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چکیده
در چند دهة اخیر تحقیقات مختلفی در حوزة گرایش کارآفرینانة سازمانی صورت گرفته است .نتیجة این تحقیقات،
کشف ابعادی مانند ریسکپذیری ،نوآوری و پیشگامی بوده است که با اثرگذاری بر قابلیتهایی مانند یادگیر ی،
نوآوری و کیفیت ،به مزیت رقابتی سازمان تبدیل میشوند .از سوی دیگر ،مطابق مبانی نظری ،دستیابی به مزیت رقابتی
توسط یک شرکت ،بهیقین بر تحقق عملکرد مثبت آن تأثیرگذار است؛ بنابراین ،با هدف شناسایی جایگاه گرایش
کارآفرینانة سازمانی در تحقق مزیتهای رقابتی ،بررسی گسترده ای در ادبیات موضوع صورت گرفت و پس از
برگزاری یک جلسه گروه کانون ،شش عامل اصلی مدل مزبور مشخص شد .برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی اولیه،
از تکنیک مدلسازی ساختاری  -تفسیری استفاده شد .در این راستا ،نظر  17نفر از خبرگان صنعت بانکداری کشور
اخذ شد .نتایج نشان می دهد درحالیکه گرایش کارآفرینانة سازمانی بههمراه منابع در دسترس و بی اطمینانیهای
محیطی ،بهعنوان زیربنای تحقق مزیت رقابتی عمل میکنند ،گرایش کارآفرینانة سازمانی ،دارای تأثیر مستقیم و مثبت
بر منابع در دسترس بانکها برای تبدیل آنها به مزیت رقابتی است .درضمن ،عامل اندازه ،نقشی تعدیلکننده در مدل
دارد .مدل نهایی تحقیق ،بر اهمیت جایگاه گرایش کارآفرینانة سازمانی در بانکها ی تجاری داللت دارد و توجه ویژة
مدیران ارشد را به این حوزه جلب میکند.
واژه های کلیدی :صنعت بانکداری،گرایش کارآفرینانة سازمانی ،مدلسازی ساختاری -تفسیری ،مزیت رقابتی.
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مقدمه
کسبوکار در دنیای امروزی ،از حالت سادة گذشته به فعالیتی کامالً حرفهای و نیازمند دانش و
آگاهی وسیع در زمینههای مختلف اقتصادی ،مالی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،زیستمحیطی،
رفتار سازمانی ،رفتار مصرفکننده و  ...تبدیل شده است (آکر و همکاران .)1386 ،محیط متالطم و
متغیر شرکتها  -که ویژگی اصلی آن  ،جهانیشدن بازارها ،تغییر نیازهای مشتریان و افزایش رقابت
در بازار محصوالت است  -شرکتها را مجبور میسازد تا پیوسته بهدنبال بهبود عملکرد خود باشند.
در این عرصة رقابت ،شرکتها بهدنبال کسب مزیتهایی هستند که نهتنها برای شرکت ایجاد
ارزش میکنند ،بلکه امکان کپیبرداری و تقلید از آنها توسط رقبا دشوار است

