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 چکيده

و  ینانهکارآفر یشتر از رابطه گرا درک جامع یکبه صورت توام،  یانجیو م یلیبا در نظر گرفتن اثرات تعدتحقیق  ینا
کند. بدین منظور  یرا برجسته م یابیکننده منابع بازار یلو نقش تعد یابیبازار یتقابل یانجیکه نقش م دهد یعملکرد ارائه م

ی شد. نتایج آور جمعآوری استان آذربایجان شرقی  مستقر در پارک علم و فن  شرکت 14از طریق پرسشنامه از  ها داده
نشان داد که ابعاد پیشگامی،  SmartPLSو SPSS  افزار نرمی معادالت ساختاری با استفاده از ساز مدلی آماری و ها داده

طلبی از گرایش کارآفرینانه به صورت مستقیم بر قابلیت بازاریابی و از آن طریق بر  پذیری و استقالل نوآوری، ریسک
عملکرد شرکت تاثیر دارند ولی تاثیر بعد رقابت تهاجمی بر قابلیت بازاریابی و از آن طریق بر عملکرد شرکت تایید نشد. 

 یقعملکرد شرکت از طر و ینانهکارآفر یشگرا یممستق یرغ تایج نشان داد که متغیر منابع بازاریابی در رابطههمچنین ن
یابی، نقش تعدیل کننده دارد به این شکل که تاثیر غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه از طریق قابلیت بازاریابی بر بازار یتقابل

تر از تاثیر غیر مستقیم آن در مقادیر پایین مقدار  )منابع بازاریابی( قویعملکرد شرکت در مقادیر باالی مقدار تعدیلی 
های  توانند از طریق گرایش به فعالیت ها می براساس نتایج حاصل از این تحقیق شرکتبی( است. تعدیلی )منابع بازاریا

 ریابی به عملکرد برتر دست یابند.کارآفرینانه و با انتخاب استراتژی مناسب  و اتخاذ بخشی از منابع خود به منابع بازا

 .منابع بازاریابی، قابلیت بازاریابی، گرایش کارآفرینانه: یديکل واژگان

 

 مقدمه
از مطالعات  ی. برخدهد یو عملکرد شرکت نشان م ینانهکارآفر یشگرا ینرا در ارتباط ب یمتفاوت های یافته یاتادب یبررس

و همکاران،  4اند )راچ ها را گزارش کرده آن ینب یرمعناداررابطه غ یک یگرد یو برخ یمنف یاارتباط مثبت  یکوجود 
رابطه ساده  یکو عملکرد شرکت صرفا  ینانهکارآفر یشگرا ینب رابطهکه  دهد یمتناقض نشان م های یافته ین(. ا9002

استفاده شده  یزمتما یکردبا عملکرد از دو رو ینانهکارآفر یشرابطه گرا یکه در بررس دهد ینشان م یاتادب یبررس . یستن
و  ینو عملکرد است )کو ینانهکارآفر یشبر رابطه گرا یطیمح یرهایمتغ یاحتمال یراتتاث ینخست، بررس یکرداست. رو

و  ینانهکارآفر یشگرا ینمختلف در رابطه ب یلیتعد یرهایمتغ ثیراساس در مطالعات مختلف، تا ینبر ا ،(9044 ،9ینالمپک
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 یداخل یتبادل اجتماع یندنقش فرا یبه بررس توان یمدر این رابطه ست. به عنوان مثال قرار گرفته ا یعملکرد مورد بررس
توسط  یعال یریتمد یاجتماع یهتحول گرا و سرما یرهبر یرفتارها ی( و بررس9040و همکاران ) 9کلرگ یتوسط د

( 9002) 2ینکوال( و بکر و س9002)و همکاران  5توسط زهرا یگرد یکرد( اشاره کرد. رو9042و  9045و همکاران ) 1انگلن
و عملکرد را به هم  ینانهکارآفر یشگرا یرهایکه متغ یانجیم یدیکل یرهایمتغ ییشناسا یتشده است که به اهم یشنهادپ

 یادگیری یشگرا یانجینقش م یاند عبارتنداز: بررس انجام شده ینهزم ینکه در ا ی. مطالعاتپردازد یم دهند یارتباط م
)الگر و  ی( و عملکرد نوآور9042و همکاران،  2ینی؛ آلت9049 ،2یوا)الگر و ش یسازمان یادگیری یت(؛ قابل9002، 1)وانگ

)لچنر و  ینههز یتو مز یزتما یها ی( و استراتژ9041، 40)کلمان و استکمان یبردار و بهره یاکتشاف ی(؛ نوآور9049 یوا،ش
در  یمطالعات نقش مهم ینا که ینو عملکرد اشاره کرد. با وجود ا ینانهکارآفر یش( در رابطه گرا9041، 44گودموندسون

عنوان شده به صورت  یکرداز هر دو رو ها آناز  یک یچدر ه یو عملکرد دارند ول ینانهکارآفر یشدرک ما از رابطه گرا
اتخاذ  یرادارد. ز یعلم یبه بررس یازو عملکرد استفاده نشده است که ن ینانهکارآفر یشرابطه گرا یبررس یهمزمان برا

 یکردکند و توجه به رو یینبر عملکرد را تب ینانهکارآفر یشگرا یراز تاث یخاص یطممکن است تنها شرا یلیتعد یکردرو
را شرح دهد. بر  گذارد یم یربر عملکرد تاث ینانهکارآفر رایشآن گ یقرا که از طر یندیممکن است فقط فرا یزن گر یانجیم
وجود ندارد.  گذارد یم یربر عملکرد تاث ینانهکارآفر یشگرا یطیچگونه و تحت چه شرا که یندرک کامل از ا یکاساس  ینا

و  کنند میکوچک رشد  یها از شرکت یموضوع باشد که چرا برخ ینممکن است نشان دهنده ا ینهزم ینکمبود دانش در ا
 تحقیق ینبه صورت توام، ا یانجیو م یلیگرفتن اثرات تعد(. با در نظر 9049 ،49یما)اندرسون و اش توانند ینم یگرد یبرخ
 یلو نقش تعد یابیبازار یتقابل یانجیکه نقش م دهد یو عملکرد ارائه م ینانهکارآفر یشتر از رابطه گرا درک جامع یک

که  ینانهکارآفر یکاستراتژ یطبه درک ما از اتخاذ شرا یکردرو ینا ین،. عالوه بر اکند یرا برجسته م یابیکننده منابع بازار
مطرح شده در  ی مهم اما جداگانه یرهایمس یقدر تلف ین. همچنکند یکمک م شود یعملکرد مطلوب م یجمنجر به نتا
لذا در این تحقیق (. 9041و همکاران، 49فیراو عملکرد کمک کننده است ) ینانهکارآفر یشگرا یندر رابطه ب یمطالعات قبل

گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی چه تاثیری هستیم که به دنبال پاسخگویی به این سوال 
 دارد؟ نقش تعدیلی منابع بازاریابی بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت چگونه است؟

 

 تعریف واژه ها و اصطالحات تخصصی

 ینانهکارآفر یشگرا
شرکت را  یست که ابعاد رفتارا یکل یکفلسفه استراتژ یک ینانهکارآفر یش( اظهار کردند که گرا4224) ینو سلو کوین

( عنوان کرد که گرایش 9042)کانتور  (.4224 ین،و سلو ینکند )کو یم یتگام جلوتر هدا یکدر جهت حرکت به 
، افزایش شود که منجر به کسب و کار جدید گیری اتالق می های تصمیم ها و روش کارآفرینانه به فرایندها، فعالیت
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نوآوری، پیشگامی و ریسک پذیری، شامل تمایل به فعالیت مستقل و حالت تهاجمی نسبت به رقبا اشاره دارد )کانتور، 
9042.) 

