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چکیده
مطالعة مفهوم گرایش کارآفرینانه و تدوین یک راهبرد (استراتژی) مناسب ،اهمیت زیادی برای بهبود عملکرد
شرکتها دارد ،زیرا شرکتها با ارائة محصوالت جدید ،منحصربهفرد و مطابق با نیازهای مشتریان ،سهم بیشتری
از بازار محصول را دراختیار میگیرند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبردهای
رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای قطعهساز
خودرو است .این پژوهش کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -همبستگی است .در این راستا ،برای گردآوری
اطالعات و آزمون فرضیهها ،از پرسشنامة محققساختهای حاوی  67پرسش در  17بعد استفاده شد .براساس
جدول کرجسی -مورگان ،با روش نمونهگیری تصادفی ساده ،از بین  250نفر کارکنان شرکتهای تولیدی
قطعات خودرو در استان اصفهان 150 ،نفر بهعنوان جامعة آماری پژوهش انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل
دادهها و آزمون فرضیهها ،از مدل معادلههای ساختاری در نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد .نتایج نشان میدهد
تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی ،معنادار نیست .همچنین ،استقالل و پیشگامی از ابعاد گرایش
کارآفرینانه ،راهبرد رهبری هزینه ،بازارگرایی پاسخگو ،عملکرد مالی و منابع کمیاب ،بیشترین وزن را در
تشکیل متغیرهای اصلی پژوهش برای قطعهسازان دارند؛ بنابراین ،شرکتهای قطعهسازی ،با افزایش روحیة
کارآفرینی در سازمان و اتخاذ راهبردهای مناسب همراستا با نیازهای مشتریان میتوانند به بقا و رشد خود در
عرصة رقابتی کمک کنند.
واژههای کلیدی :بازارگرایی ،راهبردهای رقابتی ،عملکرد ،گرایش کارآفرینانه ،مزیت رقابتی پایدار.

 نویسندة مسئول:

Email: Mozhde68.a@gmail.com
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مقدمه
برونسپاری ،نقشی راهبردی در صنعت خودرو بازی میکند ( Franceschini et al., 2011:
 .)739از اینرو ،قطعهسازان در زنجیرة ارزش افزودة خودروسازان اهمیت یافتهاند و بسیاری از
خودروسازان ،به ایجاد همکاری بلندمدت با تعداد تقریباً محدودی از تأمینکنندگان تمایل دارند
تا از این طریق ،هزینههای تولید را کاهش و کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند
) .(Phoosawad et al., 2014: 173با ادغامهایی که در صنعت قطعهسازی صورت میگیرد،
تعداد شرکتهای فعال کاهش مییابد ،اما شرکتهای قطعهساز قویتری شکل میگیرد و از
اینرو ،حضور در بازارهای جهانی روزبهروز دشوارتر میشود (& Zumpe, 2014: 2-3

 .)Frigantگرایش کارآفرینانه ،شیوهای ویژه برای شرکتهاست تا از فرصت بهدستآمده
استفاده کنند ( .)Miller, 1988: 284درضمن ،راهبردهای رقابتی به شرکتها امکان میدهد که
از سه مبنای متفاوت از مزیتهای رقابتی بهره گیرند ( .)Porter, 1980همچنین ،برای بهبود
عملکرد کسبوکار و تداوم مزیت رقابتی پایدار ،شرکتها باید در زمینة پاسخگویی به نیازهای
بازار ،عملکرد بهتری نسبت به رقبایشان داشته باشند ،بهگونهایکه بهترین ارزشها را برای
مشتریان خود فراهم سازند ) .(Joo et al., 2012: 61از یکسو ،قیمت حاملهای انرژی ،سود
بانکهای عامل ،نبود نقدینگی مناسب و وابستگی باالی قطعهسازان به وامهای بانکی موجب
بهوجودآمدن مشکالت فراوانی در این صنعت شده است و بههمیندلیل ،سه شرکت قطعهساز در
استان اصفهان تعطیل شدهاند (احمدی .)1391 ،از سوی دیگر ،تورم ناگهانی و غیرقابلپیشبینی
قیمت خودرو بهویژه در دو سال گذشته ،موجب کاهش سودآوری و بروز بحران در عملکرد
کسبوکار شرکتهای قطعهساز شده است .برایناساس ،هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر
گرایش کارآفرینانه و راهبردهای رقابتی و بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای تولیدی قطعات
خودرو در استان اصفهان برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
گرایش کارآفرینانه

