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  چکیده

ا گرایی از مطالعاتی نشأت گرفته که تعیین استراتژي را برحسب الگوهاي عمل یکارآفرینی

ها با ارائه محصوالت جدید و منحصر به فرد شرکت .یدمانگیري مالحظه میهاي تصمیمسبک

توانند سهم بیشتري از بازار محصول را به خودشان مطابق با نیازهاي مشتریان می

همبستگی است، بررسی تأثیر  -هدف این پژوهش که از نوع توصیفی. اختصاص دهند

هاي بر عملکرد شرکت ابعاد آن بر بازارگرایی و سپس تأثیر بازارگراییگرایی و کارآفرینی

اي براي سنجش این متغیرها طراحی به این منظور، پرسشنامه. ساز خودرو استقطعه

و براي عملکرد  90/0و براي بازارگرایی  88/0گرایی آلفاي کرونباخ براي کارآفرینی.گردید

ن بوده و نشا 2محاسبه شده بزرگتر از  tنشان داد که مقدار PLSنتایج . به دست آمد 77/0

بر بازارگرایی و سپس تأثیر بازارگرایی بر عملکرد  گراییدهنده معنادار بودن تأثیر کارآفرینی

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از تأثیر بعد ریسک پذیري و پیشگامی بر . دارد

بر عملکرد  مبتکرانههمچنین بازارگرایی پاسخگو و . دارد مبتکرانهبازارگرایی پاسخگو و 

  .سازي تأثیرگذار بودهاي قطعهکتشر

  

  

  

  ساز خودروگرایی، بازارگرایی، عملکرد شرکت، شرکت هاي قطعهکارآفرینی: کلیدي کلمات
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  مقدمه

جهان در طول چند دهه گذشته شاهد تغییر و تحوالت بسیاري در صنعت خودرو 

با  هود ویکی از این تغییرات که در مقایسه با سایر موارد بسیار مش. بوده است

سازي تولید خودروست که همواره مورد توجه کارشناسان  اهمیت است؛ پدیده جهانی

هاي گذشته افزایش چنین در طول سالهم. نظران این صنعت بوده استو صاحب

رقابت بین تولیدکنندگان جهانی خودرو و فشار فزاینده براي ارتقاي کیفیت و کاهش 

. سازي این صنعت داشته استتشدید جهانیهاي تولید، بیشترین تأثیر را بر هزینه

بنابراین با افزایش تولید خودرو، نیاز به قطعات یدکی براي خودروهاي تولید شده، 

. سازي را نیز دستخوش تغییرات بنیادي و توسعه چشمگیر کرده استصنعت قطعه

 دهی بهساز خودرو این است که به جز خدماتهاي داخلی قطعهیکی از اهداف شرکت

. هاي خودروساز داخلی بتوانند بازارهایی را در خارج از مرزها پیدا کنندرکتش

نگاتنگ با بسیاري از دیگر صنعت خودرو، با توجه با تنوع قطعات، ارتباط ت

روانبخش، (هاي صنعتی دارد و باعث گسترش صنایع جانبی خواهد شد  فعالیت

1382.(  

: ن به دو دسته تقسیم کرداتوتولیدکنندگان قطعات خودرو در ایران را می

کنند سازانی که تحت اجازه و برنامه خاص تولیدکننده خارجی اقدام به تولید می قطعه

باشد که عمدتاً بر امکانات داخلی و دسته دوم که شامل آن دسته از تولیدکنندگانی می

هاي مؤسسه مطالعات و پژوهش(باشند هاي خارجی میگیري از کمکبا بهره

  ).1381 بازرگانی،

ها که با وقوع انقالب اسالمی به تدریج و به صورت فزاینده کشورمان را وضع تحریم

رو هاي متعددي روبهسازي در کشور را نیز باچالشدر برگرفته است صنعت قطعه

هاي تولید افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروي انسانی و سایر هزینه. کرده است

بینی قیمت خودرو به خصوص در دو و غیرقابل پیش از یک طرف و تورم ناگهانی

هاي گذشته از طرف دیگر، باعث کاهش سودآوري و بروز بحران در شرکت سال

هاي خودرو ساز کشور و ضعف در محدود بودن شرکت. قطعه ساز گردیده است

هاي خودروساز داخلی وابسته کرده صادرات، قطعه سازان را تا حد زیادي به شرکت

قطعات خارجی از کشورهایی مانند چین به بازار لوازم یدکی با قیمت و البته  و ورود

افزایش پیچیدگی و . سازان تبدیل شده استتر به کابوسی براي قطعهیت پایینکیف
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تغییرات محیطی مانند شدت یافتن رقابت بین قطعه سازان، تغییر نیازهاي مشتریان و 

گیري کنندگان، جهتدر بین مصرف خودروسازان، توجه بیشتر بهکیفیت قطعات

خودروسازان به سمت صادرات خودرو که نیازمند تولید قطعات با کیفیت و قیمت 

  . کند هاي پیش رو ترغیب میبرداري از فرصتها را به بهرهرقابتی است، شرکت

ساز با  هاي قطعهوهش آن است که چرا شرکتبنابراین مسئله مورد بررسی در این پژ

ها و فرآیند کاري نوین، ن منابع انسانی و مادي، توانایی ارائه سیستموجود داشت

خدمات جدید و محصوالت نوآور در سطح داخلی و خارجی را ندارند و نتایج و آثار 

به منظور رفع این مشکالت تدوین . خوردها کمتر به چشم میکارآفرینانه در شرکت

، مطالعه و تبیین مفهوم هایک استراتژي مناسب براي بهبود عملکرد شرکت

ها با ارائه محصوالت گرایی از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که شرکتکارآفرینی