 نوآوری
آوری، معرفی محصوالت جدید و همچنین ایجاد تغییر در  نوآوری به وسیله تمرکز بر تحقیق و توسعه، رهبری در فن

 (.9041؛ میکیویسز و همکاران، 4222شود )المپکین و دس،  یخطوط محصوالت و خدمات توصیف م

 پذیری ریسک
هایی با نتایج مبهم  گذاری در فعالیت های کالن و تخصیص منابع به سرمایه اقدام جسورانه در شرایط نامشخص، وام

 (.9045؛ موسا و همکاران، 4229شود )میلر،  توصیف می

 پيشگامی
شود و  و بررسی آینده که منجر به معرفی کاالها و خدمات جدید قبل از رقبا می ها پیشگامی به وسیله جستجوی فرصت

 (.9041؛ آببه و انگریاوان، 4222شود )کوین و سلوین،  بینی تقاضا در آینده توصیف می همچنین با پیش

 رقابت تهاجمی
 (.4222مپکین و دس، ای جدید اشاره دارد )ال به تمایل شرکت برای به چالش کشیدن رقبا برای ورود به عرصه

 استقالل طلبی
استقالل طلبی نیز به ارائه یک ایده توسط یک فرد یا گروه به صورت مستقل و پشتیبانی از آن تا زمان تکمیل شدن 

 های کارآفرینانه می شود.  اشاره دارد که سبب تشویق کارکنان برای مشارکت بیشتر در فعالیت

 یابیبازار يتقابل
شوند.  های کلیدی عملکرد سازمان در نظر گرفته می های مرتبط با بازاریابی به عنوان محرک ی، قابلیتادبیات بازاریاب در

ها و منابع جمعی سازمان  اند که به منظور استفاده از دانش، مهارت ای تعریف شده های بازاریابی فرایندهای یکپارچه قابلیت
به ایجاد ارزش افزوده برای کاالها و خدمات آن، سازگاری با شرایط ساختن کسب وکار  دربرای نیازهای مرتبط با بازار، قا

 (.9002،  41گوئنزی و تریولو)شوند  یهای بازار و پرداختن به تهدیدهای رقابتی، طراحی م محیطی، کسب مزیت از فرصت

 عملکرد شرکت
 .کردند یفاقدامات گذشته تعر ییو کارا یاثربخش یفیتک یینتب یند( عملکرد را فرا9009و همکاران ) 45نیلی 

 یابیمنابع بازار
 های یتدر فعال یدها با مهم از منابع )افراد، زمان و پول( که شرکت یا را به عنوان مجموعه یابیمنابع بازار یقتحق ینا در

 .گیریم یکنند در نظر م گذاری یهو توسعه خدمات سرما یعترف گذاری، یمتق یع،مانند توز یابیبازار همرتبط ب
 

 پيشينه تحقيق

 پيشينه داخلی
 متوسط و کوچک های شرکت صادراتی عملکرد بر کارآفرینی گرایش ( تحقیقی را با عنوان تأثیر4922کرمی و همکاران )

 تأثیر همچنین و صادراتی برعملکرد کارآفرینی گرایش مستقیم تأثیر یادگیری و با هدف بررسی قابلیت میانجی با نقش

 شرکت 451 از متشکل تحقیق آماری صادراتی انجام دادند. جامعه عملکرد بر یادگیری قابلیت طریق از آن غیرمستقیم
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ای لیکرت استفاده  گزینه 5 مقیاس با پرسشنامه از ها آوری داده بود و جهت جمع انگلستان و ایران در و متوسط کوچک
 قابلیت طریق از مستقیم غیر همچنین و مستقیم طور به گرایش کارآفرینی که است داده نشان تحقیق شده است. نتایج

 گرایش رابطه یادگیری نقش میانجی در قابلیت همچنین دارد.  و معناداری مثبت تأثیر صادراتی عملکرد بر یادگیری
 دارد. صادراتی عملکرد و کارآفرینی

ها و  تعاونی تهیه و تولید نهادههای  ( تحقیقی را با عنوان تاثیر گرایش کارآفرینانه شرکت4922حسینی نیا و همکاران )
انجام دادند. جامعه آماری این تحقیق  گری گرایش به بازار ها: با در نظر گرفتن نقش تعدیل ادوات کشاورزی بر عملکرد آن
های تهران، فارس و  ها و ادوات کشاورزی مستقر در استان های تعاونی تهیه و تولید نهاده را روسای هیئت مدیره شرکت

ای لیکرت استفاده شده  گزینه 5های تحقیق از ابزار پرسشنامه با طیف  دهند. برای گردآوری داده تشکیل میاصفهان 
اوری شده است و به منظور تجزیه و  عدد پرسشنامه جمع 441گیری تصادفی ساده تعداد  است. با استفاده از روش نمونه

است. برای سنجش متغیر گرایش کارآفرینانه از ابعاد نوآوری، سازی معادالت ساختاری استفاده شده  ها از مدل تحلیل داده
دهد که تاثیر گرایش  پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقالل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می ریسک

کند. از طرفی،  یها مثبت و معنادار است، اما گرایش به بازار این رابطه را تعدیل نم ها بر عملکرد آن کارآفرینانه این شرکت
های مذکور تاثیر مثبت و معناداری دارد، ولی  گرایش به نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و استقالل بر عملکرد شرکت

 ها تاثیر معناداری ندارد. رقابت تهاجمی بر عملکرد این شرکت
را  برندسازی کار از طریق و بکس رشد بر کارآفرینانه گرایش تأثیر ( تحقیقی با عنوان بررسی4922فشارکی و همکاران )
کار(  و کسب رشد و کارآفرینانه، برندسازی پژوهش )گرایش های سازه برای نظری چارچوب ابتدا انجام دادند. محققان

 مورد برند( منابع و برند گیری اصلی آن )جهت مولفه برندسازی، دو مفهوم بودن بعدی چند دلیل به که نمودند تدوین
 آماری نمونه اعضای بین و شد تدوین ای لیکرت گزینه لیکرت پنج مقیاس با ای پرسشنامه سپس .گرفت قرار استفاده

 اسمارت افزار نرم توسط آمده دست به های توزیع گردید. داده یزد( صنعتی شهرک در متوسط و کوچک شرکت 499)
 مسیر، تحلیل و عاملی تحلیل های تکنیک کمک به و شد ساختاری تحلیل معادالت سازی مدل رویکرد با اس.ال.پی

 کارآفرینانه گرایش معنادار و مثبت تأثیر از حاکی پژوهش های قرار گرفت. یافته تأیید مورد شده فرضیات مطرح صحت
گرایش  معنادار و مثبت رابطه نیز و کار و کسب رشد بر برندسازی معنادار و مثبت برندسازی، تأثیر و کار و رشد کسب بر

 باشد.  می برندسازی طریق از مستقیم غیر صورت به کار و رشد کسب بر کارآفرینانه
 و از ظرفیت جذب منتج کار و کسب برعملکرد کارآفرینانه گرایش ( تحقیقی با عنوان تاثیر4925زارعی و شعبانی )

 و چککو های آشفته شرکت محیط در سازمانی عملکرد بر گرایش کارآفرینانه تأثیر بررسی هدف بازار و با آشفتگی
رسانی  اطالع عضو پایگاه و متوسط کوچک کارهای و کسب ارشد مدیران از تحقیق، آماری متوسط انجام دادند. جامعه

 داد نشان ساختاری معادالت یابی مدل از با استفاده شده گردآوری های داده شد. تحلیل انتخاب متوسط و کوچک صنایع

 کند.  می تقویت آشفته بازار را در کارآفرینانهگرایش  و عملکرد بین رابطه جذب ظرفیت که
های دولتی: مورد  ( تحقیقی با عنوان رابطه یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان4925رضائی و همکاران )

ان نفر از کارشناس 4001مطالعه سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی را انجام دادند. جامعه آماری تحقیق را 
گیری  نفر از آنان از طریق روش نمونه 910غربی تشکیل دادند که تعداد  سازمان جهاد کشاورزی در استان آذربایجان

ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از تحقیق، مدل مفهومی ارائه شده را تایید کرده،  تصادفی طبقه
رایش کارآفرینانه مثبت و معنادار بوده است و نتایج نشان داده است که به نحوی که رابطه بین یادگیری سازمانی و گ

افزایش یادگیری سازمانی به طور مستقیم منجر به بهبود گرایش کارآفرینانه در کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی 
 شود. می
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عملکرد سازمانی نهاد کتابخانه های یابی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر  ( در تحقیقی با عنوان مدل4925صابری و همکاران )
های اثر  طلبی سازه عمومی کشور نتیجه گرفتند که پنج بعد نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی و استقالل

گذار بر ایجاد گرایش کارآفرینانه در نهاد کتابخانه های عمومی کشور هستند و همچنین تاثیر مثبت و معنادار گرایش 
 بر عملکرد سازمانی را نشان دادند.کارآفرینانه 

 

 پيشينه خارجی
های کوچک خدماتی از طریق  ( تحقیقی را با عنوان ارتباط گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت9041فیرا و همکاران )

