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 چکيده
شرکت ها ی مختلف در سراسر دنیا در تالش هستند تا به جایگاه رقابتی دست یابند و  امروزه

سهم بیشتری از بازار را بدست آورند از این رو  شرکتها باید با تشخیص و بهره برداری از فرصت 

ین شد خود را نیز تضمین نمایند. از اهای کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه ر

رو توجه به مفاهیمی چون دست یابی به مزیت رقابتی و عملکرد شرکت ضرورت می یابد. لذا، در 

مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از نظر هدف کاربردی به بررسی تاثیر 

ت. پرداخته شده اس رانیا مهیب یو عملکرد شرکت ها یرقابت تیبه مز یابیبر دست کارآفرینی 

می  69جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر شرکت های بیمه ایران در استان اردبیل در سال 

پرسشنامه بین مدیران و کارمندان شرکت های بیمه  033باشند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، 

د تجزیه و تحلیل قرار پرسشنامه مور 242ایران استان اردبیل توزیع گردید که از این تعداد  

) معادالت ساختاری( استفاده شد.  8.8گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 

ملکرد و ع یرقابت تیبه مز یابیدست نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کارآفرینی بر 

زیت رقابتی بر عملکرد شرکت های بیمه ایران تاثیر معناداری دارد و همچنین دستیابی به م

شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. که این نتیجه حاکی از نقش مهم کارآفرینی در ارتقای 

عملکرد شرکتها می باشد. بنابراین، بکارگیری کارآفرینی باعث ارتقای مزیت رقابتی و بهبود 

  عملکرد وضعیت موجود شرکتهای بیمه ایران در استان اردبیل می گردد.

 کارآفرینی، دست یابی به مزیت رقابتی ، عملکرد شرکت، بیمه :يديکل نواژگا

 .ایران استان اردبیل
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 4 ، ندا جمشيدي 3 ، مجيد ميرزامحمدي 2 ، رقيه افشاري 1 سميه صائب نيا

 .ایران اردبیل، نوین، دولتی غیر -غیرانتفاعی عالی آموزش موسسه مدیریت گروه 1
 .ایران اردبیل، نوین، دولتی غیر -غیرانتفاعی عالی آموزش موسسه مدیریت گروه 2
 .ایران-تهران تحقیقات، علوم اسالمی واحد آزاد دانشگاه کارآفرینی، دکترای دانشجوی 0
 .ایران اردبیل، مقدس اردبیلی،عالی  آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 سميه صائب نيا

لکرد و عمینی بر دست یابی به مزیت رقابتی بررسی تاثير کارآفر

 شرکت هاي بيمه ایران در استان اردبيل
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 مقدمه
 کوتاه حیات های چرخه تکنولوژیکی، تغییرات خ سریع نر و باشد می همراه متحول و پویا پیچیده، هایی سازمان با یکم و بیست قرن

 اغلب رودروی های از چالش یکی حال همین در .است شده منتقل ها شرکت اکثر قابتیر محیط به به سرعت شدید، جهانی رقابت و تولید

 های دهه در . یکی از این صنایع بیمه ایران می باشد؛ که[6]باشد  می مزیت رقابتی حفظ و کسب چگونگی آن، نوع به توجه بدون صنایع

 که اند برده پی امروزه، محققان اما میگرفتند، نادیده اقتصادی رشد لیاص عامل عنوان به را آن اهمیت حال توسعه، در کشورهای اغلب گذشته،

 آید.  می شمار به اقتصادهای مدرن در صنایع ترین مهم از یکی بیمه صنعت

 های رقابتی و شرایط ی با توجه به تغییرات سریع در موقعیتلتو خصوصی و دو بزرگك و چهای بیمه اعم از کو امروزه، بیشتر شرکت

م و تداو فزایشرا که بدون تردید بهترین شیوه برای اچقرار داده اند  شهای خوی در راس برنامهرا مشتریان تجاری  ظبازار، جذب و حف حاکم بر

. .مدیریت فروش نقش مهمی در سود شرکت ها ایفا می کند. هدف اصلی آن تعیین کردن بهترین زمان برای عرضه [0]هاست سودآوری آن

می باشد. این مطالعه محصوالت   واسطه توصیه و ،محصوالت ارائه شده جیپک استراتژی بیمه، های مراه با هزینه، شرکتکردن بیمه مشتریان ه

بیمه غیر عمر را بررسی می کند و اطالعات مفیدی به فروشندگان بیمه و مدیران فروش به منظور داشتن درک بهتری از فرآیند تصمیم خرید 

 مشتری بیمه، ارائه می کند.

