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چکيده
فرهنگ به عنوان عامل بنيادين در شکلگيري کسب و کارها و همچنين تاثير آن بر تسهيل فرايندهاي
توليد از اهميت قابل توجهي در مطالعات علمي برخوردار است .در اين تحقيق تالش شد تاثير مولفههاي
فرهنگي کسب وکار بر عملکرد واحدهاي صنعتي استان اردبيل مورد بررسي قرار گيرد .مطالعه حاضر از
نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش پيمايشي است .جامعهي آماري اين پژوهش شامل کليهي کارآفرينان
فعال در بخش صنعتي استان اردبيل بودهاند .حداقل حجم نمونه براي تکميل پرسشنامههاي اين پژوهش
 981نفر از کارآفرينان در نظر گرفتهشده که به روش تصادفي انتخاب گرديده و پرسشنامه در ميان آنان
توزيع گرديد .روايي ابزار تحقيق با استفاده از مدل تحليل عاملي تأييدي و پايايي آن با استفاده از آلفاي
کرونباخ محاسبه شده است .تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو SMART PLS
با روش آمار توصيفي و مدلسازي معادالت ساختاري انجام شد .يافتهها نشان داد که مولفههاي فرهنگي
کسب وکار تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد .همچنين ،يافتههاي تحقيق
حاکي از آن است که مولفههاي فاصله از قدرت پايين ،فردگرايي ،اجتناب از عدم اطمينان پايين،
جهتگيري بلندمت و مردگرايي تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارتد.
واژگان کليدی :مولفههاي فرهنگي ،کسب وکار ،عملکرد توليدي-تجاري ،واحدهاي صنعتي
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مقدمه
بخش توليد نقش اساسي در تالش کشورهاي در حال توسعه براي رشد و شکوفايي داشته است
(لي )1 :0791 ،9و بر اين اساس مطالعات و تحقيقات علمي معاصر نيز بر عوامل موثر در توليد
تمرکز نمودهاند .در اين ميان فرهنگ به عنوان عامل بنيادين در شکلگيري کسب و کارها و
همچنين تاثير آن بر تسهيل فرايندهاي توليد از اهميت قابل توجهي در مطالعات علمي برخوردار
بوده است .مبتني بر اين ديدگاه ،کارولي )299 :0792( 0معتقد است که فرهنگ در حوزه
تحقيقات اقتصادي مورد توجه بوده و اين تحقيقات بيشتر اين موضوع را از ديد تاثيرات مالي آن
مورد بررسي قرار داده است .در واقع ،بررسي فرهنگ به اين دليل که ارزشهاي فرهنگي،
اعتقادات و نگرشهاي مردم را شکل ميدهد و رفتارهاي آنها بخصوص در حوزه کسب و کار را
تنظيم ميکند ،از اهميت بااليي برخوردار است (شي 3و همکاران .)0 :0707 ،همچنين ،منابع
نظري موجود پيشنهاد ميکنند که شکلگيري ارزشهاي فرهنگي متفاوت در جوامع بر تصميم
ايجاد کسب و کارهاي جديد نيز تاثيرگذار است .بر اين اساس ،همه جوامع فعاليتهاي
کارآفرينانه را با تاثيرات برابري شکوفا نميکنند (براتون1و همکاران .)103 :0797 ،در اين زمينه
شاپرو و سوکول )9180( 5مشاهده کردند که چگونه نرخ تشکيل کسب و کار از جامعهاي به
جامعه ديگر متفاوت است .آنها در اين باره استدالل نمودند اين تفاوتها به اين دليل روي
ميدهند که فرهنگها ،عقايد متفاوتي درباره مطلوبيت و امکان ايجاد کسب و کار جديد ارائه
ميدهند .اين تفاوتها در زمينههاي اجتماعي -فرهنگي ممکن است در ميان ديگر افراد جامعه
بر جايگاه و شناسايي اجتماعي کارآفرينان نيز تاثيرگذار بوده و احتماال منجر به ترويج انتخاب
مسير کارآفريني يا ممانعت از آن شود .همچنين فرهنگ بر زمينههاي شناختي نيز تاثيرگذار
است ،زمينههاي که در آن چگونگي ادراک اعضاي شرکتها نسبت به ارزش سازمان و چگونگي
نگرش آنان نسبت به فضاي رقابتپذيري مطرح ميگردد (ديميتراتوس 2و همکاران:0790 ،
 .)099چنين برداشتهايي کارآفريني را تسهيل نموده و احتمال مشارکت افراد در موقعيتهاي
کارآفرينانهاي که در جستجوي فرصتهاي جديد هستند را افزايش ميدهد (تورو 0و همکاران،
 .)320 :0791بر اين اساس ،ديازاستبان 8و همکاران ( )30 :0791نيز معتقدند که در نبود
1. Lee
2. Karolyi
3. Shi
4. Bruton
5. Shapero, L. Soko
6. Dimitratos
7. Turró
8. Díez-Esteban
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اطالعات کافي يا تجارب قبلي ،افراد به هنگام اخذ تصميمات اقتصادي ،گرايش بيشتري براي
اتکا به عقايد پيشين که عمدتاً توسط فرهنگ شکل گرفتهاند ،نشان ميدهند.
در واقع ،فرهنگ عالوه بر تاثيرات محيطي بر فرايندهاي دروني کسب و کارها نيز تاثيرگذار بوده
و بر کليه عملکردهاي تجاري از جمله بازاريابي ،مديريت منابع انساني ،توليد و امور مالي شرکت-
ها و واحدهاي توليدي صنعتي تأثيرگذار است (کاپال .)900 :0795 ،9فرهنگ به طور قابل توجهي
نهتنها بر روابط بين فعالين اقتصادي حتي در سطح جهاني و مشتريان آنان ،بلکه بر روابط آنها با
کارمندان ،رقبا ،شرکاي محلي و مقامات دولتي تأثير ميگذارد (گيلسپاي و هنسي .)0 :0797 ،0در
واقع ،فرهنگ قوي از سويي فرايندهاي دروني سازمانها و کسب و کارهاي توليدي را تسهيل
نموده و از سوي ديگر تأثير قابل توجهي بر رفتار کارکنان اعمال ميکند و نتايج مثبت آن در
قالب کاهش هزينههاي مالي ،غيبت کمتر ،افزايش انسجام و نگرشهاي مثبت بروز مييابد
(آسواتاپا .)39 :0797 ،3بر اين اساس ،تنوع فرهنگي در مشاغل سازمانها تأثير بسزايي بر روابط
تجاري با محيط و مشتريان دارد (کوپر .)25 :0795 ،1مبتني بر اين ديدگاه ،اهميت فرهنگ،
مدتهاست که در ادبيات اقتصادي مطرح شده و تعداد قابل توجهي از محققان ،شرکتها و
موسسات را در زمينههاي مختلف فرهنگي مورد مطالعه قرار دادهاند ،و بر وجود رابطه فرهنگ با
عملکرد شرکت تاکيد نمودهاند (ديميتراتوس 5و همکاران .)090 :0790 ،در اين زمينه تحقيقاتي
مانند نوار 2و همکاران ( ،)0797شي و همکاران ( )0707و گاگانيس 0و همکاران ( )0791نشان
مي دهند که فرهنگ بر عملکرد شرکتها تاثيرگذار است (نوار و همکاران .)910 :0797 ،از سوي
ديگر نيز ارزيابي عملکرد باتوجه به استراتژيهاي اعمال شده شرکت در مواجهه با تغييرات
محيطي ،بخشي از تالشهاي شرکتها بوده و محيط يکي از بخشهاي مهم شرکت محسوب
ميشود و تغيير آن نيز امري دشوار است .شرکتها تنها قادر به تشخيص آن بوده و ميتوانند از
طريق مديريت درست آن به منافع شرکت کمک نمايند (هندراياتي و غفار.)373 :0792 ،8
همچنين عملکرد توليدي و بازاريابي ،خود فرآيندي مستمر و منعطف است ،که مديران و افرادي
که به اداره شرکت ياري ميرسانند به دنبال انجام بهترين عملکرد در اين زمينه از طريق انجام
1. Capela
2. Gillespie & Hennessey
3. Aswathappa
4. Copur
5. Dimitratos
6. Naor
7. Gaganis
8. Hendrayati & Gaffar
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کارها در کنار يکديگر ،ارتباط مناسب با شرکا و دستيابي به نتايج مورد نظر ميباشند (آمسترنگ،9
 .)993 :0771اين درحالي است که چنين مولفههايي نيز تحت تاثير فرهنگ و مولفههاي آن
عمل ميکنند .اين درحالي است که مطالعات موجود از اين منظر کمتر به تاثيرات مولفههاي
فرهنگ بر عملکرد شرکتها توجه نمودهاند .در اين زمينه به عنوان مثال ،کالين 0و همکاران
( )9111مزايا ،شکافها و تحوالت تئوريهاي موجود را مورد بحث قرار داده و تحقيقات بيشتر
چند سطحي ،به ويژه در حوزه فرهنگ را تشويق نمودهاند .بنابراين ،توسعه درک بهتر از تعامل
بين فرهنگ سازماني و ملي ميتواند به اجراي روشهاي مديريت (نوار و همکاران)913 :0797 ،
بخصوص در فضاي شرکتهاي توليدي کمک نمايد .در واقع ،ميتوان ادعا نمود که مطالعه
تاثيرات مولفههاي فرهنگي کسب و کارها بر عواملي مانند عملکرد بازاريابي و توليدي شرکتها
از اهميت و ضرورت بااليي برخوردار است و چنين تحقيقاتي ميتوانند هم زمينههاي نظري و هم
مفاهيم عملي را براي مديريت فرايندهايي مانند برون سپاري و اتخاذ بهترين روشها فراهم
نمايند (مترس و ورما.)911 :0778 ،3
بررسي وضعيت بخش صنعت استان اردبيل نشان ميدهد اين استان با وجود توانمنديهاي زياد،
به صورت مناسبي توسعه نيافته است .آمارهاي موجود در اين زمينه حاکي از آن است که به طور
کلي بخش صنعت استان اردبيل در سالهاي  15و  12به ترتيب  9و  7/18درصد از محصول
ناخالص داخلي کشور را توليد نموده است (سازمان برنامه و بودجه کشور .)183 :9318 ،اين
موضوع نشان ميدهد که در مقياس فرا استاني ،نقش صنعتي استان اردبيل به طور قابل
مالحظهاي کمرنگ است .همچنين آمارها حاکي از آن است که در سال  9311در حدود 9/01
درصد از صنايع کشور در استان اردبيل مستقر شدهاند که با توجه به سهم جمعيتي و مزيتهايي
نسبي استان در اين حوزه ،ميتوان گفت که سهم پاييني به شمار ميرود (سازمان برنامه و بودجه
استان اردبيل .)25 :9310 ،بر اساس اطالعات ذکر شده بخش صنعت استان اردبيل با نوعي
عقبماندگي مواجه بوده است .همچنين صنايع موجود نيز از نظر عملکردي نتوانستهاند سهم
قابل توجهي به خود اختصاص دهند .بهنظر ميرسد عوامل متعددي از جمله مولفههاي فرهنگي
بر عملکرد توليدي و تجاري واحدهاي صنعتي اين استان تاثيرگذار است .مبتني بر اين ضرورت
در تحقيق حاضر تاثير مولفههاي فرهنگي کسب وکار بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي
صنعتي استان اردبيل مورد بررسي قرار گرفته است.
1. Armstrong
2. Klein
3. Metters and Verma
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چهارچوب نظری تحقيق
مولفههای فرهنگی کسب و کار
در ادامه به بررسي تعاريف مفاهيم تحقيق از ديد مطالعات انجام گرفته پرداخته شده است .در اين
زمينه در تشريح مولفههاي فرهنگي و در تعريف فرهنگ ،ادگار شاين 9فرهنگ را مجموعهاي از
تمام باورهاي مشترک پذيرفته شده که گروهي در طول حيات آن را ميآموزند ،دانسته است
(بزمي و همکاران .)10 :9315 ،همچنين هافستيد ( )98 :9187فرهنگ را نوعي برنامهريزي
جمعي ذهني ميداند که گروههاي مختلفي از افراد را از هم متمايز ميسازد ،در حالي که کويزو0
و همکاران ( )02 :0772فرهنگ را به عنوان بخشي از ارزشها و عقايد عرفي که گروههاي
نژادي ،مذهبي و اجتماعي نسبتا بدون تغيير از نسلي به نسل ديگر منتقل ميکنند ،تعريف نموده
است .بر اين اساس ،ترجيحات فرهنگي منتقل شده تاحد زيادي پايدار به نظر ميرسند (گيوازي3
و همکاران ،)907 :0791 ،ويژگيهايي که کويزو و همکاران ( )02 :0772معتقدند در اوايل
زندگي يک فرد تعيين ميگردند و بر اين اساس ارزشهاي فرهنگي و ترجيحات فرهنگي منتقل
شده احتماال به عامل تاثيرگذار بر فرايندهاي تصميمسازي افراد مبدل ميشوند .بر اساس
استدالل شي و نسترا ،)0 :0707( 1ارزشهاي فرهنگي نوعي تاثيرات غير مستقيم نيز بر نتايج
اقتصادي اعمال ميکنند .همچنين مبتني بر اين ديدگاه که فرهنگ يک جامعه نيروي عمدهاي
است که افکار ،ارزشها ،اعتقادات و فعاليتهاي مردم را تعيين و تعريف ميکند ،مرور ادبيات
کارآفريني نيز نشان ميدهد که نرخ فعاليت کارآفريني در کشورهاي مختلف به داليل محيطي و
فرهنگي متفاوت است (کريمي و همکاران .)978 :9319 ،بر اساس مطالعات محققيني مانند لي5
و همکاران ( )0793و شائو 2و همکاران ( ،)0793بعد فردگرايي محيط فرهنگي تاثير مثبتي بر
رفتار خطرپذيري کسب و کارها دارد.
با توجه به اينکه فرهنگ به طور ذاتي يک پديده ي پيچيده است ،محققان معموال آن را با
استفاده از يک مجموعه ابعاد توصيف نمودهاند (کريمي و همکاران .)971 :9319 ،در اين ميان
بخشبندي و تعريف هافستد از مولفههاي فرهنگي در مطالعات متعددي مورد توجه قرار گرفته
است .اگرچه ساير محققين نيز مانند هافستد ( )9187پيشنهاد نمودهاند که فرهنگ بايد با بيش از
1. Edgar H. Schein
2. Guiso
3. Giavazzi
4. Shi & Veenstra
5. Li
6. Shao
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يک بعد ارائه شود ،دستهبندي هافستد ( )9187توسط محققين بسياري مورد پذيرش قرار گرفته و
در مطالعاتي که به ارتباط فرهنگ و اقتصاد پرداختهاند به آن ارجاع داده شده است (آگراوا 9و
همکاران .)121 :0792 ،هافستد ( )98 :9187در ابتدا تفاوتهاي منظمي را در فرهنگ ملي يافت
که باعث شد وي چهار بعد فرهنگي را مطرح سازد ،اما به دنبال تعدادي اصالحات اضافي،
دستهبندي او به پنج مورد گسترش يافت (هافستد و ديگران .)997 :0792 ،اين پنج مورد
مولفههاي فاصله از قدرت؛ جمع گرايي/فردگرايي؛ اجتناب از عدم اطمينان؛ جهتگيري بلندمت و
مردگرايي را شامل ميشوند که در ادامه نيز بهترتيب مورد بررسي قرار ميگيرند.
مولفه فاصله از قدرت
فاصله از قدرت ارزشي است که منعکس کننده تناسب ادراک شده از سلسه مراتب و اختالف
قدرت در نظامهاي اجتماعي است .فاصله از قدرت نوعي ارزش است که بر اساس آن نه تنها
فرهنگ ملي و سازماني متفاوت از هم هستند بلکه ،افراد يک فرهنگ خاص نيز با يکديگر تفاوت
دارند (تانگ 0و همکاران .)550 :0707،فاصله از قدرت به اين امر اشاره دارد که چگونه فرهنگها
توزيع نابرابر قدرت را مورد پذيرش قرار ميدهند .فرهنگهاي با سلسله مراتب گرايي زياد ،روابط
سلسله مراتبي و تبعيت از صاحب قدرت را در قبال کسب امنيت مالي ميپذيرند و تفاوت در
قدرت را بيش از فرهنگهاي با فاصله از قدرت کم قبول ميکنند (بزمي و همکاران.)11 :9315 ،
افراد در کشورهاي با فاصله از قدرت زياد ،از مشاجره و درگيري با مافوق اجتناب ميکنند و
تمايل به پذيرش تفاوتهاي سلسله مراتبي دارند و در مقابل کارکنان در کشورهاي با فاصله از
قدرت کمتر ،عقايد و باورهاي خود را راحتتر بيان ميکنند (ساري بي و کايالي.)535 :0792 ،3
ناظم و عالمه ( )30 :9312معتقدند که فاصله قدرت حدي است که افراد و سازمانهاي کم
قدرت ميپذيرند که قدرت به طور نابرابر توزيع ميشود .اما در فرهنگهاي با فاصله از قدرت
باال ،کارکنان به خود حق نميدهند که دريافتي آنها از رئيس خود بيشتر باشد ،در حاليکه در
سيستمهاي غربي جبران خدمات بر مبناي عملکرد ،امرعادي است و لذا در فرهنگهاي با سلسله
مراتب باال ،تمايل بيشتر به سيستمهاي جبران خدمات بر مبناي رفتار وجود دارد (بزمي و
همکاران .)11 :9315 ،همچنين بر اساس استدالل تورو و همکاران ( )328 :0791که ارزشهاي
فرهنگي فاصله از قدرت و فردگرايي ميتواند تفاوتها در نرخ نوآوري و ابتکار در کسب و
کارهاي را تشريح نمايد.
1. Aggarwa
2. Tang
3. Saribay B, Kayali
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فردگرايی و جمعگرايی
فردگرايي را ميتوان ميزاني که افراد ترجيح ميدهند به تنهايي کار کنند ،وظايفشان را به تنهايي
و بهتر از ديگران انجام دهند ،خود اتکا باشند ،و خودشان را منحصر به فرد تصور کنند ،تعريف
نمود .فرهنگهاي فردگرا به توسعه فردي و پيشرفت شخصي اولويت ميدهند .در اين جوامع،
