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 635 -651 ص از ،1393 زمستان، 4 شماره ،7 دوره کارآفرینی، توسعه

 

 یمال ریغ و یمال عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر ریثأت ییشناسا

 (فناپ شرکت :مطالعه مورد)

 
 3یتقو سادات نگار ،2یداور یعل ،1یطالب زیکامب

 تهران دانشگاه ،ینیکارآفر دانشکدة اریدانش .1

 تهران دانشگاه ،ینیکارآفر دانشکدة اریاستاد .2

 تهران دانشگاه ،ینیکارآفر ارشد کارشناس. 3

 25/5/93: افتیدر خیتار

 27/7/93 :رشیپذ خیتار

 

 دهیچک
 شودیم گرفته درنظر بزرگ و متوسط کوچک، یها سازمان یخروج بر اثرگذار یعامل ک،یاستراتژ ینیکارآفر

 ینیکارآفر از بزرگ، یها سازمان از یاریبس امروزه. بخشد بهبود  را سازمان کی ثروت و رشد تواند یم که
 نیا تیاهم به توجه با. کنند یم استفاده بلندمدت در یرقابت تیمز کسب یبرا یروش عنوان به کیاستراتژ

 یپژوهش قالب در یمال ریغ و یمال عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر ریثأت ییشناسا قیتحق نیا هدف موضوع،
 و کیاستراتژ ینیکارآفر     ب عد دو با یمفهوم چارچوب و است تهران در فناپ  شرکت در یهمبستگ -یفیتوص

 نوع از هدف نظر از و یهمبستگ –یفیتوص روش و تیماه نظر از قیتحق نیا .است هشد یطراح عملکرد
 و یانیم ارشد، رانیمد از نفر هفتاد نیب ساده، یتصادف صورت به پژوهش ةساختمحقق ةپرسشنام .است یکاربرد

 مدل و قیتحق اتیفرض آزمون .شد یآور جمع پرسشنامه شصت تینها در و عیتوز فناپ  شرکت در کارشناسان
 .گرفت انجام Smart PLS2 افزارنرم از استفاده با یساختار معادالت یابیمدل روش براساس آن ریمس لیتحل
 و تیخالق یریکارگبه و منابع کیاستراتژ تیریمد ،نانهیکارآفر یرهبر ،نانهیکارآفر فرهنگ دهد یم نشان جینتا

 .ندارد یریتأث فناپ شرکت در عملکرد بر نانهیکارآفر تیذهن اما گذارد، یم ریتأث عملکرد بر ینوآور ةتوسع
 .دارد یمعنادار ریتأث فناپ شرکت عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر یکل طور به شد مشخص انیپا در هرچند

 

 .کیاستراتژ تیریمد ،کیاستراتژ ینیکارآفر ،ینیکارآفر فناپ، شرکت عملکرد: یدیکل یهاواژه
 

                                           
 Email: n.s.taghavi@gmail.com 09125839214: تلفن :مسئول سندةینو *

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 636 1393 زمستان، 4 شماره ،7 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 مقدمه
 در رییتغ سرعت یاصل عامل دو از تأثرم که امروزی طیمح اییپو و دهیچیپ تیماه لیدل هب

 و مستمر صورتبه که است دشوار یصنعت آن افتنی است، بازار در رییتغ سرعت و فناوری

 دیآیم شماربه اتییح یزمیمکان ،ینیکارآفر رایز باشد، نشده ینیکارآفر عرصة وارد یا  دوره

 شودیم منجر ندهیآ یرقابت جهان در عیصنا و هاشرکت یرقابت تیموقع استحکام به که

(Tamayo et al., 2010.) ینیکارآفر برای استراتژی بدون معتقدند محققان ن،یا وجود با، 

 و محصوالت ندها،یفرا منابع، شیآرا نحوة استراتژی رایز شود، ینم محقق ینیکارآفر اهداف

 در موجود یاعتماد یب با ییارویرو یبرا هاشرکت و عیصنا که کندیم نییتع را ییهاستمیس

 (,Akman & Yilmaz, 2008 ; Lawson & Samsonکنندیم اتخاذ رامونشانیپ طیمح

 ادی کیاستراتژ ینیکارآفر عنوانبه آن از که ینیکارآفر و استراتژی وندیپ نیبنابرا ؛2001)

 نوع نیا اتخاذ در شهیر عملکرد بهبود و ستاه  سازمان در ینیکارآفر تیموفق اساس شود،یم

 یبیترک و نوظهور یمفهوم ک،یاستراتژ ینیکارآفر .دارد هاسازمان رانیمد سوی از هااستراتژی