ر های خدماتی فعال د های مربوط به این تحقیق از شرکت انجام دادند. داده های بازاریابی منابع بازاریابی و قابلیت
های مواد غذایی، خدمات امالک، حما و نقل، پست و انبارداری، ساخت و ساز، آموزش و خدمات تفریحی در استرالیا  حوزه
آوری شد. نتایج نقش میانجی قابلیت بازاریابی در رابطه گرایش  پرسشنامه جمع 122آوری شد. در مجموع تعداد  جمع

ایج نشان داد که تاثیر غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد از طریق کارآفرینانه و عملکرد را تایید کرد. همچنین نت
شود به این شکل که اثر غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد  قابلیت بازاریابی، توسط منابع بازاریابی تعدیل می

 ن در سطح پایین منابع بازاریابی است.تر از اثر آ شرکت از طریق قابلیت بازاریابی در سطح باالیی از منابع بازاریابی قوی
و عملکرد را انجام  ینیبه کارآفر یشدر رابطه گرا یانجی: نقش میکاستراتژ ینیبا عنوان کارآفر یا ( مطالعه9042کانتور )

خودرو و ارتباطات  یعصنا یی،غذا یعصنا ی،دار بانک ینهفعال در زم یها شرکت یقتحق ینا یمنتخب برا یداد. جامعه آمار
بر  ینیبه کارآفر یشنشان داد که گرا یجشد. نتا یآور شرکت جمع 442از  سشنامهپر 991تعداد  یتبود. در نها یمخابرات
مثبت و  یرتاث یرمالیو غ یبر عملکرد مال یکاستراتژ ینیدارد، کارآفر یمثبت و معنادار یرتاث یکاستراتژ ینیکارآفر
. کند یم گری یانجیرا م یرمالیو غ یو عملکرد مال ینیبه کارآفر یشگرا ینرابطه ب یک،استراتژ ینیدارد و کارآفر یمعنادار
صنعت  یرپژوهش ندارند و تاث یرهایبر متغ یریآن تاث یتنشان داد که اندازه شرکت و سابقه فعال ها یبررس یجنتا ینهمچن

 توسط محقق کنترل شد. یزن
 عملکرد هتل: آیا بازارمحوری حرفی برای گفتن دارد؟ –گرایش به کارآفرینی عنوان( در تحقیقی با 9042وگا و همکاران )

به بررسی نقش میانجی بازار محوری در رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد پرداختند. در این مطالعه گرایش به 
های  نین عملکرد نیز با شاخصکارآفرینی با ابعاد ریسک پذیری، استقالل، پیشگامی، نوآوری و رقابت تهاجمی و همچ

سود و درآمد عملیاتی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی به صورت مثبت بر عملکرد تاثیر 
شود. بنابراین پیشنهاد شد که  منفی دارد و این تاثیر با نقش میانجی بازارمحوری تبدیل به یک تاثیر مثبت و معنادار می

تاه مدت، توسعه گرایش به کارآفرینی برای ایجاد نتایج مثبت کافی نیست. به این منظور نیاز به ایجاد حداقل در کو
 سازمان با یک فرهنگ بازار محور است. 

گرفت  یجهنت ،یکاستراتژ ینی: کارآفریکاستراتژ یریتو مد ینیبا عنوان نقطه اشتراک کارآفر یقی( در تحق9045دوگان )
تا  کند یها کمک م به شرکت کند، یم یفتعر یکاستراتژ یدگاهرا از د ینیکارآفر های یتکه فعال یکاستراتژ ینیکه کارآفر

 ین،سهم بازار توسعه دهند. بنابرا یاو  یسودآور یشافزا یقرا از طر ایداررقابت پ یتداده و مز یشعملکرد خود را افزا
 یرندبگ یاد بایست یم باشند، یامروز و فردا م یرقابت یتبه مز یدنکه خواهان رس یمیقد یها و شرکت یدجد یها شرکت

 آل را اعمال کنند.  دهیا یکاستراتژ ینیکارآفر یدادغام کنند و با یکاستراتژ یریترا با مد ینیکه چگونه کارآفر
 
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

             )جلد دوم(                                                                                                                    1931 زمستان، 5، شماره 1دوره 
 

12 
 

 های تحقيق فرضيه

 فرضیه اول: نوآوری بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 پذیری بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ریسکفرضیه دوم: 

 فرضیه سوم: پیشگامی بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 فرضیه چهارم: رقابت تهاجمی بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 عنادار دارد.فرضیه پنجم: استقالل طلبی بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و م

 فرضیه ششم: قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 مثبت و معنادار دارد. یربر عملکرد شرکت تاث یابیبازار یتقابل یقاز طرفرضیه هفتم: نوآوری 

 .دمثبت و معنادار دار یرتاثیابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طرپذیری  فرضیه هشتم: ریسک

 .مثبت و معنادار دارد یرتاثیابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طرفرضیه نهم: پیشگامی 

 .مثبت و معنادار دارد یرتاثیابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طرفرضیه دهم: رقابت تهاجمی 

 .ت و معنادار داردمثب یرتاثیابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طرفرضیه یازدهم: استقالل طلبی 

نقش  یابیبازار یتقابل یقبر عملکرد شرکت از طر ینانهکارآفر یشگرا فرضیه دوازدهم: منابع بازاریابی در تاثیر غیرمستقیم

  تعدیلی دارد.

 

 جامعه و نمونه آماری
بودند. پاسخ  شرقی استان آذربایجان آوری فن و علم پارک در مستقر های شرکت تحقیق، این برای منتخب آماری جامعه

 آوری فن و علم پارک موجود لیست توجه به ها، مدیر عامل یا مدیر بازاریابی بودند. با ها در شرکت دهندگان به پرسشنامه
 استان آذربایجان شرقی رشد مراکز آوری و فن و علم های های فعال در پارک مجموع شرکت شرقی، آذربایجان استان
گردید. به دلیل عدم  واحدها این آوری پرسشنامه از ز روش سرشماری اقدام به جمعبا استفاده ا باشد که عدد می 400

 14آوری شده، در نهایت تعداد  های جمع همکاری برخی از واحدها و همچنین غیر قابل استفاده نبودن برخی از پرسشنامه
 های آماری مورد استفاده قرار گرفت. عدد پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل

 

 ها داده گردآوری ابزار و روش
های مطرح شده در این پژوهش به روش میدانی )پرسشنامه( انجام شده  گردآوری داده های الزم برای بررسی فرضیه

های استاندارد به کار برده شده در مطالعات  به منظور گردآوری اطالعات میدانی برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه است.
گزینه ای لیکرت طراحی شده است. پرسشنامه مشتمل بر دو بخش  5است که با مقیاس پیشین محققان استفاده شده 

است که بخش اول شامل مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و بخش دوم نیز شامل سواالت مربوط به سنجش 
 ( منابع پرسشنامه نشان داده شده است.4باشد. در جدول ) هر کدام از متغیرها می
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 منابع پرسشنامه: (1)جدول 

 منابع شماره سوال تعداد سوال متغیر

 2-4 2 منابع بازاریابی
 و همکاران 42کویئلو
(9002) 

 41-2 2 قابلیت بازاریابی
 (4222چن و همکاران )
 (9005ورهیز و مورگان )

 42-45 5 عملکرد
 (9049اوکاس و سوک )

 (9042گوپتا و باترا )

 : منابع پرسشنامه(1)ادامه جدول 

 منابع شماره سوال تعداد سوال متغیر

انه
رین

رآف
 کا

ش
رای

گ
 

 99-90 9 نوآوری

 (4222کوین و سلوین )

 (9004جورج و همکاران )

 المپکین و همکاران

(9002) 

 95-99 9 ریسک پذیری

 92-92 9 پیشگامی

 94-92 9 رقابت تهاجمی

 91-99 2 استقالل طلبی

                               

 روایی پرسشنامه
در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی ظاهری و روایی محتوایی استفاده شد. ابتدا از نظر اساتید دانشگاه 

های پرسشنامه تا چه حد در ظاهر شبیه به  برای بررسی روایی صوری )ظاهری( پرسشنامه به این منظور که سوال
اند استفاده شد. همچنین از آنها خواسته شد که جهت بررسی کیفی  آن تهیه شدهگیری  موضوعی هستند که برای اندازه