ارزشها و اهداف فردي عوامل تعيينکننده رفتار و هويت فرد ميباشند (کريمي و همکاران،
 .)971 :9319آنها بيشتر بر آزادي و استقالل فردي تاکيد ميکنند و خود اتکايي و عزت نفس
فرد را پرورش ميدهند .اين جوامع بيشتر رقابت-محور و موفقيت محور هستند .در مقابل ،در
جوامع جمعگرا ،ارزشها و اهداف جمعي غالب هستند و نگرشها و آرزوهاي فردي از ارزشها،
هنجارها ،اهداف گروههاي اجتماعي همانند خانواده مشتق ميشوند و سازمان و کالس اجتماعي
بر فرد برتري دارند .مردم در اين جوامع زماني احساس موفقيت ميکنند که به يک هدف گروهي
دست پيدا بکنند (راسل .)00 :0771 ،9مطالعات انجام شده حاکي از آن است که فردگرايي و جمع
گرايي بر کارآفريني تاثيرگذار هستد .با اين وجود عمدتا مشخص نيست که اين ابعاد فرهنگي
چگونه و در چه جهتي رفتارهاي کارآفرينانه را تحت تاثير قرار ميدهند (کريمي و همکاران،
.)971 :9319
اجتناب از عدم اطمينان
مولفه اجتناب از عدم اطمينان ،بر نحوه مواجهه افراد جامعه با امکان مخاطرات احتمالي آينده
نظارت دارد .در واقع ،اين عامل تالش و کوشش افراد جامعه را براي دستيابي به موقعيت مطمئن
و اطمينان خاطر و نيز اضطرابي که افراد در موقعيتهاي تعارضي احساس ميکنند ،بيان ميکند.
احساس عدم اطمينان شخصي نيست ،بلکه ممکن است بين ساير اعضاي جامعه مشترک باشد،
احساس عدم اطمينان اکتسابي و يادگرفتني است ،اين احساسها و روشهاي روبهرو شدن با آنها
به ميراث فرهنگي جوامع تعلق دارند و از طريق خانواده ،مدرسه و حکومت ،انتقال يافته و تقويت
ميشوند (نقدي و همکاران .)311 :9312 ،همچنين اجتناب از عدم اطمينان ،بيانگر ميزان
مخاطرهپذيري جوامع نسبت به همديگر است ،جوامع از نظر مواجهه با ابهام و نامعلومي با هم
متفاوتاند .برخي از جوامع به شهروندان خود اين موضوع را القا ميکنند که ابهام يک واقعيت
است و افراد نميتوانند براي تغيير آن کار زيادي انجام دهند .جوامع ديگر ،افراد خود را تشويق
ميکنند تا بر آينده نفوذ کنند و برآن تأثير بگذارند و يا حتي آن را تغيير دهند (صفري دشتکي و
سالجقه .)1 :9310 ،در فرهنگهايي که بعد اجتناب از عدم اطمينان آنها باالست ،افراد خواهان
1. Russell
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نظم و وجود وضوح و روشني در امور هستند و در برخورد با موقعيتهاي ناآشنا وحشتزده
ميشوند و اضطراب و فشار روحي بااليي را در خود حس ميکنند .آنان براي مقابله با اين شرايط
روحي به کار زياد و ثبات شغل پناه ميبرند و نسبت به تمرد و تکروي به شدت حسّاس
ميشوند (وفاخواه و همکاران.)00 :9310 ،
مردگرايی
مردگرايي مولفهاي است که بر اساس آن ارزشهاي مردانه شامل ابراز وجود ،عملکرد ،قاطعيت،
موفقيت و رقابت مورد تاکيد هستند و در مقابل آن ارزشهاي زنانه شامل کيفيت زندگي ،حفظ
روابط گرم و شخصي ،خدمات ،مراقبت و همبستگي ميباشند (جعفري و اميرنژاد .)87 :9312 ،در
واقع ،جوامع ترکيبي از خصوصيات مردگرايي و زنگرايي هستند ،ولي خصوصيات مردانه در تمام
جوامع برتري داشته و حکمفرما است .در جامعه مردانه انتظار ميرود افراد قاطع ،جاه طلب و
رقابتگر باشند .در چنين جوامعي به نفوذ ،قدرت ،بزرگي و سرعت ،احترام ميگذارند و اهميت
ميدهند .از زنان انتظار ميرود که به جنبه غير مادي زندگي بيشتر توجه داشته باشند (وفاخواه و
همکاران .)08 :9310 ،در بعد مردگرايي به نکاتي مانند نقش مردان و زنان ،نقش جنسيتي،
تساوي زن و مرد ،کيفيت عملکرد زندگي ،اهميت افراد ،محيط ،پول و اشياء ،اولويت کار و
زندگي ،وابستگي و استقالل ،زيبايي و  ...اشاره مي شود (عارفي و رشيد حاجي خواجهلو:9381 ،
 .)83همچنين اساس اين بعد فرهنگي چگونگي تقسيم نقشها بين جنسيتهاي مختلف در
جوامع گوناگون است .در جوامع مردگرا بر ارزشهايي مانند مثبت انديشي ،به دست آوردن پول و
عدم توجه به ديگران تأکيد ميشود .در جوامع با بعد فرهنگي زنگرا ،ارزشهاي مسلط بر جامعه
شامل مواردي چون همکاري ميان افراد ،حفظ محيط زيست ،اهميت قائل شدن براي کيفيت
زندگي و ...است.
جهتگيری بلندمدت
مولفه جهتگيري بلندمدت ،که از آن تحت عنوان «پويايي کنفسيوسي» نيز ياد شده است ،در
پژوهشهاي بعدي هافستد به منظور توصيف رشد اقتصادي سريع کشورهاي آسيايي به چهار
مولفه قبلي اضافه شد .اين مولفه به ترويج مجموعه ويژهاي از اصول اخالقي در آموزشهاي
کنفسيوسي همچون صرفهجويي ،پشتکار و تبعيت از حاکم اشاره دارد و بيانگر درجهاي است که
يک جامعه به جاي داشتن ديدگاهي مقطعي و کوتاه مدت ،داراي ديدگاهي عملگرا و مبتني بر
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آينده است (مويج و هافستد .)21 :0770 ،9جهتگيريهاي بلند مدت به تحمل خطاها کمک
ميکند و خطرات و آزمايشها را براي بهبود عملکرد فرآيند تشويق ميکند (ناوه و ارز:0771 ،0
 .)9208يک فرهنگ آينده نگر باعث پيشرفت مستمر شده و منجر به عملکرد باالتر ميشود .بر
اين اساس ،مطالعات چوي و هارتلي )333 :9112( 3نشان داد که ايجاد افق برنامهريزي گسترده
منجر به عملکرد باالتر ميشود .در اين زمينه محققين استدالل نمودهاند که در يک محيط
توليدي ،فرهنگ جهتگيري بلند مدت کارکنان را به استفاده از فناوريهاي نوآورانه که ميتواند
عملکرد طوالتي مدت را افزايش دهد ،ترغيب ميکند (نوار و همکاران.)919 :0797 ،
عملکرد کسب و کارها
در تحقيقات موجود توجه زيادي به تعريف و درک ساختار اساسي عملکرد کسب و کارها شده
است (سلوام 1و همکاران .)17 :0792 ،عملکرد ،نتيجه فعاليت و نتيجه نهايي است که در تمام
تعاريف مشاهده شده است و به موفقيت شرکت در تحقق اهداف کسب و کار در مقايسه با رقباي
خود اشاره دارد (فندرسکي و همکاران .)1 :9318 ،عملکرد را ميتوان نوعي رفتار تلقي کرد يعني
روشي که سازمانها ،تيم و افراد جهت انجام کاري استفاده ميکنند .همچنين ،عملکرد را به
عنوان اقدامات با رفتارهايي که به اهداف سازمان مربوط ميشود ،تعريف ميکنند ،که با اعمال
صحيح اين اقدامات ،نه تنها هدفها و مأموريتهاي سازمان با کارايي مطلوب تحقق مييابد،
بلکه منافع کارکنان و جامعه نيز تأمين ميگردد (محمدآبادي و همکاران .)910 :9310 ،بر اساس
استدالل زنگانه و مهراني ( ،)35 :9312عملکرد شرکت براساس دستيابي به اهداف کسب و کار،
از طريق واحدهاي مختلف شرکت تعيين ميگردد و موفقيت استراتژيهاي هر شرکت ،در
عملکرد آن شرکت منعکس ميشود .از سوي ديگر نيز عملکرد کسب و کار معرف ميزان موفقيت
شرکت است .در تحقيقات کارآفريني در خصوص معيارهاي مناسب سنجش عملکرد سازماني
اتفاق نظر وجود ندارد .همچنين تعمق در خصوص پژوهشهاي مرتبط با عملکرد کارآفريني
نشان ميدهد که قريب به اتفاق پژوهشگران تنها يک يا دو بعد از عملکرد را مورد بررسي قرار
دادهاند (عليان و رضايي دولت آبادي .)23 :9312 ،افزايش روزافزون شدت رقابت ميان سازمانها
در قرن کنوني نيز باعث شده است که آنها همواره به دنبال راههايي براي بهبود عملکرد سازماني
و پيروزي در ميدان رقابت برآيند (وانگ .)331 :0793 ،5دستيابي به عملکرد باالتر هدفي است
1. De Mooij & Hofstede
2. Naveh and Erez
3. Choi and Hartley
4. Selvam
5. Wang
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که سازمانها براي رسيدن به آن به اقدامات مختلفي روي ميآورند (ادنان .)121 :0792 ،9به
طور کلي ،عملکرد يک سازه چندبعدي است که مقياسهاي اندازهگيري آن متفاوت است و به
عوامل متعدد تشکيل دهنده آن بستگي دارد (مظفري و همکاران .)20 :9310 ،در تحقيق حاضر
براي بررسي عملکرد شرکتهاي توليدي ،از دو بعد عملکرد بازايابي و توليدي استفاده شده است
و در ادامه به ترتيب به تشريح اين دو مفهوم پرداخته ميشود.
عملکرد بازاريابی
يکي از مهمترين عناصر عملکرد کسب و کارها ،عملکرد بازاريابي به شمار ميرود .محققين و
متخصصين حوزه کسب و کارها عالقهمند به بررسي بيشتر مفهوم عملکرد بازاريابي هستند
(نجيب 0و همکاران .)573 :0707 ،مطالعات حاکي از آن است که ميتوان عملکرد کسب و
کارهاي را از طريق برخي شاخصها مانند رشد سهم بازار ،رشد فروش و رشد سود محاسبه نمود،
شاخصهايي که آنها را ميتوان تحت عنوان «عملکرد بازريابي» نيز مورد بررسي قرار داد
(موليانا 3و همکاران .)0707 ،بر اين اساس ،شرکتهايي که از توانايي بازگرداندن مشتريان ،جذب
مشتريان جديد ،افزايش رضايتمندي مشتريان ،افزايش رشد فروش و افزايش درآمد خالص
برخودار هستند ،عملکرد بازاريابي خوبي از خود نشان ميدهند (سليمان .)58 :0799 ،1طبق
تعريف انجمن بازاريابي آمريکا ،بازاريابي شامل مجموعهاي از فعاليتها و فرايندهاي ايجاد،
انتقال ،ارسال و تبادل هر آنچه براي مشتريان ،ارباب رجوع ،شرکاي تجاري و در کل براي جامعه
ارزشمند باشد .سازمانهايي که توانمندي بازاريابي خود را بهبود بخشند ميتوانند داراييهاي خود
را در مسير تحقق اهداف و خلق مزيت رقابتي به کار گيرند (آرنت و ويتمن .)302 :0791 ،5بر
اساس تعاريف مختلف ،عملکرد بازاريابي معيار اندازه گيري مورد استفاده براي ارزيابي و بررسي
فعاليتهاي بازاريابي است که بر مشتريان تاثيرگذار هستند (هندراياتي و غفار.)335 :0792 ،
صفري و قرهباشلوني ( )890 :9319در تحقيق خود عملکرد بازار را توانايي شرکت در راستاي
کسب سهم بازار ،جذب مشتريان مشتريان جديد ،حفظ مشتريان فعلي ،بهبود کيفيت محصول،
ارتقاي موقعيت رقابتي شرکت و همچنين دستيابي به اهداف سازمان با توجه به معيارهايي نظير
رشد فروش و ارزش بازار دانستهاند .بر اين اساس ،عملکرد بازاريابي مفهومي براي اندازهگيري
دست آوردهاي بازاريابي يک شرکت محسوب ميشود .با اين وجود ،به اعتقاد نظر کوتلر و کلر2
1. Adnan
2. Najib
3. Mulyana
4. Soliman
5. Arnett & Wittmann
6. Kotler and Keller
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( ،)09 :0790اندازه معيارهاي بازاريابي به شرکتها کمک ميکند تا عملکرد بازاريابي خود را
محاسبه ،مقايسه و تفسير نمايد .بازاريابي بر سه جنبه از عملکرد بازاريابي متمرکز است:
اثربخشي ،کارايي و انطباقپذيري .اثربخشي به معناي گسترهاي است که در آن ميتوان به
اهداف سازماني دست يافت و کارايي به معناي رابطه ميان خروجي عملکرد و وروديهاي
موردنياز براي رسيدن به آنها و انطباقپذيري به معناي توانايي سازمان براي پاسخگويي به
تغييرات محيطي است (صفري و قره باشلوني.)890 :9313 ،
عملکرد توليدی
همچنين فرايندهاي تصميمسازي توليدي بر نيازمنديهاي توليدي استوار است که مقدار
خصوصيات مرتبط با توليد را مشخص ميسازد .اين مقادير اغلب به صورت مستقيم يا غير
مستقيم توسط شاخصهاي عملکردي بيان ميشوند (پينتزوس 9و همکاران .)8 :0790 ،طبق
تعريف افتيمايو0و همکاران ( ،)0791عملکرد مربوط به آن چيزي است که در گذشته اتفاق افتاده
يا در حال حاضر اتفاق ميافتد است .کارکرد اصلي شاخصهاي توليد انعکاس وضعيت فعلي،
وضعيت يک سيستم توليدي به منظور تسهيل نظارت و کنترل بهرهوري آن است .به طور کلي،
چهار دسته شاخص عملکرد توليدي وجود دارد :هزينه ،زمان ،کيفيت و انعطافپذيري .از سوي
ديگر نيز عملکرد توليدي شامل کيفيت محصول ،انعطافپذيري و تحويل به موقع )9 :کيفيت
محصول را ميتوان تطابق محصول با مشخصههاي مورد نظر مشتري تعريف نمود که در دو بعد
ساخت ،طبق الزامات مشتري و ارائه محصول نهايي با مشخصههاي مورد نظر وي نمود پيدا
ميکند؛  )0انعطافپذيري در دو بعد حجم و مشخصههاي محصول ارزيابي ميشود .انعطافپذيري
در حجم توليد ،توانايي سازمان در افزايش يا کاهش حجم توليد بنابر خواسته مشتري ،بدون زمان
بري باال و شوک هزينهاي است؛ همچنين توان سازمان براي اعمال تغييرات مورد نظر مشتري
در طرح محصول يا فرايند توليد آن را ميتوان انعطافپذيري سازمان در بعد مشخصههاي
محصول دانست؛  )3تحويل به موقع ،توان سازمان در تحويل محصول در زمان سفارش داده
شده و سرعت تحويل به موقع آن در شرايط اضطرار مشتري يا شرايطي که مشتري از سيستم
توليد به هنگام بهره ميگيرد ،تعريف ميشود (صارمي و اژدري.)985 :9388 ،
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پيشينه تجربی تحقيق
مفهوم فرهنگ و مولفههاي تاثيرگذار بر آن و نيز تاثير آن بر عملکرد بازاريابي و توليدي در برخي
از مطالعات در حوزه جامعهشناسي ،مديريت و اقتصاد موردتوجه بوده و بررسي اين تحقيقات نشان
ميدهد که در اين مطالعات ارتباط مفاهيم ذکر شده در کنار يکديگر مورد بررسي قرار نگرفته است.
مطالعات مرتبط با موضوع تحقيق حاضر در دو بخش مطالعات داخلي و خارجي ارائه شده است؛
کريمي و همکاران ( )9319در تحقيقي تاثير عوامل محيطي و فرهنگي بر قصد کارآفرينانهي
دانشجويان را مورد بررسي قرار دادند .نتايج مطالعه آنان نشان داد که حمايت از طرف خانواده و
آشنايان و حمايت دانشگاهي بر قصد کارآفريني دانشجويان تاثير مثبت معناداري دارد .همچنين
نتايج به دست آمده نشان داد که فردگرايي ،جمعگرايي ،حمايت و موانع محيطي درک شده اثر
مستقيم معناداري بر قصدکارآفريني دانشجويان ندارند .وکيلي و همکاران ( )9313در تحقيقي
نقش عوامل محيطي در توسعه کارآفريني در بخش عمومي را مورد بررسي قرار دادند .يافتههاي
آنان نشان داد که محدوديتهاي قانوني ،مداخالت سياسي ،افق زماني کوتاهمدت ،فاصلة قدرت،
پرهيز از بياطميناني ،تقديرگرايي و فردگرايي مانع توسعه کارآفريني هستند .در نهايت ،کارآفريني
عمومي با عملکرد بخش عمومي رابطة مثبت دارد و به بهبود آن منجر ميشود .خيري و پورعلي
( )9311به بررسي تأثير ارزشهاي فرهنگي بر گردش سرمايهگذاري سرمايهگذاران نهادي در
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند .در اين تحقيق براي محاسبه رفتار
سرمايهگذاران از مدل فرهنگي هافستد 9استفاده شد .در بررسي وضعيت فرهنگي سرمايهگذاران
نهادي مشخص گرديد که فردگرايي ،اجتناب از عدم اطمينان و فاصله قدرت بر ميزان
سرمايهگذاري و وجود تناوب در سرمايه گذاري سرمايه گذاران نهادي تأثير دارند .قمبرعلي و
همکاران ( )9315در تحقيقي فرهنگ کارآفريني و رابطه آن با شکست کارآفرينان کشاورزي در
شهرستان کرمانشاه را مورد بررسي قرار داد .نتايج تحقيق آنان نشان داد که فرهنگ جمعگرايي و
دوري از عدمقطعيت ،در جامعه روستايي غالب است .همچنين نتايج نشان داد کارآفرينان
کشاورزي با موانع فرهنگي همچون نبود فرهنگ خالقيت ،نپذيرفتن شکست ،نگرش منفي به
ريسک ،بياعتقادي به توانمنديهاي زنان ،وجود فرهنگ مردساالري در جامعه و سازمانها و
مخالفت والدين با فعاليتهاي کارآفريني دختران روبهرو هستند.

