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واثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب
جیرفتشهرستاندرايگلخانهکارهاي

1لی و لیال صفا، نسرین منگ*رضائیروح اله

)09/06/95؛ پذیرش:15/02/95(دریافت:
چکیده

دنبالبهجديطورهمواره بهمحققاناخیرهايکارها، در سالوکسبموفقیتاساسیشاخصيبه منزلهبا توجه به اهمیت عملکرد
آمیز و اقدامات هاي مخاطرهبه دلیل لزوم گرایش کسب و کارها به سوي فعالیتیان،مینادرکه اندبودهبر آنتأثیرگذارعواملبررسی

بازار از سوي دیگر، گرایش کارآفرینانه و بازاریابی درترقابتشدیدومشتریانتقاضايودر انتظاراتتنوعنوآورانه از یک سو و افزایش
پیمایشی حاضر با هدف بررسی اثر -اند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق توصیفیکارآفرینانه بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته

داران نفر از گلخانه1022ت. جامعه آماري این تحقیق را میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد انجام گرف
اي با انتساب متناسب انتخاب گیري طبقهنفر از آنان از طریق روش نمونه246شهرستان جیرفت در استان کرمان تشکیل دادند که تعداد 

سازي شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدلهاي گردآوريهاي استاندارد استفاده گردید. دادهها از پرسشنامهشد. براي گردآوري داده
سازي استفاده شد. نتایج معادالت ساختاري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی، از روش چندمنظوره خودگردان

درصد از 61) و در حدود ρ-value،780/0=β=001/0داري بر عملکرد داشته (تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه اثر مثبت و معنی
واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد از طریق 

رایش کارآفرینانه و عملکرد و متغیر بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گ)ρ-value ،465/0=β=001/0دار بوده (بازاریابی کارآفرینانه معنی
توان نتیجه گرفت، به منظور بیشینه کردن تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد، اثر میانجی جزئی داشت. بر اساس نتایج این تحقیق می

اي تقویت شوند.هاي آن در کسب و کارهاي گلخانهبایستی بازاریابی کارآفرینانه و مؤلفه

، گلخانه.يمداريمشترپذیري، لی و مشتري، نوآوري، ریسکماعملکردهاي کلیدي: واژه

زنجان، ایران..و استادیار دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجاندکتريبه ترتیب، دانشیار، دانشجوي 1
r_rezaei@znu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: * 
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مقدمه
در محیط کسب و کار پویاي امروزي، تأکید زیادي بر روي 

Zehirعملکرد کسب و کار شده ( et al., ها ) و شرکت2015
رقابت، شناخت و نظارتصحنهدرناگزیرند براي ماندن
دناشبکسب و کار خود داشتهدقیقی بر عملکرد

)Bayarcelik & Ozsahim, از سوي دیگر، اهمیت ).2014
ها هاي کارآفرینانه در بهبود عملکرد و موفقیت شرکتفعالیت

طی مدت زمان متمادي مورد بررسی قرار گرفته 
)Bayarcelike & Ozsahin, ) و در بسیاري از 2014

دار گرایش کارآفرینانه بر ها، بر اثر مستقیم و معنیپژوهش
& Silviaرد تأکید شده است (عملک Rajshekhar, 2016;

Boso et al., 2013; Wiklund & Shepherd, 2003 .(
Saeed، سعید و همکاران (بارهیندرا et al., بیان ) 2014
دارند که شدت رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد تا می

حدود زیادي بستگی به نقش متغیرهاي میانجی داشته و در 
، با مد نظر قرار دادن نقش این متغیرها، این رابطه را حقیقت
). یکی 1393تشریح کرد (صحت و یاراحمدي، توان بهتر می

هاي قبلی کمتر از متغیرهایی میانجی مهمی که در پژوهش
به آن پرداخته شده، بازاریابی کارآفرینانه است که ضمن تأثیر 

Manasraمستقیم بر عملکرد کسب و کار ( et al., 2013;

Hamali, تواند بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و )، می2015
Bosoعملکرد سازمانی نیز اثرگذار باشد ( et al., 2013 .(

ارائـه عملکـرد مـورد درپرشماريتعاریفمدیریت،ادبیاتدر
سـازه  یـک يشده است؛ در یک تعریف عام، عملکرد به منزله

یـات انجـام عمل یونگبر چگـ در نظر گرفته شده است که یکل
د دارداللـت کسـب و کـار  اهـداف  دستیابی به جهت یسازمان

)Elnihewi et al., ماننـد راعملکـرد توانواقع، میدر.)2014
وموفقیـت بـا مـرتبط مفـاهیم تمـامی کهکردتعریفچتري

هـاي سـازمانی و   ها، وظایف و فعالیـت موریتچگونگی انجام مأ
).1391همکـاران، وزادهقربـانی (دگیرمیبررا درهاآننتایج 

از آنجایی که سنجش عملکرد به عنوان یک عنصر اساسـی در  
Bayarcelikeآیـد ( بهبود عملکرد کسب و کار به شمار می &

Ozsahin, ــن)، 2014 ــالاز ای ــان  رو، در س ــر محقق ــاي اخی ه
بــراي ارزیــابی و ســنجش هــاي مختلفــی راهــا و مــدلشــیوه

و ابعــاد ) 1394ائی و همکــاران، ه داده (رضــعملکــرد ارائــ 
Taleghaniانـد ( متمـایزي را بـراي آن در نظـر گرفتـه     et al.,

، اسـتفاده از  هـا آنتـرین  ) که در این زمینه، یکی از رایج2013
Venkatramanهــاي مــالی و غیرمــالی اســت ( شــاخص &

Ramanujam, ــا عوامــل اقتصــادي  1986 ــالی ب ). ســنجش م
ــد (  ــودآوري و رش ــون س Chivaهمچ & Alegre, 2009;

Venkatraman & Ramanujam, ــوده و 1986 ) در ارتبــاط ب
Leeشامل عملکرد مشـتریان ( سنجش غیرمالی et al., 2008 (

هـا یعنـی رشـد و    لفـه ؤاست کـه در ایـن تحقیـق نیـز ایـن م     
براي عملکـرد  آوري براي عملکرد مالی و عملکرد مشتري سود

استفاده شـده  سنجش عملکرد کسب و کار به منظورغیرمالی 
است.

راهبـرد  مفهـوم محـوري در   يگـرایش کارآفرینانـه بـه منزلـه    
Covin(يســـاز & Slevin, هـــاي )، بـــه رهیافـــت1991

Pratonoگیري تأثیرگذار بر موفقیت کسـب و کـار (  تصمیم &

Mahmood, هاي مدیریتی اشاره دارد کـه بـه   ) و قابلیت2015
اي را بـه  نوآورانـه ها اقدامات پیشـگامانه و  شرکتهاآنواسطه 

دسـتیابی بـه مزیـت    جهـت منظور تغییر وضعیت رقابتی خود 
ــبی ( Avlonitisنسـ & Salavou, ــتیبانی از 2007 ) و پشـ

ـ  پروژه Zahraگیرنـد ( کـار مـی  ه هایی با نتایج نامشـخص ب &

Neubaum, هـا  قرار دادن شرکتبا). گرایش کارآفرینانه 1998
از رونـدهاي بـازار و   هاآنهاي نو، آگاه کردن در معرض فناوري

هـاي جدیـد،   در ارزیـابی و تشـخیص فرصـت   هـا آنکمک به 
بـاش نگــه  هـا را همـواره در وضـعیت هشـدار و آمـاده     شـرکت 

Lumpkinدارد (می et al., ). با توجه به اهمیت موضـوع،  2009
هاي اخیر رابطـه بـین عملکـرد و گـرایش کارآفرینانـه      در سال

قرار گرفتـه و ادبیـات تجربـی    مورد مطالعه بسیاري از محققان
مرتبط با آن گسترده است؛ هر چنـد، در برخـی مـوارد نتـایج     

