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 دهیچک

 با سويهچند يتعامل در و وسیع اي گستره در كه است اقتصاد در نوين اي پديده كارآفريني
 از قیتحق نيا. كنديم فايا ها سازمان عملكرد يارتقا و بهبود در كنندهتعیین ينقش ييبازارگرا

 پژوهش اين انجام از هدف. ستا يفیتوص نوع از ،روش ثیح از و يكاربرد ،هدف ثیح
 ریمتغ عنوان هب ييبازارگرا گرفتننظردر با هابانک عملكرد بر نانهيكارآفر شيگرا ریتأث ابييارز

 يگردآور يبرا. شد نيتدو هیفرض سه منظور، نيا به. است ریمتغ دو نيا بین رابطة در میانجي
 بعد 33 در پرسش 17 يحاو استاندارد ياپرسشنامه از ها،هیفرض آزمون منظور به الزم اطالعات
 عنوان هب الن،یگ استان سطح در يخصوص و يدولت يهابانک رانيمد از نفر 212 نیب و استفاده
 و يعامل لیتحل روش از ها هیفرض آزمون و هاداده لیتحل براي. شد عيتوز ،قیتحق يآمار جامعة
 بر ييبازارگرا ریتأث ديیتأ ضمن قیتحق هاي فرضیه آزمون جينتا. شد گرفته بهره ریمس لیتحل

 و میمستق صورت هب عملكرد و نانهيكارآفر شيگرا بین طوركلي هب كه داد نشان عملكرد
 متغیر و دارد وجود معناداري رابطة زین میمستق ریغ طور هب و بازارگرايي واسطة به طور نیهم

 . گذارديم بسزايي تأثیر رابطه اين بر ييبازارگرا
 

 نانهيكارآفر شيگرا ،عملكرد ،ييبازارگرا :يدیکل هاي واژه
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 مقدمه

تركوتاه حال در خدمات و محصوالت اتیح چرخة كه ييجا امروز، كاروكسب طیمح در
 و ينوآور ،يريپذسکير نيكارآفر مؤسسات يبرا ،است نامشخص ندهيآ منافع و شدن
 جاديا و داريپا يرقابت تيمز تداوم يبرا اين، بر افزون ؛است مهم اریبس بازار در ييجو سلطه
 ديبا و باشند بازار يهاازین يپاسخگو بهتر شانيرقبا با سهيمقا در ديبا مؤسسات ،شتریب منافع
 يبرا را هاارزش نيبهتر بتوانند كه يطور ؛كنند ينیبشیپ يدرستبه را بازار راتییتغ بتوانند
 از گذر و يجهان تحوالت عيسر شيافزا با .(,.Joo et al 2012) سازند فراهم خود انيمشتر
 و هافرصت از نهیبه استفادۀ براي ديجد هاياستراتژي به توجه ،ياطالعات جامعة به يسنت جامعة
 به شيگرا امروزه و است كرده تحول به ملزم شیپ از شیب را مؤسسات د،يجد هايارزش
 وجود ضرورت .شوديم محسوب هاسازمان در ديجد هاياستراتژي از يكي ينيكارآفر
 حس د،يجد رقباي شيافزا يعني ياساس ازین سه از زین ينيكارآفر به شيگرا استراتژي

 به هاآن اقدام و كاري روهايین نيبهتر خروج و يسنت تيريمد هايوهیش به اعتمادي يب
 يارتباط و ياطالعات هاييفناور گسترش انیم نيا در و گرفته تئنش مستقل ينيكارآفر

 با ،ریاخ يهاسال در .(3131 همكاران، و زادهعباس) است داشته ريیچشمگ شيافزا شرفتهیپ
 يهابانک يبرخ شدنيخصوص مضاعف طور هب و يمال مؤسسات و هابانک تعداد شيافزا
 يهابانک از ياریبس. است شده جاديا رانيا يبانكدار صنعت در يديشد يرقابت يفضا ،يدولت
 و وستهیپ كشور يخصوص يهابانک باشگاه به ياساس قانون 22 اصل يسازادهیپ دنبال به يدولت
 كار دستور در را يسازمان ينيكارآفر خود انيمشتر و منابع درصد سهم يارتقا و حفظ يبرا
 تئنش گريد يبرخ و يشگامیپ و ينوآور از برخاسته خدمات نيا از يبرخ .نداداده قرار خود
 يهاتیفعال لیقب نيا وجود با .ستا ييجوسلطه و استقالل ،يريخطرپذ يهاتیقابل از گرفته
 طرح) يخصوص چه و يدولت يهابانک يسو از چه ،رانيا يبانكدار صنعت در نانهيكارآفر
 مطالعات ،...(و مهندسان و پزشكان اصناف، يخدمات يهابسته كشاورزان، از گندم ينقد ديخر
 نظام يسازمان عملكرد نییتب در نانهيكارآفر شيگرا ابعاد نقش يبررس به يمحدود اریبس
 جاديا ،يبانك نظام هايچالش و مسائل كردنبرطرف براي. اند پرداخته كشور يداربانك
 به يابیدست براي اثربخش ييالگو توانديم ينيكارآفر به شيگرا شيافزا براي مناسب هاي نهیزم

 بهبود ت،ينها در و ديجد كاري ندهاييفرا و محصوالت ةارائ و عمل ابتكار نوآوري، اهداف
 رو نيا از رود؛ شمار به ابعاد همة در هابانک عملكرد يارتقا جهینت در و يرسانخدمات تیفیك
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 تیموفق يبرا دو هر ييبازارگرا و نانهيكارآفر شيگرا ،يكنون يرقابت و داريناپا طيشرا در
 تیاهم و نقش تا دارد قصد مقاله نيا ،اساس نيا بر. شونديم محسوب يضرور يامر هاسازمان
  .كند بررسي هابانک عملكرد بر ييبازارگرا واسطة نقش بر دیتأك با را ينيكارآفر شيگرا