آیتم ها و  از کلمات مناسب، اهمیت استفاده زبان، دستور روایی محتوا دیدگاههای اصالحی خود را در مورد رعایت
 رسشنامه گردید.خود بیان کنند. پس از اعمال این نظرات اقدام به توزیع پ مناسب جای در آیتم ها قرارگیری

 

 پایایی پرسشنامه
دست  گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه، نتایج یکسانی به یا قابلیت اعتماد به این معنی است که ابزار اندازه 41پایایی

های به دست آمده  دهد. در این پژوهش برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده می
 1/0و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه در بسیاری از منابع مقادیر باالی  مورد تجزیه  SPSSافزار  از پرسشنامه با نرم

شود. نتایج نشان داد تمامی متغیرها از ضریب آلفای مناسبی برخوردارند. ضریب  میبرای آلفای کرونباخ مطلوب تلقی 
 ( آمده است.9تک متغیرها در جدول ) آلفای تک

 

 

                                                           
16

  Coviello 
17

  Reliability 
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 : ضریب آلفای متغيرها(2)جدول 

 متغير ضریب آلفای کرونباخ

 منابع بازاریابی 22/0

 قابلیت بازاریابی 29/0

 عملکرد 21/0

22/0 

 نوآوری 21/0

ش 
رای

گ
انه

رین
رآف

کا
 

 ریسک پذیری 12/0

 پیشگامی 15/0

 رقابت تهاجمی 12/0

 استقالل طلبی 22/0
 های تحقيق منبع: یافته

 آمار استنباطی

 رهيدومتغی ها ليحلت
دوی  صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت. اما در این بخش روابط دوبه متغیرهای پژوهش به در قسمت قبل هرکدام از

که مقیاس سنجش متغیرهای پژوهش طیف لیکرت است، جهت تحلیل  گیرد. از آنجایی متغیرها مورد بررسی قرار می
همبستگی اسپیرمن یک آزمون غیر  شود. آزمون ای اسپیرمن استفاده می ها، از ضریب همبستگی رتبه دوی آن روابط دوبه

پارامتریک است و شرایط خاصی مانند نرمال بودن توزیع داده ها برای استفاده از آن الزم نیست. همبستگی بین دو متغیر 
بیانگر این مطلب است که افزایش یا کاهش یک متغیر چه تأثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد و این همبستگی 

 کند.  ابطه علت و معلولی بین متغیرها داللت نمیضرورتاً بر ر

 :بررسی همبستگی بين هر یک از ابعاد گرایش کارآفرینانه و منابع بازاریابی، قابليت بازاریابی و عملکرد شرکت 

بازاریابی و   قابلیت ابعاد گرایش کارآفرینانه و منابع بازاریابی، از یک هر ( نتایج روابط همبستگی اسپیرمن بین9در جدول )
 شده است.  عملکرد شرکت ارائه 

 : نتایج آزمون همبستگی بين ابعاد ابعاد گرایش کارآفرینانه و منابع بازاریابی، قابليت بازاریابی و عملکرد شرکت(9جدول )

استقالل 
 طلبی

رقابت 
 تهاجمی

 نوآوری ریسک پذیری پیشگامی

 اسپیرمن همبستگی 900/0 -950/0 -999/0 992/0 -223/0
منابع 
 بازاریابی

 (sigداری ) سطح معنی 021/0 092/0 054/0 001/0 055/0

 تعداد مشاهدات 14 14 14 14 11

 همبستگی اسپیرمن 994/0 911/0 919/0 -921/0 951/0
قابلیت 
 بازاریابی

 (sigداری ) سطح معنی 002/0 009/0 004/0 045/0 009/0

 تعداد مشاهدات 14 14 14 14 11

 همبستگی اسپیرمن 992/0 191/0 929/0 -140/0 503/0

 (sigداری ) سطح معنی 011/0 000/0 041/0 000/0 000/0 عملکرد

 تعداد مشاهدات 14 14 14 14 11
 تحقيق های یافته منبع:
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 منابع بازاریابی با قابليت بازاریابی و عملکرد بين همبستگی بررسی 

طور  همان .است شده ارائه  منابع بازاریابی با قابلیت بازاریابی و عملکرد بین اسپیرمن همبستگی روابط نتایج (1در جدول )
تایید شده است ولی همبستگی بین  05/0همبستگی بین قابلیت بازاریابی با منابع بازاریابی در سطح  شود که مشاهده می

 عملکرد با منابع بازاریابی تایید نشده است.

 قابليت های بازاریابی و بازار محوری ابعاد بين بستگیهم آزمون : نتایج(4)جدول 

 قابلیت بازاریابی عملکرد

 همبستگی اسپیرمن 914/0 419/0
منابع 
 بازاریابی

 (sigداری ) سطح معنی 099/0 992/0

 تعداد مشاهدات 14 14
 تحقيق های یافته منبع:

 بررسی همبستگی بين عملکرد شرکت و قابليت بازاریابی 

 که طور همان .است شده عملکرد شرکت و قابلیت بازاریابی ارائه بین اسپیرمن همبستگی روابط نتایج (5)جدول در 
 اطمینان با توان می دیگر عبارت  گردد. به  می تائید 04/0 معناداری سطح بین این متغیرها در همبستگی شود می مشاهده

 .دارند معنادار و مثبت همبستگی این متغیرها که کرد بیان% 22

 های رقابتی و عملکرد شرکت ابعاد مزیت بين : نتایج آزمون همبستگی(5)جدول 

 قابلیت بازاریابی

 همبستگی اسپیرمن 295/0
عملکرد 
 شرکت

 (sigداری ) سطح معنی 000/0

 تعداد مشاهدات 14
 تحقيق های یافته منبع:

 ی چند متغيرهها ليتحل
کند که در هر بار رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر  های دو متغیری مانند ضریب همبستگی ایجاب می ماهیت روش

صورت همزمان مورد بررسی قرار  وابسته مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در تحقیقاتی که در آنها چندین متغیر به 
های تجزیه و تحلیل چند  ترین روش استفاده کرد. یکی از قویهای تجزیه و تحلیل چند متغیره  گیرند باید از روش می

یابی  متغیره؛ استفاده از روش معادالت ساختاری است. بنابراین برای بررسی روابط کلی متغیرها در این تحقیق از مدل
 پردازیم.  می SmartPLSافزار  آمده از نرم دست  شود. در این بخش، به تحلیل نتایج به معادالت ساختاری استفاده می

 

 یريگ اندازهمدل  پایاییارزیابی 

 یبعد تکپایایی 

بعدی بودن متغیرهای آشکار مدل است. به   توجه قرار گیرد، تک گیری باید مورد اولین عاملی که در ارزیابی مدل اندازه
بارگذاری گردد. بار عاملی بیانگر این معنی که هر متغیر آشکار باید با یک مقدار بار عاملی بزرگ، تنها به یک متغیر پنهان 

پردازد که آیا  دیگر بار عاملی به بررسی پایایی متغیر آشکار می  عبارت میزان ارتباط متغیر آشکار با متغیر پنهان است. به
باشد، متغیر آشکار  9/0های مربوط به خودش ارتباط دارد یا نه؟ چنانچه بار عاملی کمتر از  سؤاالت هر متغیر با سازه

نشان  2/0و  9/0گیری متغیر پنهان بوده و باید از مدل حذف شود. بارهای عاملی بین  قیاس ضعیفی جهت اندازهم
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تر از  حال برای ادامه تحلیل کافی است. مقادیر بزرگ  عین دهند که متغیر آشکار مقیاس نسبتاً ضعیفی بوده ولی در می
(. در جدول 4222متغیر پنهان است )چین،  محاسبه طمینانی برایا  دهند که متغیر آشکار مقیاس قابل نیز نشان می 2/0
که همه بارهای  دهد می نشان شده و ارائه گردیده است. نتایج ها استخراج  ( متغیرهای پژوهش و بارهای عاملی آن40-1)

 ای از مدل حذف نشد. ها هیچ گویه هستند. بنابراین برای ادامه تحلیل 9/0عاملی باالتر از 

 نتایج تحليل عاملی تأیيدی :(6) جدول

 متغیر گویه بارعاملی متغیر گویه بارعاملی

129/0  MR 01 

 منابع بازاریابی
(MR) 

252/0  IN 01 

 نوآوری
(IN) 

211/0  MR 02 299/0  IN 02  

121/0  MR 03 212/0  IN 03 

224/0  MR 04 212/0  RT 01 

 ریسک پذیری
(RT) 