ــد (   ــوانی ندارن ــدیگر همخ ــا یک ــات ب ــن مطالع Silviaای &

Rajshekhar, 2016; Semrau et al., ). در حـالی کــه  2016
ها حـاکی از وجـود یـک رابطـه مثبـت و      نتایج بیشتر پژوهش

ارآفرینانـه دارنـد، شـدت و    دار بین عملکـرد و گـرایش ک  معنی
میزان این رابطه به طـور قابـل تـوجهی در مطالعـات مختلـف      

Saeedتفاوت دارد ( et al., ). براي نمونه، نتایج مطالعـات  2014
ــاران ( ــت و همک Hultهال et al., ــفرد 2003 ــد و ش )، ویکلن

)Wiklund & Shepherd, Wales)، والز و همکـاران ( 2003 et

al., ــمرا و 2013 ــاران)، س Semrau(همک et al., ) و 2016
& Silvia(رراجشــکاســیلویا و  Rajshekhar, ) نشــان 2016

تـر در  دهند که کسب و کارها با گـرایش کارآفرینانـه قـوي   می
مقایسه با کسب و کارهایی کـه گـرایش کارآفرینانـه ضـعیفی     
دارند، از عملکرد باالتري برخـوردار هسـتند. در مقابـل، نتـایج     

Dimitratos(ت مانند دیمیتراتوس و همکارانسایر تحقیقا et

al., Lumpkin)، المپکــین و دس (2004 & Dess, ) و 2001
,Zahraزهرا ( )، همبسـتگی ضـعیفی را بـین عملکـرد و     1991

هـا  اند و حتی در برخی بررسیگرایش کارآفرینانه گزارش کرده
Georgeهمچون جـرج و همکـاران (   et al., )، ویکلنـد و  2001
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Wiklund(شفرد & Shepherd, ) و والتر و همکـاران  2005
)Walter et al., داري بـین عملکـرد و   )، رابطه معنـی 2006

ــه مشــاهده نشــده اســت. در مجمــوع،   گــرایش کارآفرینان
اخیر شامل سـعید  یلفرا تحلگونه که نتایج مطالعات همان

Saeedو همکـــاران ( et al., و راچ و همکـــاران )2014
)Rauch et al., کننـد،  شواهد روشنی را فـراهم مـی  )2009

توان بیان داشت که رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد می
ــوده و صــرف  ــوي ب ــک رابطــه نســبتاً ق نظــر از کشــور و ی

هاي شرکت، گرایش کارآفرینانه منجـر بـه بهبـود    مشخصه
شود.عملکرد شرکت می

یـک عامـل   منزلـه بازاریابی کارآفرینانه به طـور اخـص بـه    
شود، به طوري لی در عملکرد کسب و کارها شناخته میاص

و نبـود مهـارت کـافی در بازاریـابی     یـی بـازار گرا که عـدم  
ــه در کســب  ــه ســطوح  کارآفرینان و کارهــا اغلــب منجــر ب

Jonesشـود ( تر عملکرد و احتمال باالتر شکست مـی پایین

& Rowley, در یک برداشت نسبتاً جامع، مـوریس ).2011
Morris(همکارانو et al., راکارآفرینانـه )، بازاریابی2002

هـا فرصـت ازفعاالنـه بیشبرداريبهرهوشناساییعنوانبه
تـدوین و  طریـق ازسـودآور مشـتریان حفظوجذببراي

خلـق ریسـک، مدیریتدرنوآورانههايرویکردیريکارگبه
ــدکــردهتعریــفمنــابعکــردناهــرموارزش واقــع،در. ان

اي اشـاره دارد  فرایندهاي یکپارچـه بهرآفرینانهکابازاریابی
یـک شـرکت منـابع مشـهود و نامشـهود      هاآنکه از طریق 

ـ     کـار  ه خود را به منظور درك و شـناخت نیازهـاي بـازار ب
تواند در محصـوالت خـود تمـایز ایجـاد کـرده و      گرفته، می

رابطه خود را بـا مشـتریان تقویـت و گسـترش دهـد و در      
Renالی برتـر دسـت یابـد (   بـه عملکـرد مـ   ،نهایت et al.,

با توجه به اهمیت بازاریابی کارآفرینانه و نقش قابل ).2015
هاي اخیـر  توجه آن در بهبود عملکرد کسب و کار، در سال

این موضوع مورد توجه بسیاري از محققـان قـرار گرفتـه و    
اي در این حوزه شکل گرفته زمینه تحقیقاتی رو به فراینده

زاده و همکاران )، حمیدي1392نه، برومند (است؛ براي نمو
ــاران ( 1393( ــرر و همک Becherer)، بچ et al., 2012 ،(

Haciogluهاکیوگلو و همکـاران (  et al., )، ماناسـرا و  2012
Manasraهمکـاران (  et al., ,Hamaliو هامـالی ( )2013

اي نشان دادند که بازاریـابی  هاي جداگانه) در بررسی2015
ــه ــی کارآفرینان ــت و معن ــأثیر مثب ــرد  از ت ــر عملک داري ب

کارهـاي مختلـف بـا    و ها برخـوردار بـوده و کسـب   شرکت
انــد بــه ســطوح کارآفرینانــه توانســتهاســتفاده از بازاریــابی 

باالتري از عملکرد و موفقیت دست یابند. افزون بر ایـن، بـا   

توجه به ماهیت بازاریابی کارآفرینانه که از تلفیـق مباحـث   
,Hamali(با کارآفرینی شکل گرفته است بازاریابی  2015( ،
کـه بـه دلیـل وجـود     ورنـد بر این بانظرانصاحببرخی از 

هـاي گـرایش کارآفرینانـه و بازاریـابی     لفـه ؤاشتراك بین م
کارآفرینانه، رابطه بسیار روشنی بین این دو مفهـوم وجـود   

ــته ( Brazinskaiteداش & Durand, ــرایش 2014 ) و گ
امل کلیدي تأثیرگذار بر ایجـاد و تقویـت   کارآفرینانه یک ع

Phokhaآید (هاي بازاریابی کارآفرینانه به شمار میفعالیت

& Nonsrimuang, ــارهیــن ادر). 2013 ، نتــایج تحقیــق ب
,Kilenthongتونگ (کیلن ) گویاي آن بود که هر سه 2011

پذیري، پیشـگامی و  لفه گرایش کارآفرینانه شامل ریسکؤم
ــوآوري دا ــی  ن ــت و معن ــر مثب ــابی  راي اث ــر بازاری داري ب

کارآفرینانه بوده و گرایش کارآفرینانه باالتر منجر به سـطح  
شود. به همـین ترتیـب،   باالتري از بازاریابی کارآفرینانه می

ــی ( ــونز و رول Jonesج & Rowley, ــونن و 2011 )، ریج
Reijonenهمکاران ( et al., ) و برازینکایـت و دورانـد   2012

)Brazinskaite & Durand, ) نیز در مطالعـات خـود   2014
دار بــه نتــایج مشــابهی در خصــوص تــأثیر مثبــت و معنــی
گرایش کارآفرینانه بر بازاریابی کارآفرینانه دست یافتند.