 
 قیتحق نةیشیپ و ينظر یمبان بر يمرور

 آن ةدهندلیتشک ابعاد و کارآفرینانه گرایش
 آن در كه شود تعريف فردي كارهايوكسب مالكان و مديران ةمشخص تواندمي كارآفريني
 از يكي. رودمي محیطي ياطمینان بي مصاف به نوآور هايواكنش توسعة با كارآفرين

 به شيگرا دهديم وندیپ سازمان هاياستراتژي به را ينيكارآفر نديفرا كه يمهم هاي دگاهيد
 در توانديم سازمان هر دگاه،يد نيا اساس بر. (3131 همكاران، و زادهعباس)3است ينيكارآفر

 هب. (Lumplin & Dess ,2001) ردیگ قرار نيكارآفر اي فعال تا كارمحافظه اي منفعل از ،يفیط
 شركت کي ايآ كه است نيا درک در يدیكل يمفهوم نانهيكارآفر شيگرا ،يكل طور
 بیشتر .(,Franco & Heiko 2013) ؟ریخ اي است كرده اتخاذ را ينيكارآفر يها تیفعال

 ةگانسه عناصر و دانندمي مركب طبیعتي داراي را كارآفرينانه گرايش  دانشگاهي مطالعات
 2نوآوري .يگامپیش و پذيريريسک  نوآوري،: گیرندمي نظر در آن براي را زير متمايز كلیدي
 آن نتیجة است ممكن كه است خالق فرايندهاي و جديد تجربیات ها،ايده به عالقه شامل
 حمايت به 1پذيريريسک. باشد نو هايتكنولوژي يا جديد خدمات/  محصول ايجاد و توسعه
 براي شدنقدمپیش معناي به نیز 2پیشگامي. دارد اشاره شكست احتمال وجود با هاپروژه از

 2دس و مپكینال. رقباست هايفعالیت بر آمدنفائق و آينده احتمالي رويدادهاي با ههمواج
 اولي .كردند اضافه كارآفريني گرايش عناصر عنوان هب نیز را ديگر عنصر دو (2113)

 ديگري و آمیزمخاطره اقدامات يا جديد هايايده سازيپیاده در 6استقالل اي خودمختاري
 بهبود را جايگاهشان يا كنندمي تالش كه است رقبايي به چالشي نگرش يا 7يتهاجم رقابت

                                                           
1  . Entrepreneurial Orientation 

2. Innovativeness 

3. Risk-taking 

4. Proactiveness 

5. Lumpkin & Dess 

6. Autonomy 

7. Competitive aggressiveness 
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 توسعة به كارآفرين هايشركت خالصه، طور هب. كنند ورود جديد بازارهاي به يا ببخشند
 اما ؛دارند گرايش رقبا بر غلبه و بازار در هافرصت بینيپیش طريق از نوآور و خالق هاي پروژه
 سیاست مبناي بر مخاطره از دوري و تطابق انفعالي، واكنش به كارآفرين غیر هايشركت
 به كارآفرينانه گرايش بعديچند طبیعت  ،اين وجود با ؛دارند تمايل قبار از متابعت و پیروي
 مهرنیرام مقدم، زادهيهاد .(Benito et al, 2009)است مانده باقي بحث قابل يموضوع شكل
 نيا. ندا كرده يبررس را نانهيكارآفر شيگرا و يجانیه هوش انیم ارتباط( 3111) ينیحس و

 و مثبت يارابطه كه داد نشان هاافتهي. رفتيپذ صورت نفت شركت كاركنان انیم در مطالعه
 همكاران، و زادهيهاد) دارد وجود نانهيكارآفر شيگرا و يجانیه هوش يرهایمتغ انیم يقو

 نانهيكارآفر شيگرا يریگاندازه يبرا گريكدي كنار در شاخص پنج نيا مطالعه، نيا در (.3111
 .دنشويم استفاده

 
 آن ةدهندلیتشک ابعاد و بازارگرایی
 سازماني بلوغ ۀدهندانعكاس كه سطحي يا سازمان بالندگي از اي مرحله توان مي را 3بازارگرايي

 سازمان يک توسعة نهايي مرحلة عنوان به بازارگرايي به (2111)2كاتلر. كرد تعريف است
 مختلف يها گرايش ي توسعه امتداد در بازار گرايش كه است معتقد و كرده نگاه بازرگاني
 شامل كه شود تعريف سازماني فرهنگي تواندمي بازارگرايي . است آمده وجود  به بازرگاني
 در بلندمدت سودآوري ةتوسع منظور  هب را مشتريان عاليق كه است اعتقادات از ايمجموعه
 ها،فعالیت از ايمجموعه تواندمي بازارگرايي  ،متناوب طور به. دهدمي قرار نخست اولويت
  بنابراين ؛شود تعريف بازاريابي سازيپیاده طريق از شدههدايت رفتارهاي و فرايندها
 انجام فرهنگي ديدگاه از هم و مديريتي اندازچشم از هم تواندمي بازارگرايي سازي مفهوم
 و يساختار نظر از را ييبازارگرا 1(3331) اسالتر و نارور .(,Lafferty & Hult 2001) پذيرد
 اندكرده میتقس 6يافهیوظ نیب يهماهنگ و 2ييگرابیرق ،2ييگرايمشتر جزء سه به يمفهوم
(2003 Mendez & Rod,). برتر ارزش جاديا يبرا هدف انيمشتر حیصح درک ييگرايمشتر 