توانند سهم بیشتري از بازار جدید و منحصر به فرد مطابق با نیازهاي مشتریان می

بنابراین این پژوهش درصدد است با . محصول را به خودشان اختصاص دهند

ها القا کند و با گرایی نوعی گرایش استراتژیک را به شرکترینیبررسی تأثیر کارآف

ساز خودرو و همچنین با مشخص شدن نیازهاي هاي قطعهتحلیل تأثیر آن بر شرکت

آشکار و پنهان مشتریان از طریق تمرکز بر بازارگرایی گام برداشته تا در جهت 

  .بهبود عملکرد شرکت تالش شود

ییرات سریع و همه جانبه جهانی آن چنان محیط فعالیت در آغاز قرن بیست و یکم تغ

ها براي سازگاري با ها را دگرگون کرده است که سازمان ها و مدیران آنسازمان

هاي نویی براي اقدامات بیابند تا بتوانند در تغییرات و تحوالت جهانی مجبورند راه

تحقیقات نشان  )109، ص 1386فیضی، (صحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند 

گرایی نه همیشه، ولی بیشتر اوقات عملکرد کسب و کار را بهبود اند که کارآفرینیداده

  ).2007، 1هیوز و مورگان(بخشند می

کاهش متوسط درآمد سرانه، مصرف  خانوارها، تسهیالت اعطایی جهت خرید خودرو 

ر فروش نفت دارد از جمله آثار بحران مالی به ویژه در کشور ما که درآمد مبتنی ب

مجموعاً منجر به کاهش تقاضا و افزایش عمر خودروهاي سواري خواهد شد که این 

تواند گردد این موضوع میامر منجر به افزایش تقاضا براي قطعات مصرفی می

ساز باشد که با ارائه کاالهاي متمایز از سایر رقباي هاي قطعهفرصتی براي شرکت

                                                           
1- Hughes and Morgan 
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بنابراین ما قصد . )1393پور،قاضی( ر داخلی فراهم آیدخود امکان افزایش سهم بازا

داریم در این پژوهش به بررسی موضوع مورد نظر بپردازیم و اهمیت موضوع را 

  .آشکار نماییم
  

 چارچوب نظري پژوهش

  گراییکارآفرینی 

گرایی منعکس کننده کنند از آنجایی که کارآفرینیبیان می) 2011(1ژائو و همکاران

هاي استراتژیک تواند انتخابهاي سازمان است، این تمایالت میتراتژیستتمایالت اس

درباره ابعاد خاص ) 1988( 2کار میلر. سازمان را تحت تأثیر قرار دهد

گرایی محسوب گرایی، یک نقطه آغازین سودمند براي سنجش کارآفرینی کارآفرینی

به نوآوري در بازار  او معتقد بود که یک شرکت کارآفرین، شرکتی است که. شودمی

شود و اولین دار میآمیز را عهدههاي مخاطرهمحصول پرداخته، تا حدي فعالیت

در . کوبدهاي اثرگذار، رقبا را در هم میواحدي است که با مطرح کردن نوآوري

، "نوآوري"نتیجه، وي براي مشخص کردن و ارزیابی کارآفرینی از ابعادي مثل 

  . استفاده نمود "پیشگامی"و  "پذیريریسک"

نوآوري، ریسک (عالوه بر ابعاد مورد نظر میلر ) 1996(3به اعتقاد المپکین و دس

. گرایی هستنددو بعد دیگر نیز وجود دارند که از ابعاد کارآفرینی) پذیري و پیشگامی

گرایی، تمایل به ي اصلی کارآفرینیدیگري مؤلفه. است "رقابت تهاجمی"نخستین بعد، 

  .است "هاي خودمختارانهفعالیت استقالل و"

نوآوري تأکید قوي بر واحد تحقیق و توسعه دارد و با رهبري تکنولوژیکی، معرفی 

 محصوالت جدید و درجه تغییرات در محصول و یا خدمات خطوط مشخص می شود

شود که هایی نسبت داده میریسک پذیر بودن به شرکت .)2011، 4کوین و ولز(

هاي هم با هزینه بسیار باال را بپذیرند و در به کارگیري فناوريهاي مبتوانند پروژه

آونگ و (جدید، فروش محصوالت جدید و خدمات رسانی نو در بازارها استفاده گردد 

هاي استراتژیک پیشگامی اشاره دارد به اینکه چگونه شرکت، طرح ).2010، 5همکاران

برد، که به عنوان ، پیش میهاي جدیدبینی و دنبال کردن فرصترا به وسیله پیش

                                                           
1-Zhao  
2-Miller 
3-Lumpkin and Dess 
4-Covin and Wales 
5-Awang 
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هبرشان و ( ، تعریف شده است"پیش بینی مشکالت آینده و نیاز به تغییرات"

ي اول یعنی در معرفی محصول، به عبارتی پیشگام بودن در درجه ).2010، 1همکاران

ي دوم، رهبر و پیشرو بودن خدمت با روش مدیریت جدید اولین بودن  و در درجه

ي وجود این الزمه). 2009، 3؛ مرلو و آه2012، 2اجدینی و مولرت( در آن زمینه است

هاي جدیدو تقاضاي آینده، براي خلق تغییر صفت داشتن ابتکار در پیش بینی فرصت

ویژه در صنایعی که محصوالت و ه رقابت تهاجمی ب .باشدو شکل دهی به محیط می

هاي حجم زیادي از فعالیتکنند و هاي پیچیده استفاده میفرآیندهاي آنها از فناوري

، 4کوین جی و کوین تی(گیرد، ضروري است تحقیق و توسعه در آنها انجام می

، استقالل را عمل مستقل یک فرد یا یک تیم در پیش )1996(المپکین و دس  ).1990

هاي طاقت بردن یک ایده یا مأموریت تا به اتمام رساندن آن، فارغ از محدودیت

  ). 1996؛ المپکین و دس، 5،2007لی و ساکوکو( اندکرده فرساي سازمانی تعریف

  

