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 مقدمه
دانش و  ازمندینو  یا حرفه کامالً یتیفعالگذشته به  ةساداز حالت  ،یامروز یایدندر  وکار کسب

، یطیمح ستیز، یاسیس، یفرهنگ، یاجتماع، یمال، یاقتصادمختلف  یها نهیزمدر  عیوس یآگاه

متالطم و  طیمح. (1386، همکاران و آکر)است  دهشتبدیل و ...  کننده مصرف، رفتار یسازمانرفتار 

رقابت  شیافزاو  انیمشتر یازهاین رییتغبازارها،  شدن یجهان ،آن یاصل ویژگیکه  -ها شرکت ریمتغ

 دنبال بهبود عملکرد خود باشند.به وستهیپتا  سازد یمرا مجبور  ها شرکت -در بازار محصوالت است

 جادیاشرکت  یبرا تنها نههستند که  ییها تیمزدنبال کسب به ها شرکترقابت،  ةعرص نیادر 

 & Barney) است دشوارتوسط رقبا  ها آناز  دیتقلو  یبردار یکپ، بلکه امکان کنند یمارزش 

wright,1997). 

، ییشناسابه  شرکتو پایدار( در سهم بازار،  بلندمدتتحقق هدف رشد ) یبرا، نیبنابرا

 ازین، اندمربوط وکارش کسببه  که یمنابع ریساو  ها مهارت، ها ییدارا ةتوسعبهبود و  ای جادیا

و در  بنابراین،  ؛(Harris, 2001) کند یخنث زینرقبا را  یها تیفعال گونه نیا دیبا زمینه نیادارد 

و پایدار  بلندمدتدر گرو رشد  ،ها شرکتو پایدار  بلندمدتسودآوری که  شود یممالحظه 

یدار  ها آن این موضوع،  (.Feng, 2010) استو این امر نیز در گرو دستیابی به مزایای رقابتی پا

برخورداری از عملکردهای موفق مالی در  شان یاصلکه هدف  -تجاری یها بانکبرای  ویژهبه

مدیران  زیرا ،(Yee-kwong Chan,1999د )دار بسیار اهمیت -است قالب سودآوری و رشد

سودآوری و رشد سازمان خود امیدوار به  توانند یمزمانی  ،ها بانکارشد و سهامداران این 

 ،(Hoon Kim, 2011) نیز ادامه یابد بلندمدتو در  باشدمستمر  ،باشند که این سودآوری و رشد

، بلکه نیستعملکرد مالی  محدود به ها بانکعملکرد  ارزیابیکه امروزه کرد باید توجه اما 

و ارزیابی اغلب نیز  ها آنعملکرد غیرمالی  سطح مانند  ییها شاخص. دشو یمبررسی 

برای ارزیابی  ،یا سطح کیفیت و سرعت فرایندهای داخلیو وفاداری مشتریان  یتمندیرضا

تحقق عملکردهای  .(Zhang & Li, 2009) ندور یم کاربه تجاری یها بانکعملکرد غیرمالی 

 ةصنایع خدماتی در هم نیتر مهمکه یکی از  -در صنعت بانکداری ویژهبه ،غیرمالی موفق

و متمایز کارکنان و مشتریان ) لیدلبه -شود یمکشورها محسوب   عنوان بهنقش برجسته 
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بوده است.  ها بانکبازاریابی خدمات(، همواره مورد توجه مدیران  یها ختهیآم نیتر مهم

 با، مگر دشو ینمنیز محقق  دستیابی به عملکردهای موفق مالی و غیرمالی، شدکه ذکر طور همان

ت تیمز ةواژ .ها بانکرقابتی توسط  یها تیمزدستیابی به مزیت یا  در سال بار نیاول ،یرقاب

از  پورتر ارائه شد کلیماتوسط  1980  پردازان هینظر از این مفهوم و دهندگان توسعهو خود وی 

تی پایدار بوده است.  ةحوزاصلی در  تی  ها شرکتمزیت رقاب زمانی موفق به خلق مزیت رقاب

نوین، ارزش بیشتری را برای  یها روشارزش خود بتوانند با خلق  ةزنجیرکه در  شوند یم

تأثیر بر  طریق، از گرایش کارآفرینی سازمانی (.Porter, 1990ند )نکمشتریان خود خلق 

و تولیدات، دنبالبهیادگیری سازمانی و  ر نوآوری در خدمات  خلق مزیت  سبب آن تأثیر ب

 (.Salunke et al., 2011) دشومیرقابتی پایدار 

از منظر گرایش کارآفرینانکه  یا خارجی تحقیق داخلی مزیت سازمانی به موضوع  ةصرفاً 

از مدل مفهومی و انجام شده است.  ندرتهب، رقابتی پرداخته باشد همچنین، تحقیقی که 

خلق، حفظ و جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقیق حاضر برای تبیین  تکنیک آماری

اثرگذار بر عملکرد عام عنوان بهمزیت رقابتی بهبود   انجامباشد،  کردهاستفاده  ها بانکلی مهم و 

 ه است.شدن

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان
 :وجود دارد ها سازماندر مزیت رقابتی و بهبود حفظ فرایند خلق،  موردسه نگرش در

، ها ، قوتهاضعف به نام تجزیه و تحلیلارچوبی چ ،1960 ةده از :1نگرش ساختار صنعت

 ها شرکت کند یمکه بیان  دور یمار کبه ها شرکتدر  هاراهبردبرای تدوین  2و تهدیدها ها فرصت

