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 کارآفرینیگرایش به  اي بررسی نقش واسطه
  تاکید مدیریت عالی بر عملکرد بانک هاي دولتی در رابطه بین

  چکیده 
دردهه هاي اخیر ، تغییر و تحوالت در زمینه رقابت روز افزون وعدم اطمینان  شرایط محیطی باعث 

دهند، نتوانند با  ساختارهاي خود می شده است که سازمان هاي بزرگی که تغییرات اندکی در روش و
  . رقابت کنند یري، سرعت ونوآوري باالتري برخوردار هستند،شرکت هاي کوچک که از انعطاف پذ

تحقیقات نشان می دهد ارتقا و بهبود عملکرد سازمان ها به طور فزایندهاي به عامل فعالیتهاي 
از سوي دیگر هسته مرکزي تمامی این مطالعات در میزان اعتقاد، درك و . کارآفرینانه متکی می باشد

اما تحقیقات منظم و تجربی براي بررسی چنین  .رآفرینانه نهفته استتعهد مدیران به گرایشات کا
هاي ایرانی به خصوص بانک هاي دولتی بسیار  ارتباطی براساس اطالعات محققین در سازمان

بر همین اساس هدف تحقیق حاضربررسی نقش واسطه ایی گرایش به  .محدود و اندك می باشد
می با توجه شواهد موجود الی بر عملکرد بانک هاي دولتی کارآفرینی در رابطه بین نگرش مدیریت ع

   Smart PLSفرضیه هاي تحقیق با استفاده از نرم افزار مدل و به بررسیلذا براي این منظور . باشد
در رابطه ي بین تاکید مدیریت مدیریت و  گرایش به کارآفرینی گريواسطه  ،نتایج .پرداخته شد

  و در انتها پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد سازمانی ارائه گردیده است .عملکرد سازمانی تایید گردید
  ، عملکرد سازمانیبه کارآفرینی  ، گرایش عالی تاکید مدیریت :واژگان کلیدي
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  مقدمه
 محیطی اطمینان شرایط عدم و روزافزون رقابت زمینه در تحوالت و تغییر اخیر، دهه هاي در

 دهند، می خود ساختارهاي و در روش اندکی تغییرات که بزرگی هاي سازمان که است شده باعث

 رقابت هستند، برخوردار باالتري نوآوري و سرعت انعطاف پذیري، از که کوچک شرکت هاي با نتوانند
 اهمیت قابل کند، شکوفا را افراد استعدادهاي و ترغیب را کارآفرینی که هایی به سازمان جامعه. کنند

 که گیرند می هایی قرار موقعیت در فزایندهاي طور به ها سازمان هامروز. است قائل مالحظه اي
، 1شپرد و همکاران(ها امري ضروري است آن براي کارآفرینانه هاي فعالیت سمت به داشتن گرایش
2008.(  

توانند از آن ها به عنوان روشی براي موفقیت و بهبود وضعیت فعلی می یک استراتژي که بانک
شود این اما آنچه در بانک هاي ایران دیده می. باشدمی 2ید بر گرایش به کار آفرینیاستفاده نمایند، تأک

ها چندان آشنا نیستند و در  است که مدیرانشان به نوعی تفکر سنتی داشته و با این نوع گرایش
هاي بازاریابی شان دچار نوعی ناکارآمدي بوده، به همین دلیل قادر به بهبود وضع موجود  تاکتیک

در حالی که در سازمان . توانند متمایز از یکدیگر ظاهر شوند و مزیت رقابتی داشته باشندستند و نمینی
شود مدیران بازاریابی و مدیران دیگر هایی که از یک فلسفه کاري گرایش به کارآفرینی پیروي می

استفاده  مال بخش هاي عملیاتی در فرایند تصمیم گیري خود از اطالعات مربوط به مشتري و رقیب ک
ط برند و به دلیل تمرکز مستمر کارکنان تمامی بخش ها و سطوح بر نیازهاي مشتري و شرایمیرا 

اي که دارند از سایر سازمان ها متمایز و  روحیه نوآورانه و پیشگامانهرقابتی موجود در محیط بازار و 
هاي کاري سرعت خدمات و برنامه توانند بهاین دسته از سازمان ها آماده اند و می. گردندمشخص می