گرایش کارآفرینانه بهعنوان سازهای فرایندی ،به روشها ،شیوهها و سبکهای تصمیمگیری
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مورد استفادة مدیران توجه دارد ( .)Lumpkin & Dess, 1996: 136-139به عقیدة میلر ()1983
شرکت کارآفرین ،شرکتی است که به نوآوری در بازار محصول میپردازد و تا حدی عهدهدار
فعالیتهای مخاطرهآمیز میشود .نوآوری ،به سودآوری و رشد سازمانهای کارآفرین کمک
میکند ( .)Covin & Wales, 2011پیشگامی ،تمایل و استفادة سازمانها از تواناییهایشان برای
توسعههای جدید است .بعد ریسکپذیری نیز به تمایل شرکت به تخصیص منابع برای
فرصتهای جدید و درعینحال نامطمئن بازار اشاره دارد ( .)Richard et al., 2009: 1082به
اعتقاد المپکین و دس ( )1996دو بعد دیگر نیز در کارآفرینی وجود دارند :رقابت تهاجمی که
وضعیت خصمانه و حالت رویارویی شرکتهاست که مستلزم مخاطرههای جدید است ( 2001:

.)Lumpkin & Dess, 443-446
راهبردهای رقابتی

از دیدگاه پورتر ،راهبرد رقابتی ،به سازمان امکان میدهد تا از سه زاویة متفاوت ،از مزیتهای
رقابتی خود بهره گیرد ( )Porter & Teisberg, 2004شرکتهایی که مزیت و برتری را از
طریق کاهش هزینهها جستوجو میکنند ،رهبران هزینه نامیده میشوند ،درحالیکه برخی
سعی دارند از طریق عرضة محصوالت منحصربهفرد و متفاوت به بازار ،از رقبای خود متمایز
شوند .همچنین ،گروهی دیگر ممکن است مزیت و برتری را با دنبالکردن راهبردهای تمرکز
و هدفقراردادن بازاری کوچک و محدود کسب کنند (خورشید و نوجوان.)1392 ،
گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی

گرایش کارآفرینانه و راهبردهای رقابتی به مفاهیم راهبردی در واحد کسبوکار اشاره دارند
( .)Covin & Lumpkin, 2011: 859گرایش کارآفرینانه ،به فرایند ایجاد راهبرد میپردازد و
راهبردهای رقابتی ،توصیف محتوا را درنظر میگیرند؛ ( .)Ireland et al., 2003: 966گرایش
کارآفرینانه با ایجاد راهبرد ،در راستای شناسایی و راهاندازی سرمایهگذاری ،به شرکت کمک
میکند .)Lumpkin & Dess, 1996: 140( .گرایش کارآفرینانه ،راهبرد سحرآمیزی است که
شرکتها برای ورود به عرصة رقابت اتخاذ میکنند و برای ماندن در شرایط یکپارچهسازی
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منطقهای از آن بهره میبرند ( .)Knight, 1997: 216با توجه به مباحث مطرحشده ،فرضیة اول
پژوهش بهشکل زیر مطرح میشود:
گرایش کارآفرینانه ،بر راهبردهای رقابتی در شرکتهای تولیدی قطعات خودرو در سطح
استان اصفهان ،تأثیری مثبت و معنادار دارد.
بازارگرایی

سازمان بازارگرا سازمانی است که فعالیتهایش در راستای مفهوم بازاریابی باشد .چنین سازمانی
رویکرد بیرونی دارد؛ یعنی توجه بیشتری به مشتریان و رقبا نشان میدهد ( ،)Ellis, 2005: 639زیرا
در دنیای امروز بهدلیل افزایش قدرت خریداران ،رقابتیترشدن تجارت بینالمللی ،تغییرات سریع
فناوری و درنتیجه کاهش عمر محصول ،نیازهای مشتریان و انتظارات آنها در طول زمان بهسرعت
تغییر میکند؛ ( .)Kohli & Jaworski, 1990: 90-91نارور 1و همکاران ( )2004در مطالعة خود به
بررسی مفهوم بازارگرایی کلی ،شامل بازارگرایی فعال و پاسخگو پرداختند .بازارگرایی پاسخگو،
تالش برای درک و برآوردهکردن نیازهای آشکار مشتریان است ،درحالیکه بازارگرایی فعال،
تالش برای درک و برآوردهکردن نیازهای پنهان مشتریان تلقی میشود.
گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی

شرکتهای بازارمحور و کارآفرین ،برای برآوردن نیازهای آشکار و پنهان مشتریان ،گسترش بازار
و سرمایهگذاری در فرصتهای درحالظهور تالش میکنند .همچنین ،دانش و کسب اطالعات
بازاریابی اغلب در فرایند کارآفرینی بسیار مهم است ،زیرا به رفتارهای کارآفرینی شکل میدهد
( .)Bhuian et al., 2005: 11-12بازارگرایی بهویژه برای شرکتهای کارآفرین و
سرمایهگذاریهای جدید بسیار اهمیت دارد ،زیرا آنها را در زمینة یادگیری ،انطباق با محیط،
واکنش سریع به فرصتها و تهدیدهای محیطی توانمند میسازد (.)Joo et al., 2012: 61
بازارگرایی بهمعنای تمرکز بر مشتریان و رقبا ،کسب اطالعات و انتشار آنها در سازمان است و به
اینترتیب ،به ارتقای سطح کارآفرینانة شرکت منجر میشود (.)Hughes & Morgan, 2008
1. Narver

تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود…

85

با توجه به تفسیرهای ارائهشده ،فرضیة دوم پژوهش عبارت است از:
گرایش کارآفرینانه ،بر بازارگرایی در شرکتهای تولیدی قطعات خودرو در سطح استان
اصفهان ،تأثیر مستقیم ،مثبت و معنادار دارد.
راهبرد رقابتی و بازارگرایی

میزان بازارگرایی یک شرکت باید متناسب با راهبرد رقابتی باشد (.)Conant et al., 1991: 369
درواقع ،اهمیت ارتباط میان راهبرد کسبوکار و راهبرد بازاریابی ،از لحاظ تجربی نشان داده شده
است ( .)Naver et al., 2004: 339فعالیتهای بازاریابی به احتمال زیاد بر انتخابهای راهبردی در
سطح کالن راهبردهای رقابتی شرکت تأثیر میگذارند.)Slater & Olson, 2001: 1058( .
بازارگرایی ،اجرای موفقیتآمیز یک راهبرد را تسهیل میکند .درواقع ،فهم درست از سهم
بازارگرایی شرکت این است که راهبردهای رقابتی ،گامی کلیدی در درک مناسب و استفاده از
منافع درازمدت این گرایش برای سازمان است ()Slater & Narver, 2000؛ بنابراین ،فرضیة سوم
پژوهش عبارت است از:
راهبردهای رقابتی ،بر بازارگرایی در شرکتهای تولیدی قطعات خودرو در سطح استان
اصفهان ،تأثیری مثبت و معنادار دارد.
عملکرد کسبوکار

نتیجه یا عملکرد ،معیاری برای اندازهگیری کارایی و اثربخشی سازمان در یک دورة زمانی
ویژه است که از طریق نشانههایی در بازار ،مشتری و میزان فروش آن سازمان مشخص میشود
( .)Adams & Sykes, 2003: 420-422عملکرد ،فرایندی مستمر و منعطف است که مدیران
و افرادی که در ادارة شرکت به مدیران یاری میرسانند .)Armestrong, 2006( ،درمجموع،
کاملترین شکل بررسی عملکرد کسبوکار را میتوان شامل ارزیابی عملکرد مشتری
(مشتریان وفادار و رضایت مشتری) ،بازار (حجم فروش و سهم باالی بازار) و بعد مالی (سود و
بازگشت سرمایه) در مقایسه با رقبا دانست ( .)Hooley et al., 2003در این پژوهش ،عملکرد
کسبوکار بهعنوان تعریف مبنای عملکرد استفاده میشود.
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بازارگرایی و عملکرد

شواهد تجربی ،نتایج متفاوتی را در زمینة رابطة میان بازارگرایی و عملکرد آشکار میکند .در
این مورد ،برخی از پژوهشگران ،ارتباط مثبت و معناداری میان بازارگرایی و عملکرد یافتند
( ،)Idar & Mahmood, 2012درحالیکه دیگران در این زمینه ،نتیجهای مشاهده نکردند
()Suliyanto & Rahab, 2012؛ بنابراین ،نیاز به پژوهشهای بیشتر برای شناسایی عوامل
تشدید قدرت بین بازارگرایی و عملکرد احساس میشود .پژوهشها نشان میدهد که همراه با
تغییر سیستم اقتصادی این کشورها از اقتصاد مرکزی و برنامهریزیشده بهسمت اقتصاد آزاد و
توسعة بازارها و افزایش رقابت در کشورهای درحالتوسعه ،بازارگرایی شرکتها روبهافزایش
است ( ،)Joo et al., 2012: 61زیرا بازارگرایی موجب افزایش توان رقابتی شرکتها در
محیطهای درحالتغییر این کشورها میشود .فرضیة چهارم بهشکل زیر بیان میشود:
بازارگرایی ،بر عملکرد شرکتهای تولیدی قطعات خودرو در سطح استان اصفهان ،تأثیری
مثبت و معنادار دارد.
مزیت رقابتی پایدار