205/0  MR 05 222/0  RT 02 

129/0  MR 06 211/0  RT 03 

125/0  MR 07 222/0  PR 01 

 پیشگامی
(PR) 

192/0  MR 08 250/0  PR 02 

225/0  MC 01 

 قابلیت بازاریابی
(MC) 

222/0  PR 03 

221/0  MC 02 209/0  CA 01 

 رقابت تهاجمی
(CA) 

222/0  MC 03 222/0  CA 02 

229/0  MC 04 202/0  CA 03 

214/0  MC 05 222/0  AU 01 

 استقالل طلبی
(AU) 

211/0  MC 06 225/0  AU 02 

294/0  FP 01 

 عملکرد شرکت

(FP) 

209/0  AU 03 

242/0  FP 02 122/0  AU 04 

250/0  FP 03 121/0  AU 05 

214/0  FP 04 
112/0  AU 06 

290/0  FP 05 

 تحقيق های یافته منبع:

 

 ی ريگ اندازه مدل روایی ارزیابی
 همگرا روایی

 مشترک صورت به آن واریانس تبیین در پنهان متغیر یک های گویه مثبت همبستگی میزان دهنده نشان  همگرا روایی
42شده استخراج  واریانس متوسط از استفاده( 4224) الرکر و فورنل. است

 (AVE )همگرا اعتبار برای معیاری عنوان  به را 
 طور به  تواند می پنهان متغیر یک که معنی این به است، 5/0 معادل AVE برای قبول قابل مقدار حداقل. کنند می پیشنهاد
 مدل شود، می ( مالحظه1در جدول ) که نتایجی به توجه با. کند تبیین را هایش معرف پراکندگی از نیمی از بیش میانگین

 .دارد قرار قبولی قابل سطح در همگرا روایی ازنظر

                                                           
18

 Average Variance Extracted 
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 آزمون روایی همگرا: نتایج (1)جدول 

AVE متغیر 

 نوآوری 259/0

 ریسک پذیری 120/0

 پیشگامی 119/0

 رقابت تهاجمی 114/0

 استقالل طلبی 225/0

 منابع بازاریابی 252/0

 قابلیت بازاریابی 250/0

 عملکرد 212/0
 تحقيق های یافته منبع:

 واگرا روایی

 برای کلی معیار سه واریانس بر مبتنی رویکرد در. است دیگر های سازه با سازه یک تفاوت میزان دهنده نشان واگرا روایی
 .شود می پرداخته ها آن بررسی به معیار، سه این توضیح با ادامه در. دارد وجود واگرا روایی ارزیابی

الرکر -الف( معیار فورنل  

 از بیش بایستی اش شده مشاهده متغیرهای وسیله به پنهان متغیر یک شده تبیین واریانس که است چنین معیار، این منطق
 همبستگی از بیشتر پنهان متغیر هر برای AVE جذر دیگر  عبارت به. باشد پنهان متغیرهای سایر با آن همبستگی میزان

( مشخص است، شرط روایی فورنل 2طور که در جدول ) باشد. همان مدل در موجود پنهان متغیرهای سایر با متغیر آن
 تمام متغیرهای پژوهش محقق شده است.الرکر برای 

 : نتایج آزمون فورنل الرکر(8)جدول 

 عملکرد
قابلیت 
 بازاریابی

منابع 
 بازاریابی

استقالل 
 طلبی

رقابت 
 تهاجمی

 پیشگامی
ریسک 
 پذیری

 متغیر نوآوری

 
 

 
 

 
 

009/0-  291/0  نوآوری 

229/0  009/0-  ریسک پذیری 

212/0  924/0  445/0-  پیشگامی 

224/0  199/0-  102/0-  029/0-  رقابت تهاجمی 

292/0  290/0-  922/0  144/0  499/0  استقالل طلبی 

249/0  429/0-  951/0  422/0-  425/0-  422/0  منابع بازاریابی 

215/0  922/0  195/0  900/0-  142/0  199/0  959/0  قابلیت بازاریابی 

294/0  292/0  421/0  521/0  921/0-  901/0  119/0  991/0  عملکرد 
 تحقيق های یافته منبع:

 ب( آزمون بار عرضی
ای بارهای عاملی متغیرهای آشکار یک متغیر پنهان با بارهای عاملی همان متغیرهای آشکار با سایر  این آزمون به بررسی مقایسه

کند برخالف معیار فورنل الرکر که روایی را در سطح سازه  پردازد. درواقع روایی را در سطح معرف ارزیابی می متغیرهای پنهان می
مشاهده می شود، بار هر معرف برای هر سازه بیشتر از بار آن معرف برای سایر سازه  (2) ولجدکه در بررسی می کرد. همانطور 

 هاست.
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 نتایج آزمون بار عرضی :(3) ولجد

 عملکرد
قابلیت 
 بازاریابی

منابع 
 بازاریابی

استقالل 
 طلبی

 پیشگامی رقابت تهاجمی
ریسک 
 پذیری

 متغیر نوآوری

912/0  922/0  999/0  021/0  012/0-  445/0-  019/0  252/0  IN 01 

919/0  991/0  459/0  409/0  412/0-  444/0-  094/0  299/0  IN 02 

419/0  951/0  422/0  429/0  044/0-  020/0-  402/0-  212/0  IN 03 

142/0  992/0  011/0-  911/0  921/0-  942/0  212/0  004/0  RT 01 

149/0  929/0  425/0-  141/0  922/0-  921/0  222/0  052/0  RT 02 

199/0  922/0  412/0-  995/0  945/0-  922/0  211/0  029/0-  RT 03 

992/0  199/0  420/0-  921/0  901/0-  222/0  912/0  052/0-  PR 01 

455/0  922/0  421/0-  919/0  100/0-  250/0  455/0  492/0-  PR 02 

925/0  952/0  491/0-  911/0  151/0-  222/0  429/0  492/0-  PR 03 

914/0-  914/0-  991/0  559/0-  209/0  922/0-  925/0-  492/0-  CA 01 

915/0-  904/0-  911/0  595/0-  222/0  924/0-  101/0-  021/0-  CA 02 

922/0-  415/0-  911/0  592/0-  202/0  991/0-  912/0-  092/0-  CA 03 

591/0  192/0  422/0-  222/0  214/0-  945/0  111/0  445/0  AU 01 

524/0  121/0  999/0-  225/0  292/0-  199/0  152/0  444/0  AU 02 

599/0  924/0  425/0-  209/0  542/0-  915/0  595/0  025/0  AU 03 

902/0  421/0  412/0-  122/0  145/0-  019/0  409/0  059/0  AU 04 

199/0  942/0  012/0-  121/0  922/0-  452/0  442/0  012/0  AU 05 

999/0  905/0  012/0-  112/0  902/0-  001/0  022/0  450/0  AU 06 

499/0  905/0  129/0  422/0-  914/0  019/0-  029/0-  499/0  MR 01 

499/0  424/0  211/0  909/0-  922/0  492/0-  491/0-  499/0  MR 02 

452/0  994/0  121/0  029/0-  959/0  419/0-  442/0-  425/0  MR 03 

419/0  929/0  224/0  420/0-  940/0  419/0-  402/0-  452/0  MR 04 

420/0  999/0  205/0  401/0-  994/0  451/0-  405/0-  421/0  MR 05 

021/0  411/0  129/0  424/0-  922/0  429/0-  929/0-  490/0  MR 06 

000/0  442/0  125/0  912/0-  929/0  919/0-  921/0-  919/0  MR 07 

401/0  422/0  192/0  451/0-  992/0  992/0-  422/0-  422/0  MR 08 

242/0  225/0  905/0  194/0  909/0-  921/0  142/0  995/0  MC 01 

240/0  221/0  942/0  110/0  909/0-  199/0  120/0  901/0  MC 02 

290/0  222/0  901/0  191/0  924/0-  922/0  100/0  995/0  MC 03 

ادامه - نتایج آزمون بار عرضی :(3) جدول  

 عملکرد
قابلیت 
 بازاریابی

منابع 
 بازاریابی

استقالل 
 طلبی

 پیشگامی رقابت تهاجمی
ریسک 
 پذیری

 متغیر نوآوری

129/0  229/0  922/0  191/0  924/0-  929/0  922/0  101/0  MC 04 

122/0  214/0  909/0  142/0  990/0-  191/0  194/0  959/0  MC 05 

121/0  211/0  942/0  922/0  912/0-  114/0  100/0  994/0  MC 06 

294/0  120/0  414/0  590/0  924/0-  902/0  119/0  422/0  FP 01 

242/0  159/0  052/0  509/0  992/0-  912/0  151/0  421/0  FP 02 

250/0  122/0  412/0  509/0  995/0-  912/0  145/0  410/0  FP 03 

214/0  152/0  945/0  545/0  914/0-  901/0  191/0  992/0  FP 04 

290/0  191/0  411/0  519/0  199/0-  911/0  199/0  929/0  FP 05 

 تحقيق های یافته منبع:
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HTMTج( نسبت 
42