                                                           
1. Market Orientation 

2. Kotler 

3. Narver and Slater 

4. Customer Orientation 

5. Competitor Orientation 

6. Interfunctional Coordination 



  ييبازارگرا يانجیم ریمتغ با ها بانک عملكرد بر نانهيكارآفر شيگرا ریتأث 

 

232 

 از. كنند درک يدرستبه را انيمشتر ارزش ۀریزنج هاشركت كه است ازین و است آنان يبرا
 قلمداد هاشركت و هاسازمان ياقتصاد تیموفق يبرا يمهم اهرم يمداريمشتر كه آنجا
 شمار به ييبازارگرا ياصل بعد و كند مي فايا مؤسسات يرقابت قدرت در را يمهم نقش ،شود يم
 يدیكل ۀبالقو و بالفعل يرقبا هاي ضعف و قوت هاشركت تا است يتالش ييگرابیرق. ديآيم

 يهاشركت. باشند داشته يآگاه هاآن بلندمدت يهاياستراتژ و هاتیظرف از و بدانند را خود
 هاي ضعف و ها توانايي و كننديم يابيارز شانيرقبا برابر در را خودشان وستهیپ گرابیرق

 زین يافهیوظانیم يهماهنگ. كننديم دیتقل و يالگوساز هاآن از و شناسنديم را خودشان
 انيمشتر يبرا برتر ارزش جاديا در سازمان ياهيسرما و يانسان منابع هماهنگ يریكارگ هب

 براي برتر ارزش جاديا كه است ذكر شايان. (,Hughes & Morgan 2008) است هدف
 بعديچند تیماه به توجه با. است ييگرابیرق و ييگرامشتري با تنگاتنگ ارتباط در انيمشتر
 راهبرد در مندنظام طور به ديبا واحدها ريسا با يابيبازار متقابل يوابستگ برتر، ارزش خلق
 طور به ديبا بلندمدت سودآوري منظور به كاروكسب کي .شود لحاظ كاروكسب يابيبازار
 ،ييگرامشتري مستلزم امر نيا. كند جاديا خود هدف انيمشتر براي برتر ارزش مستمر
 نيا از ق،یتحق نيا در .(3113 مهرنوش، و زاده آقا) است ايفهیوظ نیب يهماهنگ و ييگرا بیرق
 .شد خواهد گرفته بهره ييبازارگرا سنجش يبرا اریمع سه
 

 بازارگرایی ةکنندنییتع عامل کارآفرینانه گرایش
 دهة دو در عملي صورت هب هم و نظري صورت هب هم بازارگرايي و كارآفريني میان رابطة
 ؛يكديگرند مكمل بازارگرايي و كارآفريني تحقیقات، اين با مطابق. است شده آزموده گذشته

 به رسیدن و بازار در نوآورانه هايفعالیت اهداف به دستیابي براي كارآفريني كه طوري هب
 مرجع و مقدمه كارآفريني كه معتقدند محققان برخي .دارد نیاز بازارگرايي به موفقیت

 روي كارآفريني عناصر ثیرتأ از( 2112)3همكاران و ماتسونو مثال براي ؛است بازارگرايي
 اثبات به را ادعا نيا زین( 2111)2راواردنايو همچون گريد محققان. اند كرده حمايت بازارگرايي
 به كه است هاييشركت نیازمند ورينوآ آنان، نگاه از(. ,Joo et al 2012) اندرسانده

 هايشركت هايفعالیت مشابه نوعي به كه پردازندمي محیط از اطالعات تحلیل و گردآوري

                                                           
1. Matsuno., Mentzer and Ozsomer (2002) 

2. Weerawardena 
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 مناسب و منطقي اقدامات انجام به  پذيريريسک محاسبة و برآورد اين بر افزون ست؛بازارگرا
 مرتبط بازارگرايي با نیز مورد اين كه كندمي كمک بازار تهديدهاي و هافرصت با ههمواج در
 میان معكوس و منفي رابطة وجود (3331)3كوهلي و جاوورسكي ،زمینه اين در. است
 شناسايي شامل پیشگامي اينكه، انتها در .رساندند اثبات به را بازارگرايي و گريزي ريسک
 آوردن،دست هب مستلزم اقدام اين. رقباست از پیش هاآن از منافع كسب و بازار هايفرصت
 شمار به بازارگرايي هايفعالیت همان خالصه طور هب كه است اطالعات به پاسخ و انتشار
 محققان از بسیاري یديتأ مورد نیز است بازارگرايي بر مقدم كارآفريني كه ادعا اين. رود مي
 مورد زماني بازاريابي استراتژي پیگیري ،شودمي پیشنهاد كه طوري هب. است گرفته قرار

 به توجه با (,Benito 2009) بپذيرد را كارآفرينانه گرايش مديريت كه گیردمي قرار حمايت
 با تحقیق اين اول فرضیة ،كارآفرينانه گرايش و بازارگرايي خصوصدر شدهارائه تفسیرهاي
 :شودمي ارائه زير قرار به بازارگرايي بر يكارآفرين گرايش يرگذاریتأث اثبات هدف

 .دارد هابانک بازارگرايي بر مثبت ياثر كارآفرينانه گرايش: اول فرضیة
 

  کار و کسب عملکرد
 است آن واقعیت. سازمان سودآوري :از است عبارت عملكرد كه باورند اين بر بسیاري اشتباهبه
 سازمان، رسالت و وجودي فلسفة مديريت، تفكرات سازمان، نوع به بسته شركت عملكرد كه