، تهدیدهای حال نیدرع دهند.می محیطی پاسخ یها فرصتبه  ،داخلی یها قدرتاز  یمند بهرهبا 

را  ییهاراهبردترتیب، بدین. ورزند یمداخلی اجتناب  یها ضعفو از  کنندمیبیرونی را خنثی 

(. در این نگرش، ساختار و Sheehan, 2007آورند ) دستبهتا مزیت رقابتی پایدار  ندنک یم اجرا

. دو فرض اساسی در این نگرش استشرکت  یریگ جهت ةکنند نییتع ،صنعت یها یژگیو

                                                                 
1. Industry structure view 

2. SWOT 
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این  اند.مشابه و همگن یها یتوانمنددر یک صنعت دارای منابع و  ها شرکت از اینکه اند عبارت

را در بازار  ها یتوانمندمنابع و  توانند یم ها آنو  ستها شرکتبین  انتقال قابل ،ها یتوانمندمنابع و 

 یهاراهبردیا  راهبرد باید بق این نگرش، هر شرکتاطم(. Barney, 1991)ند نکعوامل تهیه 

به مزیت رقابتی تا  کندو کنترل  اجرا ،خود را شناسایی، انتخاب وکار کسبمناسب و مربوط به 

( 1985پورتر ) راهبردی یها مؤلفه، مدل زمینه نیادر  (.Hoon Kim et al, 2011دست یابد )

 یها راهبردهمان  ،درواقعمهم ) ةمؤلفپنج  دارای که استو مشهور مطرح  یکلمدل  کی عنوان به

 است. بودن، رهبری بازار و پیشروها نهیهزمایز، تمرکز، کاهش ت شامل (پورتر یعموم

 اند عبارت، یرقابت یها تیمز یدیکل( یها مهارتو  ها ییدارا) منابع :1محورمنبعنگرش 

و  ها آن تقویتتوسعه و ، تیوضعبا بهبود  توان یم کهمان ساز کیاز ابعاد مختلف 

به  اصطالح بهو  کرد یمعرفسازمان به بازار  یرقابت تیمز عنوان بهرا  ها آن، شانیها رمجموعهیز

طی تحقیقات مختلف، اثر (. Fahy, 2002) ساخت لیتبدسازمان در رقابت با رقبا  ةبرندبرگ 

است  شدهنقد در صنایع متفاوت و عملکرد این منابع بر مزیت رقابتی  یتمامتعدادی یا  ،یکی

(Fahy, 2002.) 

از  رونیببر روابط  ،داریپا یرقابت تیمز یا شبکهو  یا رابطه یها مدل :2یا رابطهنگرش 

 دیتأک یرمالیغو  یمالمطلوب  یعملکردهابه  یابیدستمهم در  یعامل عنوان بهسازمان  یمرزها

مواد و  3کنندگان نیتأمرقبا، مدیریت ارتباط با  ریساروابط با  میمفاه(. Lavie, 2006دارند )

، یا رابطه ةیسرما، یدولت یها یزنیرا، 4انیمشترارتباط با  تیریمد، راهبردی یاتحادها، کاالها

 نییتب ها مدل نیا. (Gulati, 2000) اند دهشحوزه مطرح  نیادر  یهمگ... و یاجتماع ةیسرما

 قیطراز  ،تر قیدق طور به ای یا شبکهروابط  از طریق       ًضرورتا  ،بلندمدت یسودها که ندنک یم

 ,Duschek) شود یم ، حاصلاند شده نهینهاد یشرکتنیبدر روابط  قیعم طور به که یمنابع

 .شودمیذکر ، تحقیق ةقبلی مرتبط با حوز قاتیتحق یبرخادامه، در (.2004

                                                                 
1. Resource-based view of the firm 

2. Relational view 

3. Supplier relationship management (SRM) 

4. Customer relationship management (CRM) 
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و ب یاراهبردهاصوالً هدف از اجرای  تی پایدار  تی، دستیابی به مزیت رقاب تبع آن، هرقاب

هاردوج و همکاران یب، 1993در سال . (Bharadwaj et al.,1993)تقویت عملکرد تجاری است 

تی در صنایع خدماتی یها مهارت بررسی در و منابع مزیت رقاب دن کرظالحبا  ،تمایز سازمانی 

 یها یژگیوخدمات، ساختار صنعت خدماتی و  یها یژگیو مانندمتغیرهای تعدیلگری 

ارائه مدل مفهومی ند،مورد مطالعه، متمرکز شد ةنمون یها شرکت  آن را و کردند خود را 

 .دندآزمو

 یبرا ،مختلف یها بانک چگونه کهاین موضوع پرداختند  یبررسبه  (2001) و همکاران 1اپتاگ

. محققان از رندیگ یم بهره دیجد یها یفناور ، ازیرقابت یایمزاو خلق  اتیعملدن کرو بهتر تر ساده

 یستگیشا، تیمأمورشامل  یاساسچهار عنصر  شامل که -اتیعمل راهبرد یمفهومچارچوب  کی

 یتیریمد یکاربردها دربارة بحث یبرا -است ها یمش خطو  ها استیس، اهداف و زیمتما

. نتایج اند کرده، استفاده شود یمبرده  کارهبمختلف  یها بانک رانیمدتوسط  که دیجد یها یفناور

شناخته شوند و  ها بانکدر  راهبردی و نقش فهیوظ کی عنوان به دیبا ها اتیعمل که نشان داد

 یاتیعمل یها یریگ میتصم تیتقو یبرا راهبردی، طور به باید دیجد یها یفناوردر  یگذار هیسرما

