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مقدمه
در محیط كسبوكار امروز ،جايي كه چرخة حیات محصوالت و خدمات در حال كوتاهتر
شدن و منافع آينده نامشخص است ،براي مؤسسات كارآفرين ريسکپذيري ،نوآوري و
سلطهجويي در بازار بسیار مهم است؛ افزون بر اين ،براي تداوم مزيت رقابتي پايدار و ايجاد
منافع بیشتر ،مؤسسات بايد در مقايسه با رقبايشان بهتر پاسخگوي نیازهاي بازار باشند و بايد
بتوانند تغییرات بازار را بهدرستي پیشبیني كنند؛ طوري كه بتوانند بهترين ارزشها را براي
مشتريان خود فراهم سازند ( .)Joo et al., 2012با افزايش سريع تحوالت جهاني و گذر از
جامعة سنتي به جامعة اطالعاتي ،توجه به استراتژيهاي جديد براي استفادۀ بهینه از فرصتها و
ارزشهاي جديد ،مؤسسات را بیش از پیش ملزم به تحول كرده است و امروزه گرايش به
كارآفريني يكي از استراتژيهاي جديد در سازمانها محسوب ميشود .ضرورت وجود
استراتژي گرايش به كارآفريني نیز از سه نیاز اساسي يعني افزايش رقباي جديد ،حس
بياعتمادي به شیوههاي مديريت سنتي و خروج بهترين نیروهاي كاري و اقدام آنها به
كارآفريني مستقل نشئت گرفته و در اين میان گسترش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي
پیشرفته افزايش چشمگیري داشته است (عباسزاده و همكاران .)3131 ،در سالهاي اخیر ،با
افزايش تعداد بانکها و مؤسسات مالي و بهطور مضاعف خصوصيشدن برخي بانکهاي
دولتي ،فضاي رقابتي شديدي در صنعت بانكداري ايران ايجاد شده است .بسیاري از بانکهاي
دولتي به دنبال پیادهسازي اصل  22قانون اساسي به باشگاه بانکهاي خصوصي كشور پیوسته و
براي حفظ و ارتقاي سهم درصد منابع و مشتريان خود كارآفريني سازماني را در دستور كار
خود قرار دادهاند .برخي از اين خدمات برخاسته از نوآوري و پیشگامي و برخي ديگر نشئت
گرفته از قابلیتهاي خطرپذيري ،استقالل و سلطهجويي است .با وجود اين قبیل فعالیتهاي
كارآفرينانه در صنعت بانكداري ايران ،چه از سوي بانکهاي دولتي و چه خصوصي (طرح
خريد نقدي گندم از كشاورزان ،بستههاي خدماتي اصناف ،پزشكان و مهندسان و ،)...مطالعات
بسیار محدودي به بررسي نقش ابعاد گرايش كارآفرينانه در تبیین عملكرد سازماني نظام
بانكداري كشور پرداختهاند .براي برطرفكردن مسائل و چالشهاي نظام بانكي ،ايجاد
زمینههاي مناسب براي افزايش گرايش به كارآفريني ميتواند الگويي اثربخش براي دستیابي به
اهداف نوآوري ،ابتكار عمل و ارائة محصوالت و فرايندهاي كاري جديد و در نهايت ،بهبود
كیفیت خدماترساني و در نتیجه ارتقاي عملكرد بانکها در همة ابعاد به شمار رود؛ از اين رو
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در شرايط ناپايدار و رقابتي كنوني ،گرايش كارآفرينانه و بازارگرايي هر دو براي موفقیت
سازمانها امري ضروري محسوب ميشوند .بر اين اساس ،اين مقاله قصد دارد تا نقش و اهمیت
گرايش كارآفريني را با تأكید بر نقش واسطة بازارگرايي بر عملكرد بانکها بررسي كند.
مروري بر مبانی نظري و پیشینة تحقیق
گرایش کارآفرینانه و ابعاد تشکیلدهندة آن