چنین . خود را تغییر دهند و تعدیل کنند تا بتوانند با تغییرات در آن محیط هماهنگ و همراه گردند
-هایی قبل از طراحی و ارائه محصوالت و خدمات خود توجه خاصی به تحقیقات و نظرسنجی سازمان

  ).2004دوواري،(دارند هاي به عمل آمده از مشتریان معمول می

                                                   
1- Shepherd et al.  
2 Entrepreneurial Orientation 
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  مبانی نظري و پیشینه پژوهش
  مدیریت عالی تاکید

بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مدیریت ارشد در مدل سازي گرایشات و ارزش هاي 
زمینه اصلی این مطالعات درك و تعهد مدیریت ارشد به گرایش به . سازمانی نقش حیاتی بازي می کند

به سازمان توسط مدیریت ارشد درمورد اهمیت پاسخگویی  کارآفرینی می باشد و معتقدند هشدار دادن
مدیریت ارشد بایستی از . به تغییرات بازار به عنوان توسعه گرایش به کارآفرینی ضروري می باشد

طریق سخنرانی، نشریه هاي شرکت، بیانیه هاي استراتژي و اقدامات خاص فردي مزایاي گرایش به 
تاکید مداوم مدیریت ارشد بر گرایش به کارآفرنی احتماال . هدکارآفرینی را به زیردستانش توضیح د

  ). 72،ص 2004دوواري، (تشویق کارکنان به ریسک پذیري، خالقیت و پیشگامی است 
  گرایش به کارآفرینی

 و بقا جهت سریع جهانی، تغییرات وجود با امروز جهانی رقابت پویاي محیط در ها سازمان
انجام فعالیت هاي کارآفرینانه متعهد  به اي فزاینده طور به رقابتی هاي موفقیت به دستیابی

زا، خلق   هاي اشتغال  امروزه کارآفرینی از طریق ایجاد فعالیت). 2008، 1کوین و کوراتکو( اند شده
نوآوري، گسترش خالقیت و ایجاد محیط رقابتی نقشی محوري در توسعه اقتصادي ایفا می 

  ).1388عربیون و همکاران، ( کند
 و دولتی هاي دستگاه بهره وري افزایش ي زمینه در باید توسعه، حال در کشور یک به عنوان

 عنوان  کارآفرینی به امروزه .گردد هموارتر توسعه مسیر تا گیرد صورت بیشتري توجه دولت کردن پویاتر
و کارآفرین همواره رشد  سازمان هاي که است شده مشاهده و شده شناخته مشکالت این چاره ي

  ).2001، 2آدامز(پویایی بیش تر و کارآیی باالتري نسبت به سازمان هاي سنتی داشتنه اند 
جهت  سازمان ها هزینه ي کاهش و کارآیی افزایش منابع، صحیح و بهینه مصرف باعث کارآفرینی

اهمیت  حقیقت در. می شود جامعه نیازهاي و مشکالت به بهتر گویی پاسخ و توسعه به دستیابی
اجزاء جامعه  کلیه درون به کارآفرینی با مرتبط هاي انگیزه زیرا است سازمانی سطح از فراتر ینیکارآفر

  ).2010، 3رابینسون و استابرود( نفوذ می کند 
اگرچه در تحقیقات گوناگون براي کارآفرینی ابعاد زیادي مطرح شده است، اما تاکنون هیچ 

در حالی . یا رویکرد گرایش به کارآفرینی وجود ندارد توافقی بین محققین براي قابل قبول ترین تعریف
                                                   
1 - Covin & Kuratko 
2 - Adams 
3 - Santarelli & Vivarelli 
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رسد دهد، ادامه دارد، به نظر میکه منازعات حول این موضوع که چه چیزي کارآفرینی را تشکیل می
، 1که بر پایه نوآوري) 1991(توافق معقولی بر سر توضیح گرایش به کارآفرینی کوین و اسلوین 

اند که  در این مفهوم محققان فهمیده. باشد، وجود داردمی 3و تمایل به ریسک پذیري 2پیشگامی
-گرایش به کارآفرینی بعنوان یک قابلیت سازمانی شامل نوآوري، پیشگامی و میزان باالي ریسک