 شوند.  یده جهت، التیتسهو  ها تیقابل، ندهایفرا، تیفیکمانند  گوناگون

موضوع  بهمحور بازار یها شرکت یها یژگیو یابیارزو  ییشناسا، ریاخ ةچند ده در -

 2ویراواردنا .(Weerawardena, 2004) ه استشد لیتبد راهبردی یابیبازار قاتیتحقغالب در 

و یمبتن یریادگی تیقابلنقش  ةمطالعو  یبررس، به (2004) بازار در خلق  تیقابل نیهمچنبر بازار 

 یعامل ،ینیکارآفر کهنشان داد  جینتا. تپرداخ نوآورانه یرقابتراهبرد  ةر حوزد یرقابت تیمز

بر بازار یمبتن یریادگی یها تیقابلتوجه به  کههنگامی. است یرقابت تیمز یریگ شکلمهم در 

قادر به خلق  یابیبازار، شود یممنجر  ها سازماندرون  ینوآور ةدرج یارتقابه و بهبود آن، 

 .دشو یم یرقابت تیمز

به بررسی تأثیر گرایش  (1392سنجقی و همکاران ) پژوهش نیز تحقیقات داخلی میان در

این . پرداختندکارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در مراکز پژوهشی دولتی مستقر در شهر تهران 
                                                                 
1. Gupta 

2. Weerawardena 
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مستقیم و قوی  یا رابطهنشان داد که  ساختاری هایهیابی معادلمدلبا استفاده از روش  ،تحقیق

 .بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی وجود دارد

 

 ها هیفرضمدل مفهومی و 
تحقق  برای ،ها بانک دسترسبر منابع در ،سازمانی ةگرایش کارآفرینان .1 ةفرضیتبیین 

 د.دار مثبت ، اثرمزیت رقابتی

 1میلر و فریسن کارآفرینی هستند کهاساسی سه بعد ، یگامشیپو  خطرپذیری، گرایش نوآوری

ادبیات موضوع با مر (1983) میلر. کنند یماشاره  ها آنبه  (1978)  یها تیفعال، کارآفرینیور 

شرکتی است که به  شرکت کارآفرین،» :است دهیسنجابعاد کارآفرینی  این یک شرکت را با

و  دهد یمانجام  زیآم مخاطره یها یگذار هیسرما، پردازد یمبازار  -محصول ةنیزمنوآوری در 

 .«کند یمرا مغلوب  دپیشتاز است. چنین شرکتی رقبای خو نوآورانه یاهماقدا ةنیزمهمواره در 

صرف  ةاز جنبو هم  ابعاد غیرمالی ازهم ، ها شرکتبهبود عملکرد  سبب ،ایش کارآفرینیگر

 بنابراین، خطرپذیری، گرایش نوآوری ؛(Wiklund & Shepherd, 2005) شود یمعملکرد مالی 

از دارد یم کوچک را جلوتر از رقبا نگه یها شرکت ،بودنامگو پیش . مزیت رقابتی ناشی 

روی آن  کوچک یها شرکتن را دارد که آ، ارزش جهیدرنت. استگرایش نوآوری نیز پایدار 

فرصت است. زمانی  ةمقول، توجه به مغفول در ابعاد گرایش نوآوری ةنکت کنند. یگذار هیسرما

 2استونسن به نظر مثال، برای ؛شد یممحسوب  انهکارآفرین موفقیت در کلیدی عاملی ،این مقوله

از منابع موجود ها فرصتمدیریت پیگیری » :کارآفرینی عبارت است از (1983)  ،«بدون استفاده 

یدبتوان نکه آاز  پیشاما  ( 1973) 3کرزنرآن را تشخیص داد.  یک فرصت را پیگیری کرد، با

کارآفرینان با » تشخیص داد: را در کارآفرینی ها فرصتاولین کسی بود که اهمیت کشف 

. کنند یماستفاده  ها آنو از  دهندمی را تشخیص ها فرصت ،اقتصادی یها موازنه نبود استفاده از

 «.توانند ینم قادرند چیزهایی را بفهمند و تشخیص دهند که دیگران ها آن

                                                                 
1. Miller and Friesen 
2. Stevenson 

3. Kirzner 
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 ةکارآفریناننقش گرایش  زمینةاخیر در  یها دههکه طی  یا گستردهبا توجه به تحقیقات 

 Camison & Lopez, 2011) ته استگوناگون صورت پذیرف یها سازمانسازمانی در عملکرد 

Lumpkin & Dess, 2001; Lumpkin & Dess, 1996;) ، عنوان به) سازمانی ةکارآفرینانگرایش 

 ،یامروز یها سازمانو دوام  تیموفقدر  آن ةندیفزا یرگذاریتأثبا توجه به نقش و  جدید( ةساز

ت یها سازمان ویژهبه اثرگذار بر مزیت رقابتی عنوان به، ها بانک مانند یخدما در  ،متغیر مستقل 

 .شده استمنظور اولیه  یمفهوممدل 

 

فرایند تحقق مزیت محیطی، بر  یها ینانیاطمبیو  ها بانک ةانداز .2 ةفرضیتبیین 

 دارند. کننده لیتعد، اثر ها بانکرقابتی 

ر  لیدلبه زینمحیطی  یها ینانیاطمبیو بانک  ةانداز یها سازه ساختار                  ً    تأثیراتی که عموما  ب

مزیت  ةکنند لیتعد یرهایمتغ عنوان بهدارند،  ها بانکمشتریان  رفتار ةو همچنین نحو ها بانک

 شود یم امر مشاهدهاین . در تحقیقات مشابه نیز اند شدهوارد مفهومی اولیه در مدل  ،رقابتی

(Jaakkola et al, 2010; Cao & Zhang, 2011; Bobillo et al, 2010). 
 