وجودبااستان کرمان یدر جنوب شرقیرفتجشهرستان
وزیادظرفیتبودنجغرافیایی و دارامتنوعهايبافت
ي،انواع محصوالت کشاورزیدتوليبراچشمگیربسیار

درکشاورزياصلیهايقطبازیکیعنوانبههمواره
هاينظاممیاندر. استگرفتهقرارتوجهموردکشور

ازايگلخانهکشتیرفت،جشهرستان درتولیدمختلف
که این شهرستانطوريبهبوده،برخوردارايویژهجایگاه

سطح زیر کشتهکتارههزار و پنجایکازبیشداشتنبا 
هزار تن محصول، داراي 172اي و تولید حدود گلخانه
و مقام اول تولید محصوالت کشتیرزترین سطح وسیع

رغم اهمیت و جایگاه باشد. بهاي در کشور میگلخانه
ها حاکی از آن است که اي، نتایج بررسیهاي گلخانهکشت

ماري در داران شهرستان جیرفت با مشکالت پرشگلخانه
، هاي کافی از سوي دولتحمایتسطح کالن همچون نبود 

نبود قوانین اداري و دست و پا گیر بودن ، ضعف زیرساختی
و در سطح خرد مانند ضعف نقدینگی اقتصاديثبات 
داران در فصل کشت، عدم استفاده از دانش و گلخانه

فناوري روز، برخورد انفعالی با بازار و عدم تولید مناسب با 
رو هستند که توجه به نیاز بازار و مشتریان و غیره، روبه
ها در منطقه سبب شده است تا عملکرد بیشتر گلخانه
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نتوانند از ظرفیت و پتانسیل خود به هاآنکاهش یافته و 
جنوب شکل مطلوبی بهره ببرند (سازمان جهاد کشاورزي 

). با توجه به این مسأله و با در نظر گرفتن 1394، کرمان
ین موضوع که گرایش کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینانه، ا

ها و عواملی هستند که در محیط پویا و جزو قابلیتهر دو 
توانند عملکرد شرکت را تقویت میبرانگیز کسب و کارچالش

Bosoنمایند ( et al., هاي اصلی این تحقیق پرسش)، 2013
کسب و کارهاي آن بود که آیا گرایش کارآفرینانه بر عملکرد 

باشد و آیا اي در شهرستان جیرفت تأثیرگذار میگلخانه
بازاریابی کارآفرینانه از نقش میانجی در رابطه بین گرایش 

اي برخوردار کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهاي گلخانه
هاي طرح شده و مد نظر قرار است یا خیر؟ بر مبناي پرسش

خاصی در این حوزه در دادن این موضوع که تاکنون مطالعه 
شهرستان جیرفت انجام نگرفته، هدف اصلی این پژوهش، 
بررسی نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین 

اي بود.گلخانهکارهايوگرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب
هاي پیشین و بر اساس بر مبناي مطالب اشاره شده در بخش

پژوهش ترسیم شده ينظرتحقیق، در این بخش مدل هدف
).1است (نگاره 

هاي این فرضیهینترمهمبر مبناي مدل نظري پژوهش، 
تحقیق عبارت بودند از:

داري ): گرایش کارآفرینانه اثـر مثبـت و معنـی   H1(1فرضیه - 
اي دارد.بر عملکرد کسب و کارهاي گلخانه

): بازاریابی کارآفرینانه در رابطـه بـین گـرایش    H2(2فرضیه - 
اي نقش میـانجی  گلخانهکارهايورآفرینانه و عملکرد کسبکا

دارد.
روش پژوهش

داران شهرستان جامعه آماري این تحقیق شامل تمامی گلخانه
). با توجه به جدول =1022Nجیرفت در استان کرمان بود (

Bartlettبارتلت و همکاران ( et al., 246)، یک نمونه 2001
نجام پژوهش انتخاب شدند. با داران براي انفري از گلخانه

هاي ها در سطح دهستانتوجه به توزیع نامتناسب نمونه
ها و مختلف شهرستان جیرفت، براي دستیابی به نمونه

اي با انتساب گیري طبقهها از روش نمونهتکمیل پرسشنامه
هاي مورد مطالعه به عنوان طبقات) متناسب (دهستان

ها در این تحقیق پرسشنامه استفاده شد. ابزار گردآوري داده
اي هاي فردي و حرفهبود که از پنج بخش مشخصه

هاي هاي مرتبط با سنجش مؤلفهپاسخگویان و پرسش
عملکرد غیرمالی شش پرسش بر مبناي پرسشنامه استاندارد 

Leeلی و همکاران ( et al., )، عملکرد مالی هفت 2008
و رامانجام هاي استاندارد ونکاترامنپرسش بر پایه مقیاس

)Venkatraman & Ramanujam, ) و چیوا و آلرژ 1986
)Chiva & Alegre, پرسش 10)، گرایش کارآفرینانه 2009

هاي استاندارد المپکین و دس بر مبناي پرسشنامه
)Lumpkin & Dess, Kreiser) و کریزر و همکاران (2001 et

al., پرسش بر پایه20) و بازاریابی کارآفرینانه 2002
Bechererهاي استاندارد بچرر و همکاران (مقیاس et al.,

Fiore) و فیور و همکاران (2012 et al., ) تشکیل شده 2013
). براي تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی 1بود (جدول 

محتوایی و روایی سازه (شامل روایی همگرا و تشخیصی) 
اولیه در ه پرسشنام،استفاده شد. در ارتباط با روایی محتوایی

ت علمی دانشگاه و متخصصان باغبانی در اعضاي هیأاختیار 
حوزه گلخانه قرار گرفته و از نظر معیارهاي مختلف اعم از 

ها و قرار رعایت دستور زبان، دقیق و مرتبط بودن پرسش
هاي در جاي مناسب خود، استفاده از واژههاآنگرفتن 

، مناسب هانآها و واضح بودن معانی مناسب براي پرسش
ها، عدم ایجاد حساسیت در بودن مقیاس سنجش پرسش

هاي طرح شده و امکان پاسخگویان، ساده بودن پرسش
، کافی بودن کمیت و کیفیت هاآنپاسخگویی آسان به 

هاي اصلی مفاهیم مورد گیري جامع جنبهها و اندازهپرسش
مورد ویرایش هاآنمطالعه، بررسی شده و بر اساس نظرات 

گونه که از نتایج رار گرفت. در زمینه روایی همگرا، همانق
مشخص است، بر پایه دو شاخص میانگین واریانس 1جدول 

) برابر و Average Variance Extractedاستخراج شده (
) Composite Reliabilityو پایایی ترکیبی (5/0بزرگتر از 

Hair(7/0برابر و بزرگتر از  et al., حقیق داراي )، ابزار ت2010
روایی همگراي مناسبی بود. البته، شایان ذکر است که براي 
محاسبه مقادیر میانگین واریانس استخراج شده یک متغیر 

گلخانهازخریدتکراربهمشتریانآشکار (یعنی تشویق
در متغیر )مشتریانوفادارياحساسافزایش یا خودتان

عاملی آن از مکنون عملکرد مشتري به دلیل پایین بودن بار
آن، از روند تحلیل حذف شد. tدار نشدن مقدار و معنی5/0

مقدار میانگین ینکهادر مورد روایی تشخیصی با توجه به 
) براي هر متغیر مکنون در AVEواریانس استخراج شده (

گیري عملکرد (مالی و غیرمالی)، گرایش قالب سه مدل اندازه
نه، از مقادیر میانگین مجذور کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینا

) و Average Shared Squared Varianceواریانس مشترك (
Maximum Sharedحداکثر مجذور واریانس مشترك (

Squared Variance بین تمامی متغیرهاي مکنون در تک (
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شریف و گیري بزرگتر بود (پهلوانهاي اندازهتک مدل
روایی تشخیصی )، در نتیجه، ابزار تحقیق1394مهدویان، 

). افزون بر بررسی روایی ابزار تحقیق 1مناسبی داشت (جدول 
در قالب موارد اشاره شده، به منظور بررسی پایایی ابزار 

آزمون) و پایایی تحقیق نیز از آلفاي کرونباخ (در مرحله پیش
ترکیبی (در مرحله آزمون مدل) استفاده شد. جهت انجام 

اي خارج از نمونه در محدودهپرسشنامه30آزمون تعداد پیش
اصلی (در منطقه کهنوج) توزیع و گردآوري شد که بر اساس 

هاي نتایج به دست آمده، مقدار آلفاي کرونباخ براي مقیاس
اصلی پرسشنامه در حد مناسب بوده و پرسشنامه نیاز به 

). با توجه به نقطه ضعف بارز 1اصالح خاصی نداشت (جدول 
یی یا سازگاري درونی متغیرها در شاخص سنتی بررسی پایا

هاي یکسان به متغیرهاي آشکار براي محاسبه دادن وزن
مقادیر آلفاي کرونباخ، در مرحله آزمون مدل نیز به منظور 
اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از پایایی ترکیبی استفاده شد؛ 