در مسیر ایجاد مزیت رقابتی ،دو نکته مهم است .1 :این مسیر ،فرایند دنبالهداری است که به عملکرد
عالی و رقابتپذیری سازمان منجر میشود؛ یعنی درصورتیکه سازمان از طریق شایستگیهایش،
مزیت رقابتی پایداری خلق کند که برای مشتریان ارزشمند باشد و عملکرد سازمان شایسته است و
رقابتپذیری دارد ( .2 .)Barney, 1999بهدلیل پیچیدگیهای محیطی و شدت رقابت ،مزیت
رقابتی بهراحتی توسط رقبا تقلید میشود یا از نظر مشتریان بهزودی رنگ میبازد و باید با
مزیتهای جدیدی جایگزین شود .مزیت رقابتی پایدار را میتوان بهطور گستردهای کیفیت
سازمانی تعریف کرد که سازمان میتواند از طریق آن ،از رقبای خود پیشی بگیرد و بازده خود را
بیش از حد طبیعی نگاه دارد ( .)Jeyavelue, 2007وضعیت منابع سازمان از نظر میزان ارزشمندی
منابع ،1کمیابی ،2میزان تقلیدپذیری 3و حمایت سازمانی 4بررسی میشود (.)Barney, 1999
1. Valuable
2. Rare
3. Imitate
4. Organization Support
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عملکرد و مزیت رقابتی پایدار

برای رسیدن به عملکرد برتر یک کسبوکار ،باید مزیت رقابتی را پایدار کرد .برتری در
خروجیهای عملکرد سازمانی و منابع سازمان ،انعکاسدهندة مزیت رقابتی استJoo et al., ( .

 .)2012برای اینکه شایستگی ،سبب سودهای مداوم یا بازدهی باالتر از سطح معمول شود ،باید
سازمان به شرکت منحصربهفردی تبدیل شود که قابلیت ارائة محصول یا خدمات را داشته
باشد .عالوهبراین ،تقلید از شایستگی باید دشوار باشد ،درغیراینصورت ،شرکتها دیگر برای
مدت طوالنی متمایز باقی نمیمانند؛ بنابراین ،شایستگی ویژه ،شایستگیای است که مزیت
رقابتی ایجاد کند و به شرکتها اجازه دهد بازدهی باالتر از سطح معمول داشته باشند .این
شایستگی ،بسیار ارزشمند ،نایاب و بینظیر است ( .)Rodan, 2003فرضیة پنجم پژوهش نیز
اینگونه بیان میشود:
عملکرد شرکتهای تولیدی قطعات خودرو در سطح استان اصفهان ،بر مزیت رقابتی
پایدار ،تأثیری مثبت و معنادار دارد.
چارچوب مفهومی پژوهش
لیچنر و گادمونسون )2014( 1در پژوهشی به بررسی رابطة میان گرایش کارآفرینانه و راهبرد
رقابتی و عملکرد شرکتهای کسبوکار کوچک پرداختند .یافتههای آنها بیانگر آثار مختلف
ابعاد گرایش کارآفرینانه بر راهبرد رهبری هزینه و تمایز و عملکرد شرکت است .ایدار و محمود
( )2012در پژوهش خود به بررسی نقش میانجی بازارگرایی در رابطة بین گرایش کارآفرینانه و
عملکرد در کسبوکارهای کوچک و متوسط در مالزی پرداختند .تجزیه و تحلیل 356
پرسشنامه نشان داد نقش میانجیگری بازارگرایی در رابطة میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد،
معنادار است .وال و اکاس ( )2010در به این نتیجه رسیدند که راهبردهای تمایز و رهبری هزینه،
بر عملکرد سازمان ،بهطور مستقیم و نیز از طریق میانجیهای بازارگرایی پاسخگو و فعال ،اثر
مثبت دارد .ویکاش نایدو )2010( 2در پژوهشی در استرالیا نشان داد مؤسسههای تولیدی کوچک
1. Lechner and Gudmundsson
2. Vikash Naidoo
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و متوسط که مزیت رقابتی را توسعه میدهند و آن را حفظ میکنند ،احتماالً عملکرد بهتری
دارند .حسینیمقدم و حجازی ( )1393با بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانکها از
طریق متغیر میانجی بازارگرایی ،نشان دادند عالوهبر تأثیر بازارگرایی بر عملکرد ،بین گرایش
کارآفرینانه و عملکرد بهصورت مستقیم و -بهواسطة بازارگرایی -بهطور غیرمستقیم ،رابطة
معناداری وجود دارد .وظیفهدوست و دیگران ( )1392در پژوهشی به بررسی تأثیر راهبردهای
رقابتی پورتر (رهبری هزینه ،تمایز و تمرکز) بر پاسخگویی به نیازهای بازارمحوری مشتریان
محصوالت پلیاتیلن پتروشیمی پرداختند .نتایج بیانگر آن است که هریک از راهبردهای پورتر،
بر پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان محصوالت پلیاتیلن تأثیر مثبت دارند و تأثیر راهبرد
رهبری هزینه ،اولویت باالتری دارد.
با مرور تعابیر مختلف دربارة روابط میان متغیرهای پژوهش ،چارچوب زیر در این زمینه
طراحی و ارائه شد.