 
 حقیقت ةاولیمدل مفهومی  .1 شکل

 

 قیتحق روش
 کارآفرینیموضوع  هط بوبخبرگان مرمشتمل بر  ،آن آماری ةو جامع استپیمایشی  تحقیق حاضر

از دانش  یبرخوردارضمن  ،خبرگان یتمام که است ذکر شایان  است. و صنعت بانکداری

 سازمانی ةکارآفرینانگرایش 

(E-O) 
 مزیت رقابتی دسترس بانکمنابع در

(CA) 
 عملکرد بانک

 یطیمح یهاینانیاطمبی

 بانک ةانداز
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مدیریت مالی، بازرگانی،  یها رشتهدر  کارآفرینی و صنعت بانکداری، یها مقوله هط بوبمر

مدل  یاعتبارسنج یراستادر . اندداشتهدانشگاهی  التیتحص  کارآفرینی، حسابداری و اقتصاد

استفاده  ساختاری تفسیری یساز مدل، از تکنیک تحقیق و تعیین اولویت متغیرها ةمفهومی اولی

ساختاری تفسیری، تکنیکی مناسب برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر دیگر  یساز مدل. شده است

میان عناصر یک  ةپیچیدترتیب و جهت روابط  ،تکنیک(. این 1387، اتیب و عناصر است )آذر

ساختاری تفسیری را در سال  یساز مدل. سیج، (1387)آذر و همکاران،  دنک یمسیستم را بررسی 

 یفرایندساختاری تفسیری،  یساز مدلدیگر،  عبارتبه ؛(1387، اتیب و ارائه کرد )آذر 1977

در یک مدل یکدیگر از عناصر مختلف و مرتبط با  یا مجموعه ،آن متعامل است که در

به برقراری نظم در روابط بسیاری کمک  ،. این تکنیکشوند یمسیستماتیک جامع، ساختاربندی 

و تحلیل تأثیر یک متغیر  هیتجزمیان عناصر یک سیستم، تشخیص روابط درونی متغیرها و پیچیدة 

ی و بند تیاولو را سطح عناصر یک سیستم اقدام ،همچنین این روش. دنک یمبر متغیرهای دیگر 

 رودشمار میبهکمک شایانی شده طراحیاجرای بهتر مدل  در ،مدیران رایبکه کند میتعیین 

 :شد اجرا بیترتبه زیرمراحل  ،این روش بقاطم(. 1387)آذر و همکاران، 

ابعاد . 1 دقیق  مطالعة از طریقابتدا  در این راستا، :تحقیق ةاولیمدل مفهومی مختلف شناسایی 

تی، ةحوز هبط وبو جامع مبانی نظری مر  ةکارآفرینانو گرایش  عملکرد مزیت رقاب

و تعدیلگروابستهمتغیرهای مستقل،  ،سازمانی سپس شناسایی و تعریف شدند.  ،، میانجی 

و روابط مدل، متغیرها  مورددر یشیاند هم ،نفر از خبرگانپنج  ه میانجلسبرگزاری  با

 جلسه نیا از منتج ،1 شکل در هیاول یمدل مفهومکه نحویهب ،رفتگصورت  ها آن

 .شد نیتدو و هیته آن اساسبر پرسشنامه و است

ازاول و  ةمرحلاساس نتایج برروابط درونی متغیرها تشکیل ماتریس ساختاری . 2  استفاده 

خبرگان و متخصصان مورد  میانتوزیع در برای  پرسشنامهدر قالب یک این ماتریس 

، یا حرفهدانشگاهی و  ةخبرنفر  20نفر از  17توسط  تیدرنها ،مزبور پرسشنامة :نظر

، ماتریس ها پرسشنامهاز گردآوری  پس .شدتکمیل  اساس دستورالعمل مربوطبر

 ،Vهر عالمت )مشترک اساس میزان فراوانی روابط درونی متغیرها، بر ساختاری نهایی
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A، X و O برای  ،نفر از خبرگان پنجمتشکل از دیگر،  ةجلسبرگزاری یک سپس ( و

 .شداستخراج  نتایج نهایی مندرج در ماتریس مزبور دییتأ

 :قبل ةمرحلاز  شده استخراجماتریس ساختاری نهایی اساس بر ،دستیابیتشکیل ماتریس . 3

 ،در ماتریس ساختاری نهایی، به اعداد صفر و یک با تبدیل عالئم روابط حاصل

 .شداستخراج ، ماتریس دستیابی مربوطهقواعد  برحسب

و ترسیم سطح تعیین روابط، . 4 ماتریس  یها دادهدر این مرحله،  :مدلو اولویت متغیرها 

تفسیری یساز مدل افزار نرم به ،دستیابی نهایی سطح متغیرها و  شدند وارد ساختاری 

 کردترسیم  آن را به شکل مدلی توان یم . با تعیین روابط و سطح متغیرهاشدمشخص 

 .شودمیپرداخته به آن  ها افتهیدر بخش  2که در قالب شکل 

 

 ها افتهی
، از سطح باال به پایین مرتب اولویت براساس، متغیرها را ساختاری تفسیری یساز مدلدر روش 

حاضر، متغیرها در سه سطح قرار  پژوهشدر ، شود یمدیده  2که در شکل طور همان. ندنک یم

نهادی،  یها تالشکه تمامی  امعنبدین ،. عملکرد در باالترین سطح قرار گرفته استاند گرفته