  یبازارگرای

اي از توسعه سازمان، و یا به عنوان از لحاظ تاریخی بازارگرایی به عنوان مرحله

بازارگرایی به عنوان مرحله . منعکس کننده سطح بلوغ سازمانی تعریف شده است

هاي مختلف پدید سب و کارکنهایی توسعه کسب و کار است و در طول توسعه روند 

این مراحل توسعه شامل تولید گرایی، محصول محوري، خرید و فروش . آمده است

   ).2006 ،6آمسترنگ( گرایی در مفهوم بازاریابی است

. هایش در جهت مفهوم بازاریابی باشدسازمان بازارگرا سازمانی است که فعالیت

شتري به مشتریان و رقبا نشان چنین سازمانی رویکرد بیرونی دارد یعنی توجه بی

هاي بازارگرا به دلیل تأکید بر اهمیت درك توان انتظار داشت که سازمانمی. دهدمی

مشتریان و پاسخگو بودن نسبت به آنان و همچنین توجهی که به بررسی وضعیت 

رقبا دارند، به مزیت رقابتی پایدارتري دست یافته و در نتیجه عملکرد بهتري داشته 

  ). 2005، 8؛ الیس1994، 7تر و ناروراسال( باشند

                                                           
1-Habbershon  
2-Tajeddini & Mueller 
3- Merlo & Auh 
4-Covin, J. G., & Covin, T. J. 
5- Lee and Sukoco 
6-Amestrang 
7- Slater and Narver 
8- Ellis 
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در مطالعه خود به بررسی مفهوم بازارگرایی کلی که ) 2004( 1نارور و همکاران

. باشد، پرداختندو هم بازارگرایی پاسخگو می مبتکرانهشامل هم بازارگرایی 

بازارگرایی پاسخگو، تالشی به منظور درك و برآورده کردن نیازهاي آشکار 

به عنوان تالش براي درك و  مبتکرانهکه بازارگرایی  در حالی. استمشتریان 

  .گرددبرآورده کردن نیازهاي پنهان مشتریان تلقی می

  

  عملکرد شرکت

ي شرکت عملکرد فرآیندي مستمر و منعطف است، که مدیران و افرادي که در اداره

ق انجام کارها در رسانند به دنبال انجام بهترین عملکرد از طریمدیران را یاري می

عملکرد کسب ). 2006آمسترنگ، (باشند ایج مورد نظر مینتکنار یکدیگر و دستیابی به 

در تحقیقات کارآفرینی در خصوص معیارهاي . و کار معرف موفقیت شرکت است

 ).1996، 2مورفی و همکاران( مناسب سنجش عملکرد سازمانی اتفاق نظر وجود ندارد

 هاي مرتبط با عملکرد کارآفرینی نشانص پژوهشاز سوي دیگر تعمق در خصو

عمدتاً شامل (دهد که قریب به اتفاق پژوهشگران تنها یک یا دو بعد از عملکرد  می

ترین ترسیم از عملکرد در مجموع کامل. اندگیري کردهرا اندازه) کارایی و سودآوري

دار، رضایت مشتریان راضی و وفا( توان شامل عملکرد مشتريکسب و کارها را می

سود (و عملکرد مالی ) حجم فروش و سهم بازار باال(، عملکرد بازار )مشتري و اعتماد

که در این پژوهش به عنوان تعریف  در مقایسه با رقبا دانست) و بازگشت سرمایه

  .  )2003، 3هولی و همکاران( مبناي عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است

  

  پیشینه پژوهش

در مطالعه اي به تجزیه تحلیل روابط بین کارآفرینی ) 2012(4یگزفلگویرا و رودر

در این پژوهش نظرات معلمان . گرایی، بازارگرایی و عملکرد در سطح فردي پرداختند

. با تجزیه تحلیل مارکور صورت پذیرفت 5و محققان مؤسسات آموزش عالی عمومی

لیل و تأثیر آنها بر نتایج پژوهش در درك تعامل بین متغیرهاي مورد تجزیه و تح

  .مؤسسات آموزش عالی عمومی بسیار مفید بود

                                                           
1-Narver 
2-Murphy  
3-Hooley  
4-Felgueira and Rodrigues 
5-Public Higher EducationInstitutions (PHEI) 
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در پژوهشی به بررسی رابطه بازارگرایی و نقش کارآفرینی و نفوذ ) 2009( مرلو و آه

واحد فرعی بازاریابی بر روي عملکرد کسب و کار در ششصد سازمان متوسط و 

آماري بر روي فرضیات بزرگ تولیدي در استرالیا پرداختند پس از تجزیه و تحلیل 

نتایج نشان می دهد که رابطه ناچیزي بین بازاگرایی و نقش کارآفرینی بر روي 

  .عملکرد کسب و کار وجود دارد

در پژوهشی با موضوع بررسی ) 1391( میرفخرالدینی، زارع احمدآبادي و دشتکی

که  رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد

. جامعه آماري مورد نظر آنها کارکنان گروه پیشگامان کویر یزد بودند، پرداختند

نتایج تحلیل آماري حاکی از این است که متعیرهاي نوآوري، خودنوساري، اقدامات 

ریسک آمیز جدید، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و مؤلفه هاي درون سازمانی بر 

  .دارند عملکرد شرکت پیشگامان تأثیر مستقیم

تأثیرگذاري اتخاذ گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر ) 1385( و نیکومرام حیدرزاده