سازد. به هایی است که همواره سازمان را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر میزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندیم

د و رقبا نمایها میتر از سایر سازمانعبارت دیگر، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یك محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق

 .[22]. مزیت رقابتی، توانایی ارائه شده ارزش بیشتری برای مشتریان دارد [12] توانند به راحتی از آن تقلید کنندنمی

این  برای رقابتی مزیت و ایجاد آن بلندمدت بقاء و عملکرد شرکتهای بیمه دارد و باعث حفظ بهبود بر اثرگذاری نقش نیز کارآفرینی

 خصوص به و تدوین جهت اهداف مربوط با آن کردن هماهنگ تاثیر گذاری کارآفرینی بر عملکرد شرکت و نگیچگو اساس، این بر . دارد شرکتها

لذا در این مقاله سعی شده است تا به بررسی تاثیر  . بود خواهد اهمیت دیگر حائز ای مسأله سازمان؛ در مؤثر رقابتی های استراتژی اجرای

 و عملکرد شرکتهای کوچك و متوسط در استان اردبیل بپردازد.کارآفرینی بر دست یابی به مزیت رقابتی 
 

 ادبيات نظري و پيشينه پژوهش

 1کارآفرینی
 ردر آغاز در ادبیات اقتصادی، کارآفرین به عنوان دالل توصیف کرده بودند. با پیشرفت ادبیات کارآفرینی، از کارآفرین با عنوان هایی نظی

راهبران و مدیران مدرن، هماهنگ کنندگان، تحمل کنندگان ابهام،ویرانگران خالق و مبتکر و کاشفان هماهنگ کنندگان تولید و توزیع و نیز 

 اختصاص با ارزش، با و جدید چیزی فرآیند خلق عنوان به را ( کارآفرینی1662پیتر ) و . هیسریچ[10]هوشیار فرصت های سودآور یاد شده است

.پیتر [14] میکنند. تعریف استقالل و مالی و فردی رضایت به و رسیدن اجتماعی و روانی الی،م ریسکهای گرفتن نظر در و تالش الزم و زمان

 یك فرصت را آن و میدهد، نشان واکنش آن به نسبت و تغییر است جوی و جست در همیشه که میداند تغییر دراکر کارآفرینی را منظری برای

 .[8] .داده اند ارائه کارآفرینی از بندیهای مختلفی تقسیم نظران صاحب .میداند شانس و

 

 2مزیت رقابتی
 .[7]سازد. هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر میمزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی

. مزیت رقابتی .[11] ظرفیت های سازمانی است در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با تکیه بر قابلیتها و تهامزیت رقابتی توانایی شرکدر واقع 

( نیز معتقد 1661) 0.مینتزبرگ[18] ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری باالتر است

را از کاال و خدمات رقبایش متمایز سازد شود. که در یك بازار رقابتی کاالها و خدماتش است مزیت رقابتی برای یك سازمان زمانی حاصل می

از  ها و اجتنابگذاری بر روی فرصتها، منابع، ارتباطات و تصمیماتی است که به یك سازمان برای سرمایهمفهوم مزیت رقابتی شامل قابلیت

 .[22]  گرددایسه با رقبا برمی. مزیت رقابتی به توانایی شرکت برای خلق ارزش برتر برای مشتریانش در مق[21]کند تهدیدها، کمك می
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 4عملکرد شرکت
بطور . [5]برای ارزیابی موفقیت اقتصادی سازمان، عملکرد مقیاسی است که در مطالعات تجربی، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. 