1. Hofstede
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نائور 9و همکاران ( )0797در مقالهاي تحت عنوان جهاني سازي عمليات در کشورهاي شرقي و
غربي :گشودن رابطه بين فرهنگ ملي و سازماني و تاثير آن بر عملکرد توليد ،به بررسي تاثير
هشت بعد فرهنگ ملي و سازماني بر روي عملکرد توليد پرداختند .آنها دريافتند فرهنگ در
کشورهاي غربي و شرقي در سه بعد (فاصله قدرت ،آيندهگرايي و عملکردگرايي) متفاوت هستند.
تجزيه و تحليل مدل خطي سلسله مراتبي نشان ميدهد که فرهنگ سازماني بيش از فرهنگ
ملي بر عملکرد توليد تاثير ميگذارد .دياز استبان و همکارن ( )0791در تحقيق خود تاثير مذهب
و فرهنگ را بر ريسک پذيري کسب و کارها مورد بررسي قرار دادند .نتايج تحقيق آنان نشان داد
که شرکتها در کشورهايي که داراي امتياز فاصله از قدرت ،مردگرايي ،فردگرايي و جهتگيري
بلند مدت باالتري هستند ،تمايل به افزايش ريسک پذيري دارند در حالي که سطح باالي
جلوگيري از عدم اطمينان رفتار ريسک پذيري شرکتها را تعديل ميکند .گاگانيس 0و همکاران
( )0791در تحقيقي رابطه فرهنگ ،محيط کسب و کار و سودآوري شرکتهاي کوچک و بزرگ
را مورد بررسي قرار دادند .نتايج مطالعه آنان نشان داد که فردگرايي ،مردگرايي و جهتگيري
بلندمت تأثير مثبتي بر سودآوري دارند ،در حالي که فاصله قدرت و جلوگيري از عدم اطمينان اثر
معکوس دارند .همچنين آنان نشان دادند که ميزان تأثير فرهنگ بر سودآوري به ثبات سياسي و
کيفيت نهادي بستگي دارد .شي و همکاران ( )0707در تحقيقي نقش تعديلگر ارزشهاي
فرهنگي را در رابطه ميان عملکرد اجتماعي و عملکرد شرکت مورد ارزيابي قرار دادند .آنان در
تحقيق خود با استفاده از دو بعد فرهنگ ملي ،نشان دادند که تأثير عملکرد اجتماعي شرکتها بر
عملکرد مالي شرکتهاي بزرگ به فرهنگ بستگي دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده ميتوان گفت که مولفههاي فرهنگي کسب و کار بر عملکرد بازاريابي
و توليدي شرکتهاي توليدي تاثير معنيداري دارد .مبتني بر اين ديدگاه ،مطابق با مباني نظري
موجود فرضيههاي تحقيق تدوينشده و در قالب  2فرضيه ارائه شدند؛
 .9مولفههاي فرهنگي کسب وکار تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي
دارد.
 .0مولفه فاصله از قدرت پايين تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.
 .3فردگرايي تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.