(& Barney

.)wright,1997
بنابراین ،برای تحقق هدف رشد (بلندمدت و پایدار) در سهم بازار ،شرکت به شناسایی،
ایجاد یا بهبود و توسعة دارایی ها ،مهارتها و سایر منابعی که به کسبوکارش مربوطاند ،نی از
دارد و در ای ن زمینه بای د این گونه فعالیتها ی رقبا را نی ز خنثی کند ( )Harris, 2001؛ بنابراین،
مالحظه میشود که سودآوری بلندمدت و پایدار شرکت ها  ،در گرو رشد بلندمدت و پایدار
آنها و این امر نیز در گرو دستیابی به مزایای رقابتی پایدار است (  .)Feng, 2010این موضوع،
بهویژه برای بانک های تجاری  -که هدف اصلیشان برخورداری از عملکردهای موفق مالی در
قالب سودآوری و رشد است  -اهمیت بسیار دارد (  ،)Yee-kwong Chan,1999زیرا مدیران
ارشد و سهامداران این بانکها  ،زمانی می توانند به سودآوری و رشد سازمان خود امیدوار
باشند که این سودآوری و رشد ،مستمر باشد و در بلندمدت نیز ادامه یابد (،)Hoon Kim, 2011
اما باید توجه کرد که امروزه ارزیابی عملکرد بانکها محدود به عملکرد مالی نیست ،بلکه
عملکرد غیرمالی آن ها نیز اغلب بررسی و ارزیابی میشو د .شاخص هایی مانند سطح
رضایتمندی و وفاداری مشتریان یا سطح کیفیت و سرعت فرایندهای داخلی  ،برای ارزیابی
عملکرد غیرمالی بانکهای تجاری بهکار میرو ند (  .)Zhang & Li, 2009تحقق عملکردهای
غیرمالی موفق  ،بهویژه در صنعت بانکداری  -که یکی از مهمترین صنایع خدماتی در همة
کشورها محسوب میشود  -بهدلیل نقش برجسته و متمایز کارکنان و مشتریان (بهعنوان
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مهمترین آمیختههای بازاریابی خدمات) ،همواره مورد توجه مدیران بانکها بوده است.
همان طور که ذکر شد ،دستیابی به عملکردهای موفق مالی و غیرمالی نیز محقق نمیشود  ،مگر با
دستیابی به مزیت یا مزیتها ی رقابتی توسط بانکها  .واژ ة مزیت رقابتی  ،اولینبار در سال
 1980توسط مایکل پورتر ارائه شد و خود وی از توسعه دهندگان این مفهوم و از نظریهپردازان
اصلی در حوزة مزیت رقابتی پایدار بوده است .شرکتها زمانی موفق به خلق مزیت رقابتی
میشوند که در زنجیرة ارزش خود بتوانند با خلق روشها ی نوین ،ارزش بیشتری را برای
مشتریان خود خلق کن ند (  .)Porter, 1990گرایش کارآفرینی سازمانی ،از طریق تأثیر بر
یادگیری سازمانی و بهدنبال آن تأثیر بر نوآوری در خدمات و تولیدات ،سبب خلق مزیت
رقابتی پایدار میشود (.)Salunke et al., 2011
تحقیق داخلی یا خارجی که صرفاً از منظر گرایش کارآفرینان ة سازمانی به موضوع مزیت
رقابتی پرداخته باشد  ،ب هندرت انجام شده است .همچنین ،تحقیقی که از مدل مفهومی و
تکنیک آماری تحقیق حاضر برای تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در خلق ،حفظ و
بهبود مزیت رقابتی به عنوان عام لی مهم و اثرگذار بر عملکرد بانکها استفاده کرده باشد ،انجام
نشده است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سه نگرش درمورد فرایند خلق ،حفظ و بهبود مزیت رقابتی در سازمانها وجود دارد:
نگرش ساختار صنعت  :1از دهة  ،1960چارچوبی به نام تجزیه و تحلیل ضعفها ،قوتها،
فرصتها و تهدیدها  2برای تدوین راهبردها در شرکتها بهکار میرود که بیان میکند شرکتها
با بهرهمندی از قدرتهای داخلی ،به فرصتهای محیطی پاسخ میدهند .درعینحال ،تهدیدهای
بیرونی را خنثی میکنند و از ضعفهای داخلی اجتناب میورزند .بدین ترتیب ،راهبردهایی را
اجرا میکنند تا مزیت رقابتی پایدار بهدست آورند (  .)Sheehan, 2007در این نگرش ،ساختار و
ویژگیهای صنعت ،تعیینکنندة جهتگیری شرکت است .دو فرض اساسی در این نگرش
1. Industry structure view
2. SWOT
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عبارتاند از اینکه شرکتها در یک صنعت دارای منابع و توانمندیهای مشابه و همگناند .این
منابع و توانمندیها ،قابلانتقال بین شرکتهاست و آنها می توانند منابع و توانمندیها را در بازار
عوامل تهیه کن ند (  .)Barney, 1991مطابق این نگرش ،هر شرکت باید راهبرد یا راهبردهای
مناسب و مربوط به کسبوکار خود را شناسایی ،انتخاب ،اجرا و کنترل کند تا به مزیت رقابتی
دست یابد (  .)Hoon Kim et al, 2011در این زمینه ،مدل مؤلفههای راهبردی پورتر ()1985
بهعنوان یک مدل کلی و مشهور مطرح است که دارای پنج مؤلفة مهم ( درواقع ،همان راهبردهای
عمومی پورتر) شامل تمایز ،تمرکز ،کاهش هزینهها ،رهبری بازار و پیشروبودن است.
نگرش منبعمحور  :1منابع (دارایی ها و مهارت های) کلیدی مزیتهای رقابت ی ،عبارتاند
از ابعاد مختلف یک سازمان که می توان با بهبود وضعیت ،توسعه و تقویت آن ها و
زیرمجموعه هایشان ،آن ها را به عنوان مزیت رقابتی سازمان به بازار معرفی کرد و به اصطالح به
برگ برندة سازمان در رقابت با رقبا تبدیل ساخت (  .)Fahy, 2002طی تحقیقات مختلف ،اثر
یکی ،تعدادی یا تمامی این منابع بر مزیت رقابتی و عملکرد در صنایع متفاوت نقد شده است
(.)Fahy, 2002
نگرش رابطها ی  :2مدل های رابطهای و شبکها ی مزیت رقابتی پایدار ،بر روابط بیرون از
مرزهای سازمان بهعنوان عاملی مهم در دستیابی به عملکردهای مطلوب مالی و غیرمالی تأکید
دارند (  .)Lavie, 2006مفاهیم روابط با سایر رقبا ،مدیریت ارتباط با تأمینکنندگان  3مواد و
کاالها ،اتحادهای راهبردی ،مدیریت ارتباط با مشتریان  ،4رایزنی های دولتی ،سرمایة رابطها ی،
سرمایة اجتماعی و ...همگی در این حوزه مطرح شدهاند (  .)Gu lati, 2000این مدلها تبیین
ضرورتا از طریق روابط شبکهای یا به طور دقیق تر ،از طریق
ً
میکنند که سودهای بلندمدت،
منابعی که بهطور عمی ق در روابط بینشرکتی نهادینه شدهاند ،حاصل می شود

( Duschek,

 .)2004درادامه ،برخی تحقیقات قبلی مرتبط با حوزة تحقیق ،ذکر میشود.