0

گرایش کارآفرینانه

عملکرد شرکت

نوآوری
ریسکپذیری
پیشگامی
رقابت تهاجمی
استقالل

عملکرد مشتری
عملکرد بازار
عملکرد مالی

بازارگرایی
بازارگرایی پاسخگو
بازارگرایی فعال

مزیت رقابتی پایدار
راهبردهای رقابتی

ارزشمندبودن
کمیاببودن
تقلیدناپذیری
حمایتشدن از سوی شرکت

تمرکز
تمایز
رهبری هزینه

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی
از آنجاکه هدف این پژوهش ،تعیین روابط علی میان متغیرهاست ،از نظر هدف کاربردی ،از نظر
نحوة گردآوری اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی و بهطور مشخص مبتنیبر مدل معادلههای
ساختاری است .جامعة آماری این پژوهش شامل شرکتهای تولیدی قطعات خودرو در استان
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اصفهان است که تعداد کارکنان آنها بیش از پنج نفر است و حداقل دو سال از زمان تأسیس
آنها گذشته است .برایناساس ،حجم جامعه ( )Nحدود  250نفر بود .با استفاده از جدول
کرجسی -مورگان 150 1،نفر نمونه تعیین شد .پرسشنامة پژوهش (ابزار گردآوری اطالعات) طبق
روش نمونهگیری تصادفی ساده با هدف حذف جهتگیری آگاهانه یا ناآگاهانه طراحی شد،
زیرا این روش بیشترین قدرت و تعمیمپذیری را دارد .پاسخگویان با انتخاب یکی از گزینههای
کامالً مخالف ،مخالف ،درحدمتوسط ،موافق و کامالً موافق ،نظرهایشان را در زمینة مطالب عنوان
شده در پرسش اعالم کردند .پرسشنامة محققساخته از طریق پرسشهای پژوهشهای خارجی
تدوین شد ،پرسشها از این حوزهها استخراج شدند :شاخص گرایش کارآفرینی ترکیبی از
طریق چندین پرسشنامة تأییدشده و دارای اعتبار در عرصة علمی (بیست پرسش) ،راهبرد تمایز و
رهبری هزینه براساس فرانباخ ،پرابهیو و ورهالن (( )2003هشت پرسش) ،راهبرد تمرکز برمبنای
اسالتر و السون (( )2001چهار پرسش) ،بازارگرایی پاسخگو براساس دشپند 2و همکاران ()1993
(نه پرسش) ،بازارگرایی فعال از دیدگاه نارور و همکاران (( )2004هشت پرسش) ،عملکرد
شرکت برمبنای هولی و همکاران (( )2005شش پرسش) و مزیت رقابتی پایدار از مدل )(VIRO

بارنی (( )1999دوازده پرسش) .درمجموع ،پرسشنامة آزمون فرضیهها و مدل نظری پژوهش،
شامل  67پرسش و متشکل از دو بخش بود .بخش اول ،شامل پرسشهای جمعیتشناختی و
بخش دوم نیز پرسشهای اصلی پژوهش بود .روایی محتوای پرسشنامه را صاحبنظران
دانشگاهی و صنعتی (چهار نفر از استادان دانشگاه اصفهان و دو نفر از کارشناسان صنعت خودرو)
تأیید کردند .برای تعیین پایایی مدل ،از سه معیار آلفای کرونباخ پیشآزمون با حجم نمونة 50
نفر ،پایایی ترکیبی و ضرایب بار عاملی و تعیین روایی با معیار روایی همگرا 3استفاده میشود.
نتایج در جدول  1مشاهده میشود:

1. Krejcie-Morgan
2. Deshpande
)3. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  .1معیارهای الزم برای برازش مدل پژوهش
متغیرها

نوآوری
ریسکپذیری
پیشگامی
رقابت تهاجمی
استقالل
راهبرد تمرکز
راهبرد تمایز
راهبرد رهبری هزینه
بازارگرایی پاسخگو
بازارگرایی فعال
عملکرد مشتری
عملکرد بازار
عملکرد مالی
ارزشمندی
کمیابی
تقلیدناپذیری
مورد حمایت

تعداد

ضرایب بار

آلفای

پرسشها

عاملی

کرونباخ

4
4
4
4
4
4
4
4
9
8
3
3
3
4
4
4
4

0/717
0/743
0/855
0/759
0/805
0/740
0/775
0/781
0/611
0/610
0/890
0/889
0/917
0/832
0/844
0/812
0/842

0/77
0/64
0/84
0/72
0/83
0/75
0/67
0/74
0/71
0/74
0/64
0/75
0/77
0/80
0/82
0/72
0/89

پایایی ترکیبی

AVE

آمارة تی

وزن

0/81
0/83
0/92
0/85
0/88
0/84
0/86
0/86
0/89
0/88
0/88
0/88
0/91
0/87
0/88
0/85
0/88