 آن، نوظهوربودن لیدل به و( Hitt et al., 2001) است کیاستراتژ تیریمد علم و ینیازکارآفر

 طیمح در .کنندینم یچندان ةاستفاد آن از و ندارند یادیز ییآشنا آن با هاشرکت و هاسازمان

 دارند ازین هاسازمان د،یشد یرقابت یفضا و ادیز یطیمح یاعتماد یب به توجه با ،یامروز یرقابت

 گریکدی از سبقت یگو ربودن یبرا هاآن .باشند ریپذانطباق و رکیز یاندهیفزا طوربه که

 (,Ireland & Webb ندهست عملکردشان بهبود یراستا در ییهاروش از استفاده دنبال به

 کیاستراتژ ینیکارآفر رایز ؛ددار یخاص تیاهم کیاستراتژ ینیکارآفر ،انیم نیا در .2007)

 یرقابت طیمح در ندهیفزا یضرورت نیبنابرا ؛است ثرؤم عملکرد و یرقابت تیمز ثروت، جادیا بر

 است نیا قیتحق دادن انجام یهاضرورت از گرید یکی .(Ireland et al., 2003) است یامروز

 ابعاد از کیهر تیاهم به توجه با و است نگرفته انجام عنوان نیا با یقیتحق ران،یا در که

 دهیسنج عملکرد بر کیهر ریثأت و دوش یبررس هاآن از کیهر دیبا ،کیاستراتژ ینیکارآفر

  .شود

 قیطر نیا از تا اندکرده توجه ینیکارآفر به یرانیا یهاسازمان از یبرخ ،ریاخ ةده در

 پاسارگاد ارتباطات و اطالعات یفناور) فناپ شرکت هاآن از یکی .دهند بهبود را شانعملکرد
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 اطالعات یفناور یهاحوزه در و شد سیسأت 1384 سال در شرکت نیا .است تهران در (انیآر

 یسازادهیپ ضرورت هب ریاخ یهاسال در و است فعال رهیغ و مهیب ها،بانک در ارتباطات و

 جیترو یبرا تواندیم قیتحق نیا پس .است کرده توجه منابع کیاستراتژ تیریمد و ینیکارآفر

 در انیمشتر تیرضا شیافزا زین و بهتر عملکرد درآمد، زانیم شیافزا کیاستراتژ ینیکارآفر

 ینیکارآفر عوامل ییشناسا هدف با پژوهش نیا نیبنابرا ؛باشد راهگشا فناپ شرکت

 ایآ که است نیا قیتحق یاصل پرسش .است هگرفت انجام عملکرد بر آن ریتأث و کیاستراتژ

 دارد؟ ریتأث فناپ شرکت عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر

 

 قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان
 کیاستراتژ ینیکارآفر

 کیاستراتژ تیریمد علم و ینیکارآفر از یبیترک و نوظهور یمفهوم کیاستراتژ ینیکارآفر

 یاندازچشم با نانهیکارآفر اقدام کیاستراتژ ینیکارآفر ،درواقع .(Ireland et al., 2003) است

 تیریمد دادند نشان( 2003) 1استرانگ و مورگان .(Hitt et al., 2001) است کیاستراتژ

 نشان( 1387) یموسو و انیزیپرو ،نیهمچن. دارد میمستق رابطة یتجار عملکرد با کیاستراتژ

( 2007) وب و رلندیآ .دشویم یبانک شبکة عملکرد بهبود موجب کیاستراتژ تیریمد دادند

 (Ireland  است یاستراتژ و ینیکارآفر بیترک همان درواقع ک،یاستراتژ ینیکارآفر معتقدند

(& Webb, 2007 .هاشرکت توسط رییتغ جادیا یچگونگ بر کیاستراتژ تیریمد و ینیکارآفر 

 طیمح در یاعتماد یب از شدهجادیا یهافرصت از یبرداربهره قیطر از (یفعالشیب ای انطباق)

 از یبرداربهره در اما ،هستند هافرصت ییشناسا به قادر هاشرکت. هستند متمرکز شان یخارج

 .دارند نگه یراض را نفعانیذ توانندینم نیبنابرا ؛ناتوانند ارزش خلق از سودبردن و هاآن

تیمز رفتار با را اثربخش ةانیجوفرصت رفتار هاشرکت که شودیم خلق یهنگام تنها ثروت

 پردازند،یم ارزشمند بالقوة یهافرصت ییشناسا به که ییهاشرکت. کنند بیترک ثرؤم ةانیجو

 ای انیمشتر یبرا ارزش جادیا ستند،ین یرقابت تیمز ةتوسع یبرا هاآن از یبرداربهره به قادر اما