1. Noar
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 .1اجتناب از عدم اطمينان پايين تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي
دارد.
 .5جهتگيري بلندمدت تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.
 .2مردگرايي تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش پيمايشي است و براي جمعآوري اطالعات از
ابزار پرسشنامه استفاده شده است .سؤاالت پرسشنامه با استفاده از طيف پنج گزينهاي ليکرت از
کامالً موافق تا کامالً مخالف طراحي شدهاند .جامعهي آماري اين پژوهش کليهي کارآفرينان
فعال در بخش صنعتي استان اردبيل بودهاند .با استفاده از فرمول کوکران و با استناد به اطالعات
ارائه شده توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبيل که براي تعداد کارآفرينان فعال در
حوزه واحدهاي صنعتي استان اردبيل تعداد  351نفر اعالم شده است ،مجموع حداقل حجم نمونه
براي تکميل پرسشنامههاي اين پژوهش  981نفر از کارآفرينان در نظر گرفته شده و به روش
تصادفي انتخاب گرديد و پرسشنامه در ميان آنان توزيع گرديد .همچنين جهت سنجش متغيرهاي
تحقيق از پرسشنامههاي مولفههاي محيط فرهنگي کسب و کار و عملکرد توليدي و تجاري
استفاده گرديد .شاخصهاي پرسشنامههاي تحقيق از مطالعات مرتبط و پيشينهي تحقيق اخذ
شده؛ سپس بر اساس شرايط تحقيق بوميسازي گرديد .پرسشنامههاي تحقيق و همچنين
شاخصهاي استفادهشده براي سنجش اين متغيرهاي به همراه تعداد و منابع آن در جدول ()9
نمايش دادهشده است.
جدول شماره  :1شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
متغيرهای پژوهش

