مقدار شاخص اعتبار افزونگي مثبت است ميتوان

 CV-Redundancyنيز ميگويند .مقادير باالي صفر

گفت که متغيرهاي مستقل مدل توانايي پيشبيني

براي اين ضريب نشان ميدهند که مقادير مشاهده شده

متغيرهاي وابسته را دارند .با توجه به مقدار شاخص

خوب بازسازي شده اند و اين که مدل قدرت پيشبيني

اعتبار افزونگي که برابر با  ./499بدست آمده است

مدل ساختاري نيز از ضريب
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ميتوان گفت متغيرهاي مستقل توانسته اند تاثير قابل

> .)Pجهت رابطه مثبت است که نشان ميدهد هرچه

توجهي بر عملکرد داشته باشند.

گرايش کارآفرينانه افزايش يابد ،عملکردهم افزايش

ضريب تعيين يا R2مقدار واريانس متغير وابسته که

مييابد .ضريب استاندارد شده برابر با  ./680بدست

توسط متغيرهاي مستقل تبيين شده است را نشان

آمده است که با مقايسه ضرايب استاندارد شده مدل

ميدهد .مقادير باالتر ضريب تعيين نشان از رابطه قويتر

نتيجه ميگيريم که قويترين رابطه در مدل مربوط به

بين متغيرهاي مستقل و وابسته دارد .برطبق نتايج،

تاثير گرايش کارآفرينانه بر عملکرداست .مطابق يافتهها

ضريب تعيين براي متغير شبکه اجتماعي برابر با ./107

نتيجه ميگيريم که فرضيه اول مبني بر تاثيرگرايش

و براي متغير عملکردبرابر با  ./722بدست آمده است.

کارآفرينانه بر رويعملکرد ،در سطح اطمينان  99درصد

نتايج نشان ميدهد متغيرهاي مستقل پژوهش ميتوانند

تاييد ميشود.

حدود  72درصد از تغييرات عملکرد را تبيين کنند .به

آزمون مدل ساختاري نشان داد که بين نوآوريو

بيان ديگر  72درصد از تغييرات عملکرد ،ناشي از

عملکرد رابطهاي وجود ندارد و از نظر آماري تاثير

متغيرهاي ديگر مدل (که بر عملکرد تاثير دارند) است.

نوآوريبر عملکرد رد ميشود ( .)P< ./05سطح معني-
داري بدست آمده بيشتر از مقدار مفروض  ./05که
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جدول  :3شاخصهاي برازش مدل پژوهش
شاخص
متغيرها

شاخص اعتبار شاخص کلي

ضريب تعيين افزونگي
Q2

R2

برازش
GOF

شبکه اجتماعي

./107

./073

عملکرد

./722

./499

./462

نشان ميدهد فرضيه دوم رد ميشود و نوآوريبرروي
عملکرد بدون تاثير است.
نتايج گوياي اين است که قابليت بازاريابي رابطه
معنيداري با عملکرددارد ( .)P> ./01جهت رابطه
مثبت است که نشان ميدهد هرچه قابليت
بازاريابيافزايش يابد ،عملکردهم افزايش مييابد.
ضريب مسير يا ضريب تاثير برابر با  ./208است.
مطابق يافتهها نتيجه ميگيريم که فرضيه سوم پژوهش

مبناي آزمون فرضيههاي پژوهش ،مدل ساختاري
است .مقدار ضريب مسير استاندارد شده ،مقدار آزمون

مبني بر تاثيرقابليت بازاريابيبر رويعملکرد ،در سطح
اطمينان  99درصد مورد تاييد قرار ميگيرد.

tو سطح معني داري ( )P-Valueگزارش شده است .در

نتايج گوياي اين است که گرايش کارآفرينانه از

ارتباط با آزمون ،tچنانچه مقدار  tبيشتر از 96 .1شود

طريق شبکه اجتماعي بر عملکرد تاثير معني داري دارد

بدين معناست که رابطه بدست آمده در سطح خطاي

( .)P> ./01نتايج بدست آمده نشان ميدهد گرايش

کمتر از  ./05معني داراست ( )P> ./05و به اطمينان

کارآفرينانه بر شبکه اجتماعي تاثير مثبت دارد و شدت

 95درصد رابطه دو متغير معني دار است و چنانچه

اين تاثير برابر با  ./326است .همچنين يافتهها نشان

مقدار  tبيشتر از 58 .2شود بدين معناست که رابطه

ميدهد شبکه اجتماعي بر عملکرد تاثير معني داري

بدست آمده در سطح خطاي کمتراز  ./01معني دارشده

دارد ،جهت رابطه بدست آمده مثبت است و تاثير

است ( )P> ./01و به اطمينان  99درصد بيندو متغير

شبکه اجتماعي بر عملکرد برابر با  ./222است.

رابطه وجوددارد.