هاي تولیدي  عملکرد کسب و کار و نقش تعدیل کننده ساختار سازمانی در شرکت

؛ در این تحقیق گرایش کارآفرینانه دادمورد بررسی قرار را پذیرفته شده در بورس 

پذیري و پیشگامی مورد ارزیابی قرار گرفته، اطرهاز طربق سه شاخص نوآوري، مخ

ها نیز بر اساس سهم بازارگرایی نیز از دیدگاه رفتاري بررسی شده و عملکرد شرکت

  . بازار، رشد فروش و حاشیه فروش سنجیده شده است

  

  هاي پژوهش اهداف و فرضیه

اند خود موقعیت سازمان در صنعت، تعیین کننده ي سود آن است و سازمانی که بتو

را در موقعیتی مناسب نسبت به رقبایش قرار دهد، سودي باالتر از میانگین صنعت 

عالوه بر این، چنین سازمانی، حتی با وجود ساختار نامناسب صنعتی، . کسب می کند

ایجاد و حفظ چنین موقعیتی میان رقبا . ي باالیی خواهد داشتنرخ بازگشت سرمایه

با توجه به ساختار هر . بنگاه در صنعت ارتباط داردبه توانایی حفظ مزیت رقابتی 

بنابراین با توجه در این  ،هاي رقابتی بنگاه ابعاد بسیار وسیعی داردصنعت، مزیت

  :باشیم پژوهش در صدد تحقق اهداف به شرح زیر می

  :اهداف اصلی عبارتند از

  گرایی بر بازارگراییتعیین اثر کارآفرینی. 1
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 یی بر عملکرد شرکتتعیین اثر بازارگرا. 2

  :هاي زیر براي این پژوهش به شرح زیر مطرح استفرضیه همچنین

  .گرایی بر بازارگرایی تأثیر داردکارآفرینی - 1

هاي تولیدي قطعات خودرو  کارآفرینی گرایی بر بازارگرایی پاسخگو در شرکت. 1-1

 .در استان اصفهان تأثیر دارد

هاي تولیدي قطعات خودرو  در شرکت مبتکرانهکارآفرینی گرایی بر بازارگرایی . 1-2

  .در استان اصفهان تأثیر دارد

  .بازارگرایی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد - 2

هاي تولیدي قطعات خودرو در استان بازارگرایی پاسخگو بر عملکرد شرکت. 2-1

 .اصفهان تأثیر دارد

ودرو در استان هاي تولیدي قطعات خ بر عملکرد شرکت مبتکرانهبازارگرایی . 2-2

  .اصفهان تأثیر دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١،2011،227ایدر و محمود( تحقیق چارچوب نظري -1شکل 

  

  روش تحقیق

هاي کمی، از نظر هدف از نوع کاربردي و این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش

همبستگی از نوع معادالت ساختاري و تحلیل -از نظر طرح پژوهش، توصیفی

هاي تولیدکننده قطعات جامعه آماري این پژوهش را شرکت .باشدرگرسیون می

سال از زمان تأسیس آنها گذشته است، تشکیل  2خودرو در استان اصفهان که حداقل 

                                                           
1-Idar and Mahmood 

  بازارگرایی عملکرد شرکت  گرایی کارآفرینی   

  رقابت تهاجمی

 نوآوري

 بازارگرایی

 پاسخگو

 استقالل

  پذیريریسک
 عملکرد مشتري

  عملکرد بازار پیشگامی

ایی بازارگر

 عملکرد مالی مبتکرانه
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بر اساس ) n(شرکت بوده و حجم نمونه  75) N(بر این اساس، حجم جامعه . اندداده

  .شرکت برآورد گردیده است 63جدول مورگان و دیگران 

سؤاالت با استفاده هاي مربوط به پاسخ. ها، پرسشنامه استی جمع آوري دادهابزار اصل

ي هاي مذکور در دامنهاي تنظیم شده است پاسخگزینه پنجاز طیف نگرش 

گرایی ترکیبی از براي سنجش کارآفرینی.کامالًموافق قرار دارد=5کامالًمخالف تا =1

رصه علمی است که سؤاالت آن با چندین پرسشنامه تأیید شده و داراي اعتبار در ع

همچنین  )سؤال هر متغیر چهار سؤال20( توجه به اهداف پژوهش انتخاب شده است

به وسیله با نه سؤال براي بررسی بازارگرایی سؤاالت مربوط به بازارگرایی پاسخگو 

توسط نارور و با هشت سؤال  مبتکرانهو بازارگرایی ) 1993( 1دشپند و همکاران

با نه سؤال که هر سنجش عملکرد شرکت براي گیري شد و اندازه) 2004(همکاران 

. گردید، استفاده )2005(از پرسشنامه هولی و همکاران متغیر سه سؤال طرح شد که 

مراجعه ) 1: گویان از دو طریق انجام گرفتتوزیع پرسشنامه محقق ساخته بین پاسخ

رسال پرسشنامه از طریق ا) 2هاي قطعه ساز در استان اصفهان حضوري به شرکت

پاسخ دهندگان هدف از میان پرسنل کلیدي به صورت تصادفی . پست الکترونیک

هاي پژوهش ه جهت بررسی فرضیهپرسشنام 150انتخاب شدند و در مجموع 

  . آوري گردید جمع

روایی ظاهر و محتوا پرسشنامه توسط صاحب نظران حوزه کارآفرینی سازمانی 

ین پایایی آن نیز از آلفاي کرونباخ استفاده شده که مقدار آن براي تعی. تأیید گردید

به دست آمد  77/0و عملکرد   90/0و براي بازارگرایی  88/0براي کارآفرینی گرایی 

الزم به ذکر است که ضرایب بار عاملی . که نشان از قابل قبول بودن پایایی ابزار دارد

بیشتر بوده و نیازي به  4/0مگی از ه PLSمربوط به سؤاالت پرسشنامه در نرم افزار 

مقدار پایایی ترکیبی براي متغیرهاي نهفته . حذف هیچ کدام از سؤاالت نبود

محاسبه شد همچنین مقدار  80/0عملکرد  89/0، و بازارگرایی 85/0گرایی کارآفرینی

به دست  58/0و عملکرد  81/0و بازارگرایی 55/0گرایی براي کارآفرینی 2روایی همگرا

مشخص شد که روایی واگرا در  3همچنین با استفاده از روش فورنل و الرکر. دآم

هاي پژوهش از انواع  با توجه به اهداف و فرضیه. دارد سطح قابل قبولی قرار

                                                           
1-Deshpande  
2-Average Variance Extracted (AVE) 
3-Fornell and Larcker 
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هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی براي تجزیه تحلیل اطالعات و بررسی بر  روش