مولفههاي فرهنگي
کسب و کار
عملکرد توليدي-تجاري
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7/891
7/859
7/089

همچنين جهت سنجش روايي و پايايي7/071
مدل تحقيق و پاسخ به فرضيات از تحليل عاملي تأييدي
و مدلسازي معادالت ساختاري از نرمافزار  SMART PLSاستفادهشده است .بهمنظور محاسبه
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روايي همگرا ،از معيار  AVEو ضريب پايايي ترکيبي از معيار  CRاستفاده شد .اگر  AVEحداقل
برابر با  7/5باشد ،بيانگر آن است که متغيرها از روايي همگراي مناسبي برخوردارند .به اين معني
که يک متغير پنهان قادر است بيش از نيمي از واريانس شاخصهاي خود را بهطور متوسط
توضيح دهد .با توجه به اينکه در اين تحقيق شاخص ميانگين واريانس استخراجشده ()AVE
براي تمامي متغيرهاي تحقيق باالي  7/5است ،لذا روايي همگراي متغيرهاي مدل تأييد ميشود.
ضريب پايايي ترکيبي ( )CRو ضريب آلفاي کرونباخ ،پايايي ابزار اندازهگيري را ميسنجند .با
توجه به اينکه مقدار ضريب پايايي ترکيبي ( )CRو ضريب آلفاي کرونباخ براي تمامي متغيرهاي
پژوهش بيشتر از  7/0است ،بنابراين پايايي سؤالهاي متغيرهاي موجود در پرسشنامه در حد
قابلپذيرش ميباشند.