كارآفريني ميتواند مشخصة مديران و مالكان كسبوكارهاي فردي تعريف شود كه در آن
كارآفرين با توسعة واكنشهاي نوآور به مصاف بياطمیناني محیطي ميرود .يكي از
ديدگاههاي مهمي كه فرايند كارآفريني را به استراتژيهاي سازمان پیوند ميدهد گرايش به
كارآفريني است(3عباسزاده و همكاران .)3131 ،بر اساس اين ديدگاه ،هر سازمان ميتواند در
طیفي ،از منفعل يا محافظهكار تا فعال يا كارآفرين قرار گیرد ( .)Lumplin & Dess ,2001به
طور كلي ،گرايش كارآفرينانه مفهومي كلیدي در درک اين است كه آيا يک شركت
فعالیتهاي كارآفريني را اتخاذ كرده است يا خیر؟ ( .)Franco & Heiko, 2013بیشتر
مطالعات دانشگاهي گرايش كارآفرينانه را داراي طبیعتي مركب ميدانند و عناصر سهگانة
2
كلیدي متمايز زير را براي آن در نظر ميگیرند :نوآوري ،ريسکپذيري و پیشگامي .نوآوري
شامل عالقه به ايدهها ،تجربیات جديد و فرايندهاي خالق است كه ممكن است نتیجة آن
توسعه و ايجاد محصول  /خدمات جديد يا تكنولوژيهاي نو باشد .ريسکپذيري 1به حمايت
از پروژهها با وجود احتمال شكست اشاره دارد .پیشگامي 2نیز به معناي پیشقدمشدن براي
2
مواجهه با رويدادهاي احتمالي آينده و فائقآمدن بر فعالیتهاي رقباست .المپكین و دس
( )2113دو عنصر ديگر را نیز به عنوان عناصر گرايش كارآفريني اضافه كردند .اولي
خودمختاري يا استقالل 6در پیادهسازي ايدههاي جديد يا اقدامات مخاطرهآمیز و ديگري
رقابت تهاجمي 7يا نگرش چالشي به رقبايي است كه تالش ميكنند يا جايگاهشان را بهبود
1. Entrepreneurial Orientation
2. Innovativeness
3. Risk-taking
4. Proactiveness
5. Lumpkin & Dess
6. Autonomy
7. Competitive aggressiveness
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ببخشند يا به بازارهاي جديد ورود كنند .بهطور خالصه ،شركتهاي كارآفرين به توسعة
پروژههاي خالق و نوآور از طريق پیشبیني فرصتها در بازار و غلبه بر رقبا گرايش دارند؛ اما
شركتهاي غیر كارآفرين به واكنش انفعالي ،تطابق و دوري از مخاطره بر مبناي سیاست
پیروي و متابعت از رقبا تمايل دارند؛ با وجود اين ،طبیعت چندبعدي گرايش كارآفرينانه به
شكل موضوعي قابل بحث باقي مانده است( .)Benito et al, 2009هاديزاده مقدم ،رامینمهر
و حسیني ( )3111ارتباط میان هوش هیجاني و گرايش كارآفرينانه را بررسي كردهاند .اين
مطالعه در میان كاركنان شركت نفت صورت پذيرفت .يافتهها نشان داد كه رابطهاي مثبت و
قوي میان متغیرهاي هوش هیجاني و گرايش كارآفرينانه وجود دارد (هاديزاده و همكاران،
 .)3111در اين مطالعه ،اين پنج شاخص در كنار يكديگر براي اندازهگیري گرايش كارآفرينانه
استفاده ميشوند.
بازارگرایی و ابعاد تشکیلدهندة آن

بازارگرايي 3را ميتوان مرحلهاي از بالندگي سازمان يا سطحي كه انعكاسدهندۀ بلوغ سازماني
است تعريف كرد .كاتلر )2111(2به بازارگرايي به عنوان مرحلة نهايي توسعة يک سازمان
بازرگاني نگاه كرده و معتقد است كه گرايش بازار در امتداد توسعهي گرايشهاي مختلف
بازرگاني به وجود آمده است .بازارگرايي ميتواند فرهنگي سازماني تعريف شود كه شامل
مجموعهاي از اعتقادات است كه عاليق مشتريان را به منظور توسعة سودآوري بلندمدت در
اولويت نخست قرار ميدهد .به طور متناوب ،بازارگرايي ميتواند مجموعهاي از فعالیتها،
فرايندها و رفتارهاي هدايتشده از طريق پیادهسازي بازاريابي تعريف شود؛ بنابراين
مفهومسازي بازارگرايي ميتواند هم از چشمانداز مديريتي و هم از ديدگاه فرهنگي انجام
پذيرد ( .)Lafferty & Hult, 2001نارور و اسالتر ( 1)3331بازارگرايي را از نظر ساختاري و
مفهومي به سه جزء مشتريگرايي ،2رقیبگرايي 2و هماهنگي بین وظیفهاي 6تقسیم كردهاند
( .)Mendez & Rod, 2003مشتريگرايي درک صحیح مشتريان هدف براي ايجاد ارزش برتر
1. Market Orientation
2. Kotler
3. Narver and Slater
4. Customer Orientation
5. Competitor Orientation
6. Interfunctional Coordination
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براي آنان است و نیاز است كه شركتها زنجیرۀ ارزش مشتريان را بهدرستي درک كنند .از
آنجا كه مشتريمداري اهرم مهمي براي موفقیت اقتصادي سازمانها و شركتها قلمداد
ميشود ،نقش مهمي را در قدرت رقابتي مؤسسات ايفا ميكند و بعد اصلي بازارگرايي به شمار
ميآيد .رقیبگرايي تالشي است تا شركتها قوت و ضعفهاي رقباي بالفعل و بالقوۀ كلیدي
خود را بدانند و از ظرفیتها و استراتژيهاي بلندمدت آنها آگاهي داشته باشند .شركتهاي
رقیبگرا پیوسته خودشان را در برابر رقبايشان ارزيابي ميكنند و تواناييها و ضعفهاي
خودشان را ميشناسند و از آنها الگوسازي و تقلید ميكنند .هماهنگي میانوظیفهاي نیز
بهكارگیري هماهنگ منابع انساني و سرمايهاي سازمان در ايجاد ارزش برتر براي مشتريان
هدف است ( .)Hughes & Morgan, 2008شايان ذكر است كه ايجاد ارزش برتر براي
مشتريان در ارتباط تنگاتنگ با مشتريگرايي و رقیبگرايي است .با توجه به ماهیت چندبعدي
خلق ارزش برتر ،وابستگي متقابل بازاريابي با ساير واحدها بايد به طور نظاممند در راهبرد
بازاريابي كسبوكار لحاظ شود .يک كسبوكار به منظور سودآوري بلندمدت بايد به طور
مستمر ارزش برتر براي مشتريان هدف خود ايجاد كند .اين امر مستلزم مشتريگرايي،
رقیبگرايي و هماهنگي بین وظیفهاي است (آقا زاده و مهرنوش .)3113 ،در اين تحقیق ،از اين
سه معیار براي سنجش بازارگرايي بهره گرفته خواهد شد.
گرایش کارآفرینانه عامل تعیینکنندة بازارگرایی