 ییتوانا اما اند،کرده یرقابت تیمز جادیا که ییهاشرکت. کنندینم خود صاحبان یبرا ثروت

                                           
1. Morgan & Strong 
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 نیا بتوانند است دیبع ،اندداده دست از باارزش ینیکارآفر یهافرصت ییشناسا یبرا را خود

 فرصت یجوو جست بعد دو در دیبا هاشرکت تمام نیبنابرا ؛کنند حفظ زمان طول در را تیمز

 ,.Ireland et al) ودش یم جادیا ثروت که است حالت نیا در تنها و کنند تالش تیمز و

 یبرخ نیبنابرا دارد؛ یگوناگون ابعاد کیاستراتژ ینیکارآفر که ندباور نیا بر محققان .(2003

 ،قیتحق اتیادب مرور از پس که کردند ارائه را کیاستراتژ ینیکارآفر از یابعاد آنان از

 .است شده اشاره ابعاد نیا به ،1 جدول در. شد ییشناسا هاآن از تعدادی

 
 کیاستراتژ ینیابعاد کارآفر .1 جدول

 کیاستراتژ ینیابعاد کارآفر منبع

Covin & Miles, 
 1999 

قلمرو، دوباره جوان ةدوبار فیتعر دار،یپا یبازساز ک،یاستراتژ دیتجد

 وکار.مدل کسب یو بازساز یسازمان یساز

Ireland et al., 2001 
 و تیریمد میرشد، ت ،یسازمان یریادگیشدن، ی، جهانیساز، شبکهینوآور

 .یقو نظارت

Hitt et al., 2001 رشد و کیاستراتژ ی، رهبریالمللنیب ینیکارآفرائتالف و شبکه،  ،ینوآور. 

Ireland et al., 2003 
 منابع کیاستراتژ تیری، مدنانهیکارآفر ی، فرهنگ و رهبرنانهیکارآفر تیذهن

 . ینوآور ةتوسع و تیخالق یریکارگ هب و

Ireland et al., 2009 
 و نانهیکارآفر کیانداز استراتژ، چشمینیگر از کارآفرتیسازمان حما یمعمار

 .نانهیکارآفر یو رفتارها ندیفرا

Kuratko & 
 Audretsch, 2009 

جوانقلمرو، دوباره  ةدوبار فیتعر دار،یپا یبازساز ک،یاستراتژ دیتجد

 وکار.مدل کسب یو بازساز یسازمان یساز

 نگارنده :منبع

 

 رایز کردند، نییتع (2003) همکاران و رلندیآ که شد استفاده یابعاد از ،حاضر قیتحق در

 ،نظر نیا از .اند کرده استفاده آن از محققان از یادیز تعداد و است جامع یبندمیتقس نیا

 .میپردازب بعد پنج نیا مختصر حیتوض به ادامه رد که است ارزشمند
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 نانه،یکارآفر یهافرصت صیتشخ شامل نانهیکارآفر تیذهن :1نانهیکارآفر تیذهن. 1

 (,.Ireland et alشود یم نانهیکارآفر چارچوب و یواقع یهانهیگز منطق نانه،یکارآفر یاریهوش

2003). 
 د،یجد یهادهیا آن، در که است یفرهنگ نانهیکارآفر فرهنگ :2نانهیکارآفر فرهنگ. 2

 شود،یم تحمل شکست شود،یم قیتشو و است شده ریتقد مخاطره رشیپذ و تیخالق

 یبانیپشت اجرا و ندیفرا محصول، در ینوآور و ندیفرا محصول،. شودیم داده جیترو یریادگی

 (.Ireland et al., 2003) دنشویم گرفته درنظر هافرصت حامل مستمر راتییتغ و ودش  یم

 تیریمد یبرا گرانید بر نفوذ ،ییتوانا نانةیکارآفر یرهبر :3نانهیکارآفر یرهبر. 3

 McCarthy) است انهیوج   تیمز و انهیجوفرصت یرفتارها بر دیتأک منظور به منابع کیاستراتژ

et al., 2010). به عالقه نان،یاطم عدم جذب را نانهیکارآفر یرهبر( 2004) همکاران و گوپتا 

 فیتعر هاشرکت گرید با یتهاجم رقابت و یرقابت تیمز آوردندستبه یبرا ینوآور و رییتغ

 .(Guptaa et al., 2004) اندکرده

 یابیارز و اجرا ن،یتدو علم و هنر ک،یاستراتژ تیریمد: کیاستراتژ تیریمد. 4

 دست شبلندمدت یهاهدف به سازدیم قادر را سازمان که است چندگانه یافهیوظ ماتیتصم

 دهدیم شکل انهیجوتیمز و انهیجوفرصت یرفتارها یبرا را یاهیپا و( 24: 1390 فردآر،) ابدی