 اين براي رو اين از ؛شود مي گیري اندازه و بررسي ديگري بیشمار موارد و محیطي شرايط
 مربوط مطالعات در پژوهشگران. شود مي گرفته بهره متعددي معیارهاي و ها شاخص از منظور
 ينجف و پوركفاش) اندبرده كار به آن سنجش براي را مختلفي هاي مؤلفه بازرگاني عملكرد به
 يتوافق عملكرد سنجش اریمع انتخاب خصوصدر محققان انیم كه چرا ،(3111 ،ياهرودیس

 از وكاركسب عملكرد ،اساس نيا بر. (3112 ، ياله خائف و يآباددولت ييرضا) ندارد وجود
 در. يمال عملكرد و مشتري عملكرد بازار، عملكرد :از عبارتند كه است شده لیتشك جزء سه

 فروش رشد فروش، مقدار بر بازار عملكرد در و ،مشتري تيرضا و وفاداري بر مشتري عملكرد
. شوديم دیتأك هيسرما بازگشت میزان و سود ةیحاش سود، بر يمال عملكرد در و بازار سهم و

 هم متعدد هايپژوهش. اندكرده استفاده مكرر طور به فوق ارهايیمع از يابيبازار پژوهشگران
 سه از زین پژوهش نيا در .(,Idar & Mahmood 2012) است آن ييايپا و ييروا دهندۀ نشان

                                                           
1. Jaworski and Kohli (1993) 
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 استفاده هابانک عملكرد سنجش يبرا ياقتصاد عملكرد و مشتري عملكرد بازار، عملكرد اریمع
 . شوديم

 

 عملکرد بر نانهیکارآفر شیگرا ریتأث
 مطالعات نيا جينتا. است تیاهم حائز آن ۀانداز و نوع از نظر صرف نانهيكارآفر شيگرا مفهوم
 2013) اندرسانده اثبات به گسترده طور به عملكرد شيافزا در را ينيكارآفر شيگرا ریتأث

Dada & Watson,). 3همكاران و راچ ،2113  سال در مقاله 23 از چندگانه لیتحل کي در 
 با نانهيكارآفر شيگرا انیم يبزرگ تقريباً مثبت يهمبستگ معمول طور هب كه دادند نشان

 Terry, Mousa &  2012) دارد وجود يسودآور و رشد مقدار به توجه با هاشركت عملكرد
Wales,). ایاسترال کیالكترون صنعت در 2همكاران و فرانک 2131 سال در كه يامطالعه در 
 و يشگامیپ ،ينوآور) خود ياصل عنصر سه بر دیتأك با ينيكارآفر شيگرا ،دادند انجام
 يابيارز. گذاشت شينما به كاروكسب عملكرد با را مثبت يارابطه( يريپذ سکير

 دهديم نشان 2132 سال در زین نیچ شرق شمال در 1(MSE) متوسط و كوچک يها شركت
 & Zhang 2012) است داشته آنان يتجار عملكرد بر مثبت ياثر نانهيكارآفر شيگرا كه

Zhang ,). شوديم منجر بهتر عملكرد به سازمان بودن نيكارآفر كه دهديم نشان شواهد نيا  
(Hughes & Morgan, 2008; Fox, 2005; Ranyan, 2008; Slotwinski et al., 2010) نيا 
 و نانهيكارآفر شيگرا نیب كه است آن از يحاك يتجرب مطالعات يبرخ جينتا كه ستیحال در

 (.Strong, 2003; Matsuno et al., 2002) دارد وجود يمنف يحت و فیضع يارتباط عملكرد
 از خاص بعد کي در است ممكن نانهيكارآفر شيگرا ابعاد مؤسسات، طيشرا به توجه با

 ارتباط ال،ح هر در. شود منجر نامطلوب عملكرد به گريد ابعاد در و مطلوب يجينتا به عملكرد
 هاشركت و هاسازمان مختلف انواع در( يمال ریغ و يمال) عملكرد و نانهيكارآفر شيگرا ابعاد
 & Hughes) رشد مراكز در نوپا يهاشركت ،(Fox, 2005) هادانشگاه جمله از

Morgan,2008)، كوچک يكارهاوكسب (Ranyan et al., 2008)، يدیتول يهاشركت 
(Slotwinski, 2010)، همكاران و يرضو) است شده ديیتأ هابانک و يتجار يهاشركت، 

 : شوديم ارائه قیتحق دوم فرضیة ،اساس اين بر .(3131

                                                           
1  . Rauch., Wiklund,. Lumpkin and Frese 

2. Frank,. Kessler and Fink 

3. Medium-Sized Enterprises 
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 .دارد هابانک عملكرد بر مثبت ياثر كارآفرينانه گرايش: دوم فرضیة
 

 عملکرد بر ییبازارگرا ریتأث
 يايمزا يدارا ييبازارگرا. است شده شناخته يابيبازار در مهم يهايتئور از يكي ييبازارگرا
در قاتیتحق رو، نيا از ؛باشد عملكرد يریگاندازه يبرا مهم يشاخص توانديم و است يرقابت

 .(,Oyeniyi 2012) است افتهي شيافزا گذشته يهادهه در ييبازارگرا تیاهم و آثار خصوص
 .است توجه مورد تحقیقاتي زمینة يک زین عملكرد و بازارگرايي بین رابطة روي بر مطالعه
 به عامل دو نيا كه دهديم نشان عملكرد و يمحوربازار نیب رابطة مورد در ينیع شواهد