يافتههای تحقيق
در بخش ارائه نتايج نخست ويژگيهاي جمعيتي جامعه آماري تحقيق ارائه شده است .يافتههاي
تحقيق حاکي از آن است که از نظر جنسيت  901نفر از شرکتکنندگان مرد و  5نفر آنان زن و
همچنين اکثريت اعضاي نمونه آماري تحقيق به تعداد  920نفر ،متأهل بودهاند .بيشترين افراد در
رده سني  19تا  57سال به تعداد  81نفر قرار داشتهاند .و نيز اکثريت اعضاي نمونه آماري
تحقيق به تعداد  13نفر ،داراي مدرک تحصيلي کارشناسي بودهاند .در اين ميان از
مشارکتکنندگان در مصاحبهي انجام شده  970نفر سابقه فعاليت در بخش صنعت استان اردبيل
داشتهاند .همچنين در ادامه نتايج تحقيق ،يافتههاي استنباطي حاصل از تحليل دادهها به دست
آمده ارائه شده است .براي آزمون مدل اين پژوهش از روش مدلسازي معادالت ساختاري با
نرمافزار  SMART PLSاستفاده شده است .اين نرمافزار ،نسبت به وجود شرايطي مانند هم
خطي متغيرهاي مستقل ،ترمال نبودن دادهها و کوچک بودن حجم نمونه سازگار است .در اين
پژوهش ،برازش مدل در مدل سازي معادالت ساختاري با نرمافزار  SMART PLSدر دو بخش
انجام شده است )9 :برازش مدلهاي اندازه گيري  )0برازش مدل کلي.
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برازش مدل اندازه گيري؛ مدل اندازهگيري ،مربوط به بخشي از مدل کلي مي شود که در بر
گيرنده يک متغير به همراه سواالت مربوط به آن است .براي بررسي برازش مدلهاي
اندازهگيري ،سه معيار پايايي ،روايي همگرا و روايي واگرا استفاده مي شود.
پايايي و روايي همگرا؛ پايايي شاخص ،توسط سه معيار مورد سنجش قرار ميگيرد )9 :ضرايب بار
عاملي  )0آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي ()CR
ضرايب بارعاملي؛ بارهاي عاملي از طريق محاسبه مقدار همبستگي شاخصهاي يک سازه با آن
سازه محاسبه ميشوند که اگر اين مقدار برابر و يا بيشتر از مقدار 7/1شود ،مؤيد اين مطلب است
که واريانس بين سازه و شاخصهاي آن ،از واريانس خطاي اندازهگيري آن سازه بيشتر بوده و
پايايي در مورد آن مدل اندازهگيري قابل قبول است .بنابراين ،مقدار مالک براي مناسب بودن
ضرايب بارهاي عاملي  7/1ميباشد؛ چنانچه پس از اجراي مدل ،بار عاملي سواالتي کمتر از
7/1شد ،آن سوال حذف ميشود تا بررسي ساير معيارها تحت تاثير آن قرار نگيرد .مطابق شکل
( ،)9تمامي بارعاملي سواالت بيشتر از  7/1است از اين رو حذف هيچکدام الزم نيست و ميتوان
نتيجه گرفت که مدل ،پايايي مناسبي دارد.
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شکل شماره  :1مقادير بار عاملی سواالت مربوط به متغيرهای پژوهش
جدول شماره  :2نتايج روايی همگرا ،پايايی مرکب و آلفای کرونباخ
متغيرهای پژوهش