و غیرمالی بهتر است. متغیرهای گرایش  درجهت سازمانی و  ةکارآفرینانتحقق عملکرد مالی 

ی امعنیک کادر بهگرفتن دو متغیر در )قرار دارنددسترس بانک، با یکدیگر ارتباط منابع در

بنای تحقق زیرکه  امعنبدین ،اند گرفتهسطح قرار  نیتر نییپاست( و در ها آن نیبوجود ارتباط 

ردار بهره برایسازمانی  ةکارآفرینانعملکرد مطلوب، ضرورت وجود گرایش  از  یب مناسب 

تحقیق پیشنهاد  ةاولیدر مدل مفهومی  آنچهدسترس بوده است. همچنین، متفاوت با منابع در

یک متغیر  عنوان بهیک متغیر تعدیلگر، بلکه  عنوان بهنه  ،محیطی یاطمینانبیشده بود، متغیر 

و بد ر منابع درن داشتن ارتباط با دو متغیر دیگر ومستقل  اثر مستقیم ب دسترس سطح سوم، دارای 

 ها بانک وکار کسبمیزان اهمیت ثبات شرایط کالن حاکم بر فضای  ،ست که این امرها بانک

که بانک و مزیت رقابتی نیز  ةانداز. دو متغیر دهدرا نشان می ها آنتحقق عملکرد مناسب  برای

بانک تأیید  ةمتغیر انداز گرلیتعد)نقش  ند، در تعامل با یکدیگراند گرفتهدر سطح میانی قرار 

متغیرهای  .گذارند یمو بر متغیر نهایی تأثیر  اند(، از متغیرهای زیربنایی تأثیر پذیرفتهشود یم
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متغیرهای  عنوان به و اندبا یکدیگر در ارتباط نیز سازمانی و منابع بانک ةگرایش کارآفرینان

ر عملکرد یثتأ از طریق زیربنایی،  . این روند،ندگذارمی رثا ها بانکر بر متغیر مزیت رقابتی، ب

 .کندرا تأیید می اول تحقیق ةفرضی

بانک با متغیر مزیت رقابتی، در  ةاندازقابل مشاهده است که متغیر  شده میترسهمچنین، در مدل 

بر متغیرهای محیطی در سطح دیگری قرار گرفته و  یها ینانیاطمبیمتغیر  که یدرحال ،استتعامل 

بانک را  ةاندازدوم، اگرچه جایگاه متغیر  ةفرضی موردبنابراین، در ؛دارداثر مستقیم سطح میانی 

 چنین جایگاهی را برای متغیر توان ینم ،دکرتأیید  متغیر مزیت رقابتی ةکنند لیتعد عنوان به توان یم

متغیری زیربنایی در سطح سوم  عنوان بهمحیطی،  ینانیاطمبیمحیطی متصور بود.  یها ینانیاطمبی

 عنوان به اما یست،مدل شناسایی شده که البته با سایر متغیرهای موجود در این سطح در ارتباط ن

. است رگذاریتأثآن بر عملکرد  تبعبهبر متغیرهای سطح دوم و  ،(کننده لیتعد و نه) متغیری مستقل

نقش مهم این متغیر در فرایند خلق مزیت رقابتی و تحقق عملکرد موفق در  ةدهند نشاناین امر، 

 .شود یمدوم تأیید و بخشی از آن رد و تصحیح  ةبنابراین، بخشی از فرضی ؛ستها بانک

 

 
 ساختاری تفسیری یساز مدل افزار نرماز  آمده دست بهنمودار  .2شکل 



  243 …یرقابت یها تیمز تحقق در یسازمان نانةیکارآفر شیگرا گاهیجا نییتب

چگونگی )جهت و شدت(  تر قیدقبرای تحلیل  ،تفسیری -ساختاری یساز مدلدر تکنیک 

 )نفوذ( ماتریس قدرت هدایت» عناوین بامتغیرهای مدل ترسیمی، از ماتریس و نموداری ارتباط 

 .شود یمتفاده اس (4 شکل« )و وابستگی )نفوذ( نمودار قدرت هدایت»و  (3 شکل) «و وابستگی
 

 قدرت هدایت )نفوذ( و وابستگی متغیرها ةدرجماتریس  .3 شکل

 مدل متغیرهای
1. 

ش
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 5 1 1 0 1 1 1 سازمانیة کارآفرینانگرایش . 1
 5 1 1 0 1 1 1 منابع بانک. 2
 3 1 1 0 1 0 0 مزیت رقابتی. 3
 5 1 0 1 1 1 1 محیطی یها ینانیاطمبی. 4
 4 1 1 0 1 1 0 بانک اندازة. 5
 3 1 0 0 0 1 1 بانکعملکرد . 6

  6 4 1 5 5 4 میزان وابستگی
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( قرار Iاول ) بخشاز متغیرهای مدل در  کی چیه، شود یمه مالحظ 4شکل که در طور همان

 شایان ذکر. دهدنشان می مزبوردر مدل  را ارتباط قوی متغیرها با یکدیگر . این امررندیگ ینم

 ها آنو  دارندبا یکدیگر  یو ضعیف اندکارتباط ، رندیگ یمقرار  بخشمتغیرهایی که در این  است

که  استمتغیرهای وابسته مربوط به ( II) بخشدومین . نامند یمستم یمتصل به سرا متغیرهای غیر

دخالت این دسته  ایجاد متغیرهای درعوامل زیادی . دارندوابستگی زیاد  قدرت هدایت کم و