 بر ييبازارگرا ریتأث يابيارز به 3شارما و يوتیج يپژوهش در ،2132 سال در .ندا وابسته گريكدي
 ارشد، تيريمد رانيمد از قیتحق يهاداده .پرداختند هند يهااستان از يكي در عملكرد
 يمدلساز از حاصل جينتا. شد يآورجمع مختلف يخودروها شگاهينما انيمشتر و كارمندان
 وجود كاروكسب عملكرد و ييبازارگرا نیب يداريمعن رابطة كه داد نشان يساختار معادلة
 قيطر از زین كاروكسب عملكرد بر بازار يریگجهت میمستق ریغ آثار مطالعه، نيا در .دارد
 سال نیهم در .(Jyoti & Sharma, 2012) شد آشكار يمشتر تيرضا و كاركنان تيرضا
 يدیتول يهاشركت عملكرد بر ييبازارگرا ياثرگذار يبررس به 2همكاران و چارلز ،(2132)
 327 عيتوز از يناش شدهيآورجمع اطالعات از حاصل ونیرگرس لیتحل. پرداختند ایكن در

 .(,.Charles et al 2012) كرد ديیتأ را فوق يادعا يدیتول يهاشركت رانيمد انیم پرسشنامه
 كار،وكسب عملكرد و ييبازارگرا نیب رابطة يبررس هدف با ،(2132) گريد يامطالعه در

 ياعضا از پژوهش نيا يهاداده. شدند يابيارز بنگالدش كشور در يخصوص يهادانشگاه
تئیه ياعضا از نفر 132 تعداد .شد يآورجمع بنگالدش در يخصوص دانشگاه 32 يعلمتئیه
 ،دانشجو رشد) عملكرد اریمع چهار .گفتند پاسخ را شدهيطراح يهاپرسشنامه هادانشگاه يعلم
 ييبازارگرا با هاآن ارتباط يبررس يبرا ،(يكل عملكرد و خدمات تیفیك و سيتدر بازار، سهم
 از عملكرد اریمع چهار نيا يتمام كه داد نشان ونیرگرس آزمون ت،ينها در. شد گرفته كار به
 بنگالدش يخصوص يهادانشگاه در ييبازارگرا با داريمعن و مثبت ياثر و رابطه يآمار نظر
 11 از مقاله 16 كه افتنديدر 2131 سال در 1همكاران و ویل .(Zebal et al., 2012) دندار
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 اثبات را رابطه نيا اند پرداخته عملكرد و بازار يریگجهت نیب ةرابط آزمون به كه يا مقاله
 فرهنگ كه يهنگام ژهيو هب مختلف هاي شیوه به ييبازارگرا كه دادند نشان هاآن .اند كرده
 قرار ریتأث تحت را عملكرد ،شود يم متفاوت انيمشتر يهاهخواست اي ابدييم رییتغ سازمان

 و بازارگرايي ةرابط بررسي به تحقیقي در ،(2131) 3سابرامانیان .(Lio et al., 2011) دهد يم
 اين در. است پرداخته آمريكا در ويژه يهامراقبت بیمارستان 323 در كاروكسب عملكرد
 و است شده استفادهMKTOR  ةيافتساختار مقیاس از بازارگرايي سنجش براي ،تحقیق
 شده ارزيابي سود حاشیة و سرمايه بازگشت درآمد، رشد معیارهاي با كاروكسب عملكرد
 و بازارگرايي بین مثبت يارابطه ۀدهندنشان تحقیق نتايج ،ها فرضیه آزمون از پس. است

 مطالعات به توجه با .(, Subramanian 2012) بود ها بیمارستان اين در كاروكسب عملكرد
 :شود يم ارائه ريز قرار به قیتحق سوم ةیفرض اند، كرده ديیتأ را ارتباط نيا كه يمتعدد

 .دارد هابانک عملكرد بر مثبت ياثر ييبازارگرا :سوم فرضیة
 

  یمفهوم مدل ارائة و عملکرد بر ییبازارگرا و نانهیکارآفر شیگرا ریتأث

بر عملكرد  يمثبت ریثتأ ييبازارگرا و نانهيكارآفر شيگرا هك دندهيم نشان مختلف اتقیتحق
 2محمود و داريا. دكن يم نییتع را شركت ييكارا و عملكرد هانآ نیب يهمكار و دارند يتجار
 عملكرد و نانهيكارآفر شيگرا انیم رابطة در ييبازارگرا يانجیم نقش يبررس به 2133 سال در
 به الزم يهاداده يگردآور يبرا .پرداختند يزلما در متوسط و كوچک يكارهاوكسب در

 كه داد نشان هاافتهي. شد لیتحل و يآورجمع پرسشنامه 126 يساختار معادالت لیتحل منظور
 عملكرد و ييبازارگرا نیب نیهمچن و عملكرد و نانهيكارآفر شيگرا نیب يداريمعن رابطة
 و نانهيكارآفر شيگرا نیب رابطة در بازار شيگرا گريانجیم نقش كه يحال در دارد، وجود
 به 2113 سال در 1همكاران و گونزالز .(Idar & Mahmood 2011 ,)شد آشكار زین عملكرد
 ياجتماع مناطق در كاروكسب عملكرد و ييبازارگرا ،نانهيكارآفر شيگرا انیم ارتباط يبررس
 ينظرسنج يهاداده از استفاده با هاپرسشنامه ةهم. پرداختند اروپا ةياتحاد در محروم ياقتصاد و
 كه داد نشان لیتحل جينتا. شد يآورجمع ایاسپان كشور لئون ةمنطق در واقع شركت 311 از

 كه شد آشكار همچنین ؛دارد وجود بازار يریگجهت و ينيكارآفر شيگرا نیب يقو يارتباط
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 يرو هاآن همزمان ریتأث كه يحال در ،دارند عملكرد با يقو اي رابطه يریگجهت دوهر
 يبررس كه است ازین نيبنابرا ؛(,.Benito et al 2009) ابدييم كاهش و ليتعد يكم عملكرد
 و ينيكارآفر شيگرا نیب رابطة در واسطه ریمتغ کي عنوان هب حد چه تا ييبازارگرا شود