1. Resource-based view of the firm
2. Relational view
)3. Supplier relationship management (SRM
)4. Customer relationship management (CRM
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اصو الً هدف از اجرای راهبرده ای رقابتی ،دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ب ه تبع آن،
تقویت عملکرد تجاری است (  .)Bharadwaj et al.,1993در سال  ،1993بیهاردوج و همکاران
در بررسی مهارتها ی تمایز سازمانی و منابع مزیت رقابتی در صنایع خدماتی  ،با لحا ظکردن
متغیرهای تعدیلگری مانند ویژگیهای خدمات ،ساختار صنعت خدماتی و ویژگی های
شرکتهای نمون ة مورد مطالعه ،متمرکز شد ند ،مدل مفهومی خود را ارائه کردند و آن را
آزمودند.
گاپتا  1و همکاران ( )2001به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه بانکهای مختلف ،برای
سادهتر و بهترکردن عملیات و خلق مزایای رقابتی ،از فناوریهای جدید بهره میگیرند .محققان از
یک چارچوب مفهومی راهبرد عملیات  -که شامل چهار عنصر اساسی شامل مأموریت ،شایستگی
متمایز ،اهداف و سیاستها و خطمشیها است  -برای بحث دربارة کاربردهای مدیریتی
فناوریهای جدید که توسط مدیران بانکهای مختلف بهکار برده میشود ،استفاده کردهاند .نتایج
نشان داد که عملیاتها باید بهعنوان یک وظیفه و نقش راهبردی در بانکها شناخته شوند و
سرمایهگذاری در فناوریهای جدید باید بهطور راهبردی ،برای تقویت تصمیمگیریهای عملیاتی
گوناگون مانند کیفیت ،فرایندها ،قابلیتها و تسهیالت ،جهتدهی شوند.
 در چند دهة اخیر  ،شناسایی و ارزی اب ی ویژگی های شرکتها ی بازارمحور به موضوع2

غالب در تحقیقات بازاریابی راهبردی تبدیل شده است (  .)Weerawardena, 2004ویراواردنا

( ،)2004به بررس ی و مطالعة نقش قابلیت یادگیری مبتنیبر بازار و همچنین قابلیت بازار در خلق
مزیت رقابتی در حوزة راهبرد رقابتی نوآورانه پرداخت .نتایج نشان داد که کارآفرینی  ،عاملی
مهم در شکل گیری مزیت رقابتی است  .هنگامیکه توجه به قابلیتهای یادگیری مبتنیبر بازار
و بهبود آن ،به ارتقا ی درجة نوآور ی درون سازمانها منجر میشود ،بازاریابی قادر به خلق
مزیت رقابتی میشود.
در میان تحقیقات داخلی نیز پژوهش سنجقی و همکاران ( ) 1392به بررسی تأثیر گرایش
کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در مراکز پژوهشی دولتی مستقر در شهر تهران پرداختند .این
1. Gupta
2. Weerawardena
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تحقیق ،با استفاده از روش مدل یابی معادل ههای ساختاری نشان داد که رابطهای مستقیم و قوی
بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی وجود دارد.
مدل مفهومی و فرضیهها
تبیین فرضیة  .1گرایش کارآفرینانة سازمانی ،بر منابع دردسترس بانکها ،برای تحقق
مزیت رقابتی ،اثر مثبت دارد.

خطرپذیری ،گرایش نوآوری و پیشگامی ،سه بعد اساسی کارآفرینی هستند که میلر و فریسن

1

( )1978به آن ها اشاره میکنند .میلر ( )1983با مر ور ادبیات موضوع کارآفرینی ،فعالیتهای
یک شرکت را با این ابعاد کارآفرینی سنجیده است« :شرکت کارآفرین ،شرکتی است که به
نوآوری در زمینة محصول  -بازار میپردازد  ،سرمایهگذاریها ی مخاطره آمیز انجام می دهد و
همواره در زمینة اقدا مهای نوآورانه پیشتاز است .چنین شرکتی رقبای خود را مغلوب میکند ».
گرایش کارآفرینی ،سبب بهبود عملکرد شرکتها ،هم از ابعاد غیرمالی و هم از جنبة صرف
عملکرد مالی میشود ( )Wiklund & Shepherd, 2005؛ بنابراین ،خطرپذیری ،گرایش نوآوری
و پیشگامبودن ،شرکتهای کوچک را جلوتر از رقبا نگه می دارد .مزیت رقابتی ناشی از
گرایش نوآوری نیز پایدار است  .درنتیجه ،ارزش آ ن را دارد که شرکت های کوچک روی آن
سرمایهگذار ی کنند .نکت ة مغفول در ابعاد گرایش نوآوری ،توجه به مقول ة فرصت است .زمانی
این مقوله ،عاملی کلیدی در موفقیت کارآفرینانه محسوب می شد ؛ برای مثال ،به نظر استونسن

2

( )1983کارآفرینی عبارت است از« :مدیریت پیگیری فرصت ها بدون استفاده از منابع موجود »،
اما پیش از آنکه بتوان یک فرصت را پیگیری کرد ،باید آن را تشخیص داد .کرزنر )1973( 3
اولین کسی بود که اهمیت کشف فرصتها در کارآفرینی را تشخیص داد« :کارآفرینان با
استفاده از نبود موازنهها ی اقتصادی  ،فرصت ها را تشخیص میدهند و از آن ها استفاده میکنند.
آنها قادرند چیزهایی را بفهمند و تشخیص دهند که دیگران نمی توانند».