رابطة میان كارآفريني و بازارگرايي هم به صورت نظري و هم به صورت عملي در دو دهة
گذشته آزموده شده است .مطابق با اين تحقیقات ،كارآفريني و بازارگرايي مكمل يكديگرند؛
به طوري كه كارآفريني براي دستیابي به اهداف فعالیتهاي نوآورانه در بازار و رسیدن به
موفقیت به بازارگرايي نیاز دارد .برخي محققان معتقدند كه كارآفريني مقدمه و مرجع
بازارگرايي است؛ براي مثال ماتسونو و همكاران )2112(3از تأثیر عناصر كارآفريني روي
بازارگرايي حمايت كردهاند .محققان ديگر همچون ويراواردنا )2111(2نیز اين ادعا را به اثبات
رساندهاند ( .)Joo et al, 2012از نگاه آنان ،نوآوري نیازمند شركتهايي است كه به
گردآوري و تحلیل اطالعات از محیط ميپردازند كه به نوعي مشابه فعالیتهاي شركتهاي
)1. Matsuno., Mentzer and Ozsomer (2002
2. Weerawardena
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بازارگراست؛ افزون بر اين برآورد و محاسبة ريسکپذيري به انجام اقدامات منطقي و مناسب
در مواجهه با فرصتها و تهديدهاي بازار كمک ميكند كه اين مورد نیز با بازارگرايي مرتبط
است .در اين زمینه ،جاوورسكي و كوهلي )3331(3وجود رابطة منفي و معكوس میان
ريسکگريزي و بازارگرايي را به اثبات رساندند .در انتها اينكه ،پیشگامي شامل شناسايي
فرصتهاي بازار و كسب منافع از آنها پیش از رقباست .اين اقدام مستلزم بهدستآوردن،
انتشار و پاسخ به اطالعات است كه به طور خالصه همان فعالیتهاي بازارگرايي به شمار
ميرود .اين ادعا كه كارآفريني مقدم بر بازارگرايي است نیز مورد تأيید بسیاري از محققان
قرار گرفته است .به طوري كه پیشنهاد ميشود ،پیگیري استراتژي بازاريابي زماني مورد
حمايت قرار ميگیرد كه مديريت گرايش كارآفرينانه را بپذيرد ( )Benito, 2009با توجه به
تفسیرهاي ارائهشده درخصوص بازارگرايي و گرايش كارآفرينانه ،فرضیة اول اين تحقیق با
هدف اثبات تأثیرگذاري گرايش كارآفريني بر بازارگرايي به قرار زير ارائه ميشود:
فرضیة اول :گرايش كارآفرينانه اثري مثبت بر بازارگرايي بانکها دارد.
عملکرد کسب و کار
بهاشتباه بسیاري بر اين باورند كه عملكرد عبارت است از :سودآوري سازمان .واقعیت آن است
كه عملكرد شركت بسته به نوع سازمان ،تفكرات مديريت ،فلسفة وجودي و رسالت سازمان،
شرايط محیطي و موارد بیشمار ديگري بررسي و اندازه گیري ميشود؛ از اين رو براي اين
منظور از شاخصها و معیارهاي متعددي بهره گرفته ميشود .پژوهشگران در مطالعات مربوط
به عملكرد بازرگاني مؤلفههاي مختلفي را براي سنجش آن به كار بردهاند (كفاشپور و نجفي
سیاهرودي ،)3111 ،چرا كه میان محققان درخصوص انتخاب معیار سنجش عملكرد توافقي
وجود ندارد (رضايي دولتآبادي و خائف الهي  .)3112 ،بر اين اساس ،عملكرد كسبوكار از
سه جزء تشكیل شده است كه عبارتند از :عملكرد بازار ،عملكرد مشتري و عملكرد مالي .در
عملكرد مشتري بر وفاداري و رضايت مشتري ،و در عملكرد بازار بر مقدار فروش ،رشد فروش
و سهم بازار و در عملكرد مالي بر سود ،حاشیة سود و میزان بازگشت سرمايه تأكید ميشود.
پژوهشگران بازاريابي از معیارهاي فوق به طور مكرر استفاده كردهاند .پژوهشهاي متعدد هم
نشاندهندۀ روايي و پايايي آن است ( .)Idar & Mahmood, 2012در اين پژوهش نیز از سه
)1. Jaworski and Kohli (1993
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معیار عملكرد بازار ،عملكرد مشتري و عملكرد اقتصادي براي سنجش عملكرد بانکها استفاده
ميشود.
تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد
مفهوم گرايش كارآفرينانه صرف نظر از نوع و اندازۀ آن حائز اهمیت است .نتايج اين مطالعات
تأثیر گرايش كارآفريني را در افزايش عملكرد به طور گسترده به اثبات رساندهاند (2013
3
 .)Dada & Watson,در يک تحلیل چندگانه از  23مقاله در سال  ،2113راچ و همكاران
نشان دادند كه به طور معمول همبستگي مثبت تقريباً بزرگي میان گرايش كارآفرينانه با