  است گذار ریثتأ يتجار عملكرد
(Idar & Mahmood, 2011). ریغ رابطة وجود با كه است نيا قیتحق ياساس و مهم پرسش 
 عوامل از کيهر سهم اي نقش ،ييبازارگرا و نانهيكارآفر شيگرا نیب میمستق رابطة و میمستق
 نقش هب توجه با نانهيكارآفر شيگرا طورنیهم و ييبازارگرا و نانهيكارآفر شيگرا يعني)

 با ق،یتحق ياصل پرسش به پاسخ يبرا ست؟یچ كاروكسب عملكرد در( ييگرابازار يا واسطه
 ارچوبچ ،كردعمل و نانهيكارآفر شيگرا و ييبازارگرا انیم روابط دربارۀ مختلف اتیادب مرور
 :از عبارتند كه شده لیتشك ياصل ریمتغ دسته سه از مدل نيا .شد ارائه و يطراح نهیزم نيا در ريز
 و يتهاجم رقابت استقالل، پذيري،ريسک  نوآوري،) نانهيكارآفر شيگرا: مستقل ریمتغ. 3

 و( ايفهیوظ نیب يهماهنگ و ييگرابیرق ،ييگرامشتري) ييگرابازار :يانجیم ریمتغ. 2 ؛(يپیشگام
 .(ياقتصاد عملكرد و مشتري عملكرد بازار، عملكرد) كاروكسب عملكرد :وابسته ریمتغ. 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قیتحق یمفهوم چارچوب. 1شکل
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 قیتحق یشناسروش
 و ييبازارگرا كارآفرينانه، گرايش متغیرهاي میان علي روابط تعیین تحقیق هدف كه آنجا از

 توصیفي اطالعات، گردآوري شیوۀ نظر از و كاربردي هدف، نظر از تحقیق اين ،است عملكرد
 نيا در. است ساختاري معادالت الگويابي شناسيروش بر مبتني مشخص طور هب و همبستگي -

 افزارنرم با و مسیر تحلیل روش تأيیدي، عاملي تحلیل از استفاده با يآمار يهالیتحل پژوهش،
 الگوي. است ساختاري الگوي و گیرياندازه الگوي دو شامل لیزرل. است گرفته انجام زرلیل

 بر نهان متغیرهاي چگونه كه كندمي مشخص سو يک از( تأيیدي عاملي تحلیل) گیريهزاندا
 از و است میزان چه به هاآن روايي و اعتبار و شودمي سنجیده مشاهده قابل متغیرهاي حسب
 در را نهان متغیرهاي بین( تأثیر) علّي روابط( مسیر تحلیل) ساختاري الگوي ديگر، سوي
 يرؤسا شامل ،نفر 611 حدود قیتحق آماري جامعة. كندمي مشخص تحقیق مفهومي ارچوبچ

 سیرئ صندوق، سیرئ مانند) هابانک مختلف يهابخش يرؤسا و شعبه معاونان شعب،
 كه آنجا از. دنهست النیگ استان يخصوص بانک چهار و يدولت بانک هفت از( غیره و اعتبارات
 تعداد مورگان جدول از استفاده با است، نفر 611 حدود در و محدود هابانک رانيمد تعداد
 انیم ياطبقه صورت به( هاداده گردآوري ابزار) پژوهش پرسشنامة و نییتع نفر 212 هانمونه
 :است شده توزيع زير جدول شرح به هاپرسشنامه. شد افتيدر و عيتوز آنان

 

 هابانك بین در هاپرسشنامه توزيع نحوة. 1 جدول
 نمونه تعداد بانك نام رديف

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
11 

 سپه بانك
 ملت بانك

 صادرات بانك
 تجارت بانك

 یمل بانك
 مسکن بانك

 كشاورزي بانك
 كارگران رفاه بانك

 پارسیان بانك
 پاسارگاد بانك

 نوين اقتصاد بانك

21 
33 
28 
36 
25 
27 
22 
26 
8 
4 
4 
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 پرسشنامة از ييبازارگرا ريیگاندازه براي است، پرسش 17 بر مشتمل كه ،پرسشنامه نيا در
 و هاگس پرسشنامة از ينيكارآفر شيگرا يریگاندازه يبرا ،پرسش 33 با اسالتر و نارور
 و 3كاماررو پرسشنامة از بانک عملكرد يریگاندازه يبرا و پرسش 32 با (2111) مورگان
 هايمؤلفه ريیگاندازه اسیمق. است شده استفاده پرسش 33 با (2113) مورگان و هاگس
 اين يمحتوا اعتبار(. موافقم يلیخ تا مخالفم يلیخ از) است 2كرتیل اسیمق مذكور پرسشنامة
 اعتبار نهايت در و كردند بررسي دانشگاه اساتید و هابانک مديران و كارشناسان را پرسشنامه
 از شدهطراحي پرسشنامة پايايي محاسبة براي همچنین ؛شد تأيید پرسشنامه ياسازه و ييمحتوا
 يينها عيتوز از قبل پرسشنامه، يانيپا ةمحاسب منظور به. است شده استفاده كرونباخ آلفاي روش
 افزارنرم كمک به تينها در كه شد عيتوز يآمار يهانمونه انیم پرسشنامه عدد 21 ،آن