0/53
0/55
0/73
0/58
0/65
0/57
0/60
0/61
0/51
0/51
0/79
0/79
0/84
0/69
0/71
0/66
0/72

5/212
18/976
28/929
9/793
49/067
19/532
26/556
19/951
68/504
38/652
11/049
26/787
19/938
8/669
22/966
14/544
12/073

0/1582
0/3561
0/4183
0/2571
0/4217
0/5103
0/5539
0/5595
0/8566
0/7321
0/4392
0/5049
0/5155
0/3791
0/4645
0/4051
0/4068

همانطورکه در جدول  1دیده میشود ،تمام شاخصهای مربوط به متغیرهای اصلی
پژوهش ،از  0/4بیشتر است که بیانگر مناسببودن ضرایب بار عاملی پرسشهاست .مقدار
آلفای کرونباخ باالتر از  ،0/7پایایی قابلقبول آن را نشان میدهد (،)Cronbach, 1951: 299
البته موس 1و همکاران ( )1998درمورد متغیرهایی با پرسشهای اندک ،مقدار  0/6را بهعنوان
سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کردند .نتایج نشان میدهد پرسشنامه ،اعتبار کافی دارد.
به سخن فورنل و الکر ( ،)1981شرط استاندارد برای ضرایب پایایی ترکیبی  0/7و باالتر است،
درحالیکه مقدار  0/6بیانگر نبود پایایی است .فورنل و الرکر ( )1981مقدار بحرانی را 0/5

1. Moss
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معرفی کردند که برای تمام متغیرها در محدودة  0/84 -0/51است .بدینترتیب ،روایی
همگرایی مناسب برای تمام متغیرهای پرسشنامه حاصل شد .برای تجزیه و تحلیل توصیفی
ویژگیهای جمعیتشناختی و آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای اصلی پژوهش از
نرمافزار  SPSS 20و برای آزمون فرضیهها و مدل نهایی پژوهش از نرمافزار Smart PLS

استفاده شد.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

توصیف دادهها نشان میدهد  95نفر ( 63درصد) از پاسخگویان را مردان و  55نفر ( 37درصد)
را زنان تشکیل میدهند .از نظر تحصیالت نیز  75نفر ( 50درصد) از کل جمعیت مورد مطالعه
دارای مدرک کارشناسیاند 34 .درصد پاسخگویان سابقة پانزده سال به باال دارند .اعضای
هیئتمدیره و مدیران عامل 43 ،نفر ( 29درصد) از جامعه را دربرمیگیرند.
نتایج آزمون نشان میدهد نمرههای میانگین هیچیک از متغیرهای اصلی پژوهش ،کمتر از 3
نیست .درنتیجه ،هیچیک از این شرکتها از نظر متغیرهای مذکور در سطح پایین قرار ندارند.
جدول  .2نتایج آزمون میانگین یک جامعه
نام متغیر

گرایش کارآفرینانه
راهبرد رقابتی
بازارگرایی
عملکرد
مزیت رقابتی پایدار

میانگین انحراف معیار سطح معناداری

3/33
3/35
3/53
3/35
3/42

0/603
0/646
0/612
0/691
0/572

0/131
0/324
0/011
0/421
0/731

حد پایین

حد باال

وضعیت

-0/17
-0/16
0/03
-0/16
-0/08

0/02
0/05
0/23
0/07
0/11

متوسط
متوسط
خوب
متوسط
متوسط

شاخص  GOFدر نرمافزار  PLSبین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک ،بیانگر
کیفیت مناسب مدل است .محاسبة آن طبق فرمول زیر است:
( )1

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√= GOF
̅̅̅ Communalities.
R2
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برازش در پژوهش حاضر 0/595 ،است که با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GOFحاصلشدن این مقدار بیانگر برازش مطلوب
مدل است.
آزمون فرضیهها
هایس ،)2009(1برای تأیید یا رد فرضیهها ،خودگردانسازی 2را بهعنوان رویکردی مناسب برای
مقادیر تی در سطح معنادار  0/95پیشنهاد کرد که مطابق آن ،از  150مورد پاسخگو 300 ،نمونه
مناسب است .نتایج جدول  1نشان میدهد ضرایب مربوط به مسیرها از  1/96بیشترند و این امر
معناداربودن مسیر و مناسببودن مدل ساختاری را نشان میدهد .ضریب معناداری برای تمام
مسیرها در سطح معناداری  -0/95بهجز مسیر گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی -کمتر از 1/96
شد و درنتیجه این فرضیه را که «گرایش کارآفرینانه ،بر بازارگرایی تأثیری مستقیم و معنادار
دارد» ،رد کرد ،اما مسیرهای گرایش کارآفرینانه به راهبردهای رقابتی ،راهبردهای رقابتی به
بازارگرایی ،بازارگرایی به عملکرد و عملکرد به مزیت رقابتی پایدار از  1/96بیشتر شد و بیانگر
تأثیر معناداربودن رابطههاست .ضریب استانداردشدة مسیر ( )βمیان متغیر گرایش کارآفرینانه و
راهبرد رقابتی ( ،)0/771بیانگر آن است که متغیر گرایش کارآفرینانه 0/77 ،از تغییرات متغیر
راهبرد رقابتی را تبیین میکند ،ضمن اینکه بین راهبرد رقابتی و بازارگرایی این ضریب ()0/630
که  0/63از تغییرات متغیر بازارگرایی تحت تأثیر متغیر راهبرد رقابتی است .همچنین ،ضریب
استانداردشده ،مسیر میان متغیر بازارگرایی و عملکرد ( )0/607است؛ یعنی بازارگرایی 0/61 ،از
تغییرات متغیر عملکرد قطعهسازان در استان اصفهان را تعیین میکند و  0/19از تغییرات مزیت
رقابتی پایدار نیز متأثر از متغیر عملکرد است .نتایج این آزمون در شکل  2مشاهده میشود.