1. Miller and Friesen
2. Stevenson
3. Kirzner
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با توجه به تحقیقات گستردها ی که طی دهه های اخیر در زمینة نقش گرایش کارآفرینانة
سازمانی در عملکرد سازمانهای گوناگون صورت پذیرف ته است
;Lu mp kin & Dess, 2001

(Camison & Lopez, 2011

; ،)Lu mpkin & Dess, 1996گرایش کارآفرینانة سازمانی (بهعنوان

سازة جدید) با توجه به نقش و تأثیرگذار ی فزایندة آن در موفقیت و دوام سازمانها ی امروزی،
بهویژه سازمانها ی خدماتی مانند بانکها ،به عنوان متغیر مستقل اثرگذار بر مزیت رقابتی  ،در
مدل مفهومی اولیه منظور شده است.
تبیین فرضیة  .2اندازة بانکها و بیاطمینانیهای محیطی ،بر فرایند تحقق مزیت
رقابتی بانکها ،اثر تعدیلکننده دارند.

سازهها ی انداز ة بانک و بیاطمینانیها ی محیطی نیز بهدلیل تأثیراتی که عموماً بر ساختار
بانک ها و همچنین نحوة رفتار مشتریان بانک ها دارند ،بهعنوان متغیرهای تعدیلکنندة مزیت
رقابتی ،در مدل مفهومی اولیه وارد شدهاند .در تحقیقات مشابه نیز این امر مشاهده میشود
(et al, 2010; Cao & Zhang, 2011; Bobillo et al, 2010

.)Jaakkola

بیاطمینانیهای محیطی

مزیت رقابتی

عملکرد بانک

)(CA

منابع در دسترس بانک

گرایش کارآفرینانة سازمانی
)(E-O

اندازة بانک

شکل  .1مدل مفهومی اولیة تحقیق

روش تحقیق
تحقیق حاضر پیمایشی است و جامعة آماری آن ،مشتمل بر خبرگان مربوط به موضوع کارآفرینی
و صنعت بانکداری است .شایان ذکر است که تمامی خبرگان ،ضمن برخورداری از دانش
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مربوط به مقولههای کارآفرینی و صنعت بانکداری ،در رشتههای مدیریت مالی ،بازرگانی،
کارآفرینی ،حسابداری و اقتصاد تحصیالت دانشگاهی داشتهاند .در راستای اعتبارسنجی مدل
مفهومی اولیة تحقیق و تعیین اولویت متغیرها ،از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده
شده است .مدلسازی ساختاری تفسیری ،تکنیکی مناسب برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر دیگر
عناصر است (آذر و بیات .)1387 ،این تکنیک ،ترتیب و جهت روابط پیچیدة میان عناصر یک
سیستم را بررسی میکند (آذر و همکاران . )1387 ،سیج ،مدلسازی ساختاری تفسیری را در سال
 1977ارائه کرد (آذر و بیات)1387 ،؛ بهعبارت دیگر ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،فرایندی
متعامل است که در آن ،مجموعهای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل
سیستماتیک جامع ،ساختاربندی میشوند .این تکنیک ،کمک بسیاری به برقراری نظم در روابط
پیچیدة میان عناصر یک سیستم ،تشخیص روابط درونی متغیرها و تجزیه و تحلیل تأثیر یک متغیر
بر متغیرهای دیگر میکند .همچنین این روش ،سطح عناصر یک سیستم اقدام را اولویتبندی و
تعیین میکند که برای مدیران ،در اجرای بهتر مدل طراحیشده کمک شایانی بهشمار میرود
(آذر و همکاران .)1387 ،مطابق این روش ،مراحل زیر به ترتیب اجرا شد:
 .1شناسایی ابعاد مختلف مدل مفهومی اولیة تحقیق  :در این راستا ،ابتدا از طریق مطالعة دقیق
و جامع مبانی نظری مر بوط به حوزة مزیت رقابتی ،عملکرد و گرایش کارآفرینانة
سازمانی  ،متغیرهای مستقل ،وابسته  ،میانجی و تعدیلگر ،شناسایی و تعریف شدند .سپس
با برگزاری جلس ه میان پنج نفر از خبرگان  ،هماندیش ی درمورد مدل ،متغیرها و روابط
آنها صورت گرفت ،ب هنحویکه مدل مفهوم ی اولیه در شکل  ، 1منتج از این جلسه

است و پرسشنامه براساس آن تهیه و تدوین شد.
 .2تشکیل ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها براساس نتایج مرحلة اول و استفاده از
این ماتریس در قالب یک پرسشنامه برای توزیع در میان خبرگان و متخصصان مورد
نظر :پرسشنامة مزبور ،درنهایت توسط  17نفر از  20نفر خبرة دانشگاهی و حرفهای،
بر اساس دستورالعمل مربوط تکمیل شد .پس از گردآوری پرسشنامهها ،ماتریس
ساختاری نهایی روابط درونی متغیرها ،براساس میزان فراوانی مشترک هر عالمت (،V

تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانة سازمانی در تحقق مزیتهای رقابتی …