مطابق نتايج بدست آمده هر سه رابطه مدل تاييد

آزمون مدل ساختاري نشان داد که گرايش

ميشود ( .)P> ./01يافتهها نشان ميدهد بين گرايش

کارآفرينانه بر روي عملکرد تاثير معنيدار دارد (./01

کارآفرينانه و شبکه اجتماعي ،بين گرايش کارآفرينانه و

تاثير قابليتهاي بازاريابي ،نوآوري و گرايش کارآفرينانه از طريق متغير شبکه اجتماعي برعملکرد81 / ...

عملکرد و بين شبکه اجتماعي و عملکرد رابطه

قابليت نام تجاري و عملکرد رد ميشود .در نتيجه

معناداري وجود دارد و در نتيجه ،وجود رابطه ميانجي

فرضيه پنجم پژوهش مورد تاييد قرار نمي گيرد.

گري جزئي تاييد ميشود .اين بدان معناست که شبکه

آزمون مدل ساختاري گوياي اين است که

اجتماعي توانسته است نقش ميانجي گري بين گرايش

بازارمحوري بر عملکرد تاثير معني داري دارد و فرضيه

کارآفرينانه و عملکرد ايفا کند.

ششم فرعي در سطح اطمينان 95درصد تاييد ميشود

نتايج آزمون مدل ساختاري نشان داد که پيشگامي

( .)P> ./05جهت رابطه بدست آمده مثبت است که

بر عملکرد تاثير معني داري دارد و وجود رابطه آماري

نشان ميدهد افزايشبازارمحوري موجب افزايش

بين پيشگامي و عملکرد تاييد ميشود (.)P> ./01

عملکرد ميشود .شدت تاثير بازارمحوري بر عملکرد

ضريب استاندارد شده تاثير پيشگامي بر عملکرد برابر

برابر با  ./194است.

با  ./344است و جهت رابطه مثبت است که نشان
ميدهد با افزايش پيشگامي ،عملکرد نيز افزايش مي-
يابد .در نتيجه فرضيه اول فرعي تاييد ميشود.

 .4بحث و نتيجه گيري
در اين تحقيق سعي بر آن بود تا به بررسي تاثير

عملکرد بي تاثير است ( )P< ./05و فرض رابطه بين

ازطريق متغير شبکه اجتماعي بر عملکرد پرداخته شود.

استقالل طلبي و عملکرد رد ميشود .در نتيجه فرضيه

بدين منظور مطالعه موردي از مديران و کارشناسان

دوم پژوهش مورد تاييد قرار نمي گيرد.

بانک قوامين صورت پذيرفت و بر اساس تحليلهاي

آزمون مدل ساختاري گوياي اين است که رقابت

صورت گرفته بر روي دادههاي جمع آوري شده ،تاثير

پذيري بر عملکرد تاثير معني داري دارد و فرضيه سوم

پيشگامي ،رقابت پذيري و ريسک پذيري و بطور کل

فرعي در سطح اطمينان 99درصد تاييد ميشود (./01

گرايش کارآفرينانه بر عملکرد مورد تاييد قرار گرفت

> .)Pجهت رابطه بدست آمده مثبت است که نشان

در حاليکه متغير استقالل طلبي بر عملکرد تاثير ندارد.

ميدهد افزايش رقابت پذيري موجب افزايش عملکرد

از آنجا که گرايش کارآفرينانه بر عملکرد تاثيرگذار

ميشود .شدت تاثير رقابت پذيري بر عملکرد برابر با

است لذا مديران بازاريابي ميبايست به گرايش

 ./443است.

کارآفرينانه و متغيرهاي آن از جمله پيشگامي ،رقابت

نتايج آزمون مدل ساختاري نشان داد که ريسک

پذيري و ريسک پذيري توجه خاص مبذول نمايند .به

پذيري بر عملکرد تاثير معني داري دارد و وجود رابطه

عبارت ديگر به مواردي چون بهره برداري از تغييرات

آماري بين ريسک پذيري و عملکرد تاييد ميشود

پيش بيني شده زودتر از رقبا ،در دست داشتن ابتکار

( .)P> ./01ضريب استاندارد شده تاثير ريسک پذيري

عمل در بازار هدف و بهره برداري از فرصتها به

بر عملکرد برابر با  ./240است و جهت رابطه مثبت

منظور شکل دادن به محيط کسب و کار توجه نمايند.

است که نشان ميدهد با افزايش ريسک پذيري،

به عبارت ديگر به مواردي چون رويکرد پيشي گرفتن

عملکرد نيز افزايش مييابد .در نتيجه فرضيه چهارم

از رقبا در بازار ،استفاده از اقدامات خصمانه جهت

فرعي تاييد ميشود.

پيشي گرفتن از رقبا در صورت نياز و وجود رويکرد

نتايج آزمون مدل نشان ميدهد قابليت نام تجاريبر

تهاجمي با توجه به اقدامات صورت گرفته نسبت به

عملکرد بي تاثير است ( )P< ./05و فرض رابطه بين

رقبا توجه نمايند .عالوه براين به مواردي چون سرمايه
گذاري در پروژههاي سود ده و پرخطر ،بردباري در

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نتايج آزمون مدل نشان ميدهد استقالل طلبي بر

قابليتهاي بازاريابي ،نوآوري ،گرايش کارآفرينانه
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اجراي پروژههاي با ريسک باال و استفاده از

منابع و مآخذ

استراتژيهاي حامي ريسک در سازمان توجه نمايند.