 

کند. اگر این نسبت  گیری می ها اندازه شده را بر تک صفتی بودن آن این معیار نسبت چند صفتی بودن متغیرهای مشاهده
( ارائه شده 40شرایط روایی است. نتایج حاصل از بررسی این معیار درجدول )گیری حائز  کمتر باشد مدل اندازه 2/0از 

 گیری تحقیق است. است. این نتایج حاکی از پذیرش روایی مدل اندازه

 HTMT نتایج حاصل از آزمون (:10)جدول 

 عملکرد
قابلیت 
 بازاریابی

منابع 
 بازاریابی

استقالل 
 طلبی

رقابت 
 تهاجمی

 پیشگامی
ریسک 
 پذیری

 متغیر نوآوری

 
 

 
 

 
 

 
 نوآوری 

029/0  ریسک پذیری 

942/0  492/0  پیشگامی 

541/0  122/0  402/0  رقابت تهاجمی 

214/0  922/0  929/0  492/0  استقالل طلبی 

942/0  199/0  992/0  990/0  999/0  منابع بازاریابی 

929/0  141/0  941/0  119/0  151/0  921/0 بازاریابیقابلیت    

250/0  421/0  519/0  195/0  995/0  594/0  915/0  عملکرد 

 تحقيق های یافته منبع:

 

 ارزیابی مدل ساختاری

توان به ارزیابی مدل ساختاری پرداخت. منظور از  گیری تائید شد. لذا می های قبل، پایایی و روایی مدل اندازه در بخش
دیگر، ارزیابی مدل ساختاری  عبارت های تحقیق است. به ها و داده نظریهارزیابی مدل ساختاری، بررسی کیفیت تناسب 

گیرد. برای این کار ابتدا برازش مدل  های تحقیق در عمل صورت می منظور آگاهی یافتن از میزان تائید یافتگی نظریه به
 شود.  بررسی قرارگرفته و سپس به تحلیل مسیرها پرداخته می ساختاری مورد

2ضریب تعيين )
R) 

ترین معیارها جهت ارزیابی مدل ساختاری است. این ضریب، بیانگر نقش متغیرهای مستقل در  ضریب تعیین، یکی از مهم
تر باشد. نشان از  نزدیک 4متغیر بوده که هر چه این مقدار به عدد  4تا  0تبیین متغیر وابسته است. مقدار این ضریب بین 

زای تحقیق حاضر  شده برای متغیرهای درون ر وابسته است. ضرایب محاسبه خوب بودن متغیرهای مستقل در تبیین متغی
 ( ارائه شده است.40در جدول )

 : مقادیر ضریب تعيين(10)جدول 

 R2 متغیر

 229/0 عملکرد شرکت

 119/0 قابلیت بازاریابی
 تحقيق های یافته منبع:                                                                          

                                                           
19

 Heterotrait-Monotrait Ratio 
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 20شاخص کيفيت مدل ساختاری

بینی کنندگی مدل ساختاری  کننده میزان کیفیت پیش شود، مشخص این شاخص که به آن شاخص افزونگی نیز گفته می
بینی کنندگی مسیرهای مدل برای  رود و هدف از آن، بررسی توان پیش زا به کار می است. این معیار برای متغیرهای درون

Qمقادیر شاخص افزونگی )  جدولزاست. در  متغیرهای درون
 دهنده نشان صفر باالی ( نشان داده شده است. مقادیر2

شود، شاخص افزونگی  ( مشاهده می44است. همچنان که در جدول ) کردن بینی پیش در ساختاری مدل باالی توانایی
توان نتیجه گرفت مدل ساختاری  قبول باالتر است لذا می زای پژوهش از حداقل مقدار قابل برای تمامی متغیرهای درون

 زا برخوردار است. بینی کنندگی باالیی برای متغیرهای درون تحقیق از توان پیش

 : نتایج شاخص کيفيت مدل ساختاری(11) جدول

 Q2 متغیر

 510/0 عملکرد شرکت

 145/0 بازاریابیقابلیت 
 تحقيق های یافته منبع:

 ارزیابی کل مدل

نام دارد و از طریق فرمول  GOFیک معیار کلی برای برازش مدل ارائه کردند که شاخص  ،(9005) تنهاوس و همکاران
بینی  محاسبه می شود. این شاخص هر دو مدل بیرونی و درونی را مدنظر قرار می دهد و به عنوان معیاری برای پیشزیر 

به ترتیب ضعیف،  92/0و  95/0، 04/0عملکرد کلی مدل به کار می رود. این شاخص بین صفر و یک قرار دارد و مقادیر 
که نشان دهنده برازش قوی محاسبه شد  11/0ر متوسط و قوی توصیف می شوند. مقدار این شاخص در پژوهش حاض

  مدل است.

          GOFشاخص ارزیابی فرمول  

    √                    

 ضرایب مسير

دهنده روابط بین متغیرهای پنهان تحقیق است. این اعداد بیانگر بتای استاندارد شده در رگرسیون  ضریب مسیر نشان
اند. برای بررسی سطح معناداری ضرایب مسیر باید  ( نشان داده شده4هستند. ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق در شکل )

فرضیه مذبور در سطح ( باشد، p ≥05/0یا ) ( باشد-22/4 – 22/4خارج از بازه ) tاگر آماره هر مسیر محاسبه شود.  tمقدار 
برای  t. نتایج مقدار درصد تایید می گردد 22باشد، فرضیه مذبور در سطح اطمینان  (p ≥04/0) درصد و اگر 25اطمینان 

ن داده شده است. همچنین برای بررسی نقش تعدیلی متغیر منابع ( نشا9بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق درشکل )
بازاریابی د رتاثیر غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد از طریق قابلیت بازاریابی از مدل نشان داده شده در شکل 

 ( در حالت بحرانی استفاده شد.1( در حالت استاندارد و شکل )9)

 دهد. ه بین متغیرهای تحقیق نشان می( ضرایب مسیر را در رابط4شکل )

                                                           
20

 Construct Crossvalidated Redundancy 
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 Smart PLSافزار  مدل ساختاری پژوهش در نرم :(1)شکل 

 
 تحقيق های یافته منبع:

 دهد. ( را در رابطه بین متغیرهای تحقیق نشان میt( مقدار بحرانی )9شکل )

 SmartPLSافزار  در نرم tنتایج مقدار  :(2)شکل 

 
 تحقيق های یافته منبع:
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ضرایب مسیر را در رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق برای بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیر منابع بازاریابی ( 9شکل )
 .دهد نشان می

 Smart PLSافزار  : مدل ساختاری پژوهش در بين متغيرهای اصلی تحقيق در حالت استاندارد در نرم(9)شکل 

 
 های تحقيق منبع: یافته

 Smart PLSافزار  مدل ساختاری پژوهش در بين متغيرهای اصلی تحقيق در حالت بحرانی در نرم :(4)شکل 

 
 های تحقيق منبع: یافته
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 SmartPLS افزار نرمی تحقيق با استفاده از نتایج ها هيفرضآزمون 

 ( نشان داده شده است.49های تحقیق در جدول ) نتایج آزمون فرضیه

 های تحقيق نتایج آزمون فرضيه :(12)جدول 

 نتيجه
سطح 

 (pمعناداری )

مقدار 

 (tبحرانی )

ضریب 

 (βمسير )
 فرضيه مسير

 اول مثبت و معنادار دارد. یرتاث یابیبازار یتبر قابل ینوآور 912/0 902/9 004/0 تایيد

 دوم مثبت و معنادار دارد. یرتاث یابیبازار یتبر قابل پذیری یسکر 915/0 919/9 099/0 تایيد

 سوم پیشگامی بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار دارد. 912/0 559/9 000/0 تایيد