.(Ireland et al., 2003)  
 ،ینوآور ةتوسع و تیخالق یریکارگ هب :ینوآور توسعة و تیخالق یریکارگ هب. 5

 تیریمد زین و نانهیکارآفر یرهبر و فرهنگ و است نانهیکارآفر یتیذهن یاتیح جینتا

 یرفتارها در را ینوآور و تیخالق ارزش بخش نیا .ردیگیم دربر را منابع کیاستراتژ

 .(Ireland et al., 2003) سازدیم مشخص تیمز و فرصت ةجوکنندو جست

 

 

 

                                           
1. entrepreneurial mindset 
2. entrepreneurial culture 
3. Entrepreneurial  leadership 
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  عملکرد
 یریگاندازه یبرا یاریمع عملکرد، .است کارکرد تیفیک ای حالت یمعن به لغت در عملکرد

 و یمشتر بازار، در ییهانشانه قیطر از که است ژهیو یزمان ةدور در سازمان یاثربخش و ییکارا

 & Adams, 2003 ؛1392 ،یمراد و یداور) ودش  یم مشخص سازمان آن فروش زانیم

Sykes). زین و کندیم دیتول شرکت آنچه و است یاگسترده مفهوم یسازمان عملکرد 

 یچگونگ به یمانساز عملکرد ،گرید عبارتبه ؛ردیگیم دربر را هاآن با تعامل یها حوزه

 شودیم طالقا هاآن جینتا و یسازمان یهاتیفعال و فیوظا ،هاتیمأمور دادن انجام

(Haghighi et al., 2011). در محققان از یاریبس. است یمختلف ابعاد یدارا یسازمان عملکرد 

 یمال ریغ جینتا کهیدرصورت ،رندیگیم درنظر را آن یمال یهاجنبه فقط سازمان عملکرد مورد

 آمده 2 جدول در قیتحق نیا یمال ریغ و یمال عملکرد یهاشاخص. داد قرار نظر مد دیبا هم را

 ؛است شدهیبررس مقاالت در هاآن ادیز یریکارگبه ها،شاخص نیا یریکارگبه لیدل .است

 ةنامانیپا در (1390) عبدالوهاب نیهمچن ،یامقاله در (2011) همکاران و 1یگاند مثال یبرا

 .اندکرده استفاده ابعاد نیا از خود ارشد

 
 یمال ریغو  یعملکرد مال یهاشاخص. 2 جدول

 عملکرد یها شاخص
 ،(رقبا با سهیمقا در) فروش حجم ،(رقبا با سهیمقا در) بازار سهم یمال

 (رقبا به نسبت) یسودآور و( رقبا با سهیمقا در) فروش رشد
 یمشتر یمندتیرضا یمال ریغ

 

 پژوهش یمفهوم چارچوب
 .است آمده 3 جدول در پژوهش نیا با مرتبط یقبل مطالعات و نیشیپ ینظر یمبان بر یمرور

 

 

 

 

                                           
1. Gunday 
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 نیشیپ یهاپژوهش جینتا از یاخالصه. 3 جدول
 قیتحق یوردهاادست موضوع محققان

Hitt et al. 
(2001) 

 .شودیم منجرخلق ثروت  هی کیاستراتژ ینیکارآفر کیاستراتژ ینیکارآفر

Ireland et al. 
(2003) 

: کیاستراتژ ینیکارآفر از یمدل
 ساختار و ابعاد آن

و  ییشناسا یچگونگ در ،کیاستراتژ ینیکارآفر
و حفظ  جادیا نانةیکارآفر یهااز فرصت یبردار بهره
 .استمهم  بهتر عملکرد وثروت  جادیا ،یرقابت تیمز

Ireland & 
webb (2007) 

 جادیا: کیاستراتژ ینیکارآفر
 انیجر قیطر از یرقابت تیمز

 ینوآور

 شنهادیمستمر را پ ینوآور ،کیاستراتژ ینیکارآفر
به  یابیدست یبرا یموضوع عامل نیکه البته ا دهدیم

 .ستها فرصتاز  یبردار بهرهاکتشاف و  انیتعادل م

Ketchen et al. 
(2007) 

 ینوآور ک،یاستراتژ ینیکارآفر
 ثروت جادیا و یمشارکت

ادغام  یگکوچک و بزرگ که چگون یهاشرکت
را  یارکتمش یو نوآور کیاستراتژ ینیکارآفر

 .کنند جادیاثروت  توانندیم یخوببه اموزند،یب

Aktan & 
Bulut (2008) 