241

 X ،Aو  )Oو سپس برگزاری یک جلس ة دیگر ،متشکل از پنج نفر از خبرگان ،برای
تأیید نتایج نهایی مندرج در ماتریس مزبور استخراج شد.
 .3تشکیل ماتریس دستیابی ،براساس ماتریس ساختاری نهایی استخراجشده از مرحلة قبل:
با تبدیل عالئم روابط حاصل در ماتریس ساختاری نهایی ،به اعداد صفر و یک،
برحسب قواعد مربوطه ،ماتریس دستیابی استخراج شد.
 .4تعیین روابط ،سطح و اولویت متغیرها و ترسیم مدل  :در این مرحله ،دادهها ی ماتریس
دستیابی نهایی  ،به نرمافزار مدلساز ی ساختاری تفسیری وارد شدند و سطح متغیرها
مشخص شد  .با تعیین روابط و سطح متغیرها می توان آن را به شکل مدلی ترسیم کرد
که در قالب شکل  2در بخش یافتهها به آن پرداخته میشود.
یافتهها
در روش مدلساز ی ساختاری تفسیری  ،متغیرها را براساس اولویت  ،از سطح باال به پایین مرتب
میکنند .همان طور که در شکل  2دیده می شود  ،در پژوهش حاضر ،متغیرها در سه سطح قرار
گرفتهاند  .عملکرد در باالترین سطح قرار گرفته است  ،بدینمعنا که تمامی تالشها ی نهادی،
درجهت تحقق عملکرد مالی و غیرمالی بهتر است .متغیرهای گرایش کارآفرینان ة سازمانی و
منابع دردسترس بانک ،با یکدیگر ارتباط دارند (قرارگرفتن دو متغیر در یک کادر بهمعنای
وجود ارتباط بین آن هاست) و در پایینترین سطح قرار گرفتهاند ،بدینمعنا که زیربنای تحقق
عملکرد مطلوب ،ضرورت وجود گرایش کارآفرینانة سازمانی برای بهرهبردار ی مناسب از
منابع دردسترس بوده است .همچنین ،متفاوت با آنچه در مدل مفهومی اولیة تحقیق پیشنهاد
شده بود ،متغیر بیاطمینانی محیطی ،نه به عنوان یک متغیر تعدیلگر ،بلکه بهعنوان یک متغیر
مستقل و بدون داشتن ارتباط با دو متغیر دیگر سطح سوم ،دارای اثر مستقیم بر منابع دردسترس
بانک هاست که این امر ،میزان اهمیت ثبات شرایط کالن حاکم بر فضای کسبوکار بانک ها
برای تحقق عملکرد مناسب آن ها را نشان میدهد  .دو متغیر انداز ة بانک و مزیت رقابتی نیز که
در سطح میانی قرار گرفتهاند  ،در تعامل با یکدیگرند (نقش تعدیلگر متغیر انداز ة بانک تأیید
میشود ) ،از متغیرهای زیربنایی تأثیر پذیرفتهاند و بر متغیر نهایی تأثیر می گذارند  .متغیرهای
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گرایش کارآفرینانة سازمانی و منابع بانک نیز با یکدیگر در ارتباطاند و به عنوان متغیرهای
زیربنایی ،از طریق تأثی ر بر متغیر مزیت رقابتی ،بر عملکرد بانکها اث ر میگذار ند  .این روند،
فرضیة اول تحقیق را تأیید میکند.
همچنین ،در مدل ترسیمشده قابل مشاهده است که متغیر اندازة بانک با متغیر مزیت رقابتی ،در
تعامل است ،درحالیکه متغیر بیاطمینانیهای محیطی در سطح دیگری قرار گرفته و بر متغیرهای
سطح میانی اثر مستقیم دارد؛ بنابراین ،درمورد فرضیة دوم ،اگرچه جایگاه متغیر اندازة بانک را
می توان بهعنوان تعدیلکنندة متغیر مزیت رقابتی تأیید کرد ،نمی توان چنین جایگاهی را برای متغیر
بیاطمینانیهای محیطی متصور بود .بیاطمینانی محیطی ،بهعنوان متغیری زیربنایی در سطح سوم
مدل شناسایی شده که البته با سایر متغیرهای موجود در این سطح در ارتباط نیست ،اما بهعنوان
متغیری مستقل (و نه تعدیلکننده) ،بر متغیرهای سطح دوم و بهتبع آن بر عملکرد تأثیرگذار است.
این امر ،نشاندهندة نقش مهم این متغیر در فرایند خلق مزیت رقابتی و تحقق عملکرد موفق در
بانکهاست؛ بنابراین ،بخشی از فرضیة دوم تأیید و بخشی از آن رد و تصحیح میشود.

شکل  .2نمودار بهدستآمده از نرمافزار مدلسازی ساختاری تفسیری
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در تکنیک مدلسازی ساختاری  -تفسیری ،برای تحلیل دقیقتر چگونگی (جهت و شدت)
ارتباط متغیرهای مدل ترسیمی ،از ماتریس و نموداری با عناوین «ماتریس قدرت هدایت (نفوذ)
و وابستگی» (شکل  )3و «نمودار قدرت هدایت (نفوذ) و وابستگی» (شکل  )4اس تفاده میشود.
شکل  .3ماتریس درجة قدرت هدایت (نفوذ) و وابستگی متغیرها
 .1گرایش کارآفرینانه سازمانی

 .2منابع دردسترس بانک

 .3مزیت رقابتی

 .4بی اطمینانیهای محیطی

 .5اندازة بانک

 .6عملکرد بانک

 .1گرایش کارآفرینانة سازمانی
 .2منابع بانک
 .3مزیت رقابتی
 .4بیاطمینانیهای محیطی
 .5اندازة بانک
 .6عملکرد بانک
میزان وابستگی

قدرت رهبری (نفوذ)