عدم 

 تایيد
 چهارم رقابت تهاجمی بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار دارد. 424/0 252/4 022/0

 پنجم بازاریابی تاثیر مثبت و معنادار دارد.استقالل طلبی بر قابلیت  915/0 405/9 092/0 تایيد

 ششم قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. 292/0 191/40 000/0 تایيد

 949/0 921/9 004/0 تایيد
 یربر عملکرد شرکت تاث یابیبازار یتقابل یقاز طرنوآوری 

 مثبت و معنادار دارد.
 هفتم

 991/0 410/9 090/0 تایيد
یابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طرپذیری  ریسک

 .مثبت و معنادار دارد یرتاث
 هشتم

 949/0 224/9 000/0 تایيد
 یرتاثیابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طرپیشگامی 

 .مثبت و معنادار دارد
 نهم

عدم 

 تایيد
400/0 212/4 450/0 

یابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طررقابت تهاجمی 
 .مثبت و معنادار دارد یرتاث

 دهم

 991/0 220/4 011/0 تایيد
یابی بر عملکرد شرکت بازار یتقابل یقاز طراستقالل طلبی 

 .مثبت و معنادار دارد یرتاث
 یازدهم

 تحقيق های یافته منبع:

 تفسير نتایج و نتيجه گيری
نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار چهار بعد از گرایش کارآفرینانه بر قابلیت بازاریابی است، به این شکل که 

دهند که  را تحت تاثیر قرار می به ترتیب متغیر قابلیت بازاریابیابعاد پیشگامی، نوآوری، ریسک پذیری و استقالل طلبی 
( است ولی تاثیر بعد رقابت تهاجمی بر قابلیت بازاریابی مورد تایید قرار 9042ران )مطابق با نتیجه تحقیق فیرا و همکا

( نیز نتیجه گرفته بودند که ابعاد گرایش به نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و 4922نگرفت. حسینی نیا و همکاران )
ت و معناداری دارد، ولی رقابت تهاجمی های مورد بررسی تاثیر مثب استقالل از متغیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت

ها تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتیجه تحقیق نشان داد که از پنج بعد گرایش کارآفرینانه،  بر عملکرد این شرکت
های کارآفرینانه مانند قابلیت  پیشگامی، نوآوری، ریسک پذیری و استقالل طلبی به صورت غیرمستقیم از طریق فعالیت

دهد ولی بعد رقابت تهاجمی از طریق متغیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد  عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می بازاریابی،
ها عالوه بر سازگاری با تحقیقات گذشته، با تمرکز بر نقش متغیر میانجی به این شکل که  شرکت تاثیر ندارد. این یافته

به کارآفرینی را از طریق رفتارهای واقعی کارآفرینی مانند  ها بایستی گرایش برای رسیدن به عملکرد برتر، شرکت
دهد که گرایش به کارآفرینی  کند و نشان می سازی نمایند، به گسترش دانش موجود کمک می های بازاریابی پیاده قابلیت

بر قابلیت بازاریابی و  نباید با با رفتار واقعی کارآفرینی اشتباه گرفته شود و نتیجه تاثیر مثبت ابعاد گرایش کارآفرینانه
دهد که گرایش به کارآفرینی یک عامل مهم برای  همچنین نتیجه تایید تاثیر قابلیت بازریابی بر عملکرد نشان می
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 یرغ باشد. همچنین در این تحقیق نتیجه گرفته شد که نقش یابی به قابلیت بازاریابی و عملکرد برتر از طریق آن می دست
برای  .شود یم یلتعد یابیمنابع بازار یلهبه وس یابیبازار یتقابل یقبر عملکرد شرکت از طر نهیناکارآفر یشگرا یممستق

اند استفاده  گر ارائه داده های میانجی تعدیل ( برای بررسی مدل9001بررسی این فرضیه از روشی که پریچر و همکاران )
. بنابراین نتیجه نشان دهنده تایید نقش تعدیلی ( تایید شد9001شد. هر چهار شرط مطرح شده توسط پریچر و همکاران )

های بازاریابی بود. همچنین  منابع بازاریابی در تاثیر غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت
و نشان  را نیز اجرا شد که نتیجه آن تایید کننده نتایج قبلی بود Simple Slope Analysisبرای اطمینان بیشتر، آزمون 

یابی در مقادیر باالی منابع بازاریابی بازار یتقابل یقبر عملکرد شرکت از طر ینانهکارآفر یشگرا یممستق یرغ داد که نقش
دهد که بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت یک  تر است. بنابراین نتایج نشان می به مقادیر پایین آن قوی نسبت

کند.  نقش منابع داخلی شرکت در تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد تاکید می رابطه شرطی وجود دارد و به اهمیت
دهد مقادیر باالی منابع بازاریابی رابطه غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد  ها که نشان می همچنین نتیجه یافته
ن منابع ارزشمند و رابطه متقابل دهد که پیگیری همزما کند، براساس رویکرد منبع محور نشان می شرکت را تقویت می

 ها را برای رقبا مشکل نماید.  های رقابتی ایجاد شده توسط آن تواند تقلید مزیت این منابع باهمدیگر می
کننده منابع بازاریابی در رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت،  تایید نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نقش تعدیل

کند  های یکپارچه و مکمل موفقیت شرکت را تضمین می ( را که عنوان کردند، مکانیسم9005شپرد )اظهارات ویکلوند و 
 کند. را تایید می

گیرد؛ عملکرد باال که حاصل از گرایش  های مربوط به کارآفرینی انجام نمی برخی از محققان معتقدند که زمانی که فعالیت
(. در نتیجه، اگر 9042؛ آلتینی و همکاران، 9041؛ کولمن و استکمن، 9005کارآفرینانه باشد؛ کم است )ویکلوند و شفرد، 

گرایش کارآفرینانه تبدیل به اقدامات مناسب نشود، ممکن است شرح قدرت ارتباط گرایش کارآفرینانه و عملکرد مشکل 
( عنوان کردند 9041ان )(. در مقابل این مطالعات، فیرا و همکار9042؛ آلتینی و همکاران، 9041باشد )کلمن و استکمن، 

که  بر اساس رویکرد منبع محور و تمرکز ویژه بر کارکرد بازاریابی، قابلیت بازاریابی به عنوان یک رفتار کارآفرینانه، 
شود. نتایج  وسیله منابع بازاریابی تعدیل می گرانه به دهد و این رابطه میانجی گرایش کارآفرینانه را به عملکرد پیوند می

( ارتباط مثبت بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد را تایید کرده است، 9002وسیله راچ و همکاران ) مطالعه نیز به 54بررسی 
(. بر این اساس، عنوان 9002کند )بیکر و سینکوال،  از سوی دیگر نتایج برخی از مطالعات، این ارتباط مثبت را تایید نمی

ها( در ارتباط بین  کننده ها( و شرایط )تعدیل دقیق مکانیسم )میانجی شده است که حل این مسئله مستلزم بررسی و درک
(. 9041و کولمن و استکمن،  9044؛ کوین و المپکین، 9002گرایش کارآفرینانه و عملکرد برتر است )بیکر و سینکوال، 

 یتاهمو  مختلف یلیتعد یرهایمتغ ثیرتاگر با تلفیق دو رویکرد عمده )بررسی  تعدیل-بنابراین نتیجه تایید مدل میانجی
 نماید. یانجی( در این تحقیق به بسط موضوع کمک میم یدیکل یرهایمتغ ییشناسا

دهد که تاثیر همه ابعاد گرایش کارآفرینانه برای رسیدن به عملکرد برتر یکسان نیست و  نتایج کلی تحقیق نشان می
ختیار دارند اقدام به تدوین استراتژی نمایند. همچنین در هایی که در ا ها بایستی با توجه به انواع منابع و قابلیت شرکت

صورت تدوین استراتژی خاصی بایستی به تقویت ابعاد خاصی از گرایش کارآفرینانه اقدام کنند تا از طریق تقویت قابلیت 
 بازاریابی به مزیت رقابتی دست پیدا کرده و در نهایت به عملکرد برتر دست یابند.