SPSS17 از کيهر يبرا شدهمحاسبه ييايپا بيضر جينتا. آمد دست به كرونباخ يآلفا مقدار 
  .است برخوردار يكاف اعتبار از فوق پرسشنامة كه دهديم نشان قیتحق ابعاد
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 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص
 و مردان را انيپاسخگو از (%31) نفر 231 كه دهديم نشان شدهيگردآور يهاداده فیتوص
 مدرک يدارا رانيمد اغلب زین التیتحص ثیح از .اندداده لیتشك زنان را %(7) نفر 36 تنها

 را مطالعه مورد تیجمع كل درصد 12 و نفر 331 افراد نيا تعداد كه اند بوده ارشد يكارشناس
 .دداشتن سال 32 از شیب ياسابقه رانيمد درصد 23 زین سابقه نظر از. اندداده لیتشك

                                                           
1. Camarero 

2. Likert 
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 اتیفرض آزمون
 كه بود خواهد برخوردار مناسب برازش از الگو يک زماني ،يساختار معادالت روش در

RMR و RMSEA هايشاخص نیز و باشد داشته پايیني CFI, NNFI, GFI AGFI, 31 از آن 
 -2 عدد از و بزرگتر 2 عدد از مسیر ضرايب بحراني مقادير چنانچه. باشد بیشتر درصد
 برازش آزمون جينتا يبررس .است معنادار تحقیق الگوي در گذاري ریتأث براي باشد، كوچكتر
 جينتا نیهمچن است؛ برخوردار يمناسب تیوضع از پژوهش الگوي كه داد نشان يمفهوم مدل
 هايشاخص و قیتحق هايسازه به مربوط شدهريیگاندازه معادالت دييیتأ يعامل لیتحل
 و = 36/1NFI و =CFI 31/1  و =173/1P-value و RMSEA=111/1) آمدهدست به
32/1 GFI= )ابعاد، يتمام ،سخن گريد به است؛ ريیگاندازه مدل مطلوب برازش ۀدهندنشان 
 فيتعر عملكرد و ييبازارگرا ،ينيكارآفر شيگرا يهاسازه براي كه ييهاشاخص و هامؤلفه
. كنند ريیگاندازه و نییتب را مذكور رهايیمتغ تواننديم يتجرب لحاظ به و هستند مناسب شدند
 آن يریگاندازه در را نقش نيشتریب (33/1) ينوآور آشكار ریمتغ ،ينيكارآفر شيگرا مورد در
 مورد در و 11/1 يعامل بار با ييگرايمشتر آشكار ریمتغ ،ييبازارگرا مورد در. كنديم فايا

 نيا .دكن  يم فايا 13/1 يعامل بار با يمشتر عملكرد را نقش نيشتریب كاروكسب عملكرد
 .است شده میترس 2 شكل در محاسبات

 
 (قیتحق یاصل)مدل  مدل استاندار نی. تخم2 شکل
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 نيا. شوديم استفاده T آمارۀ از مدل پارامترهاي از هركدام معناداري دادننشان منظور به
 بايد كه ديآيم دست هب پارامتر آن اریمع انحراف خطاي به پارامتر هر بيضر نسبت از آماره
 به توجه با .شود معنادار آماري لحاظ از هانیتخم نيا تا باشد تربزرگ 2 از آن مطلق قدر
 همة نيبنابرا است؛ 2 از تربزرگ رهایمتغ همة در شدهمحاسبه t مطلق قدر زانیم ،زرلیل يخروج
 با مرتبط يعامل بارهاي يتمام ،گريد بیاني به ؛معنادارند آماري لحاظ از شدهارائه هاينیتخم
 .معنادارند درصد 32 نانیاطم سطح در ينيكارآفر به شيگرا و يسازمان عوامل سازۀ

 
 مدل يمقدار بي. ضرا3 شکل

 
. دارد هابانک بازارگرايي بر مثبت ياثر يكارآفرين گرايش بود شده ادعا ،اول ةیفرض در
 بوده 62/1 ييبازارگرا بر يكارآفرين گرايش میمستق ياثرگذار بيضر كه دهديم نشان جينتا
 معموالً يمعنادار عدد) است 2 از تربزرگ و 72/1 رابطه نيا يداريمعن بيضر مقدار چون و
 بر ينيكارآفر شيگرا گرفت جهینت توانيم نيبنابرا است (شوديم گرفته نظر در 2 اي 36/3

 نيبنابرا ؛شود منجر بانک در آن شيافزا به توانديم و است اثرگذار میمستق طور هب ييبازارگرا
 عملكرد بر يكارآفرين گرايش مثبت ریتأث زین دوم فرضیة. شوديم ديیتأ مطالعه نيا اول ةیفرض
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 هیفرض نيا به مربوط ۀشدمحاسبه آمارۀ و 23/1 شدهمحاسبه β بيضر. دكر يم انیب را هابانک
 هابانک عملكرد بر میمستق و مثبت ياثر يكارآفرين گرايش رو اين از است؛ 2 از شتریب و 37/2
 ياواسطه و يانجیم نقش گرفتننظردر با عملكرد بر يكارآفرين گرايش میمستق ریغ ریتأث. دارد

 واسطة به ينيكارآفر دهديم نشان كه است 62/1×  61/1=  21/1 رابطه نيا در ييبازارگرا
 اثر از شتریب آمدهدست هب مقدار همچنین ؛باشد اثرگذار عملكرد بر توانديم زین ييبازارگرا
 شيگرا ریتأث توانديم ييبازارگرا نيبنابرا و است عملكرد بر ينيكارآفر شيگرا میمستق
 عملكرد بر را ييبازارگرا مثبت ریتأث زین سوم فرضیة .كند تيتقو را عملكرد بر ينيكارآفر
 و داردبر عملكرد  ييبازارگرا رینشان از تأث كه شدهمحاسبه β = 61/1 بيضر. آزمود هابانک
 . كرد ديیرا تأ شدهارائه ةیفرض و رابطه يمعنادار زین T =22/1 آمارۀمقدار 