 ینیکارآفر  یمال عملکرد آثار
 یسازمان

 .شودیم عملکرد بهبود موجب ینیآفرکار

Khayesi & 
Antonakis 

(2012) 

 بر نانهیکارآفر یرهبر سهم
 شرکت عملکرد

و عملکرد  نانهیکارآفر یرهبر انیم ةرابط مقاله نیا
 را آن مثبت ریتأث و کند یم یبررس را هاشرکت

 .دهدیم نشان

 محمدزاده
 (1390) نیپارچ

 یسازمان ةنانیکارآفر فرهنگ ریتأث
 یدانشگاه ینیبر کارآفر

 ینیبرکارآفر نانهیفرهنگ کارآفر ةدهگان ابعاد
 .دارد ریثأت یدانشگاه

 عبدالوهاب
(1390)  

 و ینوآور تیقابل ریتأث یبررس
 عملکرد بر نانهیکارآفر شیگرا

 ریتأث مهیب یها شرکت عملکرد بر ینوآور تیقابل
 .دارد

 عملکرد بر ینوآور ریتأث یبررس (1390) یوسفی
بر عملکرد شعب بانک  ینوآور یریکارگ به

 .دارد ریتأثدر شهر تهران  یکشاورز

 نگارنده :منبع

 

 قیتحق یمفهوم چارچوب ةارائ یبرا الزم ةنیزم پژوهش، با مرتبط مطالعات یبررس از پس

 :است شده درنظرگرفته پژوهش نیا یبرا ریز اتیفرض ،اساس نیا بر. دش فراهم

 .دارد معنادار ریثأت عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر: یاصل ةیفرض
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 .دارد معنادار ریثأت عملکرد بر نانهیکارآفر تیذهن: اول یفرع ةیفرض

 .دارد معنادار ریثأت عملکرد بر نانهیکارآفر یرهبر: دوم یفرع ةیفرض

 .دارد معنادار ریثأت عملکرد بر نانهیکارآفر فرهنگ: سوم یفرع ةیفرض

 .دارد معنادار ریثأت عملکرد بر منابع کیاستراتژ تیریمد: چهارم یفرع ةیفرض

 .دارد معنادار ریثأت عملکرد بر ینوآور توسعة و تیخالق یریکارگبه: پنجم یفرع ةیفرض

 در ینظر چارچوب اند،شده نیتدو نیشیپ ینظر یمبان از که پژوهش یها هیفرض به توجه با

 .شود یم داده نشان 1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 پژوهش یمفهوم چارچوب .1 شکل

 

 قیتحق یشناسروش
 اپفن شرکت عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر ریتأث ییشناسا که -هدف نظر از حاضر قیحقت

 ی   کم  هاداده نوع نظر از و یهمبستگ -یفیتوص هاداده یگردآور نظر از ،یکاربرد -است

 و مطالعه ینظر یمبان ابتدا اهداف، نیا به یابیدست منظوربه .است( پرسشنامه از استفاده)

 نانهیکارآفر یرهبر

 نانهیکارآفر تیذهن

 عملکرد کیاستراتژ ینیکارآفر

 بازار سهم
 (رقبا با سهیمقا در)

 نانهیکارآفر فرهنگ

 کیاستراتژ تیریمد
 منابع

و  تیخالق یریکارگبه
 ینوآور توسعة

 فروش حجم
 (رقبا با سهیمقا در)

 فروش رشد
 (رقبا با سهیمقا در)

 یسودآور
 (رقبا به)نسبت 

 یمشتر یتمندیرضا
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 از یجمع کمک به ،بعد گام در. شد نیتدو ةیاول ةساختمحقق ةپرسشنام و یمفهوم چارجوب

 حاضر قیتحق ةپرسشنام .شد عیتوز و اصالح ،مرور شدهنیتدو ةپرسشنام و چارچوب خبرگان،

 سنجش و کیاستراتژ ینیکارآفر سنجش ،یشناختتیجمع یها پرسش) بخش سه یدارا

. است یشناختتیجمع پرسش پنج یحاو پرسشنامه اول بخش ،بیترت نیا هب. است( عملکرد

 یبرا سوم بخش و پرسش 29 شامل کیاستراتژ ینیکارآفر ییشناسا یبرا پرسشنامه دوم بخش

 شده همطالع ةجامع .است سازمحقق بخش سه هر که است پرسش پنج شامل عملکرد ییشناسا

 فناپ شرکت وکارکسب ةتوسع واحد کارشناسان و یانیم ارشد، رانیمد شامل پژوهش نیا در

 کوکران فرمول طبق ،بود شده آوردبر نفر هشتاد جامعه حجم نکهیا به توجه با .است تهران در