عملكرد شركتها با توجه به مقدار رشد و سودآوري وجود دارد ( & 2012 Terry, Mousa
 .)Wales,در مطالعهاي كه در سال  2131فرانک و همكاران 2در صنعت الكترونیک استرالیا
انجام دادند ،گرايش كارآفريني با تأكید بر سه عنصر اصلي خود (نوآوري ،پیشگامي و
ريسکپذيري) رابطهاي مثبت را با عملكرد كسبوكار به نمايش گذاشت .ارزيابي
شركتهاي كوچک و متوسط ( 1)MSEدر شمال شرق چین نیز در سال  2132نشان ميدهد
كه گرايش كارآفرينانه اثري مثبت بر عملكرد تجاري آنان داشته است (Zhang & 2012
 .)Zhang ,اين شواهد نشان ميدهد كه كارآفرين بودن سازمان به عملكرد بهتر منجر ميشود
( )Hughes & Morgan, 2008; Fox, 2005; Ranyan, 2008; Slotwinski et al., 2010اين
در حالیست كه نتايج برخي مطالعات تجربي حاكي از آن است كه بین گرايش كارآفرينانه و
عملكرد ارتباطي ضعیف و حتي منفي وجود دارد (.)Strong, 2003; Matsuno et al., 2002
با توجه به شرايط مؤسسات ،ابعاد گرايش كارآفرينانه ممكن است در يک بعد خاص از
عملكرد به نتايجي مطلوب و در ابعاد ديگر به عملكرد نامطلوب منجر شود .در هر حال ،ارتباط
ابعاد گرايش كارآفرينانه و عملكرد (مالي و غیر مالي) در انواع مختلف سازمانها و شركتها
از جمله دانشگاهها ( ،)Fox, 2005شركتهاي نوپا در مراكز رشد ( & Hughes
 ،)Morgan,2008كسبوكارهاي كوچک ( ،)Ranyan et al., 2008شركتهاي تولیدي
( ،)Slotwinski, 2010شركتهاي تجاري و بانکها تأيید شده است (رضوي و همكاران،
 .)3131بر اين اساس ،فرضیة دوم تحقیق ارائه ميشود:
1. Rauch., Wiklund,. Lumpkin and Frese
2. Frank,. Kessler and Fink
3. Medium-Sized Enterprises
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فرضیة دوم :گرايش كارآفرينانه اثري مثبت بر عملكرد بانکها دارد.
تأثیر بازارگرایی بر عملکرد
بازارگرايي يكي از تئوريهاي مهم در بازاريابي شناخته شده است .بازارگرايي داراي مزاياي
رقابتي است و ميتواند شاخصي مهم براي اندازهگیري عملكرد باشد؛ از اين رو ،تحقیقات در
خصوص آثار و اهمیت بازارگرايي در دهههاي گذشته افزايش يافته است (.)Oyeniyi, 2012
مطالعه بر روي رابطة بین بازارگرايي و عملكرد نیز يک زمینة تحقیقاتي مورد توجه است.
شواهد عیني در مورد رابطة بین بازارمحوري و عملكرد نشان ميدهد كه اين دو عامل به
يكديگر وابستهاند .در سال  ،2132در پژوهشي جیوتي و شارما 3به ارزيابي تأثیر بازارگرايي بر
عملكرد در يكي از استانهاي هند پرداختند .دادههاي تحقیق از مديران مديريت ارشد،
كارمندان و مشتريان نمايشگاه خودروهاي مختلف جمعآوري شد .نتايج حاصل از مدلسازي
معادلة ساختاري نشان داد كه رابطة معنيداري بین بازارگرايي و عملكرد كسبوكار وجود
دارد .در اين مطالعه ،آثار غیر مستقیم جهتگیري بازار بر عملكرد كسبوكار نیز از طريق
رضايت كاركنان و رضايت مشتري آشكار شد ( .)Jyoti & Sharma, 2012در همین سال
( ،)2132چارلز و همكاران 2به بررسي اثرگذاري بازارگرايي بر عملكرد شركتهاي تولیدي
در كنیا پرداختند .تحلیل رگرسیون حاصل از اطالعات جمعآوريشده ناشي از توزيع 327
پرسشنامه میان مديران شركتهاي تولیدي ادعاي فوق را تأيید كرد (.)Charles et al., 2012
در مطالعهاي ديگر ( ،)2132با هدف بررسي رابطة بین بازارگرايي و عملكرد كسبوكار،
دانشگاههاي خصوصي در كشور بنگالدش ارزيابي شدند .دادههاي اين پژوهش از اعضاي
هیئتعلمي  32دانشگاه خصوصي در بنگالدش جمعآوري شد .تعداد  132نفر از اعضاي هیئت
علمي دانشگاهها پرسشنامههاي طراحيشده را پاسخ گفتند .چهار معیار عملكرد (رشد دانشجو،
سهم بازار ،تدريس و كیفیت خدمات و عملكرد كلي) ،براي بررسي ارتباط آنها با بازارگرايي
به كار گرفته شد .در نهايت ،آزمون رگرسیون نشان داد كه تمامي اين چهار معیار عملكرد از
نظر آماري رابطه و اثري مثبت و معنيدار با بازارگرايي در دانشگاههاي خصوصي بنگالدش