هاي یکسان به از آنجایی که این شاخص به جاي دادن وزن
گام محاسبه از بارهاي عاملی متغیرهاي آشکار متغیرها، هن
نماید، به همین دلیل، از دقت بیشتري نسبت به استفاده می

). 1393آلفاي کرونباخ برخوردار است (محسنین و اسفیدانی، 
نشان داده شده است، پس از 1که در جدول طورهمان

اصالح صورت گرفته در مرحله محاسبه مقدار واریانس 
براي بررسی روایی همگرا، مقادیر پایایی استخراج شده 

7/0ترکیبی براي هر یک از متغیرهاي مکنون بزرگتر از 
بودند، بنابراین، ابزار تحقیق داراي پایایی مناسبی بود (جدول 

). در نهایت، براي آزمون درست بودن مدل و برازش آن با 1
هاي مختلف برازندگی استفاده شد هاي میدانی از شاخصداده
، برازش هر سه 1بر پایه نتایج به دست آمده در جدول که

گیري در سطح مطلوبی بوده و روابط منطقی بین مدل اندازه
متغیرهاي مورد بررسی برقرار بود.

هاي پژوهش از مدلسازي در این تحقیق براي آزمون فرضیه
معادالت ساختاري استفاده شده و بر اساس مدل ساختاري به 

ها بر روي تغیرها و آزمون اثر سازهتخمین روابط بین م
هاي تحقیق پرداخته شد. البته، شایان یکدیگر در قالب فرضیه

ذکر است که در مورد فرضیه دوم تحقیق یعنی اثر میانجی 
بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و 

ي خودگردان سازعملکرد، از روش چندمنظوره 
)Bootstrappingشد (ده) استفاPreacher & Hayes,

خودگردان ین مزایاي استفاده از روش ترمهم). از 2008
ي این است که این روش امکان آزمون اثر غیرمستقیم ساز

بین متغیرها در سطح و تعدادي بیشتر از نمونه آماري 
گیري مجدد با جایگذاري از یک واقعی را از طریق نمونه

ات زیاد به صورت تصادفی نمونه مادر یا اصلی به تعداد دفع
گیري از این رو، با بهرهسازد. از اینو خودکار میسر می

هاي ناشی از غیر نرمال بودن توان محدودیتروش می
ها و یا کم بودن حجم نمونه آماري را بر طرف نمود داده

)Preacher & Hayes, هایی که )، به ویژه براي مدل2008
اشند (بادسار و همکاران، داراي سطح باالیی از پیچیدگی ب

). در این روش، ابتدا مدل تأثیر کامل یا تأثیر 1394
مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته بدون حضور متغیر 

دار بودن این شود و در صورت معنیمیانجی برآورد می
تأثیر، در مرحله دوم مدل با تأثیر میانجی که شامل متغیر 

- گیرد. در صورت معنیمیمیانجی است، مورد مطالعه قرار 
دار بودن مسیر غیرمستقیم در این مدل، فرضیه میانجی 

,Hayesگیرد (بودن مورد تأیید قرار می ). در ادامه با 2013
بررسی رابطه مستقیم متغیر مستقل و وابسته در مدل با 

دار باشد، فرضیه تأثیر میانجی، اگر این رابطه هنوز معنی
دار رابطه اشاره شده معنیمیانجی جزئی و در صورتی که

شریف و شود (پهلواننباشد، فرضیه میانجی کامل تأیید می
ها و اجراي ). براي تجزیه و تحلیل داده1394مهدویان، 

.استفاده شدAMOS20افزار ي از نرمخودگردان سازروش 

پژوهشهايو فرضیهمدل -1نگاره 

H2= EO EM BP

H1

بازاریابی 
)EM(کارآفرینانه

گرایش 
)EO(کارآفرینانه

عملکرد کسب و 
)BP(کار
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به همراه متغیرهاي تحقیقگیريهاي اندازهپایایی ابزار تحقیق و برازش مدلخالصه نتایج در مورد روایی و-1جدول 
؛ 4؛ بـاال= 3؛ متوسـط= 2؛ پـایین= 1؛ خیلی پـایین= 0) بر حسب طیف لیکرت شش سطحی (هیچ=Performance): عملکرد کسب و کار (1گیري (مدل اندازه
)5خیلی باال=

متغیر پنهان (نماد در 
ي روایی و هاشاخصمتغیر آشکارمدل)

پایایی

سودآوري 
)Profitability(

ازشدهکسبخالصسودمیزان رضایت از بازگشت سرمایه گلخانه طی سه سال قبل؛ میزان
درگلخانهسرمایهبازگشت؛ وضعیترقیب طی سه سال گذشتههايگلخانهبامقایسهدرگلخانه
بامقایسهدرگلخانهمالیدینگیگذشته؛ نقسالسهطیمنطقهدررقیبهايگلخانهبامقایسه
.منطقهدررقیبهايگلخانه

753/0=AVE ؛
924/0=CR ؛
336/0=MSV ؛
189/0=ASV ؛

823/0=Cronbach's

Alpha

)Growthرشد (
وضعیت رشد فروش گلخانه در گذشته؛ سالسهطیگلخانهفروشرشدنرخازرضایتمیزان

در مقایسه میزان سهم بازار گلخانه؛ نطقه طی سه سال گذشتهرقیب در مهايمقایسه با گلخانه
.گذشتهسالسهطیمنطقهدررقیبهايبا گلخانه

791/0=AVE ؛
918/0=CR ؛
336/0=MSV ؛
274/0=ASV ؛

812/0=Cronbach's

Alpha

عملکرد مشتري 
)Customer(

/ ویژهارزشرائهجدید؛ امشتریانکنونی؛ جذبمشتریانمشتریان؛ حفظرضایتافزایش/ کسب
تضمین،رقبابهنسبتکمترهزینهوترپایینقیمتبامحصولفروش(مانند مشتریانبهبرتر

برقراري ارتباط متقابل با مشتریان و پاسخگویی مناسب شده و غیره)؛ فروختهمحصوالتکیفیت
.هاآننیازهايوهابه خواسته

557/0=AVE ؛
862/0=CR ؛
213/0=MSV ؛
189/0=ASV؛

781/0=Cronbach's

Alpha
χ2/df ،985/0=IFI ،052/0=RMR ،984/0=CFI ،858/0=GFI ،068/0=RAMSEA=308/2): 1گیري (هاي برازش مدل اندازهشاخص

نظري ؛2؛ مخالفم= 1بر حسب طیف لیکرت پنج سطحی (کامالً مخالفم =)Entrepreneurial Orientation): گرایش کارآفرینانه (2گیري (مدل اندازه
)5= کامالً موافقم؛ 4موافقم=؛3ندارم=

متغیر پنهان (نماد در 
هاي روایی و شاخصمتغیر آشکارمدل)

پایایی

نوآوري
)EO-Innovation(

- من در کسب و کارم، افراد تحت مدیریت خود را به تفکر و رفتار به یک شیوه نوآورانه تشویق می

هاي غیرمعمول و جدیدي را براي انجام کارها و ود تمایل دارم شیوهکنم؛ من در کسب و کار خ
هاي رقیب در منطقه به گلخانه امتحان کنم؛ کسب و کار من در مقایسه با گلخانهمسائلحل 

دهد.هاي جدید انجام کارها واکنش نشان میها و شیوهتري نسبت به پذیرش فناوريشکل فعال

534/0=AVE ؛
775/0=CR ؛
151/0=MSV ؛
099/0=ASV ؛

712/0=Cronbach's

Alpha

پیشگامی              
)EO-Proactivenes(

کسب و کار من معموالً جزو نخستین کسب و کارهایی در منطقه است که محصوالت جدید را به 
- کند؛ من در کسب و کار خود همواره به دنبال شناسایی و استفاده از فناوريمشتریان معرفی می