 که شد عیتوز پرسشنامه هفتاد نانیاطم حصول یبرا. کردیم تیکفا نمونه یبرا پرسشنامه 65

 پرسشنامه یهاداده لیتحل یبرا .بود استفاده قابل هاآن عدد شصت و بازگشت ها  آن از عدد 65

 حداقل کردیرو با (SEM) یساختار معادالت یسازمدل روش از قیتحق یهاهیفرض آزمودن و

 یهامدل لیتحل تیقابل روش نیا از فادهتاس لیدل. است شده استفاده( PLS) یئجز مربعات

 (. Ringle et al., 2012) است نرمال ریغ یهاداده نیهمچن و نییپا حجم با ییهاداده ده،یچیپ

 از تربزرگ) کرونباخ آلفای و (7/0 از تربزرگ) ترکیبی پایایی ضرایب از پایایی سنجش برای

 پژوهش پرسشنامة گفت توانمی ضرایب این بودنمناسب صورت در که شودمی استفاده (7/0

. شودمی استفاده شدهاستخراج واریانس میانگین شاخص از همگرا روایی تعیین برای. پایاست

 بیضرا زانیم 4 جدول. است 4/0 دهش  استخراج واریانس میانگین یبرا قبول قابل زانیم حداقل

  .دهدیم نشان را کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی ،شدهاستخراج واریانس میانگین

 
 کرونباخشده، پایایی ترکیبی و آلفای استخراجمیانگین واریانس  بی. ضرا4جدول 
 کرونباخ آلفای ترکیبی پایایی شدهاستخراج واریانس میانگین هاشاخص

 8568/0 7331/0 5787/0 ینوآور و تیخالق یریکارگبه
 9574/0 7865/0 4803/0 نانهیکارآفر تیذهن

 9543/0 8629/0 4118/0 نانهیکارآفر یرهبر
 9314/0 8446/0 5219/0 عملکرد

 9356/0 8401/0 4731/0 نانةیکارآفر فرهنگ
 8954/0 7485/0 5767/0 کیاستراتژ تیریمد
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. برخوردارند مدل در ییباال ییایپا از رهایمتغ ةهم ،است مشخص 4 جدول در که طورهمان

 از باالتر رهایمتغ همة در زین کرونباخ یآلفا بیضر و است 7/0 یباال رهایمتغ یبیترک ییایپا

 از واگرا روایی سنجش برای. هستند 4/0 از باالتر همگرا ییروا بیضرا ،نیهمچن .است 7/0

 . شودیم استفاده دهش   استخراج واریانس میانگین شاخص

 
 واگرا ییروا. 5 جدول

 فرهنگ دعملکر یرهبر تیذهن ینوآور و تیخالق هاشاخص
 تیریمد

 کیاستراتژ
 و تیخالق

 ینوآور
76/0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 69/0 24/0 تیذهن
 0 0 0 64/0 04/0 16/0 یرهبر

 0 0 72/0 29/0 06/0 31/0 عملکرد
 0 69/0 29/0 29/0 15/0 22/0 فرهنگ

 تیریمد
 کیاستراتژ

16/0 06/0 25/0 42/0 13/0 76/0 

 از تربزرگ رهایمتغ همة ةشداستخراج واریانس میانگین جذر ،5 جدول جینتا به توجه با

 شدهمشاهده یرهایمتغ توانیم واگرا ییروا بعد از نیبنابرا ؛رهاستیمتغ ریسا با هاآن یهمبستگ

 .دانست قبول قابل را

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص

 35 تا 25 نیب هاآن از درصد 58 و مرد انیپاسخگو درصد 58 داد نشان تیجنس یفراوان عیتوز

 یکارشناس التیتحص درصد 28 داد نشان التیتحص سطح یفراوان عیتوز ،نیهمچن .بودند سال

 .دارند باالتر و ارشد یکارشناس التیتحص درصد 72 و
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 هاهیفرض آزمون
. دش استفاده ریمس لیتحل آزمون و smartpls.2 افزارنرم از پژوهش یها هیفرض یبررس یراب

 ؛دارد 96/1 از ترکوچک یمعنادار مقدار نانهیکارآفر تیذهن ریمتغ دهدیم نشان 6 جدول جینتا

 95 نانیاطم سطح در یفرع یهاهیفرض ةیبق و یاصل ةیفرض یول ،شودیم رد هیفرض نیا نیبنابرا