دارند ( .)Zebal et al., 2012لیو و همكاران 1در سال  2131دريافتند كه  16مقاله از 11
1. Jyoti and Sharma
2. Charles,. Joel & Cheruiyot
3. Lio,. Chang,.Wu and Katrichis
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مقالهاي كه به آزمون رابطة بین جهتگیري بازار و عملكرد پرداختهاند اين رابطه را اثبات
كردهاند .آنها نشان دادند كه بازارگرايي به شیوههاي مختلف به ويژه هنگامي كه فرهنگ
سازمان تغییر مييابد يا خواستههاي مشتريان متفاوت ميشود ،عملكرد را تحت تأثیر قرار
ميدهد ( .)Lio et al., 2011سابرامانیان ،)2131( 3در تحقیقي به بررسي رابطة بازارگرايي و
عملكرد كسبوكار در  323بیمارستان مراقبتهاي ويژه در آمريكا پرداخته است .در اين
تحقیق ،براي سنجش بازارگرايي از مقیاس ساختاريافتة  MKTORاستفاده شده است و
عملكرد كسبوكار با معیارهاي رشد درآمد ،بازگشت سرمايه و حاشیة سود ارزيابي شده
است .پس از آزمون فرضیهها ،نتايج تحقیق نشاندهندۀ رابطهاي مثبت بین بازارگرايي و
عملكرد كسبوكار در اين بیمارستان ها بود ( .)Subramanian , 2012با توجه به مطالعات
متعددي كه اين ارتباط را تأيید كردهاند ،فرضیة سوم تحقیق به قرار زير ارائه ميشود:
فرضیة سوم :بازارگرايي اثري مثبت بر عملكرد بانکها دارد.
تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد و ارائة مدل مفهومی
تحقیقات مختلف نشان ميدهند كه گرايش كارآفرينانه و بازارگرايي تأثیر مثبتي بر عملكرد
2
تجاري دارند و همكاري بین آنها عملكرد و كارايي شركت را تعیین ميكند .ايدار و محمود
در سال  2133به بررسي نقش میانجي بازارگرايي در رابطة میان گرايش كارآفرينانه و عملكرد
در كسبوكارهاي كوچک و متوسط در مالزي پرداختند .براي گردآوري دادههاي الزم به
منظور تحلیل معادالت ساختاري  126پرسشنامه جمعآوري و تحلیل شد .يافتهها نشان داد كه
رابطة معنيداري بین گرايش كارآفرينانه و عملكرد و همچنین بین بازارگرايي و عملكرد
وجود دارد ،در حالي كه نقش میانجيگر گرايش بازار در رابطة بین گرايش كارآفرينانه و
عملكرد نیز آشكار شد( .)Idar & Mahmood , 2011گونزالز و همكاران 1در سال  2113به
بررسي ارتباط میان گرايش كارآفرينانه ،بازارگرايي و عملكرد كسبوكار در مناطق اجتماعي
و اقتصادي محروم در اتحادية اروپا پرداختند .همة پرسشنامهها با استفاده از دادههاي نظرسنجي
از  311شركت واقع در منطقة لئون كشور اسپانیا جمعآوري شد .نتايج تحلیل نشان داد كه
ارتباطي قوي بین گرايش كارآفريني و جهتگیري بازار وجود دارد؛ همچنین آشكار شد كه
1. Subramanian
2. Idar and Mahmood
3. Gonzalez-Benito,. Gonza´lez-Benito and Gallego
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هردو جهتگیري رابطهاي قوي با عملكرد دارند ،در حالي كه تأثیر همزمان آنها روي
عملكرد كمي تعديل و كاهش مييابد ()Benito et al., 2009؛ بنابراين نیاز است كه بررسي
شود بازارگرايي تا چه حد به عنوان يک متغیر واسطه در رابطة بین گرايش كارآفريني و
عملكرد تجاري تأثیرگذار است
( .)Idar & Mahmood, 2011پرسش مهم و اساسي تحقیق اين است كه با وجود رابطة غیر
مستقیم و رابطة مستقیم بین گرايش كارآفرينانه و بازارگرايي ،نقش يا سهم هريک از عوامل
(يعني گرايش كارآفرينانه و بازارگرايي و همینطور گرايش كارآفرينانه با توجه به نقش
واسطهاي بازارگرايي) در عملكرد كسبوكار چیست؟ براي پاسخ به پرسش اصلي تحقیق ،با
مرور ادبیات مختلف دربارۀ روابط میان بازارگرايي و گرايش كارآفرينانه و عملكرد ،چارچوب
زير در اين زمینه طراحي و ارائه شد .اين مدل از سه دسته متغیر اصلي تشكیل شده كه عبارتند از:
 .3متغیر مستقل :گرايش كارآفرينانه (نوآوري ،ريسکپذيري ،استقالل ،رقابت تهاجمي و
پیشگامي)؛  .2متغیر میانجي :بازارگرايي (مشتريگرايي ،رقیبگرايي و هماهنگي بین وظیفهاي) و
 .1متغیر وابسته :عملكرد كسبوكار (عملكرد بازار ،عملكرد مشتري و عملكرد اقتصادي).