هاي نوآورانه را ها و فناورياي هستم؛ من در کسب و کار خود معموالً فعالیتلخانههاي جدید گ
هاي رقابتی از درگیريمعموالً گیرم؛ من در کسب و کار خود هاي رقیب به کار میپیش از گلخانه
هاآنآمیز با ثبات و مسالمتدهم در یک وضعیت باها اجتناب کرده و ترجیح میبا دیگر گلخانه

ابت نمایم.رق

679/0=AVE ؛
892/0=CR ؛
151/0=MSV ؛
140/0=ASV ؛

842/0=Cronbach's

Alpha

-EO(پذیر        ریسک

Risk taking(

هاي با ها و پروژهایدهیريکارگبهبه طور کلی، من در کسب و کار خود تمایل زیادي براي آزمون و 
در حال تغییر کنونی، براي ماندن در ائماًدریسک باال دارم؛ به نظر من با توجه به محیط رقابتی 

صحنه رقابتی بایستی به دنبال تولید محصوالت جدید با ریسک نسبتاً باال باشم؛ در مواجه با 
هاي ناشی دهم براي کاهش ریسک تصمیمات و هزینهشرایط ابهام و عدم قطعیت، من ترجیح می

ها، یک ایده یا موفق توسط سایر گلخانهیريکارگبه، پس از اطمینان از هاآناز شکست احتمالی 
فعالیت خاص را انجام دهم.

718/0=AVE ؛
881/0=CR ؛
129/0=MSV ؛
088/0=ASV ؛

831/0=Cronbach's

Alpha

χ2/df ،983/0=IFI ،045/0=RMR ،983/0=CFI ،953/0=GFI ،051/0=RAMSEA=505/1): 2گیري (هاي برازش مدل اندازهشاخص
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1ادامه جدول 
؛2؛ مخـالفم=  1) بر حسب طیف لیکرت پنج سطحی (کـامالً مخـالفم =  Entrepreneurial Marketing): بازاریابی کارآفرینانه (3گیري (اندازهمدل 

)5= کامالً موافقم؛ 4موافقم=؛3نظري ندارم=
متغیر پنهان (نماد در 

هاي روایی و شاخصمتغیر آشکارمدل)
پایایی

ایجاد ارزش 
)EM-Value(

هاي جدیدي به منظور خلق ارزش بیشتر شود تا شیوهدر کسب و کار من همواره تالش می
هدفی ینترمهمبراي مشتریان جستجو و به کار گرفته شود؛ ایجاد ارزش بیشتر براي مشتریان، 

باشد؛ محصوالت عرضه شده به وسیله کسب و کار است که کسب و کار من به دنبال آن می
ها ارزش بیشتري (از نظر قیمت، کیفیت محصول، ارائه خدمات سایر گلخانهمن در مقایسه با

کند.میپس از فروش و غیره) براي مشتریانش ایجاد

686/0=AVE ؛
867/0=CR ؛
155/0=MSV ؛
100/0=ASV ؛

855/0=Cronbach's

Alpha

يمداريمشتر
)EM-Customer(

کید زیادي بر ایجاد رابطه نزدیک با مشتریان هاي بازاریابی کسب و کار خود، تأمن در فعالیت
دارم؛ من همواره زمان و منابع قابل توجهی به منظور شناخت نیازها و انتظارات مشتریان خود 

کنم؛ من به شکل مستمر به دنبال پایش وضعیت مشتریان و گرفتن بازخورد به صرف می
ها و شکایات خواستههستم؛ پس از فروش محصوالت، من به هاآنمنظور کسب رضایت 

دهم.مشتریان خود به شکل مطلوبی پاسخ می

519/0=AVE ؛
763/0=CR ؛
299/0=MSV ؛
186/0=ASV ؛

747/0=Cronbach's

Alpha

نوآور بودن 
)EM-Innovation(

هاي هاي اصلی براي شناخت فرصتبه نظر من، برقراري ارتباط با مشتریان یکی از شیوه
اریابی بهتر و افزایش فروش محصوالت است؛ من معتقدم نوآوري و استفاده از نوآورانه جهت باز

نفوذ به بازارهاي دلخواه و برتري بر هاي جدید یک عامل اساسی براي کسب مزیت رقابتی (ایده
هاي کنم از شیوهرود؛ من در کسب و کار خود تالش می) در کسب و کار به شمار میرقبا

ها کمک تر و کاراتر فعالیتبه انجام اثربخشهاآنشرطی که استفاده از نوآورانه استفاده کنم به
ها هاي بازاریابی و جذب مشتري بیشتر، من استفاده از شیوهنماید؛ براي بهبود راهبردها/ روش

دهم.هاي متعارف و معمولی ترجیح میحلهاي نوآورانه را به راهحلو راه

501/0=AVE ؛
781/0=CR ؛
451/0=MSV ؛
265/0=ASV ؛

778/0=Cronbach's

Alpha

پذیريریسک
)EM-risk taking(

اي است که گذاري) در کسب و کار من به گونههاي بازاریابی (به ویژه قیمتراهبردها/ روش
هاي کمترین میزان ریسک را در بر دارد؛ من در کسب و کار خود به طور معمول از شیوه

کنم؛ هاي جدید بازاریابی استفاده میاهش ریسک ناشی از فعالیتخالقانه و کم هزینه براي ک
دهم ریسک ناشی از پیگیري یک فرصت جدید در بازار را بپذیرم تا اینکه شانس من ترجیح می

استفاده از آن فرصت را از دست بدهم.

567/0=AVE ؛
796/0=CR ؛
453/0=MSV ؛
217/0=ASV ؛

782/0=Cronbach's

Alpha

محوريفرصت
)EM-Opportunity(

هاي کسب و کار خود از نظر حجم تولید، نظر از بودجه یا محدودیتمن به طور معمول صرف
کنم؛ زمانی هاي بکر در بازار براي جذب مشتري بیشتر و افزایش فروش را پیگیري میفرصت

فاصله برداري از آن بالشود، کسب و کار من براي بهرههاي جدیدي در بازار ایجاد میکه فرصت
هاي جدید در بازار برداري از فرصتدهد؛ کسب و کار من در تشخیص و بهرهواکنش نشان می

هاي فعال در منطقه برتري دارد.نسبت به سایر گلخانه

680/0=AVE ؛
806/0=CR ؛
292/0=MSV ؛
212/0=ASV ؛

791/0=Cronbach's

Alpha

پیشگامی 
)EM-Proactiveness(

ید زیادي بر روي بهبود کمی و کیفی محصوالت خود براي عرضه در بازار دارم؛ من همواره تأک
هاي بازاریابی کسب و کار خود (اعم از نحوه تبلیغات، من به طور مستمر راهبردها/ روش

را هاآنهاي فروش و غیره) را مورد ارزیابی قرار داده و گذاري، طراحی محصول، تکنیکقیمت
؛ کسب و کار من معموالً جزو نخستین کسب و کارهایی در منطقه بخشماصالح و بهبود می

دهد.هاي بازاریابی خود را تغییر میاست که به منظور جذب مشتري بیشتر، راهبردها/ روش

704/0=AVE ؛
876/0=CR ؛
292/0=MSV ؛
195/0=ASV ؛

868/0=Cronbach's

Alpha
χ2/df ،918/0=IFI ،054/0=RMR ،917/0=CFI ،837/0=GFI ،081/0=RAMSEA=447/2): 3گیري (هاي برازش مدل اندازهشاخص
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ها و بحثیافته
بندي نتایج به دست آمده از تحقیق در خصوص اولویت

اي نشان داد که هاي عملکرد کسب و کارهاي گلخانهمؤلفه
داراي بیشترین عملکرد مشتري مؤلفه بر اساس میانگین، 

رین اولویت را داشت. مقابل، مؤلفه رشد کمتدر اولویت و 
هاي مورد مطالعه میانگین کل عملکرد گلخانههمچنین، 

.)2(جدول بودرو به پایین در سطح متوسط تقریباً 
بندي نتایج کسب شده از تحقیق در خصوص اولویت

آورده شده ،3هاي بازاریابی کارآفرینانه در جدول مؤلفه
يمشترهاي که از نتایج پیداست، مؤلفهطورهماناست. 
هاي محوري در مقایسه با سایر مؤلفهو فرصتيمحور

بازاریابی کارآفرینانه به ترتیب داراي بیشترین و کمترین 
میزان اولویت بودند. همچنین، در مجموع سطح بازاریابی 

هاي مورد مطالعه در حد متوسط کارآفرینانه در گلخانه
بود.