ل آماري با استفاده از تجزیه تحلی. مدل پیشنهادي استفاده شده استارزش 

 به دلیل PLSSmartو ) براي جدول فراوانی و آمار توصیفی( SPSS20افزارهاي  نرم

ها، انتخاب شده عدم حساسیت این نرم افزار به حجم نمونه براي آزمودن فرضیه

  .است

  

  ها یافته

  .آمده است 1هاي جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه در جدول ویژگی

  

  هاي جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعهویژگی -1جدول 
 )درصد(گروه  ویژگی

 )37(% زن )63(%مرد  جنسیت

 تحصیالت
 زیردیپلم و دیپلم

%)10(  

 فوق دیپلم

%)25(  

 لیسانس

%)50(  

 فوق لیسانس و باالتر

%)15(  

 سابقه کار
سال به باال15  

%)34(  

سال 10- 15  

%)16(  

سال 5- 10  

%)22(  

سال 5-2  

%)18(  

لسا 2کمتر از   

%)10(  

 سمت سازمانی
تأعضو هی  

%)17(  

 فروش و بازاریابی

%)28(  

 تولید و بهره برداري

%)18(  

 اداري و مالی

%)16(  

 مدیرعامل

%)12(  

 دیگران

%)9(  

  

متغیرهاي مکنون ) R2(معیار ضروري براي سنجش مدل ساختاري ضریب تعیین 

را به ترتیب ضعیف،  PLSدر مدل مسیر  R219/0 ،33/0 ،67/0مقادیر . باشدوابسته می

این مقادیر براي متغیرهاي ). 1،1988چین( متوسط و قابل توجه توصیف شده است

زاي مدل مربوط به متغیرهاي درون R2تمام مقادیر. آمده است 2درون زا در جدول 

است که حکایت از برازش نسبتاً قوي مدل 3/0به غیر از نوآوري مساوي یا بیشتر از 

  .دارد

 Q2توان از شاخص بینی بین هر متغیر وابسته مییت مدل پیشبراي بررسی کفا

باشد مقادیر مثبت این شاخص نشانگر کفایت پیش بینی مناسب می. استفاده کرد

در صورتی که مقادیر براي همه متغییرهاي درون زا ). 1391 ،و همکاران امامی(

سنجش کیفیت  وابسته مثبت باشد می توان از میانگین آنها به عنوان شاخصی براي

مربوط به  Q2اعداد ). 1391 ،و همکاران آذر(کلی مدل ساختاري استفاده کرد 

                                                           
1-Chin 
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ارائه شده است که همگی مثبت هستند و  2متغییرهاي درونزاي وابسته در جدول 

 .باشداست که نشان دهنده کفایت پیش بینی مناسب مدل می 35/0برابر  Q2میانگین 

  

 Q2و  R2مقادیر مربوط به معیار  -2جدول 

 R2 Q2 نام متغیر

 06/0 165/0 نوآوري

 36/0 664/0 ریسک پذیري

 54/0 745/0 پیشگامی

 19/0 364/0 رقابت تهاجمی

 52/0 816/0 استقالل

 4/0 835/0 بازارگرایی پاسخگو

 37/0 780/0 بازارگرایی فعال

 12/0 306/0 بازارگرایی

 52/0 662/0 بازار

 57/0 612/0 مالی

 36/0 458/0 مشتري

 17/0 370/0 عملکرد

  

براي بررسی اعتبار یا کیفیت مدل به طور کلی استفاده  PLSدر  GOFشاخص 

یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت  این شاخص بین صفر تا. شود می

بنابراین طبق فرمول زیر محاسبه  ).2010،  1وینزي و همکاران( مناسب مدل است

، 01/0است که با توجه به سه مقدار 602/0رش در پژوهش حاضر شود و مقدا می

این ، حاصل شدن GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  36/0و 25/0

  .باشدبراي آن، نشان دهنده برازش مطلوب مدل می مقدار

ارد ها قرار ددقیقاً در میانه آن 3باشد و گزینه می 5تا  1ها از از آنجاییکه طیف پاسخ

ي برخورداري باالي سازمان از متغیر و باالتر را به عنوان نشانه 4توان نمرات لذا می

نشانه برخورداري پایین سازمان از متغیر  3مربوطه تلقی کرد و بالتبع نمره کمتر از 

ها یا نمره متوسط تلقی هم مرز بین آن 4تا  3مربوطه به حساب آورد و نمره بین 

گرایی ساز از کارآفرینیهاي قطعهدهد که شرکتنگین نشان میآزمون میا. خواهد شد

مناسبی برخوردار نیستند و به جز پیشگامی و رقابت تهاجمی که در حد متوسط قرار 

  .گرایی زیر حد متوسط هستنددارند، سایر ابعاد کارآفرینی
  

                                                           
1-Vinzi  
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  گرایی و ابعاد آنآزمون میانگین کارآفرینی -3جدول   