ميانگين

پايايی ترکيبی()C.R

آلفای کرونباخ

اجتناب از عدم اطمينان

7/500

7/820

7/871

پايي
فردگرانيی

7/220

7/171

7/803

جهت گيری بلندمدت

7/287

7/191

7/880

عملکرد شرکت
فاصله از قدرت پايين

7/250
7/208

7/810
7/813

7/891
7/859

محيط فرهنگی

7/520

7/130

7/100

مردگرايی

7/071

7/131

7/089

واريانس()AVE

001

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال دهم ،بهار و تابستان 0011

با توجه به جدول فوق :مقدار ميانگين واريانس استخراج شده ) (AVEبزرگتر از  7/5است
بنابراين روايي همگرا تاييد ميشود .مقدار پايايي مرکب ( )CRدر تمامي موارد از آستانه 7/0
بزرگتر است بنابراين پايايي مرکب تاييد ميشود .مقدار آلفاي کرونباخ در تمامي موارد از آستانه
 7/0بزرگتر است بنابراين پايايي پرسشنامه تاييد ميشود.
روايي واگرا؛ براي بررسي روايي واگرا ،از مقايسه ميزان همبستگي يک سازه با شاخصهايش در
مقابل همبستگي آن سازه با ساير سازهها با استفاده از روش فورنل و الکر بهره گرفته شد .روايي
واگرا وقتي در سطح قابل قبول است که ميزان  AVEبراي هر سازه بيشتر از واريانس اشتراکي
بين آن سازه و سازههاي ديگر (يعني مربع مقدار ضرايب همبستگي بين سازهها) در مدل باشد.
همانگونه که در جدول شماره ( ،)0برگرفته از روش فورنل والکر ( ،)9189مشخص ميباشد،
مقدار جذر  AVEمتغيرهاي مکنون در پژوهش حاضر ،از مقدار همبستگي ميان آنها ،بيشتر است.
از اين رو ،ميتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها (متغيرهاي مکنون) در مدل ،تعامل
بيشتري با شاخصهاي خود دارند تا با سازههاي ديگر .به بيان ديگر ،روايي واگراي مدل در حد
مناسبي است.
جدول شماره  :3نتايج روايی واگرا
محيط
جهتگيری عملکرد فاصله از
اجتناب از عدم
فردگرايی
بلندمدت شرکت قدرت پايين فرهنگی
اطمينان پايين
اجتناب از عدم
اطمينان پايين

7/052

فردگرايی

7/552

7/892

جهت گيری
بلندمدت

7/080

7/102

7/801

عملکرد شرکت

7/597

7/281

7/310

7/870

فاصله از قدرت
پايين

7/271

7/581

7/879

7/089

7/010

محيط فرهنگی

7/030

7/082

7/517

7/718

7/159

7/050

مردگرايی

7/929

7/205

7/109

7/259

7/217

7/259

مردگرايی

7/810
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برازش مدل ساختاري؛ مطابق با الگوريتم دادهها در  plsبعد از برازش مدلهاي اندازهگيري نوبت
به برازش مدل ساختاري ميرسد .مدل ساختاري برخالف مدل اندازهگيري به سواالت
(متغيرهاي آشکار) کاري ندارد و تنها متغيرهاي پنهان وهمراه با روابط ميان آنها بررسي ميگردد.
معيار R2؛ هرچه مقدار  R2مربوط به سازههاي درونزاي مدل بيشتر باشد ،نشان از برازش بهتر
مدل است .چين ( )931 :9118سه مقدار  7/33 ،7/91و  7/20را به عنوان مقادير ضعيف ،متوسط
و قوي براي برازش مدل معرفي کرده است .مطابق با جدول زير ،مقدار  R2با توجه به سه مقدار
مالک ،ميتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاري را تأييد ساخت.
جدول شماره  :4مقادير ضريب تعيين
متغيرهای پژوهش

مقاديرR2

اجتناب از عدم اطمينان پايين

7/022

فردگرايي

7/202

جهت گيري بلندمدت

7/223

عملکرد شرکت

7/500

فاصله از قدرت پايين

7/287

مردگرايي

7/350

شاخص افزونگي ( )CV redيا آزمون ارتباط پيشبين يا  :Q0دومين شاخص برازش مدل
ساختاري ،شاخص  Q2است .اين معيار که توسط استون گيسر )9105( 9معرفي شد ،قدرت پيش
بيني مدل در سازههاي درونزا را مشخص ميکند .به اعتقاد آنها مدلهايي که داراي برازش
ساختاري قابل قبول هستند ،بايد قابليت پيشبيني متغيرهاي درونزاي مدل را داشته باشند .به
اين معني است که اگر در يک مدل ،روابط بين سازهها به درستي تعريف شده باشند ،سازهها تاثير
کافي بر يکديگر گذاشته و از اين راه فرضيهها به درستي تأييد شوند .هنسلر و همکاران)0771( 0
سه مقدار  7/95 ،7/0و  7/35را به عنوان قدرت پيش بيني کم ،متوسط و قوي تعيين نموده اند.
مقادير مربوط به شاخص  Q2متغيرها در جدول ( )5نمايش داده شده است .با عنايت به مقدار

1. Auston Gieser
2. Henseler et al
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منعکس شده داراي قدرت پيش بيني قوي ميباشند و ميتوان عنوان نمود که نتايج نشان دهنده
برازش قوي مدل ساختاري پژوهش است.

جدول شماره  :5مقاديرQ2

متغيرهای پژوهش

مقاديرQ2

اجتناب از عدم اطمينان پايين

7/170

فردگرايی

7/170

جهتگيری بلندمدت

7/191

عملکرد شرکت

7/001

فاصله از قدرت پايين

7/315

مردگرايی

7/997

برازش مدل کلي؛ براي بررسي برازش مدل کلي که هر دوبخش مدل اندازه گيري و ساختاري را
کنترل ميکند تنها يک معيار به نام  GOFاستفاده ميشود اين معيار از طريق رابطه زير محاسبه
ميشود.
2

GOF = √Communalities × R

GOF=√0/610 × 0/369 = 0/474

 Communalitiesنشانة ميانگين مقادير اشتراکي هر سازه است و  R2نيز مقدار ميانگين مقادير
سازههاي درونزاي مدل است .وتلز و همکاران ،سه مقدار  7/05/79و  7/32را به عنووان مقوادير
ضعيف ،متوسط و قوي معرفي نمودهاند.با توجه به مقدار محاسبه شوده برابور بوا  7/101اسوت و
نشان دهنده برازش قوي مدل کلي پژوهش است.
آزمون فرضيههاي پژوهش؛ پس از بررسي برازش مدل اندازهگيري ،مدل ساختاري و مدل کلي،
نوبت به بررسي و آزمون فرضيههاي تحقيق ميرسد .مدل اجرا شده در محيط نرم افزار  plsبراي
آزمون فرضيههاي پژوهش به شرح شکلهاي زير ارائه شده است.

تحليل جامعهشناختي تاثير مولفههاي فرهنگي كسب وكار بر عملکرد توليدي-تجاري...
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شکل شماره  :2مدل ساختاری بررسی فرضيههای پژوهش در حالت معناداری

فرضيه اول :مولفههای فرهنگی کسب وکار تاثير مثبتی بر عملکرد توليدی-
تجاری واحدهای صنعتی دارد.
با توجه به شکل ( )0مقدار آماره  tبدست آمده  91/229است به گونهاي که اين مقدار بزرگتر از
 9/12ميباشد و فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار ميگيرد و ميتوان چنين استنباط نمود
مولفههاي فرهنگي کسب وکار تاثير معنيداري بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي
دارد .همچنين با توجه به شکل  ،3ضريب مسير بدست آمده برابر با ( ،)β=7 /002است ،از آنجا
که ضريب مسير بدست آمده مثبت است اين تاثير به صورت مستقيم ميباشد .پس ميتوان
عنوان نمود مولفههاي فرهنگي کسبوکار تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي
صنعتي دارد.
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شکل( :)3مدل ساختاری فرضيه پژوهش در حالت ضريب استاندارد

بررسي فرضيههاي مربوط به مولفههاي فرهنگي کسب وکار؛ به منظور بررسي تاثير مولفههاي
فرهنگي کسب وکار بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي مدل به صورت شکلهاي (3
و  )1در محيط نرم افزار اسمارت پي ال اس اجرا شد.
فرضيه دوم :مولفه فاصله از قدرت پايين تاثير مثبتی بر عملکرد توليدی -تجاری
واحدهای صنعتی دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  tبدست آمده  5/955است به گونهاي که اين مقدار بزرگتر از
 9912ميباشد و فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار ميگيرد و ميتوان چنين استنباط نمود ،مولفه
فاصله از قدرت پايين تاثير معنيداري بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.
همچنين با توجه به شکل  ،1ضريب مسير بدست آمده برابر با ( ،)β=7 /203است ،از آنجا که
ضريب مسير بدست آمده مثبت است اين تاثير به صورت مستقيم ميباشد .پس ميتوان عنوان
نمود مولفه فاصله از قدرت پايين تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.
فرضيه سوم :فردگرايی تاثير مثبتی برر عملکررد توليردی -تجراری واحردهای
صنعتی دارد.