ندي بنتایج به دست آمده از تحقیق در خصوص اولویت
اي هاي گرایش کارآفرینانه کسب و کارهاي گلخانهمؤلفه

حاکی از آن بود که مؤلفه نوآوري داراي بیشترین اولویت و 
پذیري کمترین اولویت را داشت. همچنین، مؤلفه ریسک

هاي مورد میانگین کل گرایش کارآفرینانه در گلخانه
).4مطالعه در سطح متوسط بود (جدول 

انیپاسخگودگاهیدازاي کسب و کارهاي گلخانهعملکرديهامؤلفهبندياولویت- 2جدول
انحراف معیار *)5(از میانگین هامؤلفه اولویت

176/1 28/3 عملکرد مشتري 1
1 63/2 سودآوري 2
066/1 43/2 رشد 3
08/1 78/2 کل

)5؛ خیلی باال=4؛ باال=3متوسط=؛2پایین=؛ 1؛ خیلی پایین=0هیچ=بر حسب طیف لیکرت شش سطحی (*

بازاریابی کارآفرینانه از دیدگاه پاسخگویانهايبندي مؤلفهاولویت-3جدول 
انحراف معیار *)5(از میانگین هامؤلفه اولویت

048/1 62/2 يمداريمشتر 1
054/1 61/2 نوآور بودن 2
01/1 45/2 پیشگامی 3
038/1 42/2 ایجاد ارزش 4
153/1 31/2 پذیريریسک 5
096/1 11/2 محوريفرصت 6
066/1 44/2 کل

)5موافقم= ؛ کامال4ًموافقم=؛3نظري ندارم=؛2؛ مخالفم= 1کامالً مخالفم =بر حسب طیف لیکرت پنج سطحی (*

انیپاسخگودگاهیدازگرایش کارآفرینانه يهامؤلفهبندياولویت-4جدول
انحراف معیار *)5(از میانگین هامؤلفه اولویت

176/1 58/2 نوآوري 1
1 39/2 پیشگامی 2
066/1 25/2 پذیريریسک 3
08/1 41/2 کل

)5؛ کامالً موافقم= 4موافقم=؛3نظري ندارم=؛2؛ مخالفم= 1کامالً مخالفم =بر حسب طیف لیکرت پنج سطحی (*
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به حقیق، هاي تبه منظور آزمون فرضیهدر این بخش 
در هاي ساختاري مستقیم و میانجی تحقیق برآورد مدل

.سازي معادالت ساختاري پرداخته شده استقالب مدل
مدل ساختاري مستقیم :مدل ساختاري مستقیم-الف

بیانگر رابطه مستقیم متغیر مستقل گرایش کارآفرینانه با 
که طورهمانباشد. متغیر وابسته تحقیق یعنی عملکرد می

پیداست هر چند مدل برآورد شده بر اساس 2نگاره از 
داري شاخص کاي اسکویر از برازش مناسبی معنی

ها، برازش مدل سایر شاخصبر اساسبرخوردار نیست، اما
در سطح قابل قبولی بود. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، 

درصد از واریانس متغیر عملکرد را 61گرایش کارآفرینانه 
از افزون بر موارد اشاره شده، ).2(نگاره تبیین کرده است

آنجایی که مقدار نسبت بحرانی براي رابطه بین گرایش 
مقدار استاندارد ) از 255/6کارآفرینانه و عملکرد (یعنی 

رو، رابطه بین این دو متغیر باشد، از اینبزرگتر می96/1
و )ρ-value،780/0=β=001/0دار شده (مثبت و معنی

گیرد.فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار میبدین ترتیب،
دار بودن در خصوص نتیجه تحقیق مبنی بر مثبت و معنی

رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهاي 
اي، این یافته با نتایج تحقیقات ویکلند و شفرد گلخانه

)Wiklund & Shepherd, Wales)، والز و همکاران (2003

et al., Semrau، سمرا و همکاران ()2013 et al., ) و 2016
& Silviaسیلویا و راجشکار ( Rajshekhar, 2016 (

Walesهمخوانی داشت. در این باره، والز و همکاران ( et

al., Lisboaبوآ و همکاران () و لیس2013 et al., 2011 (
کنند که مؤلفه نوآوري گرایش کارآفرینانه و بحث می

فرایندها، محصوالت و یريکارگبهتالش شرکت براي 
گذاري هاي جدید به منزله سکوي پرتابی براي سرمایهایده

هاي تولید و بهبود رو به فزاینده در کیفیت بر روي فناوري
کند. وضعیت پیشگامی شرکت محصوالت عمل می

اي را براي نوسازي دانش و مهارت مرتبط با زمینه
، رقبامقایسه با محصوالت جاري شرکت فراهم کرده و در 

شرکت را در جایگاه بهتري براي کسب سود بیشتر قرار 
پذیري نیز شرکت را دهد. به همین منوال، مؤلفه ریسکمی

هاي رایج سازد از طریق تحول در اقدامات و رویهقادر می
هاي نوآورانه کسب و کار و حرکت به سوي استفاده از ایده

جذب مشتري و در تولید محصوالت، شانس بیشتري براي
رشد و سودآوري باالتر داشته باشد. تحت چنین شرایطی، 

هر سه مؤلفه گرایش کارآفرینانه محیط توانمندي را براي 
کنند. به طور مشابه، بهبود عملکرد کسب و کار فراهم می

Covinکوین و المپکین ( & Lumpkin, )، ویکلند و 2011
Wiklundشفرد ( & Shepherd, مکاران ) سمرا و ه2003

)Semrau et al., هایی که خود ) تأکید دارند، شرکت2016
دهند، به دلیل را در موقعیت راهبردي کارآفرینانه قرار می

هاي جدید، برداري از فرصتاحتمال بیشتر در ایجاد و بهره
هایی به یابند. چنین شرکتبه عملکرد بهتري دست می

ه و حرکت هاي ناشناختواسطه جستجوي راهبردها و رویه
- هاي آزمون شده و معمول، پیشدر سطحی فراتر از شیوه

بینی روند تقاضاهاي آتی و ایجاد یک موقعیت تهاجمی 
براي تولید محصوالت جدید، میزان ریسک رقبانسبت به 

پذیرند که این موضوع غالباً منجر به قابل توجهی را می
Bounckenشود (یک عملکرد قوي براي شرکت می et al.,

2014.(
دار شدن با توجه به معنی:مدل ساختاري میانجی-ب

رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در مدل ساختاري 
مستقیم، در این بخش به برآورد مدل اثر میانجی و آزمون 
اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش 

وره کارآفرینانه و عملکرد با استفاده از روش چند منظ
پرداخته شد. براي اجراي روش يخودگردان ساز
آمده است، 3که در نگاره گونههمانيخودگردان ساز

ابتدا مدل مفهومی میانجی مفروض پژوهش طراحی 
گردید و سپس بر اساس نمونه آماري پیشنهاد داده شده 

Preacherتوسط پریچرز و همکاران ( et al., )، از 2007
هاي فرعی متعدد با جایگذاري بر گیريطریق انجام نمونه

دار نفر از گلخانه246هاي اصلی گرفته شده از مبناي داده
مورد مطالعه در شهرستان جیرفت اقدام به ایجاد و 

05/0تایی در سطح اطمینان 5000جایگزینی نمونه 
پیداست هر چند مدل 3که از نگاره طورهمانگردید. 