هاي کارآفرین محور تغییرات محیطشان را از طریق نوآوري،  بطور خاص بانک. شودپذیري می
بنابراین درجه گرایش به کارآفرینی . دهندبه آنها پاسخ میپیشگامی و ریسک پذیري، دنبال نموده و 

نمایند و ریسک پذیر اي اقدام می بانک ها وابسته به میزانی است که آنها نوآور بوده، بطور پیشگامانه
  .هستند

 ابعاد مشخصی براي توصیف گرایش کارآفرینانه پیشنهاد می شود، اغلب اندیشمندان شرکت

 ي دربرگیرنده نوآور، با محصوالت بازارهایی درگیر که کند می معرفی شرکتی وانعن به را کارآفرینانه
 .باشند می رقبا دادن قرار تنگنا در و بازار در پیشگام بودن همچنین و پذیر، مخاطره ریسک اندکی

 ممکن اش نتیجه که باشد می خالق فرآیندهاي و جدید هاي ایده شرکت به تمایل میزان نوآوري،

 شدن جدا نوآوري مستلزم. شود دیده جدید تکنولوژیکی فرآیندهاي یا و خدمات صوالت،در مح است
چادویک و (شرکت وراي وضعیت فعلی است  راه اندازي و موجود اقدامات و ها تکنولوژي از شرکت

  ).2008، 4همکاران
یا  شکست احتمال که هایی پروژه به اساسی منابع تخصیص به را ها ریسک پذیري شرکت

 سریع به پیگیري توان می را پذیري ریسک همچنین. دهد می نشان را هست ها آن در یتموفق
 ها شرکت گرایش بر داللت داد و پیشگامی ارجاع متهورانه هاي فعالیت و منابع سریع تامین ها، فرصت

  ).2007، 5چانگ و همکاران(جدید دارد  هاي فرصت کشف به کردن دنبال در
ي پاسخ گویی سازمان به اطالعات کسب شده در مورد تمایالت  پیشگامی انعکاسی از نحوه

جانتونن و (، پیش رو بودن در ارایه شیوه ها، فنون و محصوالت جدید )2004، 6چاوو و تئو(مشتري 

                                                   
1 - Innovation 
2 - Proactivity 
3 - Risk Taking 
4 - Chadwick et al 
5 - Chang et al 
6 - Chao & Teo 
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ظرفیت سازمان براي غلبه بر رقبا با معرفی محصوالت یا فناوري هاي جدید می ) 2008، 1همکاران
  .)2010، 2چن و کانگاهوال(باشد 

  عملکرد
. اي در مبانی نظري استراتژي کسب و کار وارد شده استتعریف عملکرد با کاربردهاي گسترده 

رویکرد هدف ) 1: اندسه دیدگاه از عملکرد سازمانی را شناسایی نموده) 1982(فورد و اسچانبرگ 
به طوري که  رویکرد منابع سیستم ها) 2.شودبطوري که عملکرد از طریق دستیابی به هدف تعریف می

) 3. شودعملکرد از طریق مهارت سازمان براي محفوظ داشتن منابع کمیاب و ارزشمند تعریف می
. شودرویکرد فرآیندي به طوري که عملکرد برحسب رفتار مشارکت کنندگان سازمان تعریف می

مان که به عملکرد به عنوان زیرمجموعه اي از اثربخشی کلی ساز) 1986(ونکاترامان و رامانجام 
  .کنندباشد، نگاه میدربردارنده عوامل مالی و عملیاتی عملکرد می

. اندهاي مختلفی را براي سنجش آن بکار بردهپژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد، مؤلفه
هایی جاي هایی از عملکرد که بیشتر به هم مرتبط هستند را در گروهمعدودي از پژوهشگران مؤلفه

هاي عملکرد را در سه دسته مؤلفه) 1997(به عنوان مثال پلهام . اندرا نامگذاري کردهها داده و آن
-هاي عملکرد را در دو دستههمچنین مؤلفه. سهم و سودآوري جاي داده است/اثربخشی سازمانی، رشد