1. Hayes
2. Bootstrpping
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عملکرد
R =0/369

گرایش کارآفرینانه
R2=0/861

2

0/607
0/187

0/771

بازارگرایی
R2=0/397
0/630
مزیت رقابتی پایدار
R2=0/035

راهبرد رقابتی
R2=0/594
شکل  .2نتایج آزمون ضرایب مسیر ( )βبین متغیرهای پژوهش
جدول  .3آثار متغیرهای پنهان بر یکدیگر
تأثیر متغیرهای پنهان پژوهش

گرایش کارآفرینانه بر راهبردهای رقابتی
گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی
گرایش کارآفرینانه بر عملکرد
گرایش کارآفرینانه بر مزیت رقابتی پایدار
راهبردهای رقابتی بر بازارگرایی
راهبردهای رقابتی بر عملکرد
راهبردهای رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار
بازارگرایی بر عملکرد
بازارگرایی بر مزیت رقابتی پایدار
عملکرد بر مزیت رقابتی پایدار
* سطح معناداری < 0/5

اثر مستقیم ()β

0/771
0/630
0/607
0/187

*

اثر غیرمستقیم آمارة تی

0/486
0/295
0/055
0/382
0/072
0/114
-

18/027
1/804
5/070
9/040
2/007

نتیجة آزمون

پذیرش فرضیه
رد فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
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نتایج جدول  3نشان میدهد بیشترین اثرگذاری گرایش کارآفرینانه بر راهبردهای رقابتی و
کمترین اثرگذاری آن بر مزیت رقابتی پایدار است .راهبردهای رقابتی ،بیشترین تأثیر را بر
بازارگرایی و کمترین تأثیر را بر مزیت رقابتی پایدار دارد ،درحالیکه بازارگرایی بر عملکرد
نسبت به مزیت رقابتی پایدار بیشترین تأثیر را دارد .عملکرد نیز خود با ضریب  0/187بر مزیت
رقابتی پایدار اثر میگذارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه از طریق مباحث راهبرد،
بازارگرایی و عملکرد است تا به مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای قطعهساز دست یابد.
یافتههای پژوهش در زمینة فرضیة اول نشان میدهد اثری مستقیم ،معنادار و مثبت بر راهبردهای
رقابتی دارد .همراستا با این پژوهش ،لنچر و گادمندسون ( )2014نشان دادند ابعاد گرایش
کارآفرینانه ،بر راهبردهای رهبری هزینه و تمایز تأثیر دارد .ضمن اینکه در این پژوهش
مشخص شد از بین عوامل ،استقالل و پیشگامی (با وزنهای  0/422و  )0/418بیشترین نقش را
در ایجاد گرایش کارآفرینانة این شرکتها برعهده دارند ،درحالیکه سهم سایر عوامل کمتر
است؛ در زمینة یافتههای مبتنیبر فرضیة دوم مشخص شد هرچند تأثیرگذاری مستقیم گرایش
کارآفرینانه بر بازارگرایی مثبت است ،معنادار نیست .در این راستا ،به عقیدة کریستنسن
( ،)1997احتماالً گرایش کارآفرینانه ،به بازارگرایی بیشتر منجر نمیشود ،زیرا شرکتهایی
موفق به نوآوری میشوند که کمتر درگیر جذب بازارها هستند؛ بنابراین ،از جمله دالیل نبود
معناداری برای این شرکتها این است که اکثر شرکتهای قطعهساز استان اصفهان ،بر عرضة
محصوالت فعلی خود در بازار داخلی تأکید دارند و آن را بهعنوان هدف انتخاب کردهاند؛
بنابراین ،کمتر در محصوالت و خدمات خود نوآوری ایجاد میکنند .یافتههای مبتنیبر فرضیة
سوم از نتایج پژوهشهای وال و اکاس ( )2010نشان میدهد راهبردهای تمایز و رهبری هزینه
بر عملکرد سازمان ،بهطور مستقیم و نیز از طریق متغیرهای میانجی بازارگرایی فعال و پاسخگو،
اثر مثبت دارد .ضمن تأیید رابطة معنادار میان راهبردهای رقابتی با بازارگرایی در این پژوهش،
مشخص شد راهبرد رهبری هزینه (با وزن  )0/56بیشترین و راهبرد تمرکز (با وزن )0/51