ص کاي اسکویر از داري شاخبرآورد شده بر اساس معنی
سایر بر اساسبرازش مناسبی برخوردار نیست، اما

ها، برازش مدل در سطح قابل قبولی بود. شاخص
همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر گرایش 

درصد از 73کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینانه در حدود 
12ایش اند که از افزواریانس متغیر عملکرد را تبیین کرده

است.درصدي نسبت به مدل ساختاري مستقیم برخوردار



و عملکرد....اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه

204

مدل ساختاري مستقیم گرایش کارآفرینانه و عملکرد با ضرایب استاندارد شده- 2نگاره 

مدل ساختاري میانجی با ضرایب استاندارد شده-3نگاره 
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64/0

90/0
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87/0

55/0

68/0

76/0

Chi-square (df) = 397/117 (32);  P value (>= 05/0 ) = 000
Relative Chi-Sq (<=5) = 669/3 ; AGFI (>= 9/0 ) = 830/0 ;

GFI (>= 9/0 ) = 901/0 ; CFI (>= 9/0 ) = 910/0 ; IFI (>= 9/0 ) = 911/0
RMSEA (<= 08/0 ) = 074/0 ; RMR (<= 08/0 ) = 047/0

Chi-square (df) = 903/271 (98);  P value (>= 05/0 ) = 000/0
Relative Chi-Sq (<=5) = 775/2 ; AGFI (>= 9/0 ) = 790/0 ;

GFI (>= 9/0 ) = 848/0 ; CFI (>= 9/0 ) = 910/0 ; IFI (>= 9/0 ) = 911/0
RMSEA (<= 08/0 ) = 078/0 ; RMR (<= 08/0 ) = 053/0
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حاصـل از اجـراي   در خصوص فرضیه دوم تحقیـق، نتـایج  
ز آن است کـه مجمـوع اثـر    حاکی ايخودگردان سازروش 

گرایش کارآفرینانه بر عملکرد از طریـق متغیـر   غیرمستقیم 
، ρ-value=001/0باشـد ( دار مـی بازاریابی کارآفرینانه معنی

465/0=βتوان بیان داشت کـه فرضـیه دوم   در نتیجه می)؛
زاریابی کارآفرینانه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و متغیر با

داراي اثــر میــانجی در رابطــه بــین گــرایش کارآفرینانــه و 
). البته، با توجه به اینکه در مدل با 5عملکرد است (جدول 

تأثیر میانجی، مسیر مسـتقیم بـین گـرایش کارآفرینانـه و     
ــی ــت و معنـ ــرد مثبـ ــت (عملکـ ، ρ-value=006/0دار اسـ

279/0=βرآفرینانه اثر گرایش )، بنابراین، متغیر بازاریابی کا
گـري  کارآفرینانه بر عملکرد را بـه صـورت جزئـی میـانجی    

).1394شریف و مهدویان، کند (پهلوانمی
درباره نتیجه تحقیق مبنی بر تأیید اثـر میـانجی بازاریـابی    
کارآفرینانه در رابطه بـین گـرایش کارآفرینانـه و عملکـرد،     

ــ  ــات ماننــد ریجــونن و همک ــایج بســیاري از تحقیق اران نت
)Reijonen et al., )، برازینکایــــت و دورانــــد 2012
)Brazinskaite & Durand, ــاران 2014 ــه و همک ) و ک
)Keh et al., دهند که گرایش کارآفرینانـه  ) نشان می2007

از طریق ایجاد مزیت نسبی، منجر به ایجاد بازارهاي جدید 
و جلب مشتریان بیشـتر بـراي شـرکت شـده و در نتیجـه،      

تـر، گـرایش   دهد. بـه طـور مشـخص   را افزایش میعملکرد 
کارآفرینانه به واسطه کمک به توسعه محصوالت نوآورانـه و  
معرفی محصوالت جدید، اجراي فرایندهاي عملیاتی نوین، 
پــایش و انطبــاق فعاالنــه بــا تغییــرات محــیط پیرامــونی و 
ــذیرش   ــه روز، پ ــرات ب پیشــگامی در راســتاي ایجــاد تغیی

ــههــاي معقــول، ریســک ــه در یريکــارگب اقــدامات نوآوران
ــه     ــرکت و ورود ب ــابی ش ــوش بازاری ــزایش ه ــابی، اف بازاری
بازارهاي جدید، ایجاد روابط متقابل با مشتریان و اسـتفاده  

هاي جدید عرضه و توزیع محصوالت، زمینه بهبـود  از کانال
بازاریابی کارآفرینانه و در نتیجه، عملکرد شـرکت را فـراهم   

Brazinskaiteکنـد ( مـی  & Durand, ). بـه همـین   2014
Narverترتیب، نارور و اسالتر ( & Slater, ) استدالل 1990

کنند که گـرایش کارآفرینانـه بـه عنـوان منبعـی بـراي       می
محوري بوده و با کمک بـه ایجـاد و   پذیري و فرصتریسک

ارائه ارزش برتر به مشتریان، سبب بهبود عملکرد بازاریـابی  
شـود. همچنـین،   ملکـرد آن مـی  یک شرکت و در نهایت، ع

Bosoبوسو و همکاران ( et al., ) معتقدند که گرایش 2013

کارآفرینانه سطح یادگیري اکتشـافی و تولیـدي شـرکت را    
تواننـد بـه نحـو    هـا مـی  افزایش داده و از این طریق شرکت

ــاره تــري بــه تردیــدها و پرســشاثــربخش هــاي خــود درب
ــ خواســته ــا و انتظــارات مشــتریان، فعالی ــاهــاي ته و رقب

هـاي  فعالیتیريکارگبههاي محیطی پاسخ داده و با نوسان
نوآورانه و ساختارشکن، وضعیت بازاریابی و عملکردشـان را  

بهبود دهند.
گیري و پیشنهادهانتیجه

این تحقیق با هدف بررسی اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در 
کارهاي کسب و عملکرد رابطه بین گرایش کارآفرینانه و 

اي در شهرستان جیرفت انجام گرفت. بر اساس نتایج گلخانه
گیري مشخص شد که هاي اندازهبه دست آمده از برآورد مدل

در مجموع، ابزار استفاده شده براي سنجش بازاریابی 
کسب و کارهاي عملکرد کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه و 

بود. همچنین، اي از روایی و پایایی کافی برخوردار گلخانه
هاي پژوهش در خصوص مدل ساختاري تحقیق حاکی یافته

هاي برازش، ساختار از آن بود که بر اساس مقادیر شاخص
کلی مدل تحقیق مورد تأیید بود. به عبارت دیگر، مدل تدوین 
شده بر مبناي ادبیات نظري و پیشینه تجربی (مدل مفهومی 

هاي میدانی ق دادهتحقیق) با واقعیت انطباق داشته و از طری
گردآوري شده مورد حمایت قرار گرفت. با توجه به نتایج این 
تحقیق مشخص شد که فرضیه اول تحقیق تأیید شده و 

داري بر عملکرد گرایش کارآفرینانه داراي اثر مثبت و معنی
توان نتیجه گرفت که تقویت سطح بود. بر این پایه، می

نجر به افزایش عملکرد مستقیم مطوربهگرایش کارآفرینانه 
اي شده و هر گونه تالشی در راستاي کسب و کارهاي گلخانه

هاي مورد مطالعه بهبود و توسعه گرایش کارآفرینانه در گلخانه
تواند منجر به بهبود سطح عملکرد مالی و غیرمالی در این می

که نتایج تحقیق طورهمانها گردد. افزون بر این، گلخانه
ایش کارآفرینانه به طور غیرمستقیم نیز از نشان داد که گر

طریق بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهاي 
اي تأثیرگذار بود (تأیید فرضیه دوم تحقیق)؛ به عبارت گلخانه

دیگر، بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و 
تیجه توان نعملکرد اثر میانجی داشت. به این ترتیب، می

گرفت که رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد یک رابطه 
ساده نبوده، بلکه، یک رابطه شرطی یا وابسته به بازاریابی 