 
 يریگجهینت و بحث
 مقولة دارند، يمال ریغ و يمال يبازارها و انيمشتر با متعدد و متقابل يروابط كه ،هابانک در

 .باشد اثرگذار و كنندهكمک مؤسسات نيا عملكرد بهبود منظور  هب توانديم ييبازارگرا
 به توانديم میمستق صورت به انيمشتر ۀشدانیب يازهاین به ييپاسخگو قيطر از ييبازارگرا
 نانهيفرآكار شيگرا در مهم اریبس يدعب خود كه شود منجر نديفرا و محصول در ينوآور
 بر يمبتن يرفتارها قيطر از و میمستق ریغ صورت به ييبازارگرا اين بر افزون ؛است
 توانديم يتهاجم رقابت و ييگرااستقالل ،(يشگامیپ) يفعالشیپ ،ينوآور ،يريپذ سکير
 نديفرا و محصول در اساس نيا بر و ييشناسا را انيمشتر ۀنشدانیب و پنهان يهاخواسته و ازهاین

 و اتريپو توانديم بازارمحور نگاه با نانهيفرآكار شيگرا نيبنابرا ؛كند جاديا ينوآور خود
 شيگرا میان ةرابط وجود مورد در تجربي شواهدي زین مطالعه اين .كند عمل رگذارتریتأث

 بازارگرايي و كارآفريني پذيرش اينكه دلیل به. كرد ارائه عملكرد و بازارگرايي  كارآفريني،
 اين ارتباط درک  است، بسیار هايتالش مستلزم سازماني فرهنگ از بخشي عنوان هب

 بر ما هايتحلیل. است ضروري عملكرد براي كاربردشان و سازيپیاده منظور هب هاگیري جهت
 مشاركت سطوح گیريجهت هردو. داشت تمركز بازارگرايي و كارآفريني میان ارتباط وجود
. بخشید تسهیل را ينيكارآفر سازيپیاده ييبازارگرا نیب نيا در و كرد سهیم يكديگر با را

 نتايج البته كه شود گرفته نظر در جداگانه صورت هب تواندمي هاگیريجهت اين از هركدام
 نيا جينتا .شوند گرفته كار به يكديگر كنار در گیريجهت هردو كه كندمي پیشنهاد ما تحلیل
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 نزالزوگ .همراستاست و همگام اند رفتهيپذ صورت نهیزم نيا در كه ياندك قاتیتحق با پژوهش
 همكاران و زادهيتق. افتندي دست يمشابه جينتا به شركت 311 مطالعة با زین( 2113) همكاران و
  .اند كرده ديیتأ را فوق يدستاوردها كشور مةیب صنعت در فوق يالگو مطالعة با زین (3132)
 
 شنهادهایپ
 ئهاار ريز قرار به ها،بانک عملكرد بهبود منظور هب ريز شنهادهايیپ ،قیتحق نيا جينتا به توجه با 
  :دنشويم

 ساختارهاي نيگزيجا را نامتمركز و يرسم ریغ ساختارهاي كنند يسع ديبا هابانک. 3
 عيسر ييپاسخگو بتوانند جهینت در و دهند شيافزا را ينيكارآفر به شيگرا بتوانند تا كنند يسنت
 به شيگرا تيتقو براي شوديم شنهادیپ رو اين از ؛باشند داشته انيمشتر ازهايین به مناسب و

 حداقل به اطالعات تبادل و ارتباطات موانع و شود كم مقررات و نیقوان هابانک در ينيكارآفر
  ؛برسد
 رقبا، هايچالش بر غلبه و هافرصت از استفاده در عمل ابتكار و نوآوري تیاهم لیدل به. 2
 متنوع و ریمتغ ازهايین پاسخگوي ندنبتوا تا ابدي شيافزا ديبا هابانک رانيمد رييپذسکير

 كنند؛ برداريبهره مناسب نحو به يطیمح هايفرصت از و باشند انيمشتر
 كشور يبانك نظام در ينيكارآفر به شيگرا توسعة ریمس در بازدارنده يعامل تعارض. 1
 تا كرد قيتشو كاري مسائل درخصوص بحث به ديبا را كاركنان آن رفع براي كه است

 گريكدي با كاري واحدهاي منافع و اهداف ،كنند منتقل گريكدي به مناسب نحو به را نظراتشان
. باشد داشته وجود حال همه در گوو گفت باز فضاي و شود همسو سازمان يكل اهداف با زین و
 كند؛ لیتسه را هابانک در ينيكارآفر به شيگرا توانديم امر نيا

 و رندیگ كار هب يانسان منابع تيريمد يبرا را يمناسب يهاهيرو شوديم شنهادیپ هابانک به. 2
 يهايفناور از عملكرد بهبود آن تبع به و بازار در بهتر و مناسب يریگجهت يراستا در
 دهند؛ ارائه يزيمتما و نينو خدمات هايفناور نيا از يریگبهره با و كنند استفاده شرفتهیپ

 قيطر از را ييبازارگرا فرهنگ حوزۀ در ييگرابیرق به مربوط هايضعف ها بانک. 2
 يمعرف د،يجد خدمات يمعرف در سرعت روز، تكنولوژي با يبانك خدمات ارائة ساختنهمگام
 با رقبا به نسبت يفعل خدمات بهبود و آن از زيمتما ريتصو جاديا اعتماد، قابل يبانك خدمات
 .كنند برطرف ينكاب خدمات بازار در يشگامیپ هدف
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