های مزیت متغیر. کنندرا فراهم می ایجاد سایر متغیرها ةنیزمکمتر  ها آنخود  که یدرحال ،دارند

از  ست،بسیار باال ها آنوابستگی  ةاگرچه درج که گیرندمیدر این دسته قرار  ،رقابتی و عملکرد

 ،تعامل سایر متغیرهای مدل که دهدمی نشانقدرت رهبری نسبتاً متوسطی نیز برخوردارند. این امر 

و عملکرد ،نهایتدر مجدداً طی یک  ، خود این نتایجدرهرحال اما ،شود یم ختم به مزیت رقابتی 

ر سایر متغیرهای مدل  (، متغیرهای متصل III) بخشسومین ند. رگذاریتأثنیز فرایند بازخوردی، ب

هستند، ایستا این متغیرها غیر .دارندوابستگی شدید  ةقدرت رهبری زیاد و هم درجهستند که هم 

این متغیرها  بازخورد سیستم نیز ،تیدرنهاو  گذاردمی تأثیر سیستم ، برها آننوع تغییر در زیرا هر

، قدرت رهبری و وابستگی شود یمکه در نمودار دیده طور هماندهد. میرا دوباره تغییر 

 ةگرایش کارآفرینانمتغیرهای متغیرهای موجود در این طبقه نیز با یکدیگر متفاوت است. 

در  ها آن ةبیانگر نقش برجست ،که این امر را دارند باالترین قدرت رهبری ،منابع بانکو سازمانی 

 یربنایز عنوان بهدیگر، این متغیرها  عبارتبه ؛برای ایجاد سایر متغیرهای مدل است یساز نهیزم

که این امر  دارندبیشتر از متوسط نیز وابستگی  ةدرج، این متغیرها درهرحال. ندنک یممدل عمل 

 تحقیق حاضر ةمفهومی اولی مدلشده در منظورتأثیرپذیری این دو متغیر از سایر متغیرهای انگر نش

 لیدلبه ،. منابع بانکاند نشدهملحوظ  این پژوهش که در استیا سایر متغیرهای پنهانی 

بخش متغیر  نیتر شاخصوابستگی،  ةبرخورداری از باالترین قدرت رهبری و شدیدترین درج

را  مزیت رقابتی در صنعت بانکداریمتغیر منابع بانک در تحقق  ةجایگاه ویژ ،است و این امر سوم

مزیت  ةتحقیقات گذشته در صنایع مختلف در حوز یها افتهیبا اغلب  این یافته .دهدنشان می

 متغیرهایی که ؛شامل متغیرهای مستقل است ،(Iv) بخشچهارمین . راستاستهمرقابتی و عملکرد 

که در این دسته قرار نیز متغیرهایی . دارند ضعیفبسیار اما وابستگی  ،قدرت رهبری قوی
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 ،از سایر عوامل مدل شان یریرپذیتأثاما  ،شوند یمزیربنای تحقق مدل شناخته  عنوان به ،رندیگ یم

داللت خاص سطح ملی  یها یژگیوبر که  -محیطی یاطمینانبی . متغیراستیا صفر  بسیار ناچیز

نقش مهم و تأثیرگذار این متغیر در تحقق سایر  ،. این امرگیردمیدر این دسته قرار  -دارد

. در اینجا ذکر این دهدرا نشان می تحقق مزیت رقابتی و مدل عملکرد ،تیدرنهامتغیرهای مدل و 

تنها متغیری است که جایگاه آن در مدل  ،محیطی یطمینانابی نکته ضروری است که متغیر

 ده است.کرتحقیق، تغییر  ةجایگاه آن در مدل مفهومی اولی در مقایسه با استخراجی،ترسیمی 

به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی حاکم بر فضای صنعت  ممکن است دلیل این تغییر جایگاه،

از: میزان تغییرات  اند عبارتمحیطی  یاطمینانبی یها شاخصبانکداری در کشور مربوط باشد. 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح کالن، میزان پیچیدگی روابط درون صنعت بانکداری و 

ایران  مذکور، وضعیت یها شاخصیک از هر موردمیزان فراوانی منابع. با توجه به اینکه در

دسترس بر منابع در شاخصاین  آثار در صنعت بانکداری ایران، ست،متفاوت با سایر کشورها

 است. لیتعد صرفو فراتر از  تر یجد ،ها بانک

 

 گیرینتیجه
شد کارآفرینان و مدیران ار یها دغدغه نیتر یاساساز  همواره ،موفق یرمالیغعملکرد مالی و 

سازمانی در  ةتبیین جایگاه گرایش کارآفرینان، پژوهشبوده است. هدف اصلی این  ها سازمان

 این پژوهش در است.در صنعت بانکداری عملکرد موفق  ،آن تبعبه ومزیت رقابتی تحقق 

تی، ةدر حوز گذشته مانند سایر مطالعات این تحقیق نیز تا شده تالش در پیشبرد  مزیت رقاب

 سازمانی ةکارآفرینانتبیین جایگاه گرایش  از طریقاین امر . باشد نقش داشته دانشگاهیمباحث 

. نتایج ، تحقق یافته استدر صنعت بانکداریمزیت رقابتی و عملکرد و بهبود حفظ در ایجاد، 

ید  ةنیزمما را در  ،مطالعات گونه نیا  Matti)) کند یمشوند، یاری  یریگ اندازهعواملی که با

Jaakkola et al., 2010.  اغلب تحقیقات مشابه در  یها افتهیاین تحقیق، با  در شده ارائهمدل کلی