.شودکارآفرینانه است که از طریق آن تسهیل و تسریع می
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خالصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم-5جدول 

ضریب استاندارد رابطه
شده غیرمستقیم

اي خط
استاندارد

اثر غیرمستقیم

نتیجه درصد95فاصله اطمینان 
آزمون داريمعنیکران باالکران پایین

گرایش 
بازاریابی ←کارآفرینانه
عملکرد←کارآفرینانه 

تأیید 465/0086/0205/0553/0001/0
)2فرضیه (

پیشنهادهاي با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، 
شود:میئهارازیر 

و پذیريریسکهايبا توجه به پایین بودن میانگین مؤلفه- 1
متغیرهاي دار از یک سو و تأثیر مثبت و معنیمحوري فرصت

بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و گرایش کارآفرینانه و 
شود از طریق پیشنهاد میاز سوي دیگر، اي کارهاي گلخانه

دانش و فناوري روز به معرفی توجه به سازوکارهایی همچون
داران براي تولید و ارائه محصوالت با کیفیت و متمایز گلخانه

برداري از داران در تشخیص و بهرهکمک به گلخانهبه بازار، 
تشویق و هاي بکر در بازار براي جذب مشتري بیشتر فرصت

پذیري به ویژه در ورود به بازارهاي جدید و به ریسکآنان
فراتر از المللی در بازارهاي بینالت خود فروش محصو

زمینه الزم جهت بهبود ، محلی و استانیکوچکبازارهاي
ها در منطقه مورد مطالعه فراهم شود. سطح عملکرد گلخانه

ایجاد و تقویت به ویژه در این خصوص، اصالح ساختار بازار 
ها و حذف واسطههاي فعال بازاریابی و ها و تشکلتعاونی
هاي مرتبط در امر ها و سازمانو حمایت ارگاندالالن

افزایش نرخ رشد فروش و داران در تواند به گلخانهصادرات می
سهم بازار (مؤلفه رشد) کمک شایانی نماید.

با در نظر گرفتن پایین بودن نسبی سطح مؤلفه ایجاد - 2
داران مورد مطالعه ارزش بازاریابی کارآفرینانه در بین گلخانه

استفاده مانند از طریق توجه به راهکارهایی شود اد میپیشنه
ها،گلخانهسایربهنسبتگذاري از راهبردهاي متفاوت قیمت

تضمین امکان دستیابی، خرید و سفارش آسان محصول، 
متنوع بازاریابیارائه خدماتکیفیت محصوالت فروخته شده، 

وایزمعرفی تم، استفاده از تبلیغات مناسب برايبه مشتریان
و سایر تولیدکنندگانسایرخود ومحصوالتمیانتفاوت
شود.فراهم ها بهبود عملکرد گلخانهزمینه ، موارد

با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اثر میانجی بازاریابی - 3
کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب 

داران مورد نهشود که گلخااي، پیشنهاد میو کارهاي گلخانه
به منظور بیشینه کردن تأثیر گرایش کارآفرینانه بر مطالعه 

يمشتراز طریق تأکید بر عملکرد و دستیابی به عملکرد برتر، 
هاي ، استفاده از ایدههاآنو برقراري ارتباط نزدیک با يمدار

یريکارگبهجدید براي کسب مزیت رقابتی و پیشگامی در 
آورانه براي بازاریابی محصوالت، در هاي نوراهبردها و شیوه
در کسب و کارهاي خود بازاریابی کارآفرینانه راستاي تقویت 
حرکت نمایند.

بررسی و با در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت موضوع، - 4
شناخت دیگر متغیرهاي اثرگذار بر بهبود عملکرد مالی و 

گذارتأثیرعواملاي، شناساییمشتري کسب و کارهاي گلخانه
و اي در کسب و کارهاي گلخانهکارآفرینانهبازاریابیتقویتبر

هاي سنتی بازاریابی ، بررسی مشکالت شیوهموانع فراروي آن
اي و مقایسه آن با بازاریابی در کسب و کارهاي گلخانه
برخی متغیرهاي يگریلتعدکارآفرینانه، بررسی نقش 

ت تولیدي اي به ویژه اندازه کسب و کار و نوع محصوالزمینه
در رابطه بین متغیرهاي گرایش کارآفرینانه و بازاریابی 

اي، از موضوعات کارآفرینانه با عملکرد کسب و کارهاي گلخانه
باشند.هاي آتی میپیشنهادي براي پژوهش

ذکر این نکته ضروري است، هر چند در در نهایت، 
هاي پیشین به طور جداگانه به بررسی رابطه بین پژوهش
د کسب و کار با متغیرهاي بازاریابی کارآفرینانه و عملکر

، اما روابط بین این سه متغیر هگرایش کارآفرینانه پرداخته شد
با در نظر داشتن روابط مستقیم و زمانهمبه طور 

کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و هاآنغیرمستقیم بین 
Brazinskaiteکه برازینکایت و دوراند (طورهمان &

Durand, نمایند در این زمینه یک شکاف ) تأکید می2014
رسد که انجام رو، به نظر میمطالعاتی جدي وجود دارد؛ از این

د در پر کردن این نتوانهاي مشابه میاین پژوهش و پژوهش
تحقیقاتی و ارائه شواهد تجربی کافی در خصوص اثر خأل
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کارآفرینانه میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش
انجام این د. همچنین، نو عملکرد تا حدودي تأثیرگذار باش

ها در ها با برخی محدودیتتحقیق نیز مشابه سایر پژوهش
ها ترین این محدودیتمراحل مختلف همراه بود؛ یکی از اصلی

هاي جغرافیایی ناشی از پراکندگی و مربوط به محدودیت
العبور از یکدیگر و صعبهاي مورد مطالعهفاصله زیاد گلخانه

بود. افزون بر این، هاآنبودن مسیر دسترسی به تعدادي از 

داران هاي مالی و زمانی، تمایل نسبتاً پایین گلخانهمحدودیت
ها به دلیل فرصت زمانی کم و درگیربراي تکمیل پرسشنامه

کاري و همکاري ضعیف هايیتفعالآنان دربودن 
ژه سازمان جهاد کشاورزي براي ارائه ویربط بههاي ذيسازمان

داران اطالعات و آمار صحیح و روزآمد در مورد تعداد گلخانه
در سطح روستاهاي مختلف شهرستان جیرفت، از دیگر 

هاي اصلی این تحقیق بودند.محدودیت
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Mediation Effect of Entrepreneurial Marketing in the Relationship between
Entrepreneurial Orientation and Performance of Greenhouse

Businesses in Jiroft County
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Abstract
Given the importance of performance as the main indicator of the success of businesses, in the recent years,
researchers have always been seriously seeking to investigate the factors affecting it. Meanwhile, entrepreneurial
orientation and entrepreneurial marketing have more attracted as compared with others factors due to the
necessity of businesses tendency toward risky activities and innovative actions on the one hand and increasing
diversification of customers’ expectations and demands and intensified competition in the market on the other
hand. Considering the importance of issue, this descriptive survey research was undertaken to investigate the
mediating effect of entrepreneurial marketing in relationship between entrepreneurial orientation and
performance. The population of this study was all of greenhouse owners in Jiroft County in Kerman Province
(N= 1022). A sample size of 246 was selected using a stratified sampling method with proportional allocation.
Data was collected through the standard questionnair and was analyzed using Structural Equation Modeling
(SEM) multivariate technique. The Bootstrapping method was used for testing mediating effect. The results
showed that entrepreneurial orientation had a positive and significant effect on performance (p-value=0.001,
β=0.780) and explained about 61 percent of its variances. In addition to this, the results indicated that sum of
indirect effect of entrepreneurial orientation on performance through the variable of entrepreneurial marketing
was significant (p-value=0.001, β=0.463) and entrepreneurial marketing partially mediated positive effect of
entrepreneurial orientation on performance. Based on findings, it can be concluded that it is necessary for
maximizing effect of entrepreneurial orientation on performance of greenhouse businesses to strengthen
entrepreneurial marketing and its components.
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