هاي حفظ مشتري و جذب مشتري جدید و عملکرد مالی که  بازار که مشتمل بر مؤلفه ي عملکرد 
دعایی و (هاي نرخ بازگشت دارایی، سهم بازار، رشد فروش است قرار داده اندبر مؤلفهمشتمل 
  ).72،ص 1386بختیاري،

  گرایش به کارآفرینی و عملکرد
گرایش به کارآفرینی نیز از مدت زمان بسیاري با موفقیت کسب و کار ارتباط یافته است 

اري از مدیران اساساً به کارآفرینی به خوبی ، در نتیجه بسی)1982؛ میلر ،1991دیویس، موریس و آلن،(
چرا که مطالعات چندجانبه اي نشان . دانندتوجه داشته و آن را عاملی حیاتی در موفقیت سازمان می

هاي پویا و هایی که سطوح باالیی از رفتارهاي کارآفرینانه دارند به خصوص در محیطدهند سازمانمی
  ).1982پیترز و واترمن،به عنوان نمونه (اند تري داشتهرقابتی عملکرد پیشرفته

محققین مختلفی بر این باورند که سطح گرایش به کارآفرینی یک سازمان، عملکرد سازمانی، 
؛ زهرا و 1982پیترز و واترمن،(بخشد مزیتهاي رقابتی و در نهایت سودآوري آن را بهبود می

                                                   
1 - Jantunen et al 
2 - Chen & Cangahuala 
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یک مطالعه که توسط بوئین و حبیب  ).1999مایلز،؛ کوین و 1991؛ کوین و اسلوین،1995کوین،
 یافته  اساس بر. انجام شده رابطه مثبتی بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد نشان داده است) 2001(

  .باشدهاي آنان فرایند انطباق گرایش به کارآفرینی در کشورهاي درحال توسعه در مراحل ابتدایی می
اند به روابطی آفرینی و عملکرد شرکت را آزمودهاگرچه مطالعاتی که رابطه بین گرایش به کار

اما قابل ذکر است که این رابطه ). 1999ویکالند،؛ 1991کوین و اسلوین،(ها دست یافته اند  میان آن
عبارت دیگر ه ب. یابدتحت تأثیر محیط کاهش می) a1996(طبق نظر برخی همچون المپکین و دس 

گردد اما برخی کارآفرینی بیشتر، منجر به عملکرد برتر می اگرچه برخی محققان معتقدند که گرایش به
  .از مطالعات نتوانسته اند چنین رابطه اي را اثبات کنند

؛ 1993زهرا،(هاي پویا رابطه قوي وجود دارد  بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد در محیط
هاي مشتري و خواسته هاي پویا عدم امکان پیش بینی در محیط). 1988؛ میلر،1989کوین و اسلوین،

تحت . اي بارز استظرفیتهاي رقبا و همچنین نرخ تغییر باال در روندهاي بازار و نوآوري صنعت پدیده
ها  قابل اطمینان خواهد شد و شرکت چنین شرایطی سودآوري ناشی از عملیات موجود در آینده غیر

 هاي پویا شرکت در محیط). 2006کوین و دیگران، (باشند هاي جدید می ناچار به جستجوي فرصت
ها با گرایش به کارآفرینی باال احتمال دارد عملکرد بهتري داشته باشند چراکه آنها مایل به پیش بینی 

باشند تغییرات، ارتقاء محصوالت موجود، خلق فرایندهاي جدید و ارائه خدمات نوآورانه قبل از رقبا می
  .ق، مدل مفهومی زیر شکل داده شده استبا توجه به مطالب فو ).2008تانگ و دیگران،(

  

 

مدل مفهومی تحقیق: 1شکل   

 تاکید مدیریت عالی

 گرایش به کارآفرینی

 عملکرد سازمانی
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  :فرضیه هاي تحقیق
  .تاکید مدیریت عالی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داري دارد .1
  .تاکید مدیریت عالی بر گرایش به کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی داري دارد .2
  .گرایش به کارآفرینی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داري دارد .3
گرایش به کارآفرینی رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد سازمانی را واسطه گري می  .4

  .کند
  : یشناسروش 
 و توصیفی نوع از ها داده آوري جمع روش نظر از و کاربردي هدف و ماهیت ازنظر تحقیق این