تی و ةزمین و  یها سالکه طی  عملکرد مزیت رقاب  صنایع متفاوت در هایروشهبگذشته 

 ,.Murray et al., 2010; Matti Jaakkola et al ;دارد ) بسیارتطابق  ،اند رفتهیپذمختلف صورت 

2010; Salunke et al., 2011 Fahy, 2002; Bharadwaj et al., 1993; Harris & Ogbonna, 
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 عواملو  سازمانی ةکارآفرینانگرایش  مانندحاضر، جایگاه عناصری  پژوهش در اما ،(2001

خود این عوامل با تعامل  ةنحوو همچنین  ها بانکدسترس در تعامل با منابع در ،محیطی

نتایج  است. شده عرضهو  مشخص یتر قیدق نحوبهتحقق عملکرد موفق،  براییکدیگر، 

ر منابع  ةکارآفرینانحاضر نیز حکایت از تأثیر مستقیم و مثبت گرایش  پژوهش سازمانی ب

 میرمستقیغ طور به ،این امرکه  داردرقابتی  یها تیمزبه  ها آنتبدیل  برای ها بانکدسترس در

نمونه، لتیشیا  برای ؛استنیز تأثیرگذار  ها بانکدر تحقق عملکردهای مالی و غیرمالی مطلوب 

 یسازمان یریادگی ریمتغ راتیتأثنقش و  یبررسبه  ،(2011) همکارانو  1سانتوز ویجاند

ر اتخاذ  (سازمانی ةکارآفرینانگرایش  یها شاخص نیتر مهمیکی از  عنوان به)  یها راهبردب

 یبرا ها سازمان تیقابل، ها آن ةدیعقبهپرداختند.  شرکت عملکردبر  ریتأث ،آن یپو در یرقابت

 یامروز نینوو  شرفتهیپ یبازارهادر  تیموفق یبرا راهبردی یدیکل تیقابل کی ،یریادگی

 یمفهومدر مدل  مدنظرروابط  که بود یساختارمعادالت  یابیمدل ،ها آن قیتحق. روش است

نفر از  13مصاحبه با  از طریق (2011) و همکاران23سالونکتحقیق . کندمی دییتأرا  هیاول

تی برتر یها شرکتمدیران ارشد اجرایی  تی  یها شرکتکه  کردمشخص  نیز خدما خدما

به که  ندده یم هو توسع کنندمی تشویق را پویایی یها تیقابلدارای گرایش کارآفرینانه، 

و حفظ  زمینةو همین امر  شودمیمنجر  ها آننوآوری بیشتر برای  تی یها تیمزتحقق   را رقاب

 .سازدفراهم می ها شرکتبرای این دسته 

تی و عملکرد صورت پذیرفته  میانارتباط  مورددر اغلب تحقیقات گذشته که در مزیت رقاب

و اندازه یها ینانیاطمبی ماننداست، نقش ابعادی  -به کننده لیتعدمتغیرهای  عنوان به ،محیطی 

و  راهبردی یابیبازارتأثیر  (،2010) همکارانو 35اکوالی یمتنمونه،  برای ؛اثبات رسیده است

اتریش، آلمان و فنالند  کشورفعال در سه  یمهندس یها شرکت عملکردرا بر  یتجار عملکرد

 عنوان به، کشورهااز  کیخاص هر یها ییایپوو  ها یژگیو، نقش قیتحق نیا. در بررسی کردند

ملحوظ شده  ها شرکت عملکردو  راهبردی یابیبازار میاندر مدل تعامل  کننده لیتعد ریمتغ

                                                                 
1. Maita Leticia Santos-Vijande 

2. Salunke 

3. Matti Jaakkola 
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خاص  یها یژگیودر بین سه کشور مورد مطالعه، به ، تفاوت در برخی نتایج تیدرنهااست. 

دیگر، نقش تعدیلگر  عبارتبه ؛ساختاری و فرهنگی هر کشور نسبت داده شده است

در بین  2010در سال  و همکاران 1بابیلودر تحقیق ت شده است. ابثامحیطی  یها ینانیاطم بی

، نقش شرکت صنعتی مختلف در کشورهای آلمان، فرانسه، دانمارک، انگلیس و اسپانیا 1500

ارتباط  کننده لیتعدعوامل  عنوان به ،عوامل محیطی سطح ملی و سطح نهادی  ةدرج میاندر 

حاضر، اگرچه  پژوهشاست. در شده  دییتأ ها آنو عملکرد موفق  ها شرکت شدن یجهان

ر تحقق  و عملکرد  یها تیمزهمچنان نقش این عامل در تأثیرگذاری ب ، شود یم دییتأرقابتی 

و نه یک متغیر تعدیلگر. دلیل این تغییر  دییتأمتغیری مستقل  عنوان بهاین نقش  شده است 

به شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فضای  ممکن استجایگاه، 

و  تر یجدنقشی  ،محیطی یها ینانیاطمبی است شده سببباشد که  مربوط کشور ایران

 یها تیمزبه  ها آن، برای تبدیل ها بانکدسترس را در فرایند اثرگذاری بر منابع در تر مستقل

مانند سایر تحقیقات مشابه عامل اندازه،  موردد. درکن ایفا رقابتی در صنعت بانکداری کشور

 یها تیمزدر فرایند تحقق و استمرار  ها بانک ةقبلی، در تحقیق حاضر نیز نقش تعدیلگر انداز

تشریک مساعی  یها تیمز ( در بررسی2011)23نمونه، کائو و ژانگ برای ؛شود یم دییتأرقابتی 