آيت الهي ،عليرضا ،)1386( ،نوآوري ،راهبرد توسعه،

نتايج بدست آمده از فرضيه اول و فرضيههاي فرعي آن

فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد ،شماره ،13

با نتيجه به دست آمده از تحقيقات عربيون و همکاران

صص 30-25

( ،)1390سنجقي و همکاران ( ،)1393يائو و همکاران

اميرخاني ،حسين؛ اسكندري ،زينب ( ،)1390تاثير

( ،)2009تئودوسيو و همکاران ( )2012و محمود و

ساختار سازماني بر كارآفريني درون سازماني در

حنفي ( )2013همسو و با تحقيق المپکين و همکاران

كسب و كارهاي كوچك ،كارآفرين ناب،)3( 15 ،

( )2010غير همسو ميباشد .نتايج حاصل از آزمون

صص 43-33

فرعي دوم عدم تاثيرگذار بودن نوآوري بر عملکردرا

دانيالي ده ،محمود ،حاتمي نسب ،سيد حسن ،زارعي،

نشان داردکه با نتايج تحقيقات جان پارك رهي و لي دو

اسماعيل ،)1390( ،تأثير كارآفريني دانش در نوآوري

هيونگ ( )2010و ستيانتي و همکاران ( )2013غير

و عملكرد سازماني ،فصلنامه مديريت کسب و کار،

همسو ميباشد .نتيجه فرضيه سوم تاثير قابليت بازار

سال دوم ،شماره  ،10صص 130-103

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

يابي و بازار محوري را بر عملکرد نشان داد .درحاليکه

زالي ،محمدرضا ،ملک خسروي ،کامران،)1388( ،

نام تجاري بر عملکرد تاثير ندارد .با توجه به نتيجه

تحليل شکاف بين کارآفريني سازماني و نوآوري:

حاصله از فرضيه سوم به مديران بازاريابي پيشنهاد

شواهدي مبتني بر يافتههاي  ،Gemمجموعه مقاالت

ميگردد به قابليتهاي بازاريابي و بازارمحوري توجه

هشتمين کنفرانس بين المللي مديريت ،انتشارات آريا

خاص مبذول نمايند و به مواردي چون جمع آوري

قلم

اطالعات مناسب از روند بازارهاي هدف ،تشخيص به

سنجقي ،محمد ابراهيم ،فرهي بوزنجاني ،برزو،

موقع تغييرات در بازارهاي هدف و بررسي دوره اي اثر

ظهوريان نادعلي ،ايمان ،درودي ،حميد،)1393( ،

احتمالي تغييرات در بازارهاي هدف توجه نمايند.

تبيين رابطه گرايش کارآفرينانه و عملکرد سازماني با

نتيجه به دست آمده از اين فرضيه با نتيجه تحقيقات

ميانجي تبادالت اجتماعي از منظر عدالت سازماني،

فيض و همکارانش ( ،)1391تئودوسيو و همکارانش

توسعه کارآفريني ،دوره  ،6شماره  ،3صص 26-7

( )2012و احمد و همکارانش ( )2014همسو ميباشد.

عربيون ،ابوالقاسم ،عبداهلل زاده ،غالمحسين ،شريف

در نهايت گرايش کارآفرينانه از طريق متغير تعديل گر

زاده ،ابوالقاسم،

( ،)1388تبيين عوامل موثر بر

شبکه اجتماعي بر عملکرد تاثير معناداري دارد .لذا

گرايش کارآفرينانه دانشجويان ،فصلنامه اقتصاد و

مديران بازاريابي ميبايست عالوه بر گرايش

تجارب نوين ،شماره  ،5صص 157-138

کارآفرينانه ،بر شبکه اجتماعي نيز توجه خاص مبذول

عربيون ،ابوالقاسم ،عبداهلل زاده ،غالمحسين،)1389( ،

نمايند .به عبارت ديگر به مواردي چون توجه به

توسعه اشتغال و کارآفريني و نقش بسيج ،فصلنامه

شبکههاي ارتباطي به منظور دسترسي سريع به

مطالعات بسيج ،شماره  ،13صص 49-31

اطالعات نسبت به رقبا ،برقراري روابط مناسب با افراد

فاريابي ،محمد ،تجويدي ،رعنا ،تجويدي ،مينا،

صاحب نفوذ در صنعت و برقراري ارتباطات غير

( ،)1390بررسي رابطه بازارمحوري و مزيت رقابتي

رسمي با افراد بانفوذ در صنعت توجه نمايند .نتيجه به

در گروه صنايع تراکتورسازي ايران ،فراسوي

دست آمده از اين فرضيه با نتيجه تحقيقات بوسو و

مديريت ،سال  ،5شماره  ،17صص 160-131

همکاران ( )2013همسو ميباشد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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