تحليل جامعهشناختي تاثير مولفههاي فرهنگي كسب وكار بر عملکرد توليدي-تجاري...
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با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  tبدست آمده  5/812است به گونهاي که ايون مقودار بزرگتور از
 9912م ويباشوود و فرض ويه پووژوهش مووورد تايي ود قوورار م ويگي ورد و موويتوووان چن وين اسووتنباط
جمعگرايي/فردگرايي تواثير معنويداري بور عملکورد توليودي -تجواري واحودهاي صونعتي دارد.
همچنين با توجه به شکل  ،5ضريب مسير بدست آمده برابر با ( ،)β=7 /979اسوت ،از آنجوا کوه
ضريب مسير بدست آمده مثبت است اين تاثير به صورت مستقيم ميباشد .پس ميتووان عنووان
نمود فردگرايي تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.

شکل شماره  :4مدل ساختاری بررسی فرضيههای پژوهش در حالت معناداری

فرضيه چهارم :اجتناب از عدم اطمينان پايين تاثير مثبتی بر عملکررد توليردی-
تجاری واحدهای صنعتی دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  tبدست آمده  3/013است به گونهاي که ايون مقودار بزرگتور از
 9/12ميباشد و فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار ميگيرد و ميتوان چنين استنباط نمود اجتناب از
عدم اطمينان پايين تاثير معنيداري بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد .همچنين
با توجه به شکل  ،5ضريب مسير بدست آمده برابر با ( ،)β=7 /900است ،از آنجا که ضريب مسير
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بدست آمده مثبت است ،اين تاثير به صورت مستقيم ميباشد .پس ميتوان عنوان نمود اجتناب از
عدم اطمينان پايين تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.
فرضيه پنجم :جهتگيری بلندمت تاثير معنریداری برر عملکررد توليردی -تجراری
واحدهای صنعتی دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  tبدست آمده  0/030است به گونهاي که ايون مقودار بزرگتور از
 9/12ميباشد و فرضيه پژوهش مورد تاييود قورار مويگيورد و مويتووان چنوين اسوتنباط نموود
جهتگيري بلندمت تاثير معنيداري بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد .همچنين
با توجه به شکل  ،5ضريب مسير بدست آمده برابر با ( ،)β=7 /993است ،از آنجا که ضريب مسير
بدست آمده مثبت است اين تاثير بوه صوورت مسوتقيم مويباشود .پوس مويتووان عنووان نموود
جهتگيري بلندمت تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.

شکل شماره  :5مدل ساختاری فرضيههای مربوط به مولفهها پژوهش در حالت ضريب
استاندارد

تحليل جامعهشناختي تاثير مولفههاي فرهنگي كسب وكار بر عملکرد توليدي-تجاري...
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فرضيه ششم :مردگرايی تاثير مثبتی بر عملکررد توليردی -تجراری واحردهرای
صنعتی دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  tبدست آمده  1/592است به گونهاي که ايون مقودار بزرگتور از
 9/12ميباشد و فرضيه پژوهش مورد تاييد قرار ميگيرد و ميتوان چنين استنباط نمود مردگرايي
تاثير معنيداري بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد .همچنين با توجه به شکل ،5
ضريب مسير بدست آمده برابر با ( ،)β=7 /071است ،از آنجا که ضريب مسير بدست آمده مثبوت
است اين تاثير به صورت مستقيم ميباشد .پس ميتوان عنوان نمود مردگرايوي تواثير مثبتوي بور
عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد.

بحث و نتيجهگيری
همانطور که اشاره گرديد هدف تحقيق حاضر تحليل جامعه شناختي اثر مولفههاي فرهنگي کسب
و کاربر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي (استان اردبيل) بوده است .يافتههاي حاصل از
آزمون فرضيه اول تحقيق نشان داد که محيط فرهنگي کسب وکار بر عملکرد توليدي -تجاري
واحدهاي صنعتي استان اردبيل تأثير مثبتي داشته است .اين نتيجه با يافتههاي تحقيقات نوار و
همکاران ( ،)0797شي و همکاران ( )0707و گاگانيس و همکاران ( )0791همراستا ميباشد .بر
اين اساس مولفههاي فرهنگي ميتواند ضمن تسهيل فرايندهاي کسب و کارها به عملکرد
توليدي-تجاري واحدهاي صنعتي منجر گردد .مبتني بر اين ديدگاه فرهنگ و مولفههاي تشکيل
دهنده آن بايد در کانون سياستگذاريهاي توسعه کسب و کارهاي استان اردبيل قرار گيرد.
همچنين يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقيق نشان داد که فاصله از قدرت تاثير مثبتي
بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي داشته است .بر اين اساس با کاهش فاصله از
قدرت عملکرد توليدي-تجاري واحدهاي صنعتي بهبود مييابد .مبتني بر اين ديدگاه برنامهريزان
و سياستگذاران توسعه صنعتي مناطق بهويژه در استان اردبيل بايد براي کاهش فاصله قدرت در
درون سازمانهاي توليدي برنامهريز کنند .افزايش مشارکت کارکنان و متخصصين در اين
سازمانها ميتواند ضمن افزايش حس تعلق در آنان به کاهش فاصله از قدرت در اين سازمانها
کمک نمايد .يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه سوم نيز نشان داد که فردگرايي تاثير مثبتي بر
عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي داشته است .بر اين اساس با گراميداشتن و نگرش
اجتماعي مثبت به ارزش آفريني فردي و ديدگاههاي فردگرايانه در ميان مديران شرکتهاي
توليدي ،عملکرد توليدي-تجاري نيز افزايش مييابد .بنابراين توجه به شخصيتهاي فردگرايانه
ميتواند به ايجاد عواملي چون ميل به پيشرفت در ميان مديران واحدهاي توليدي منجر گردد.
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همچنين يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه چهارم تحقيق نشان داد که اجتناب از عدم اطمينان
پايين تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي داشته است .مبتني بر اين ديدگاه
با کاهش عدم اطمينان ميزان ريسکپذيري کارآفرينان نيز افزايش مييابد و فرصتهاي کسب و
کار جديد بيشتري به دست ميآيد .در نهايت يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه پنجم تحقيق
نشان داد که جهتگيري بلندمت تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي داشته
است .بر اين اساس با افزايش توجه مديران و کارکنان واحدهاي صنعتي به آينده و افزايش
آيندهنگري در آنان عملکرد توليدي و تجاري آنان نيز افزايش مييابد .مبتني بر اين ديدگاه در
فضاي رقابتي توليد که عوامل پيشبيني نشدهاي بر فرايندهاي توليد تاثيرگذار است آيندهنگري
صاحبان کسب و کارها ميتواند از تبعات منفي اين عوامل بر عملکردهاي توليدي-تجاري کاسته
و فرصتهاي مناسبي را پيشروي آنان قرار دهد .در فرضيه ششم و آخر تحقيق (مردگرايي تاثير
مثبتي بر عملکرد توليدي -تجاري واحدهاي صنعتي دارد) مورد ارزيابي قرار گرفته و تأييد گرديد.
يافتههاي حاصل از آزمون اين فرضيه نشان داد که مردگرايي تاثير مثبتي بر عملکرد توليدي-
تجاري واحدهاي صنعتي داشته است .باتوجه به اينکه در جوامع مردگرا بر ارزشهايي مانند مثبت
انديشي ،به دست آوردن پول و عدم توجه به ديگران تأکيد ميشود ،در ميان کارآفرينان تحقيق
چنين ارزشهايي بر افزايش عملکرد توليدي-تجاري آنان منجر شده است.
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