متغیرهای مدل

1
1
0
1
0
1
4

1
1
0
1
1
1
5

1
1
1
1
1
0
5

0
0
0
1
0
0
1

1
1
1
0
1
0
4

1
1
1
1
1
1
6

5
5
3
5
4
3

6

III

5

5
4
3

3
I

II

قدرت نفوذ

6

2

1

Iv

4

زیاد

2
1

6

5

4

3

2

1

میزان وابستگی
زیاد

کم

شکل  .4نمودار قدرت هدایت (نفوذ) و وابستگی متغیرها

کم
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همانطورکه در شکل  4مالحظه میشود ،هیچیک از متغیرهای مدل در بخش اول ( )Iقرار
نمیگیرند .این امر ارتباط قوی متغیرها با یکدیگر را در مدل مزبور نشان میدهد .شایان ذکر
است متغیرهایی که در این بخش قرار میگیرند ،ارتباط اندک و ضعیفی با یکدیگر دارند و آن ها
را متغیرهای غیرمتصل به سیستم مینامند .دومین بخش ( )IIمربوط به متغیرهای وابسته است که
قدرت هدایت کم و وابستگی زیاد دارند .عوامل زیادی در ایجاد متغیرهای این دسته دخالت
دارند  ،درحالیکه خود آنها کمتر زمینة ایجاد سایر متغیرها را فراهم میکنند .متغیرهای مزیت
رقابتی و عملکرد ،در این دسته قرار میگیرند که اگرچه درجة وابستگی آنها بسیار باالست ،از
قدرت رهبری نسبتاً متوسطی نیز برخوردارند .این امر نشان میدهد که تعامل سایر متغیرهای مدل،
درنهایت ،به مزیت رقابتی و عملکرد ختم میشود ،اما درهرحال  ،خود این نتایج مجدداً طی یک
فرایند بازخوردی ،بر سایر متغیرهای مدل نیز تأثیرگذارند .سومین بخش (  ،)IIIمتغیرهای متصل
هستند که هم قدرت رهبری زیاد و هم درجة وابستگی شدید دارند .این متغیرها غیرایستا هستند،
زیرا هرنوع تغییر در آنها ،بر سیستم تأثیر میگذارد و درنهایت ،بازخورد سیستم نیز این متغیرها
را دوباره تغییر میدهد .همان طورکه در نمودار دیده میشود ،قدرت رهبری و وابستگی
متغیرهای موجود در این طبقه نیز با یکدیگر متفاوت است .متغیرهای گرایش کارآفرینانة
سازمانی و منابع بانک  ،باالترین قدرت رهبری را دارند که این امر  ،بیانگر نقش برجست ة آنها در
زمینهسازی برای ایجاد سایر متغیرهای مدل است ؛ بهعبارت دیگر ،این متغیرها بهعنوان زیربنای
مدل عمل میکنند .درهرحال ،این متغیرها درجة وابستگی بیشتر از متوسط نیز دارند که این امر
نشانگر تأثیرپذیری این دو متغیر از سایر متغیرهای منظورشده در مدل مفهومی اولیة تحقیق حاضر
یا سایر متغیرهای پنهانی است که در این پژوهش ملحوظ نشدهاند  .منابع بانک  ،بهدلیل
برخورداری از باالترین قدرت رهبری و شدیدترین درجة وابستگی ،شاخصترین متغیر بخش
سوم است و این امر ،جایگاه ویژة متغیر منابع بانک در تحقق مزیت رقابتی در صنعت بانکداری را
نشان میدهد .این یافته با اغلب یافتههای تحقیقات گذشته در صنایع مختلف در حوزة مزیت
رقابتی و عملکرد همراستاست .چهارمین بخش ( ،)Ivشامل متغیرهای مستقل است؛ متغیرهایی که
قدرت رهبری قوی ،اما وابستگی بسیار ضعیف دارند  .متغیرهایی نیز که در این دسته قرار
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میگیرند ،به عنوان زیربنای تحقق مدل شناخته میشوند ،اما تأثیرپذیریشان از سایر عوامل مدل،
بسیار ناچیز یا صفر است .متغیر بیاطمینانی محیطی  -که بر ویژگیهای خاص سطح ملی داللت
دارد  -در این دسته قرار میگیرد .این امر ،نقش مهم و تأثیرگذار این متغیر در تحقق سایر
متغیرهای مدل و درنهایت ،تحقق مزیت رقابتی و مدل عملکرد را نشان میدهد .در اینجا ذکر این
نکته ضروری است که متغیر بیاطمینانی محیطی ،تنها متغیری است که جایگاه آن در مدل
ترسیمی استخراجی ،در مقایسه با جایگاه آن در مدل مفهومی اولیة تحقیق ،تغییر کرده است.
دلیل این تغییر جایگاه ،ممکن است به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی حاکم بر فضای صنعت
بانکداری در کشور مربوط باشد .شاخصهای بیاطمینانی محیطی عبارتاند از :میزان تغییرات
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در سطح کالن ،میزان پیچیدگی روابط درون صنعت بانکداری و
میزان فراوانی منابع .با توجه به اینکه درمورد هر یک از شاخصهای مذکور ،وضعیت ایران
متفاوت با سایر کشورهاست ،در صنعت بانکداری ایران ،آثار این شاخص بر منابع دردسترس
بانکها ،جدی تر و فراتر از صرف تعدیل است.
نتیجهگیری
عملکرد مالی و غیرمالی موفق  ،همواره از اساسی ترین دغدغهها ی کارآفرینان و مدیران ار شد
سازمانها بوده است .هدف اصلی این پژوهش ،تبیین جایگاه گرایش کارآفرینان ة سازمانی در
تحقق مزیت رقابتی و به تبع آن ،عملکرد موفق در صنعت بانکداری است .در این پژوهش
تالش شده تا این تحقیق نیز مانند سایر مطالعات گذشته در حوزة مزیت رقابتی ،در پیشبرد
مباحث دانشگاهی نقش داشته باشد  .این امر از طریق تبیین جایگاه گرایش کارآفرینان ة سازمانی
در ایجاد ،حفظ و بهبود مزیت رقابتی و عملکرد در صنعت بانکداری ،تحقق یافته است .نتایج
اینگونه مطالعات ،ما را در زمینة عواملی که باید اندازهگیری شوند ،یاری میکند