 ةجمله رابط ، در تمامی روابط متصور در مدل مفهومی تحقیق خود، ازها شرکتو عملکرد 

میان تشریک مساعی  ةو مزیت ناشی از آن، رابط کنندگان نیتأممیان تشریک مساعی 

ناشی از تشریک مساعی و عملکرد  یها تیمزمیان  ةو عملکرد شرکت و رابط کنندگان نیتأم

اندازها شرکت نظر گرفتند که این نقش در تمامی متغیر تعدیلگر در عنوان بهشرکت را  ة، عامل 

 د.ش دییتأروابط مذکور 

از  ها بانکنتایج این پژوهش، مدیران ارشد  مدیریت  برای ابعاد اصلی و مهمبرخی را 

عملکرد موفق ، مسیر ها بانکیعنی به مدیران  ؛سازد یممطلع  ها بانکدر  مؤثرتر راهبردی بازاریابی

در سه سطح  تحقیق، ةاولی ابعاد مدل مفهومی، شده استخراجبق مدل ترسیمی اطم. دهد یمرا نشان 

بیانگر ترتیب و  ،ساختاری تفسیری یساز مدلدر تکنیک  آمده دست به. سطوح اند گرفتهقرار 
                                                                 
1. Bobillo  

2. Cao and Zhang 
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بعد گرایش  دوشدن هستند )از سطح سوم به سطح اول(. در سطح سوم، اجراییتوالی ابعاد از نظر 

 ندیکدیگر اثرگذار، هم بر (ها یتوانمندو  ها ییدارادسترس بانک )و منابع در سازمانی ةکارآفرینان

و  ازین شیپ عنوان به، دو بعد مذکور ،درواقع. گذارند یمتأثیر مزیت رقابتی زمان بر هم طور بهو هم 

 طور به. در کنار این ابعاد و ندنک یمعمل  ها بانکسنگ بنای خلق، حفظ و بهبود مزیت رقابتی در 

از این  آمده دست بهر مدل ترسیمی داین بعد جایگاه مستقل، عوامل خاص محیطی قرار دارند که 

 یها افتهیدیگر،  عبارتبه ؛و جذاب باشد تأمل قابل ها بانکبرای مدیران  ممکن است نیزحقیق ت

را  ها بانک مزیت رقابتی درمحیطی بر  یها ینانیاطم بیمتغیر نقش خاص و زیربنایی این تحقیق، 

دو بعد در سطح دوم مدل ترسیمی،  .طلبد یمتوجه ویژه به این عامل را  دهد؛ بنابراین،نشان می

عوامل  بین نقش پل ارتباطی را ،ابعاد مذکور یعنی. این اند گرفتهقرار بانک  ةمزیت رقابتی و انداز

مستمر در تعامل با  طور بهدیگر، این ابعاد  سوی . ازندنک یمزیربنایی و تحقق عملکرد موفق بازی 

 متفاوت قابلیت دسترسی بانک برای مشتریان یها جنبهبر  مدیران باید بنابراین، ؛یکدیگر نیز هستند

استفاده از تکنیک  لیدلبه .خود قرار دهنددستور کار  داشته باشند و آن را نظارت مستمر

انجام تجزیه و تحلیل و  برایمورد نیاز  یها داده، تحقیق اینساختاری تفسیری در  یساز مدل

 یا حرفهتعداد محدودی خبرگان دانشگاهی و  هایدیدگاهاخذ استخراج مدل ترسیمی، از طریق 

بر مبتنی ،تحلیل این پژوهشبنابراین،  ؛شده است یآور جمعایران مطلع از صنعت بانکداری 

که  و واقعی عینی یها دادهو نه از است متفاوت خبرگان  هایادراکاز  شده یگردآور یها داده

 تغییر یافته ،خبرگان یا تعصبات شخصی سالیق دخالت لیدلبهدر برخی موارد، ممکن است 

تعمیم نتایج آن  و است شده انجامدر صنعت بانکداری و در داخل کشور  ،حاضر پژوهش. دنباش

کالن اقتصادی، اجتماعی و  یها طیمحکه  -یا صنعت بانکداری در سایر کشورهابه سایر صنایع 

مانند اغلب تحقیقات مشابه، از در این تحقیق، . نیست اتکاقابلچندان  -دارندسیاسی متفاوتی 

نظرات مدیران  یآور جمعبرای آزمون مدل مفهومی استفاده شد. اگرچه  1مقطعی یها داده

 یتر یغننتایج داده از مدیران در طول زمان  یآور جمعسخت و پرهزینه است،  ،ها شرکت

این تحقیق را از  یها افتهیاعتبار  توان یمآینده  یها پژوهشدر  .(Feng et al., 2010) دنبال دارد به

                                                                 
1. cross-sectional data 
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صنعت  هبط وبمر یا حرفهاز خبرگان دانشگاهی و  1زمانی یها یسر یها داده یآور جمعطریق 

به  نیز ها بانکنقش سایر متغیرهای مهم تأثیرگذار بر مزیت رقابتی در  ةمطالع د.یسنجبانکداری 

مدل  وسقم صحتبرای آزمون  شود یم پیشنهادپایان، در .دشومیمنجر  تر جامعمدلی  ةارائ

در  ،روشهمین هآن، تحقیقات مشابهی ب یها افتهیبه  اتکاقابلیت  ةدرجترسیمی تحقیق حاضر و 

بانکداری از  ةحوزکشورهای پیشرفته در  ویژهبهیا صنعت بانکداری سایر کشورها، سایر صنایع 

 رد.گی انجامآمریکا، انگلیس و سوئیس  لیقب

  

                                                                 
1. Time-series data 
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