استقالل

ریسکپذیری

پیشگامی

رقابت تهاجمی

نوآوری

گرایش کارآفرینی
عملکرد بازار
عملکرد مشتری

عملکرد

بازارگرایی

عملکرد اقتصادی
مشتریگرایی

هماهنگی بین
وظیفهای

شکل .1چارچوب مفهومی تحقیق

رقیبگرایی
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روششناسی تحقیق
از آنجا كه هدف تحقیق تعیین روابط علي میان متغیرهاي گرايش كارآفرينانه ،بازارگرايي و
عملكرد است ،اين تحقیق از نظر هدف ،كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطالعات ،توصیفي
 همبستگي و بهطور مشخص مبتني بر روششناسي الگويابي معادالت ساختاري است .در اينپژوهش ،تحلیلهاي آماري با استفاده از تحلیل عاملي تأيیدي ،روش تحلیل مسیر و با نرمافزار
لیزرل انجام گرفته است .لیزرل شامل دو الگوي اندازهگیري و الگوي ساختاري است .الگوي
اندازهگیري (تحلیل عاملي تأيیدي) از يک سو مشخص ميكند كه چگونه متغیرهاي نهان بر
حسب متغیرهاي قابل مشاهده سنجیده ميشود و اعتبار و روايي آنها به چه میزان است و از
سوي ديگر ،الگوي ساختاري (تحلیل مسیر) روابط علّي (تأثیر) بین متغیرهاي نهان را در
چارچوب مفهومي تحقیق مشخص ميكند .جامعة آماري تحقیق حدود  611نفر ،شامل رؤساي
شعب ،معاونان شعبه و رؤساي بخشهاي مختلف بانکها (مانند رئیس صندوق ،رئیس
اعتبارات و غیره) از هفت بانک دولتي و چهار بانک خصوصي استان گیالن هستند .از آنجا كه
تعداد مديران بانکها محدود و در حدود  611نفر است ،با استفاده از جدول مورگان تعداد
نمونهها  212نفر تعیین و پرسشنامة پژوهش (ابزار گردآوري دادهها) به صورت طبقهاي میان
آنان توزيع و دريافت شد .پرسشنامهها به شرح جدول زير توزيع شده است:
جدول  .1نحوة توزيع پرسشنامهها در بین بانكها
رديف

نام بانك

تعداد نمونه

1

بانك سپه

21

2

بانك ملت

33

3

بانك صادرات

28

4
5
6

بانك تجارت
بانك ملی
بانك مسکن

36
25
27

7
8

بانك كشاورزي
بانك رفاه كارگران

22
26

9
11

بانك پارسیان
بانك پاسارگاد

8
4

11

بانك اقتصاد نوين

4
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در اين پرسشنامه ،كه مشتمل بر  17پرسش است ،براي اندازهگیري بازارگرايي از پرسشنامة
نارور و اسالتر با  33پرسش ،براي اندازهگیري گرايش كارآفريني از پرسشنامة هاگس و

مورگان ( )2111با  32پرسش و براي اندازهگیري عملكرد بانک از پرسشنامة كاماررو 3و
هاگس و مورگان ( )2113با  33پرسش استفاده شده است .مقیاس اندازهگیري مؤلفههاي
پرسشنامة مذكور مقیاس لیكرت 2است (از خیلي مخالفم تا خیلي موافقم) .اعتبار محتواي اين
پرسشنامه را كارشناسان و مديران بانکها و اساتید دانشگاه بررسي كردند و در نهايت اعتبار

محتوايي و سازهاي پرسشنامه تأيید شد؛ همچنین براي محاسبة پايايي پرسشنامة طراحيشده از
روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است .به منظور محاسبة پاياني پرسشنامه ،قبل از توزيع نهايي
آن 21 ،عدد پرسشنامه میان نمونههاي آماري توزيع شد كه در نهايت به كمک نرمافزار
 SPSS17مقدار آلفاي كرونباخ به دست آمد .نتايج ضريب پايايي محاسبهشده براي هريک از
ابعاد تحقیق نشان ميدهد كه پرسشنامة فوق از اعتبار كافي برخوردار است.
جدول  .2پايايی ابزار تحقیق
متغیرها