( (Matti

 .Jaakko la et al., 2010مدل کلی ارائه شده در این تحقیق ،با یافتهها ی اغلب تحقیقات مشابه در
زمینة مزیت رقابتی و عملکرد که طی سال های گذشته و ب هروشهای متفاوت در صنایع
مختلف صورت پذیرفتهاند ،تطابق بسیار دارد

(; Murray et al., 2010; Matti Jaakkola et al.,

Fahy, 2002; Bharadwaj et al., 1993; Harris & Ogbonna, 2010; Salunke et al., 2011
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 ،)2001اما در پژوهش حاضر ،جایگاه عناصری مانند گرایش کارآفرینانة سازمانی و عوامل
محیطی ،در تعامل با منابع دردسترس بانک ها و همچنین نحو ة تعامل خود این عوامل با
یکدیگر ،برای تحقق عملکرد موفق ،بهنحو دقیقتری مشخص و عرضه شده است .نتایج
پژوهش حاضر نیز حکایت از تأثیر مستقیم و مثبت گرایش کارآفرینان ة سازمانی بر منابع
دردسترس بانکها برای تبدیل آنها به مزیتها ی رقابتی دارد که این امر ،به طور غیرمستقیم
در تحقق عملکردهای مالی و غیرمالی مطلوب بانک ها نیز تأثیرگذار است؛ برای نمونه ،لتیشیا
سانتوز ویجاند  1و همکاران ( ،)2011به بررسی نقش و تأثیرات متغیر یادگیری سازمانی
(بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای گرایش کارآفرینانة سازمانی) بر اتخاذ راهبرد های
رقابتی و در پی آن ،تأثیر بر عملکرد شرکت پرداختند .بهعقیدة آن ها ،قابلیت سازمانها برای
یادگیری ،یک قابلیت کلیدی راهبردی برای موفقیت در بازارها ی پیشرفته و نوین امروزی
است .روش تحقیق آنها  ،مدلیابی معادالت ساختاری بود که روابط مدنظر در مدل مفهومی
اولیه را تأیید میکند .تحقیق سالونک3 2و همکاران ( )2011از طریق مصاحبه با  13نفر از
مدیران ارشد اجرایی شرکت های خدماتی برتر نیز مشخص کرد که شرکت های خدماتی
دارای گرایش کارآفرینانه ،قابلیتهای پویایی را تشویق میکنند و توسعه می دهند که به
نوآوری بیشتر برای آنها منجر میشود و همین امر زمینة تحقق و حفظ مزیتهای رقابتی را
برای این دسته شرکتها فراهم میسازد.
در اغلب تحقیقات گذشته که در مورد ارتباط میان مزیت رقابتی و عملکرد صورت پذیرفته
است ،نقش ابعادی مانند بیاطمینانیها ی محیطی و اندازه  ،بهعنوان متغیرهای تعدیلکننده به-
اثبات رسیده است؛ برای نمونه ،متی یاکوال 5 3و همکاران ( ،)2010تأثیر بازاری ابی راهبردی و
عملکرد تجاری را بر عملکرد شرکتهای مهندس ی فعال در سه کشور اتریش ،آلمان و فنالند
بررسی کردند .در این تحقیق  ،نقش ویژگی ها و پویا ییها ی خاص هریک از کشورها  ،بهعنوان
متغیر تعدیلکننده در مدل تعامل میان بازاری اب ی راهبردی و عملکرد شرکتها ملحوظ شده
1. Maita Leticia Santos-Vijande
2. Salunke
3. Matti Jaakkola
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است .درنهایت ،تفاوت در برخی نتایج در بین سه کشور مورد مطالعه ،به ویژگی های خاص
ساختاری و فرهنگی هر کشور نسبت داده شده است ؛ بهعبارت دیگر ،نقش تعدیلگر
بیاطمینانی ها ی محیطی اثبات شده است .در تحقیق بابیلو  1و همکاران در سال  2010در بین
 1500شرکت صنعتی مختلف در کشورهای آلمان ،فرانسه ،دانمارک ،انگلیس و اسپانیا ،نقش
عوامل محیطی سطح ملی و سطح نهادی ،به عنوان عوامل تعدیلکننده در ارتباط میان درجة
جهانیشدن شرکتها و عملکرد موفق آنها تأیید شده است .در پژوهش حاضر ،اگرچه
همچنان نقش این عامل در تأثیرگذاری بر تحقق مزیتها ی رقابتی و عملکرد تأیید میشود،
این نقش به عنوان متغیری مستقل تأیید شده است و نه یک متغیر تعدیلگر .دلیل این تغییر
جایگاه ،ممکن است به شرایط خاص سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فضای
کشور ایران مربوط باشد که سبب شده است بیاطمینانیها ی محیطی ،نقشی جدیتر و
مستقل تر را در فرایند اثرگذاری بر منابع دردسترس بانکها ،برای تبدیل آنها به مزیتهای
رقابتی در صنعت بانکداری کشور ایفا کند .درمورد عامل اندازه ،مانند سایر تحقیقات مشابه
قبلی ،در تحقیق حاضر نیز نقش تعدیلگر اندازة بانک ها در فرایند تحقق و استمرار مزیتهای
رقابتی تأیید میشود؛ برای نمونه ،کائو و ژانگ  )2011(3 2در بررسی مزیتهای تشریک مساعی