   .اندشده رفتهیپذ درصد
 ریمس بیضرا و رهایمتغ یمعنادار. 6 جدول

 جهینت یت مقدار ریمس بیضر هاهیفرض
 رشیپذ 94/2 31/0 عملکرد  یو نوآور تیخالق

 رد 41/0 -09/0 عملکرد  تیذهن
 رشیپذ 72/3 3/0 عملکرد  یرهبر

 رشیپذ 34/5 3/0 عملکرد فرهنگ 
 رشیپذ 77/7 41/0 عملکرد  کیاستراتژ تیریمد

 رشیپذ 549/5 449/0 عملکرد  کیاستراتژ ینیکارآفر

 نیا بدون را مدل دوباره و میکنیم حذف مدل از را نانهیکارآفر تیذهن ریمتغ ،نیبنابرا

 ریمقاد و ریمس بیضرا ،شکل نیا در .شود یم داده نشان 2 شکل در که میکنیم اجرا ریمتغ

 .شود یم داده شینما( پرانتز داخل) یمعنادار

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 استاندارد حالت در ریمس لیتحل .2 شکل

 ینیکارآفر
کیاستراتژ  

 عملکرد

 بازار  سهم

 نانهیکارآفر فرهنگ

 تیخالق یریکارگبه
 ینوآور توسعة و

 فروش  حجم

 فروش  رشد

 یسودآور

 نانهیکارآفر یرهبر

 یتمندیرضا
 یمشتر

 تیریمد
 منابع کیاستراتژ

0/83( 4/12 ) 

0/68( 2/7 ) 

0/36( 3/3 ) 

0/51( 3/15 ) 

0/45( 008/6 ) 

0/66( 07/6 ) 

0/  8 ( 02/10 ) 

0/7( 02/7 ) 

0/68( 4/6 ) 

0/7( 03/9 ) 
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 قبول قابل زانیم حداقل نکهیا به توجه با و است 52/0 با برابرGOF) ) مدل تناسب شاخص

 .برخوردارست مناسب برازش از مدل گفت توانیم ،است 36/0 شاخص نیا سنجش یراب

 

 یریگجهینت و بحث
 قالب در فناپ شرکت عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر ریتأث ییشناسا به ،پژوهش نیا در

 ینیکارآفر شد مشخص ،یاصل ةیفرض دییأت با .شد پرداخته یهمبستگ –یفیتوص یپژوهش

 ینیکارآفر عوامل هرچه ،گرید عبارتبه ؛دارد میمستق و مثبت ریتأث عملکرد بر کیاستراتژ

 و رلندیآ. شود یم بهتر زین فناپ شرکت عملکرد ،ابندی ودببه فناپ شرکت در کیاستراتژ

 و 1کچن .دارند دیتأک سازمان عملکرد بر کیاستراتژ ینیکارآفر ریتأث بر( 2003) همکاران

 ینیکارآفر ادغام یچگونگ بزرگ و کوچک یهاشرکت اگر معتقدند زین (2007) همکاران

 و کنند ثروت جادیا توانندیم یخوببه اموزند،یب را یمشارکت ینوآور و کیاستراتژ

 .است نیشیپ یهاپژوهش جینتا مشابه قیتحق نیا جینتا ،رونیا از .دهند بهبود را شانعملکرد

 نیا که پرداخت عملکرد بر نانهیکارآفر تیذهن ریثأت ییشناسا به قیتحق اول یفرع ةیفرض

 ریثأت( 2012) 2سایو یب و انجر مانند محققان یبرخ. شد در گرید یهاهیفرض برخالف هیفرض

 جینتا با هیفرض نیا ةجینت همسونبودن لیدل .کردند دییأت را عملکرد بر نانهیکارآفر تیذهن

 و نانهیکارآفر یهافرصت صیتشخ در شرکت نیا ضعف آن، ردشدن و نیشیپ قاتیتحق

 .است نانهیکارآفر تیذهن یاصل ارکان از که است آن از یبردار بهره

 نیا و پرداخت عملکرد بر نانهیکارآفر یرهبر ریتأث ییشناسا به قیتحق دوم یفرع ةیفرض

 ینوآور و تیخالق پرورش و یانسان یروین توسعة به شرکت تعهد از یناش که شد دییأت هیفرض

 عملکرد و نانهیکارآفر یرهبر انیم ةرابط( 2012) 3سیانتوناک و یسیخا .است کارکنان در

 در( 1391) یباطن ،نیهمچن .دهدیم نشان را آن مثبت ریثأت و است کرده یبررس را هاشرکت

 جینتا ،رونیا از .دارد ریثأت عملکرد بر نانهیکارآفر یرهبر که دهدیم نشان شارشد ةنامانیپا

 .است نیشیپ یها   پژوهش جینتا مشابه هیفرض نیا

                                           
1. ketchen 
2. Njeru & Bwisa 
3. Khayesi & Antonakis 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ...کردیرو با نیکارآفر دانشگاه یمفهوم یالگو یطراح