 دهد.  تا ضعیف نشان می  ی ابعاد گرایش کارآفرینانه را بر عملکرد شرکت به ترتیب از قوی( تاثیر کل49جدول )
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 (: تاثير ابعاد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد19جدول )

 متغیر رتبه

 پیشگامی 4

 نوآوری 9

 پذیری ریسک 9

 استقالل طلبی 1

 رقابت تهاجمی 5

 تحقيق های یافته : منبع                                                                                                    

 پيشنهادهای کاربردی
گیری، پیشنهادهای  شده در قسمت بحث و نتیجه  ها و مباحث مطرح و تحلیل داده های حاصل از تجزیه  با توجه به یافته

 گردد. ها را ارائه می زیر برای مدیران شرکت کاربردی
 فرضيه اول: نوآوری تاثير مثبت بر قابليت بازاریابی دارد.

که بتوانند کسب و کار خود را ارتقا داده و جایگاه مشخصی را در بازار تصاحب کنند بایستی به  ها برای این مدیران شرکت
ای مربوط به بخش تحقیق و توسعه به معرفی محصوالت جدید و ه اهمیت نوآوری واقف بوده و از طریق تقویت فعالیت

 همچنین ایجاد تغییر در خطوط محصوالت تمرکز نمایند.
 پذیری تاثير مثبت بر قابليت بازاریابی دارد. فرضيه دوم: ریسک

ایی با نتایج ه گذاری در فعالیت پذیری مانند اقدامات جسورانه و تخصیص منابع به سرمایه بایستی توجه کنند که ریسک
 تواند تاثیر مثبت بر ارتقا کسب و کار داشته باشد ولی این اقدامات بایستی با رعایت جوانب احتیاط همراه باشد.  مبهم می

 مثبت و معنادار دارد. يرتاث یابیبازار يتبر قابل يشگامیپفرضيه سوم: 

ها و  نظر در بازار بایستی به جستجوی فرصت مدیران بایستی توجه کنند که برای رسیدن به اهداف سود و جایگاه مورد
 شود توجه کنند. بررسی آینده که منجر به معرفی کاالها و خدمات جدید قبل از رقبا می

 مثبت و معنادار دارد. يرتاث یابیبازار يتبر قابل یرقابت تهاجمفرضيه چهارم: 

ای جدید تاثیری بر تقویت قابلیت بازاریابی ندارد و حتی  مدیران توجه کنند که به چالش کشیدن رقبا برای ورود به عرصه
 شود تا حد امکان از این کار بر حذر باشند.  ساز نیز باشد. لذا پیشنهاد می ممکن است مشکل

 ادار دارد.مثبت و معن يرتاث یابیبازار يتبر قابل یاستقالل طلبفرضيه پنجم: 

تا زمان تکمیل شدن از های ارائه شده توسط افراد مستقل حمایت کرده و  ها بایستی از ایده  بر این اساس مدیران شرکت
 آن پشتیبانی نمایند. 

 مثبت و معنادار دارد. يربر عملکرد شرکت تاث یابیبازار يتقابلفرضيه ششم: 

بازاریابی به صورت دائم با مشتریان و در اکثر موارد با تامین کنندگان مدیران باید توجه کنند که با توجه به اینکه بخش 
های مختلف کارآفرینی، تقویت  های آنها آگاهی دارد، بنابراین از بین فعالیت در ارتباط است و از نظرات و خواسته

اطالعات بازار در شرکت  تواند به گردش صحیح ها می های بازاریابی و هماهنگی بین بخش بازاریابی و سایر بخش قابلیت
های مشتریان و متمایز از رقبا عرضه شود و از آن طریق شرکت به  بیانجامد و از آن طریق محصوالت مناسب با خواسته

 عملکرد برتر دست یابد.
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 مثبت و معنادار دارد. يربر عملکرد شرکت تاث یابیبازار يتقابل یقاز طر ینوآورفرضيه هفتم: 

های مربوط به بخش تحقیق و توسعه و معرفی محصوالت جدید از  ی توجه کنند که تقویت فعالیتها بایست مدیران شرکت
 طریق تقویت قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد.

 مثبت و معنادار دارد. يربر عملکرد شرکت تاث یابیبازار يتقابل یقاز طر پذیری یسکرفرضيه هشتم: 

 شود.پیشنهاد خاصی ارایه نمی

 مثبت و معنادار دارد. يربر عملکرد شرکت تاث یابیبازار يتقابل یقاز طر يشگامیپفرضيه نهم: 

های رقابتی که رقبا  های حاصل از پیشگامی از طریق قابلیت بازاریابی و با ایجاد مزیت مدیران باید توجه کنند که مزیت
ها  لکرد برتر کمک کند. بنابراین بایستی با جستجوی فرصتتواند به شرکت در رسیدن به عم قادر به تقلید آن نیستند می

 شود توجه کنند. و بررسی آینده که منجر به معرفی کاالها و خدمات جدید قبل از رقبا می
 مثبت و معنادار دارد. يربر عملکرد شرکت تاث یابیبازار يتقابل یقاز طر یرقابت تهاجمفرضيه دهم: 

ای جدید تاثیری بر قابلیت بازاریابی و رسیدن به عملکرد  مدیران توجه کنند که به چالش کشیدن رقبا برای ورود به عرصه
 شود تا حد امکان از این کار بر حذر باشند.  ساز نیز باشد. لذا پیشنهاد می برتر ندارد و حتی ممکن است مشکل

 مثبت و معنادار دارد. يربر عملکرد شرکت تاث یابیزاربا يتقابل یقاز طر یاستقالل طلبفرضيه یازدهم: 

استقالل طلبی عالوه بر تاثیر مستقیم بر قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت نیز از آن طریق تاثیر دارد. بر این اساس 
ن پشتیبانی توسط افراد مستقل حمایت کرده و تا زمان تکمیل شدن از آهای ارائه شده  ها بایستی از ایده  مدیران شرکت

 نمایند. 
 يتقابل یقبر عملکرد شرکت از طر ینانهکارآفر یشگرا يرمستقيمغ يردر تاث یابیمنابع بازارفرضيه دوازدهم: 

 دارد.  یلینقش تعد یابیبازار

توجه های شرکت مانند قابلیت بازاریابی آگاه باشند و  مدیران بایستی به اهمیت منابع شرکت مانند منابع بازاریابی و قابلیت
ها برای رسیدن به عملکرد برتر ضروری است و وجود منابع در کنار  گذاری برای تقویت همزمان آن نمایند که سرمایه

 کند. ها( اهمیت پیدا می ها )قابلیت توانایی استفاده از آن

 

 ی تحقيقها تیمحدود
ود مطالعات داخلی و خارجی کافی توان به عدم وج ها که در سر راه این تحقیق وجود داشت می از مهمترین محدودیت

با توجه به اینکه از  برای بررسی متغیرها به صورت ارائه شده در این تحقیق و در نتیجه عدم امکان مقایسه نتایج نام برد.
های ذاتی پرسشنامه همچون نگرش سطحی به رویدادهای  آوری داده استفاده شده است، محدودیت پرسشنامه جهت جمع

با توجه به اینکه مدیران  (.4912کند )خاکی،  ها، در واقع بودن نتایج اعمال محدودیت می بودن پاسخ واقعی و مقیاسی
های متعدد حاضر به  ها و مراجعه دانند و با پیگیری ها عالقه چندانی از خود برای تکمیل پرسشنامه نشان نمی شرکت

ر گذاشته باشد. بنابراین تعمیم نتایج باید با احتیاط های آنها به سواالت تاثی شدند، ممکن است در پاسخ تکمیل آن می
 صورت گیرد.

 

 پيشنهادهایی برای تحقيقات آتی

های کارآفرینانه تاکید شده  ( بیشتر بر فعالیت9041که در تحقیقات گذشته مانند تحقیق فیرا و همکاران ) با توجه به این
شود ولی در  های واقعی منجر به عملکرد برتر می است و عنوان شده است که گرایش به کارآفرینی از طریق انجان فعالیت

های واقعی )قابلیت بازاریابی( به  به کارآفرینی عالوه بر تاثیر از طریق فعالیتدهد که گرایش  تحقیق حاضر نتایج نشان می
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صورت مستقیم نیز بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. بنابراین الزم است که در تحقیقات آینده در داخل کشور روی این 
ذربایجان شرقی مورد بررسی آوری استان آ های فعال در پارک علم و فن در این تحقیق شرکت موضوع بیشتر تمرکز شود.
های  ها به ویزه در شرکت شود در تحقیقات آینده، مدل ارائه شده در این تحقیق در سایر شرکت قرار گرفتند. پیشنهاد می

 بزرگ نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان نتایج را با اطمینان بیشتری تعمیم داد.
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