و عملکرد شرکتها  ،در تمامی روابط متصور در مدل مفهومی تحقیق خود ،از جمله رابطة
میان تشریک مساعی تأمینکنندگان و مزیت ناشی از آن ،رابط ة میان تشریک مساعی
تأمینکنندگان و عملکرد شرکت و رابط ة میان مزیتهای ناشی از تشریک مساعی و عملکرد
شرکتها ،عامل انداز ة شرکت را به عنوان متغیر تعدیلگر درنظر گرفتند که این نقش در تمامی
روابط مذکور تأیید شد.
نتایج این پژوهش ،مدیران ارشد بانکها را از برخی ابعاد اصلی و مهم برای مدیریت
بازاریابی راهبردی مؤثرتر در بانکها مطلع میسازد؛ یعنی به مدیران بانکها ،مسیر عملکرد موفق
را نشان میدهد .مطابق مدل ترسیمی استخراجشده ،ابعاد مدل مفهومی اولیة تحقیق ،در سه سطح
قرار گرفتهاند  .سطوح بهدستآمده در تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری ،بیانگر ترتیب و
1. Bobillo
2. Cao and Zhang
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توالی ابعاد از نظر اجرایی شدن هستند (از سطح سوم به سطح اول) .در سطح سوم ،دو بعد گرایش
کارآفرینانة سازمانی و منابع دردسترس بانک (داراییها و توانمندیها) ،هم بر یکدیگر اثرگذار ند
و هم بهطور همزمان بر مزیت رقابتی تأثیر میگذارند .درواقع ،دو بعد مذکور ،بهعنوان پیشنیاز و
سنگ بنای خلق ،حفظ و بهبود مزیت رقابتی در بانکها عمل میکنند .در کنار این ابعاد و بهطور
مستقل ،عوامل خاص محیطی قرار دارند که جایگاه این بعد د ر مدل ترسیمی بهدستآمده از این
ت حقیق نیز ممکن است برای مدیران بانکها قابل تأمل و جذاب باشد؛ بهعبارت دیگر ،یافتههای
این تحقیق ،نقش خاص و زیربنایی متغیر بیاطمینانیهای محیطی بر مزیت رقابتی در بانکها را
نشان میدهد؛ بنابراین ،توجه ویژه به این عامل را می طلبد .در سطح دوم مدل ترسیمی ،دو بعد
مزیت رقابتی و انداز ة بانک قرار گرفتهاند  .این یعنی ابعاد مذکور ،نقش پل ارتباطی را بین عوامل
زیربنایی و تحقق عملکرد موفق بازی میکنند .از سوی دیگر ،این ابعاد بهطور مستمر در تعامل با
یکدیگر نیز هستند؛ بنابراین ،مدیران باید بر جنبههای متفاوت قابلیت دسترسی بانک برای مشتریان
نظارت مستمر داشته باشند و آن را دستور کار خود قرار دهند  .بهدلیل استفاده از تکنیک
مدلسازی ساختاری تفسیری در این تحقیق ،دادههای مورد نیاز برای انجام تجزیه و تحلیل و
استخراج مدل ترسیمی ،از طریق اخذ دیدگاههای تعداد محدودی خبرگان دانشگاهی و حرفهای
مطلع از صنعت بانکداری ایران جمعآوری شده است؛ بنابراین ،تحلیل این پژوهش ،مبتنیبر
دادههای گردآوریشده از ادراکهای متفاوت خبرگان است و نه از دادههای عینی و واقعی که
ممکن است در برخی موارد ،بهدلیل دخالت سالیق یا تعصبات شخصی خبرگان  ،تغییر یافته
باشند .پژوهش حاضر ،در صنعت بانکداری و در داخل کشور انجام شده است و تعمیم نتایج آن
به سایر صنایع یا صنعت بانکداری در سایر کشورها  -که محیطهای کالن اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی متفاوتی دارند  -چندان قابلاتکا نیست .در این تحقیق ،مانند اغلب تحقیقات مشابه ،از
دادههای مقطعی  1برای آزمون مدل مفهومی استفاده شد .اگرچه جمعآوری نظرات مدیران
شرکتها ،سخت و پرهزینه است ،جمعآوری داده از مدیران در طول زمان نتایج غنیتری
بهدنبال دارد (  .)Feng et al., 2010در پژوهشها ی آینده می توان اعتبار یافتههای این تحقیق را از
1. cross-sectional data
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طریق جمعآوری دادهها ی سریهای زمانی  1از خبرگان دانشگاهی و حرفهای مربوط به صنعت
بانکداری سنجید .مطالعة نقش سایر متغیرهای مهم تأثیرگذار بر مزیت رقابتی در بانک ها نیز به
ارائة مدلی جامعتر منجر میشود .درپایان ،پیشنهاد میشود برای آزمون صحت وسقم مدل
ترسیمی تحقیق حاضر و درجة قابلیت اتکا به یافتههای آن ،تحقیقات مشابهی ب ههمین روش ،در
سایر صنایع یا صنعت بانکداری سایر کشورها ،بهویژه کشورهای پیشرفته در حوزة بانکداری از
قبیل آمریکا ،انگلیس و سوئیس انجام گیرد.

1. Time-series data
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