استقالل

ريسكپذيري

پیشگامی

رقابت تهاجمی

نوآوري

مشتريگرايی

هماهنگی

رقیبگرايی

عملکرد بازار

عملکرد مشتري

عملکرد اقتصادي

تعداد

3

3

3

3

3

4

3

4

4

3

4

پرسش
آلفاي

1/73 1/76

1/85

1/72

1/71

1/88

1/79

1/55

1/83

1/78

1/77

كرونباخ

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

توصیف دادههاي گردآوريشده نشان ميدهد كه  231نفر ( )%31از پاسخگويان را مردان و
تنها  36نفر ( )%7را زنان تشكیل دادهاند .از حیث تحصیالت نیز اغلب مديران داراي مدرک
كارشناسي ارشد بودهاند كه تعداد اين افراد  331نفر و  12درصد كل جمعیت مورد مطالعه را
تشكیل دادهاند .از نظر سابقه نیز  23درصد مديران سابقهاي بیش از  32سال داشتند.
1. Camarero
2. Likert
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آزمون فرضیات

در روش معادالت ساختاري ،زماني يک الگو از برازش مناسب برخوردار خواهد بود كه
 RMRو  RMSEAپايیني داشته باشد و نیز شاخصهاي  AGFI, CFI, NNFI, GFIآن از 31
درصد بیشتر باشد .چنانچه مقادير بحراني ضرايب مسیر از عدد  2بزرگتر و از عدد -2
كوچكتر باشد ،براي تأثیرگذاري در الگوي تحقیق معنادار است .بررسي نتايج آزمون برازش
مدل مفهومي نشان داد كه الگوي پژوهش از وضعیت مناسبي برخوردار است؛ همچنین نتايج
تحلیل عاملي تأيیدي معادالت اندازهگیريشده مربوط به سازههاي تحقیق و شاخصهاي
بهدستآمده ( RMSEA=1/111و  P-value=1/173و  CFI= 1/31و  NFI =1/36و
 )GFI= 1/32نشاندهندۀ برازش مطلوب مدل اندازهگیري است؛ به ديگر سخن ،تمامي ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهايي كه براي سازههاي گرايش كارآفريني ،بازارگرايي و عملكرد تعريف
شدند مناسب هستند و به لحاظ تجربي ميتوانند متغیرهاي مذكور را تبیین و اندازهگیري كنند.
در مورد گرايش كارآفريني ،متغیر آشكار نوآوري ( )1/33بیشترين نقش را در اندازهگیري آن
ايفا ميكند .در مورد بازارگرايي ،متغیر آشكار مشتريگرايي با بار عاملي  1/11و در مورد
عملكرد كسبوكار بیشترين نقش را عملكرد مشتري با بار عاملي  1/13ايفا ميكند .اين
محاسبات در شكل  2ترسیم شده است.

شکل  .2تخمین استاندار مدل (مدل اصلی تحقیق)
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به منظور نشاندادن معناداري هركدام از پارامترهاي مدل از آمارۀ  Tاستفاده ميشود .اين
آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به خطاي انحراف معیار آن پارامتر به دست ميآيد كه بايد
قدر مطلق آن از  2بزرگتر باشد تا اين تخمینها از لحاظ آماري معنادار شود .با توجه به
خروجي لیزرل ،میزان قدر مطلق  tمحاسبهشده در همة متغیرها بزرگتر از  2است؛ بنابراين همة
تخمینهاي ارائهشده از لحاظ آماري معنادارند؛ به بیاني ديگر ،تمامي بارهاي عاملي مرتبط با
سازۀ عوامل سازماني و گرايش به كارآفريني در سطح اطمینان  32درصد معنادارند.