تهران به شعب بانک هاي ملی و سپه در سطح شهر  مدیران بین پرسشنامه 600 تعداد. است پیمایشی
 پرسشنامه 46 نیز تعداد این از.  شد دریافت پرسشنامه 517 تعداد شدکه توزیعصورت الکترونیکی 

 انجام کامل پرسشنامه 471 روي بر ها تحلیل پایان در و شد داده تشخیص استفاده وغیرقابل ناقص
 و کار این انجام يبرا و کرد عملیاتی را متغیرسه  ها، فرضیه آزمون براي محقق تحقیق این در.  شد

شاخص هاي  ازگرایش به کارآفرینی و عملکرد سازمانی  ،تاکید مدیریت عالی متغیر سنجش
 .است کرده استفاده، )2004(دوواري پرسشنامه

  
  ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق. 1جدول

 آلفاي کرونباخ تعداد گویه ها نوع مقیاس متغیر
اينقطه  5لیکرت  تاکید مدیریت عالی  4 682/0  
نقطه اي 5لیکرت   گرایش به کارآفرینی  3 797/0  

نقطه اي 5لیکرت  عملکرد سازمانی  14 896/0  
 

ها در این مشاهده می گردد، ضریب پایایی کرونباخ تمامی متغیر 1همان طور که در جدول 
  .بیشتر است) 1999لی و کیم، ( 65/0، )1978نانالی، ( 6/0مطالعه از حداقل مقدار 

 2توسط معیار میانگین واریانس استخراج شده PLSدر مدل  1همگرا) اعتبار(نین روایی همچ
)AVE (دهنده میزان واریانسی است که یک سازه  این شاخص نشان. گیرد مورد تحلیل قرار می) متغیر

را  5/0مقادیر بیشتر از ) 1981(براي این معیار فارنل و الکر . آورد هایش بدست می از نشانگر) مکنون
                                                   
1 - Convergent validity 
2 - Average variance extracted 
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درصد واریانس یک سازه توسط  50کند حداقل  کنند چرا که این مقدار تضمین می پیشنهاد می
در ادامه نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا در تحقیق حاضر ارائه شده . شود نشانگرهایش تعریف می

  .است
  

  تحقیق) متغیرهاي مکنون(هاي  روایی همگراي سازه. 2جدول 
تغیر مکنونم                        

 روایی همگرا        
 عملکرد سازمانی گرایش به کارآفرینی تاکید مدیریت عالی

میانگین واریانس استخراج شده 
(AVE) 566/0  710/0  613/0  

 

 5/0از  شود تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده مالحظه می 2همانطور که در جدول 
  .گیري از روایی همگراي مناسب برخوردار است بیشتر بوده و بنابراین مدل اندازه

  :سیماي آزمودنی
مشخصات پاسخ دهندگان در این مطالعه با استفاده از چهار متغیر جمعیت شناختی جنسیت، میزان 

مورد بررسی تحصیالت و سابقه فعالیت در پست مدیریتی و صرفاً جهت گزارش سیماي آزمودنی ها، 
درصد  2درصد از پاسخ دهندگان مرد و  98از بین پاسخ دهندگان به این سوال ها، حدودا .  قرار گرفت
درصد  85، 40تا  30درصد بین  3سال نبودند،  30تا  20هیچ یک از پاسخ دهندگان بین . زن بودند

راي تحصیالت دیپلم، پاسخ دهندگان دا 4/50. سال سن داشتند 50درصد باالي  12و  50تا  40بین 
بیشترین . درصد فوق لیسانس و باالتر بودند 6/1درصد لیسانس و  4/36درصد فوق دیپلم،  6/11

 20سال و کمترین نیز افراد با  10تا  5فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان در پست مدیریتی بین 
  .سال سابقه مدیریتی به باال بودند

  
  ها ها و آزمون فرضیه تحلیل داده

جهت   (PLS)2و روش حداقل مربعات جزئی 1یابی معادالت ساختاريدر این پژوهش از مدل 
نگرشی مبتنی بر واریانس است که در  . PLSآزمون فرضیات و برازندگی  مدل استفاده شده است