 3= مقدار آزمایش 

 سطح معناداري tمقدار  تغیرم

 000/0 -346/4 نوآوري

 067/0 -845/1 ریسک پذیري

 021/0 338/2 پیشگامی

 000/0 650/3 رقابت تهاجمی

 786/0 -271/0 استقالل

 989/0 -014/0 گراییکارآفرینی

  

هاي دهد که شرکتچنین این آزمون در مورد بازارگرایی پاسخگو و فعال نشان میهم

اند نتایج آزمون میانگین به اهمیت رقابت از این طریق چندان توجهی داشته سازقطعه

  :دهدمربوط به بازارگرایی این موضوع را نشان می

  

  آزمون میانگین بازارگرایی -4جدول 

 3= مقدار آزمایش 

 سطح معناداري tمقدار  متغیر

 015/0 646/2 بازارگرایی پاسخگو

 260/0 -131/1 بازارگرایی فعال

 446/0 756/0 بازارگرایی

  

  بررسی فرضیات پژوهش

هاي پژوهش، از روش مدل سازي معادالت ساختاري براي به منظور بررسی فرضیه

گرایی و بازارگرایی و هم چنین بین بررسی رابطه ساختاري بین کارآفرینی

ایی گربازارگرایی و عملکرد و از تحلیل رگرسیون براي بررسی تأثیر ابعاد کارآفرینی

  .شودبر بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد استفاده می

ي تأیید یا هدهندآید، خروجی اول نشان، دو خروجی به دست میPLSدر نرم افزار 

ي، تحلیل مسیر مدل دهندهعدم تأیید مدل مفهومی پژوهش و خروجی دوم نشان

، نشان داده 3شکل  و خروجی دوم در 2خروجی اول در شکل . نهایی پژوهش است

  : شده است
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  مقادیر معناداري مدل مفهومی پژوهش -2شکل

  

  
  مقادیر تحلیل مسیر مدل مفهومی پژوهش -3شکل

  

دهد که ضریب معناداري مسیر میان متغیر نشان می 2خروجی مدل در شکل 

است که ) 065/8(و بین بازارگرایی و عملکرد ) 056/7(گرایی و بازارگرایی کارآفرینی

گرایی بر بیشتر است که این مطلب حاکی از معنادار بودن تأثیر کارآفرینی 96/1از 

دار بودن بازارگرایی بر عملکرد در سطح اطمینان بازارگرایی و هم چنین تأثیر معنا

گرایی تأثیر معناداري بر شود که کارآفرینیداشته و باعث تأیید این فرضیه می% 95

همچنین الزم به ذکر است . نین بازارگرایی بر عملکرد شرکت داردچبازارگرایی و هم
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که بقیه روابط میان متغیرهاي پنهان که در مجموع ده بعد را به سه متغیر اصلی 

سازند نیز همگی معنادار بوده که کارآفرینی گرایی، بازارگرایی و عملکرد متصل می

در تحلیل خروجی مدل . دارد نشان از تبیین مناسب متغییرهاي اصلی توسط ابعاد را

گرایی و میان متغیر کارآفرینی) β(نیز ضریب استاندارد شده مسیر  3شکل 

درصد از تغییرات  55است و بیانگر این مطلب است که به میزان ) 554/0(بازارگرایی 

بازارگرایی را تبیین می کند هم چنین ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر 

از % 61است بدین معنا که بازارگرایی به میزان ) 608/0(رد بازارگرایی و عملک

  . کنندسازي استان اصفهان را تعیین میهاي قطعهتغییرات متغییر عملکرد شرکت

  

  گرایی بر بازارگرایی پاسخگوبررسی تأثیر ابعاد کارآفرینی

زوماً بعد است و ل 5اي متشکل از گرایی سازههمانطور که قبالً اشاره شد کارآفرینی

گرایی بر براي بررسی تأثیر ابعاد کارآفرینی. همه ابعاد آن بر بازارگرایی تأثیر ندارد

رگرسیون چندگانه، روشی . شودیل رگرسیون چندگانه استفاده میبازارگرایی از تحل

قبل از . براي مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است

هم خطی . رسیون باید وجود هم خطی متغیرها بررسی شوداستفاده از تحلیل رگ

دهد یک متغیر مستقل تابعی از سایر متغیرهاي مستقل وضعیتی است که نشان می

اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد، بدین معنی است که بین . است

Rمتغیرهاي مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال
دن بو 2

  .مدل داراي اعتبار باالیی نباشد

استفاده  2و شاخص وضعیت 1براي بررسی هم خطی متغیرها از عامل تورم واریانس

با استفاده از نرم افزار . باشدمی 30و  10حد مطلوب براي آنها به ترتیب . شودمی

SPSS هاي مذکور محاسبه گردید که بیشترین مقدار عامل تورم مقادیر شاخص

بوده که  116/24و بیشترین مقدار شاخص وضعیت برابر  687/3برابر واریانس 

نتایج مربوط به آزمون . نشان دهنده عدم وجود مشکل هم خطی بین متغیرهاست

  :گرایی و بازرگرایی پاسخگو به شرح زیر استرگرسیون بین ابعاد کارآفرینی

  

  

                                                           
1- Variance Inflation Factor (VIF) 
2- Condition Index (CI) 
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  گرایی و بازارگرایی پاسخگوینتایج آزمون رگرسیون چند متغیره بین ابعاد کارآفرین -5جدول 

 سطح معناداري محاسبه t استاندارد B β متغیر مستقل متغیر وابسته

 بازارگرایی پاسخگو

 469/0 726/0 055/0 045/0 نوآوري

 010/0 607/2 302/0 268/0 ریسک پذیري

 028/0 216/2 246/0 183/0 پیشگامی

 100/0 655/1 136/0 109/0 رقابت تهاجمی

 883/0 -148/0 - 02/0 -016/0 اللاستق

  