شکل  .3ضرايب مقداري مدل

در فرضیة اول ،ادعا شده بود گرايش كارآفريني اثري مثبت بر بازارگرايي بانکها دارد.
نتايج نشان ميدهد كه ضريب اثرگذاري مستقیم گرايش كارآفريني بر بازارگرايي  1/62بوده
و چون مقدار ضريب معنيداري اين رابطه  1/72و بزرگتر از  2است (عدد معناداري معموالً
 3/36يا  2در نظر گرفته ميشود) است بنابراين ميتوان نتیجه گرفت گرايش كارآفريني بر
بازارگرايي بهطور مستقیم اثرگذار است و ميتواند به افزايش آن در بانک منجر شود؛ بنابراين
فرضیة اول اين مطالعه تأيید ميشود .فرضیة دوم نیز تأثیر مثبت گرايش كارآفريني بر عملكرد
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بانکها را بیان ميكرد .ضريب  βمحاسبهشده  1/23و آمارۀ محاسبهشدۀ مربوط به اين فرضیه
 2/37و بیشتر از  2است؛ از اين رو گرايش كارآفريني اثري مثبت و مستقیم بر عملكرد بانکها
دارد .تأثیر غیر مستقیم گرايش كارآفريني بر عملكرد با درنظرگرفتن نقش میانجي و واسطهاي
بازارگرايي در اين رابطه  1/62 × 1/61 = 1/21است كه نشان ميدهد كارآفريني بهواسطة
بازارگرايي نیز ميتواند بر عملكرد اثرگذار باشد؛ همچنین مقدار بهدستآمده بیشتر از اثر
مستقیم گرايش كارآفريني بر عملكرد است و بنابراين بازارگرايي ميتواند تأثیر گرايش
كارآفريني بر عملكرد را تقويت كند .فرضیة سوم نیز تأثیر مثبت بازارگرايي را بر عملكرد
بانکها آزمود .ضريب  β = 1/61محاسبهشده كه نشان از تأثیر بازارگرايي بر عملكرد دارد و
مقدار آمارۀ  T =1/22نیز معناداري رابطه و فرضیة ارائهشده را تأيید كرد.
بحث و نتیجهگیري
در بانکها ،كه روابطي متقابل و متعدد با مشتريان و بازارهاي مالي و غیر مالي دارند ،مقولة
بازارگرايي ميتواند به منظور بهبود عملكرد اين مؤسسات كمکكننده و اثرگذار باشد.
بازارگرايي از طريق پاسخگويي به نیازهاي بیانشدۀ مشتريان به صورت مستقیم ميتواند به
نوآوري در محصول و فرايند منجر شود كه خود بعدي بسیار مهم در گرايش كارآفرينانه
است؛ افزون بر اين بازارگرايي به صورت غیر مستقیم و از طريق رفتارهاي مبتني بر
ريسکپذيري ،نوآوري ،پیشفعالي (پیشگامي) ،استقاللگرايي و رقابت تهاجمي ميتواند
نیازها و خواستههاي پنهان و بیاننشدۀ مشتريان را شناسايي و بر اين اساس در محصول و فرايند
خود نوآوري ايجاد كند؛ بنابراين گرايش كارآفرينانه با نگاه بازارمحور ميتواند پوياتر و
تأثیرگذارتر عمل كند .اين مطالعه نیز شواهدي تجربي در مورد وجود رابطة میان گرايش
كارآفريني ،بازارگرايي و عملكرد ارائه كرد .به دلیل اينكه پذيرش كارآفريني و بازارگرايي
بهعنوان بخشي از فرهنگ سازماني مستلزم تالشهاي بسیار است ،درک ارتباط اين
جهتگیريها به منظور پیادهسازي و كاربردشان براي عملكرد ضروري است .تحلیلهاي ما بر
وجود ارتباط میان كارآفريني و بازارگرايي تمركز داشت .هردو جهتگیري سطوح مشاركت
را با يكديگر سهیم كرد و در اين بین بازارگرايي پیادهسازي كارآفريني را تسهیل بخشید.
هركدام از اين جهتگیريها ميتواند به صورت جداگانه در نظر گرفته شود كه البته نتايج
تحلیل ما پیشنهاد ميكند كه هردو جهتگیري در كنار يكديگر به كار گرفته شوند .نتايج اين
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پژوهش با تحقیقات اندكي كه در اين زمینه صورت پذيرفتهاند همگام و همراستاست .گونزالز
و همكاران ( )2113نیز با مطالعة  311شركت به نتايج مشابهي دست يافتند .تقيزاده و همكاران
( )3132نیز با مطالعة الگوي فوق در صنعت بیمة كشور دستاوردهاي فوق را تأيید كردهاند.
پیشنهادها
با توجه به نتايج اين تحقیق ،پیشنهادهاي زير به منظور بهبود عملكرد بانکها ،به قرار زير ارائه
ميشوند:
 .3بانکها بايد سعي كنند ساختارهاي غیر رسمي و نامتمركز را جايگزين ساختارهاي
سنتي كنند تا بتوانند گرايش به كارآفريني را افزايش دهند و در نتیجه بتوانند پاسخگويي سريع
و مناسب به نیازهاي مشتريان داشته باشند؛ از اين رو پیشنهاد ميشود براي تقويت گرايش به
كارآفريني در بانکها قوانین و مقررات كم شود و موانع ارتباطات و تبادل اطالعات به حداقل
برسد؛
 .2به دلیل اهمیت نوآوري و ابتكار عمل در استفاده از فرصتها و غلبه بر چالشهاي رقبا،
ريسکپذيري مديران بانکها بايد افزايش يابد تا بتوانند پاسخگوي نیازهاي متغیر و متنوع
مشتريان باشند و از فرصتهاي محیطي به نحو مناسب بهرهبرداري كنند؛
 .1تعارض عاملي بازدارنده در مسیر توسعة گرايش به كارآفريني در نظام بانكي كشور
است كه براي رفع آن كاركنان را بايد به بحث درخصوص مسائل كاري تشويق كرد تا
نظراتشان را به نحو مناسب به يكديگر منتقل كنند ،اهداف و منافع واحدهاي كاري با يكديگر
و نیز با اهداف كلي سازمان همسو شود و فضاي باز گفتوگو در همه حال وجود داشته باشد.
اين امر ميتواند گرايش به كارآفريني در بانکها را تسهیل كند؛
 .2به بانکها پیشنهاد ميشود رويههاي مناسبي را براي مديريت منابع انساني به كار گیرند و
در راستاي جهتگیري مناسب و بهتر در بازار و به تبع آن بهبود عملكرد از فناوريهاي
پیشرفته استفاده كنند و با بهرهگیري از اين فناوريها خدمات نوين و متمايزي ارائه دهند؛
 .2بانکها ضعفهاي مربوط به رقیبگرايي در حوزۀ فرهنگ بازارگرايي را از طريق
همگامساختن ارائة خدمات بانكي با تكنولوژي روز ،سرعت در معرفي خدمات جديد ،معرفي
خدمات بانكي قابل اعتماد ،ايجاد تصوير متمايز از آن و بهبود خدمات فعلي نسبت به رقبا با
هدف پیشگامي در بازار خدمات بانكي برطرف كنند.
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