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کمترین نقش را در ایجاد راهبردهای رقابتی برای شرکتهای تولیدی قطعات خودرو در استان
اصفهان دارند .یافتهها درمورد فرضیة چهارم در پژوهش حاضر ،بیانگر آن بود که تأثیر
بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای قطعهسازی ،مثبت و معنادار است و بازارگرایی پاسخگو (با
وزن  )0/86در مقایسه با بازارگرایی فعال (با وزن  )0/73نقش بیشتری در ایجاد بازارگرایی
برای شرکتهای تولیدی قطعهساز دارد که با پژوهش گونزالز و همکاران ()2009
همراستاست .برمبنای فرضیة پنجم ،پژوهش نایدو ( )2010در استرالیا نشان داد مؤسسههای
تولیدی کوچک و متوسط چینی که مزیت رقابتی توسعهدادة آن را حفظ میکنند ،احتماالً
عملکرد بهتری دارند در پژوهش حاضر نیز مشخص شد عملکرد شرکتهای قطعهساز بر
مزیت رقابتی پایدار ،تأثیر مثبت و معناداری دارد .اوزان متغیرهای آشکار مربوط به عملکرد
نشان میدهد که از بین عوامل ،عملکرد مالی (با وزن  )0/52بیشترین نقش را در ایجاد عملکرد
شرکتهای تولیدی قطعهساز دارد و منابع کمیاب برای این شرکتها ایجاد شایستگی بیشتر
میکند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،گسترة کوچک جامعة آماری یعنی شرکتهای
قطعهساز خودرو در استان اصفهان است؛ بنابراین ،بهدلیل پراکندگی جغرافیایی و حتی سفارش
ساخت قطعه به افراد خارج از شرکت بهصورت خانگی برای فرار مالیاتی ،سودجویی و، ...
قابلتعمیم به کل جامعة قطعهسازان در کشور نیست ،اما از نظر قرارگرفتن استان اصفهان در
جایگاه دوم بهدلیل تعداد شرکتهای قطعهساز خودرو ،ممکن است انعکاسی از وضعیت
عمومی اینگونه شرکتها باشد.
پیشنهادها
براساس نتایج مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده ،پیشنهادهای
کاربردی و مدیریتی بهشکل زیر است:
 .1در این پژوهش ،گرایش کارآفرینانه بر بازارگرایی از طریق راهبردهای رقابتی تأیید شد.
(با اثر کل  )0/486است؛ بنابراین ،به مدیران شرکتهای قطعهساز پیشنهاد میشود ابتدا
نیازسنجیای در سطح بازارگرایی انجام دهند.
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 .2با توجه به تأثیر مستقیم و معنادار راهبردهای رقابتی بر بازارگرایی (که در این پژوهش
تأیید شد) ،باید برخی از محصوالت ویژة وارداتی که مشتریان به آنها احتیاج دارند و
به دالیلی در ایران تولید نمیشوند ،شناسایی و تولید شوند .همچنین ،با رعایت
استانداردهای جهانی در ساخت ،برای صادرات بیشتر در این صنعت اهتمام شود.
 .3با توجه به اینکه در این پژوهش مشخص شد بازارگرایی (با اثرگذاری  )0/67تأثیری
مستقیم و معنادار بر عملکرد شرکتها دارد ،پیشنهاد میشود مدیران شرکتها با
بازارگرایی باال رفتار مشتریمدار را در سطوح پایینتر سازمان گسترش دهند و موجب
افزایش میزان وفاداری در مشتریان موجود شوند -که کمهزینهتر از جذب مشتریان
جدید است -تا هنگامیکه عملکرد کسبوکار آنها بهبود یابد.
 .4از آنجاکه در این پژوهش مشخص شد عملکرد شرکتها بر مزیت رقابتی پایدار تأثیری
مثبت و معنادار (با اثرگذاری  )0/200میگذارد و بعد کمیابی منابع ،بیشترین وزن را در
دستیابی برای این شرکتها دارد ،باید مدیران شرکتها از برنامههایی استفاده کنند که
موجب برتری منابع در کمیابشدن آنها میشود (برای مثال ،اضافهکردن دورههای
آموزشی و پژوهشی برای کارکنان).
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