 

647 

 نیا و پرداخت عملکرد بر نانهیکارآفر فرهنگ ریثأت ییشناسا به قیتحق سوم یفرع ةیفرض

 یهادهیا ةارائ به توجه شرکت، در یریپذسکیر نگرش وجود از یناش که شد دییأت هیفرض

 و رلندیا .است شرکت نیا در ینوآور از تیحما و دیجد یهادهیا شکست تحمل د،یجد

 در( 1390) نیارچپ محمدزاده ،نیهمچن. کردند دییتأ را مثبت ریتأث نیا زین (2003) همکاران

 دارد ریتأث یدانشگاه ینیکارآفر بر نانهیکارآفر فرهنگ ةدهگان ابعاد داد نشان شارشد ةنامانیپا

 .شودیم هاشرکت عملکرد بهبود موجب ینیکارآفر دادند نشان زین (2008) بولوت و آکتان و

 .است نیشیپ یهاپژوهش جینتا مشابه هیفرض نیا جینتا ،رونیا از

 پرداخت عملکرد بر منابع کیاستراتژ تیریمد ریتأث ییشناسا به قیتحق چهارم یفرع ةیفرض

 که است شرکت از یمنابع و خدمات محصوالت، داشتن از یناش که شد دییأت هیفرض نیا و

 نشان (2003) 1استرانگ و مورگان .دشویم یمشتر تیرضا و شرکت یبازده شیافزا موجب

 موسوی و پرویزیان ،همچنین. دارد مستقیم رابطة تجاری عملکرد با استراتژیک مدیریت دادند

 ،رونیا از .دشو می بانکی ةشبک عملکرد بهبود موجب استراتژیک مدیریت دادند نشان( 1387)

 .است نیشیپ یهاپژوهش جینتا مشابه هیفرض نیا جینتا

 عملکرد بر ینوآور توسعة و تیخالق یریکارگبه ییشناسا به قیتحق پنجم یفرع ةیفرض

 محصوالت، ارائة و خالقانه یهاروش یریکارگبه آن لیدل که شد دییأت هیفرض نیا و پرداخت

 ریثأت شارشد ةنامانیپا در (1390) یوسفی. است شرکت نیا در دیجد یندهایفرا و خدمات

 ،نیهمچن .کرد دییتأ تهران در را یکشاورز بانک شعب عملکرد بر ینوآور یریکارگ به

 ،رونیا از. کرد دییتأ را مهیب یهاشرکت عملکرد بر ینوآور تیقابل ریتأث (1390) عبدالوهاب

 .است نیشیپ یهاپژوهش جینتا مشابه هیفرض نیا جینتا

 

 شنهادهایپ
 :دشویم ارائه ریز شرح به ییشنهادهایپ ،پژوهش یهاافتهی و ینظر یمبان مرور به توجه با

 شنهادیپ شرکت صاحبان به پژوهش، پنجم تا دوم یفرع یهاهیفرض دییتأ به توجه با 

 تیریمد نانه،یکارآفر فرهنگ نانه،یکارآفر یرهبر ؛عملکرد بهبود یبرا شود یم

                                           
1. Morgan & Strong 
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 گسترش دارجهت صورتبه را ینوآور ةتوسع و تیخالق یریکارگبه و کیاستراتژ

 .دهند

 صیتشخ شرکت نیا شودیم شنهادیپ ،پژوهش اول یفرع ةیفرض ردشدن به توجه با 

 تیذهن یاصل ارکان از که کند تیتقو را آن از یبرداربهره و نانهیکارآفر یهافرصت

 .است نانهیکارآفر

 ینوآور و تیخالق از بتوانند هاآن تا کند ضیتفو یاراتیاخت واحدها رانیمد به شرکت 

  .کنند تیحما یقانون طوربه خود واحد در

 

  یآت یهاپژوهش یبرا ییشنهادهایپ
 یتیاهم و است گرفته انجام کیاستراتژ ینیکارآفر ةدربار که یاندک یهاپژوهش به توجه با

 هاشاخص و ابعاد یحاو یبوم یاسیمق شودیم شنهادیپ دارد، هاشرکت یبرا مفهوم نیا که

 با ،نیهمچن .شود آزموده کشور داخل یهاشرکت انیم و مطرح کیاستراتژ ینیکارآفر یبرا

 شنهادیپ است، هگرفت انجام نهیزم نیا در که یاندک یهاپژوهش و موضوع دبودنیجد به توجه

 .دشو یبررس زین گرید یهاشرکت در موضوع نیا ودش  یم
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