  گرایی و بازارگرایی مبتکرانهنتایج آزمون رگرسیون چند متغیره بین ابعاد کارآفرینی -6جدول 
 سطح معناداري محاسبه t استاندارد B β متغیر مستقل  متغیر وابسته

 مبتکرانهبازارگرایی 

 053/0 954/1 156/0 118/0 نوآوري

 031/0 176/2 265/0 216/0 ریسک پذیري

 014/0 485/2 290/0 198/0 پیشگامی

 777/0 284/0 025/0 018/0 رقابت تهاجمی

 459/0 -742/0 -105/0 -076/0 استقالل

  

درصد فقط ریسک  5شود در سطح معناداري مشاهده می 6مان طور که در جدول ه

سطح ستون ، اردد مبتکرانهپذیري و پیشگامی تأثیر مثبت و معناداري بر بازارگرایی 

آماري مدل رگرسیون را نشان می دهد که چنان چه میزان به دست آمده  معناداري

کننده خوبی  بینی گیریم که مدل به کار رفته، پیشیباشد نتیجه م پنج صدمکمتر از 

است که  05/0میزان معنا داري کمتر از میزان . است بازارگرایی مبتکرانهبراي متغیر 

مقدار ضریب استاندارد  .که مدل رگرسیونی معنادار استبیان گر این است 

سایر نتایج . باشدمی 290/0و پیشگامی  265/0پذیري رگرسیون براي متغیر ریسک

دهد که ابعاد نوآوري، رقابت تهاجمی و استقالل تأثیر معناداري بر نشان می

ان تأثیر در شرکت هاي تولیدي قطعات خودرو در استان اصفه مبتکرانهبازارگرایی 

  .ندارد

  

  برعملکرد مبتکرانهبررسی تأثیر بازارگرایی پاسخگو و 

و بیشترین مقدار شاخص وضعیت  490/1بیشترین مقدار عامل تورم واریانس برابر 

. بوده که نشان دهنده عدم وجود مشکل هم خطی بین متغییرهاست 357/14برابر 

و عملکرد به  مبتکرانهو  نتایج مربوط به آزمون رگرسیون بین بازرگرایی پاشخگو

 :شرح زیر است
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  نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره بین بازارگرایی پاشخگو و مبتکرانه و عملکرد -7جدول 

 سطح معناداري محاسبه t استاندارد B β متغیر مستقل  متغیر وابسته

 شرکت عملکرد
 000/0 726/3 300/0 299/0 بازارگرایی پاسخگو

 000/0 672/4 376/0 409/0 همبتکرانبازارگرایی 

  

درصد هم  5شود در سطح معناداري مشاهده می 7همان طور که در جدول 

هاي تولیدي قطعات خودرو در بر عملکرد شرکت مبتکرانهبازارگرایی پاسخگو و هم 

  .استان اصفهان تأثیر دارد

 

  گیري بحث و نتیجه

همراستاست و آنها ) 2011( هاي مربوط به فرضیه اول با پژوهش ایدر و محمودیافته

است که موارد زیر بر همین اساس  بازاریابی فی النفسه کارآفرینانهکنند که بیان می

سازمان براي درگیر شدن در تمایل و توانایی اعضاي ) ؛ الفشودپیشنهاد می

شناخت نیازها به ) پذیرش مخاطرات حساب شده ج) هاي آموختن از بازار ب فعالیت

ها براي رقابت با رقباي رویارویی شرکت) م اطمینان غیرموجه دمنظور کاهش عد

 بعدتا در نهایت دست به اقدامات جدید بزنند به عنوان پنج ) موجود و ه

نابراین شوند تا بازارگرایی افزایش یابد بگرایی یک سازمان، باعث می کارآفرینی

. معناداري داشته باشدگرایی با بازارگرایی رابطه مثبت و  رود کارآفرینیانتظار می

هاي مربوط به فرضیه اول نشان داد که بین کارآفرینی و بازارگرایی در آزمون

جامعه آماري پژوهش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد اما لزوماً تمامی ابعاد 

در خصوص فرضیه . گذار نبوداثر مبتکرانهگرایی بر بازارگرایی پاسخگو و کارآفرینی

تأثیر معنادار دارد که با  بازارگرایی بر عملکرد شرکت هادوم مشخص شد که 

در مقاله خود ها همراستا است و آن) 2005(بهوین، منگوس و بل هاي پژوهش  یافته

ي آن با بازارگرایی و عملکرد مطرح مدلی را در جهت تعدیل اثر کارآفرینی و رابطه

انتشار و استفاده از آوري، گریز نیاز به جمعهاي ریسکمشخص شد شرکت. کردند

هاي کارآفرینی دارند و فرآیندهاي اطالعات مناسب بازار براي کمک به طرح

هاي بازارگرایی به طور مستمر در حال تجدید براي خدمت و حمایت از برنامه

اما از طرف دیگر کریستنسن، در آخرین کتاب خود . کارآفرینی یک شرکت است

که به خوبی مدیریت  هاییشرکت: آورده است چنین "معضل نوآوري"به نام ) 1997(

شوند زیرا عموماً درگیر و مجذوب بازاري شوند، اغلب موفق به نوآوري، نمیمی
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گرایی که کارآفرینی با عنایت به این. اندهستند که آن را به عنوان هدف انتخاب کرده