                                                   
1 Structural Equation Modeling (SEM) 
2  Partial least Squares (PLS) 
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هاي مشابه معادالت ساختاري مانند لیزرل و آموس، نیاز به شروط کمتري دارد مقایسه با تکنیک 
براي کاربردهاي  PLSیابی مسیر  به عنوان مثال، بر عکس لیزرل، مدل). 2009جاندر و همکاران، لین(

ها غیر نرمال  تر هستند و یا توزیع دادهها پیچیدهتر است؛ به ویژه هنگامی که مدلواقعی مناسب 
یابی لی مدلالبته مزیت اص). 2010ون وو، (تر خواهد بود  باشد؛ استفاده از این نگرش مناسبمی

PLS  2001ویکسوم و واستوم، (نسبت به لیزرل در این است که به تعداد کمتري از نمونه نیاز دارد (
زمان دو مدل را  هم PLS. هرچند که در این تحقیق از حجم نمونه نسبتا باالیی استفاده شده  است

شکار با متغیرهاي پنهان را که ارتباط متغیرهاي آ) گیريمدل اندازه(نماید؛ مدل بیرونی بررسی می
، که ارتباط متغیرهاي پنهان با متغیرهاي پنهان دیگر را )مدل ساختاري(کند و مدل درونی بررسی می

  ).2010ون وو، (کند گیري می اندازه
  یافته هاي پژوهش

مشاهده می شود مقدار ضریب مسیر براي رابطه بین دو متغیر تاکید  2همانگونه که در شکل 
که از ) p-value(با توجه به مقدار احتمال . محاسبه گردید 154/0عالی و عملکرد سازمانی مدیریت 

شکل (می باشد  96/1در واقع عدد معنی داري کوچکتر از . بیشتر می باشد 05/0سطح معنی داري 
معنی دار نمی باشد یعنی تاکید  05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي می). 3

  .بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید نمی گردد. یت عالی بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی داري نداردمدیر
در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق، مقدار ضریب مسیر براي رابطه بین دو متغیر تاکید مدیریت عالی 

از سطح معنی که ) p-value(با توجه به مقدار احتمال . محاسبه گردید 402/0و گرایش به کارآفرینی 
توان می). 3شکل (می باشد  96/1در واقع عدد معنی داري بزرگ تر از . کمتر می باشد 05/0داري 

معنی دار می باشد یعنی تاکید مدیریت عالی  05/0نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي 
  .قیق تایید می گرددبنابراین فرضیه دوم تح. بر گرایش به کارآفرینی تأثیر معنی دار و مثبتی دارد

در ارتباط با فرضیه سوم تحقیق، مقدار ضریب مسیر براي رابطه بین دو متغیر گرایش به 
که از سطح ) p-value(با توجه به مقدار احتمال . محاسبه گردید 528/0کارآفرینی و عملکرد سازمانی 

-می) 3شکل . (می باشد 96/1در واقع عدد معنی داري بزرگ تر از . کمتر می باشد 05/0معنی داري 
معنی دار می باشد یعنی گرایش به  05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي 

بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید می . کارآفرینی بر عملکرد سازمانی تأثیر معنی دار و مثبتی دارد
  .گردد
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عملکرد سازمانی از طریق گرایش  در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق، تاثیر تاکید مدیریت عالی بر
به کارآفرینی می توان نتیجه گرفت از آن جا مقدار ضریب مسیر براي رابطه تاکید مدیریت عالی و 
گرایش به کارآفرینی و همچنین گرایش به کارآفرینی و عملکرد سازمانی مثبت و معنی دار می باشد، 

  .آفرینی مورد تایید قرار می گیردلذا فرضیه چهارم تحقیق و نقش واسطه اي گرایش به کار
  

 
مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 2شکل  

 
 ) PER: ، عملکرد سازمانی ENT: ، گرایش به کارآفرینی TM: تاکید مدیریت عالی(راهنماي شکل *
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مدل تحقیق در حالت معناداري پارامترها. 3شکل  

 
  بررسی شاخص هاي برازش مدل

و  2که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراك 1عتبار مدل از بررسی اعتباربراي بررسی کیفیت یا ا
شاخص اشتراك، کیفیت مدل . می باشد، استفاده شده است 3شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی

گیسر نیز می گویند، با در -استون Q2شاخص حشو نیز که به آن . اندازه گیري  هر بلوك را می سنجد
. گیري، کیفیت مدل ساختاري را براي هر بلوك درونزاد اندازه گیري می کندنظر گرفتن مدل اندازه 

مقادیر مثبت این شاخص هاي نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گیري و ساختاري می 
  .باشد

. مقادیر هر یک از شاخص هاي مربوط به متغیرهاي مستقل و وابسته آورده شده است 3در جدول 
  .اهده می شود شاخص ها مثبت و بزرگتر از صفر می باشدهمان طور که مش

                                                   
1 Cross-validation 
2 CV-Communality 
5 CV-Redundancy  
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  شاخص هاي برازش مدل تحقیق. 4شکل

 )CV Red(و شاخص حشو )CV Com(شاخص هاي اشتراك . 3جدول 
 CV Com CV Red متغیر

190/0 تاکید مدیریت عالی  190/0  
423/0  گرایش به کارآفرینی  110/0  

336/0 عملکرد سازمانی  144/0  
 

  ي و نتیجه گیريجمع بند
سازمان هایی نظیر بانکها براي این که واقعاً کارافرین محور باشند، باید در پیش بینی تغییرات 

پیشگامی . دهی محیط به عنوان نوعی مزیت، پیشگام باشندعوامل محیطی، پیشگام بوده و در شکل
تواند وضوعاتی که میتوجه سازمان را در جهت شناسایی اهمیت  زمان بندي و چگونگی زمان بندي م

در موفقیت آنها سهیم باشد، مثل معرفی تهاجمی خدمات به بازار یا سرعت دادن به چرخه زندگی 
در پیشگامی بانکها باید از رقبا الگوبرداري نمایند و بطور . سازدتوسعه خدمت فراتر از رقبا، متمرکز می

براي . قعیت یا غلبه بر موانع به چالش کشندتهاجمی رقبایشان را براي  ورود به بازار جدید، بهبود مو
پاسخگویی پیشگامانه به رقابت، بانک ها بایستی آمادگی انطباق با تاکتیک هاي نامعمول، آشنایی با 

  .نقاط قوت و ضعف رقیب و تمرکز بر خدماتی با ارزش افزوده باال را داشته باشند
مثبت قوي بین گرایش به کارآفرینی البته طبق مطالعات انجام شده توسط محققین، یک رابطه 

)). 1993(، زهرا )1988(،  میلر )1998(کوین و اسلوین(و عملکرد در محیط هاي پویا یافت می شود 
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محیط هاي پویا حاوي سطح باالیی از عدم قابلیت پیش بینی نیازهاي مشتري و ظرفیت هاي مشتري 
تحت چنین شرایطی سودآوري . نعت می باشدو نرخ باالیی از تغییرات در روندهاي بازار و نوآوري ص

در آینده به کمک عملیات موجود، کمی غیر قابل اطمینان می گردد و سازمان ها مجبور به جستجوي 
  .فرصت هاي جدید می گردند

بنابراین در محیط هاي پویا همچون شرایط حاضر، بانکها با میزان باالیی از گرایش به کارآفرینی       
ي براي عملکرد بهتر را دارند چرا که آنها تمایل بیشتري به گشایش شعب بیشتر و یا تراحتمال قوي

گذاري در گذاري در انواع جدیدي از فعالیت هاي بانکی و حرکت پیشگامانه براي سرمایه سرمایه
فرصت هاي نوظهور بازار از طریق معرفی تکنیک هاي بازاریابی و مدیریتی جدید، ورود به بازارهاي 

د و معرفی تکنولوژي هاي جدید در محیط متغیر و پویاي کنونی دارند و ریسک موجود در این جدی
که این امر میسر نیست جز از طریق تاکید و نگرش مدیریت عالی بانک . پذیرندعرصه را بیشتر می

نسبت به مقوله کارآفرینی و تالش ایشان جهت گسترش و اشاعه این دیدگاه در تمامی سطوح 
 .سازمان
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