 "یل شدهیادگیري تنظیم و تعد"شود بازارگرایی به منجر می "یادگیري خالق"به 

  . شودگرایی منجر به بازارگرایی بیشتر نمیبنابراین احتماالً کارآفرینی. گرددمنجر می

ي مستقیم بین رابطه) الف شود کهبنابراین در این مورد پیشنهادهاي زیر ارائه می

بازارگرایی و عملکرد در این پژوهش بررسی شد اما می توان ارتباط غیرمستقیم بین 

هاي پیشین، عملکرد بر اساس ورد بحث قرار داد چرا که در پژوهشها را نیز مآن

ورد عملکرد واحد تابع خود معیارهاي ذهنی و متکی به قضاوت مدیران در م

گیري شده است و در موارد اندکی رابطه بازارگرایی با عملکرد عینی سنجیده  اندازه

هایی دیده ر پژوهشرابطه مثبت بین بازارگرایی و عملکرد عموماً د) ب .شده است

گیري شده است و تعداد دازهشده که عملکرد بر اساس معیارهاي ذهنی ان

هایی که بتواند رابطه مثبتی بین بازارگرایی و معیارهاي عینی عملکرد نشان  پژوهش

در کشوري همانند ایران که . دهد، حتی در کشورهاي غربی بسیار نادر است

کنندگان خدمات به نیازها و دکنندگان و عرضهسالهاست مشتریان از عدم توجه تولی

برند، اگر شرکتی توجه بیشتري به این نیازها نشان هاي واقعی خود رنج میخواسته

تواند با تأمین رضایت مشتریان وفاداري آنها را دهد، با استقبال روبرو شده و می

از این فرصت ساز هاي قطعهشود که مدیران شرکتبنابراین پیشنهادمی. افزایش دهد

رو و ارزشمند استفاده کنند تا بتوانند با پر کردن خالء موجود و توجه بیشتر به پیش

  .بازار به کسب مزیت رقابتی دست یابند

جاري تنگ کرده است و بر خالف امروزه افزایش رقابت، عرصه را بر کارهاي ت

ها شرکت. متداولندها و بهبود در بازار کار بسیار هاي گذشته، تغییرات، نوآوري دهه

شرط الزم براي . براي اینکه از صحنه رقابت دور نمانند باید نوآوري خرج دهند

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی . کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی گرایی است

نوآوري، ریسک پذیري، : ي آن شاملگرایی و ابعاد تشکیل دهندهتأثیر کارآفرینی

تر بازارگرایی استقالل بر بازارگرایی و به صورت جزئیپیشگامی، رقابت تهاجمی و 

. ساز استهاي قطعهو بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکتمبتکرانهپاسخگو و 

. باشدامروزه در جهان صنعت خودروسازي نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارا می

. شور دارددر کشور ما نیز صنعت خودروسازي نقشی اساسی در تولید و اشتغال ک

هاي هاي خودروسازي، قطعات مورد نیاز براي مونتاژ خودروها را به شرکتشرکت
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هاي تولید خود را کاهش دهند و کنند تا از این طریق هزینهسازي واگذار می قطعه

توجه به نقش با  .)1391آذر و همکاران، ( کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند

هاي بیشتر براي پژوهش در این اهم شدن زمینهکارآفرینی در سطح سازمانی و فر

  :گرددزمینه پیشنهادهایی به شرح زیر در آینده ارائه می

گرایی این پژوهش به آزمون مدل المپکین و دس، در خصوص تأثیر کارآفرینی .1

 .شودهاي مرتبط به آن در این رابطه پیشنهاد میپرداخته است، آزمون سایر مدل

هاي جامعه مورد مطالعه، پیشرفت مناسب در میان شرکت اگرچه عامل بازارگرایی .2

گیري بازارگرایی، استفاده از و اهمیتی را نشان داده است ولی در دستیابی به اندازه

مانند شاخص تولید (تواند مفید واقع شود ها نیز به عنوان مکمل میسایر شاخص

 ...).محصول جدید و

 سازي خودروسعه صادرات صنعت قطعههاي بازاریابی، براي توتدوین استراتژي .3

هاي تولیدي ها و معیارها در مجموعه شرکتاجراي پژوهش با همین شاخص .4

تواند نتایجی مؤثر در زمینه ارتقاء بینش ساز خودرو و در سطح کشور نیز میقطعه

 .گزاران فراهم سازدمدیران ارشد و سیاست

ن رقباي مختلف در این هاي مشابه در میااي با شاخصانجام پژوهش مقایسه .5

صنعت نیز به عنوان موضوعی پژوهشی جالب توجه، به پژوهشگران آتی پیشنهاد 

 .شودمی

کند در این پژوهش هایی مواجه میماهیت و شرایط هر پژوهش آن را با محدودیت

هاي پژوهش، هاي به کار رفته براي کم کردن محدودیتنیز علی رغم تدابیر و تالش

  .زم است با نتایج آن با احتیاط برخورد شودبه دالئل زیر ال

 توان مشغولیت کاري پرسنل ترین محدودیت حاکم بر این پژوهش را میمهم

ها به آوري دادهها به عنوان جامعه آماري پژوهش دانست به همین خاطر جمعشرکت

واسطه تالش پژوهش در تفهیم اهداف و فواید احتمالی پژوهش براي آنان جهت 

دقت در پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه و کمبود وقت آزاد کارکنان افزایش 

 .بر بودفرآیندي زمان

  بومی نبودن منشاء پارامترها و متغیرهاي پژوهش بررسی و انتخاب پارامترها و

هاي صورت گرفته در کشورهاي جهان اول متغیرهاي پژوهش بر مبناي پژوهش

هاي نظرسنجی از متخصصان حوزههرچند سعی شد تا از طریق (انجام شده است 
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مربوطه، متناسب با محیط کسب و کار ایران معیارهاي مناسب انتخاب گردد اما 

 ). باشدمنشاء اصلی این معیارها بومی ایران نمی

 توان هاي تولید کننده قطعات مربوط است و نمینتایج این پژوهش، تنها به شرکت

 .هاي صنعتی و غیرصنعتی تعمیم دادها را به صنعت خودرو و یا دیگر سازمانآن
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