ن شده تعریف می شود که می تواند به کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دست یابی خوب و موثر یك اقدام بر اهداف تعیی

توانند تعاریف در واقع اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند، می. [2وسیله کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود ]

 این در. دارد تمرکز شده انجام اعمال طریق از نتایج ایجاد بر سازمان، درون از فردی توسط شده ارائه تعاریف ارائه دهند. عملکرد متفاوتی برای

شند، یك تعریف یکتا و مشترک از عملکرد ارائه خواهد شد که در عمل با نداشته عملکرد به متفاوتی دیدگاههای سازمان، داخل افراد اگر حالت

تعریف شده نظیر کاری بس دشوار است. در مقابل یك فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل 

شود، نظر دارد و کارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می

 .[16بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد]چنین فردی، بر پیش

 

  پيشينه پژوهش

 است که مطالعات دیگری نیز در زمینه متغیرهای پژوهش حاضر صورت گرفته است.  ذکرانیشافوق، در تکمیل مطالب 

( در تحقیق خود با عنوان نقش رفتار کارآفرینی گرایی و صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاهها با تبیین 1065زارعی و همکاران )

که رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد این نقش میانجی کسب مزیت رقابتی به این نتیجه رسیدند 

( با عنوان تاثیر گرایش به کارآفرینی و عملکرد 1065در حالی است که مزیت رقابتی در رابطه فوق نقش میانجی دارد. تقی زاده و فکرت در سال )

د عملکر –غربی انجام شد و یافته های تحقیق نشان داد که رابطه بین چهار زوج نوآوری مالی بنگاه های کوچك و متوسط استان آذربایجان 

عملکرد مالی مثبت و معنادار است. اما استقالل هیچ رابطه  –عملکرد مالی و رقابت تهاجمی  –عملکرد مالی، پیشگامی -مالی، ریسك پذیری

 عملکرد مالی، پیشگامی –عملکرد مالی، ریسك پذیری  –ه بین چهار زوج نوآوری معناداری با عملکرد مالی ندارد. در ضمن پویایی محیط رابط

عملکرد مالی را تعدیل می کند. اما این متغیر رابطه بین استقالل و عملکرد مالی را تعدیل نمی کند. فراهانی  –عملکرد مالی و رقابت تهاجمی  –

ایش به کارآفرینی و اطالعات بازاریابی بر عملکرد شرکتهای کوچك و متوسط استان ( در تحقیق خود با عنوان بررسی تاثیر گر1062و همکاران )

 معنی تاثیر شرکت عملکرد مرکزی به این نتیجه رسیدند که گرایش به کارآفرینی بر کسب اطالعات بازاریابی، بهره برداری از اطالعات بازار و

 بر بازار اطالعات از هبرداری بهر تاثیر اما فرضیه شد تایید نیز شرکت عملکرد بر بازاریابی اطالعات کسب تاثیر فرضیه همچنین دارد داری

( در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد 1063ابراهیم پور و همکاران ) .نگرفت قرار حمایت مورد شرکت عملکرد

ازمانی شامل نوآوری، ریسك پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی با عملکرد تجاری پتروشیمی تبریز نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی س

 تجاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت پیشنهادهایی برای توسعه کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد تجاری ارائه شده است.

اجتماعی: چارچوب سازماندهی مبتنی بر زمان نشان می دهد که با یك  ( در تحقیق خود با عنوان اندازه گیری عملکرد کارآفرینی2317) 5برنارد

ا قمقایسه مختصر با اقدامات واقعی به شناسایی چگونگی رویکرد مبتنی بر زمان که در اینجا صورت گرفته، می تواند تالش های ارزیابی را ارت

ارچوب پیشنهادی می تواند به عنوان یك الگو برای ارزیابی تمام شرکت دهد و حتی به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی و تصمیم گیری باشد. و چ

( در تحقیق خود با عنوان 2317های اجتماعی بدون در نظر گرفتن هدف، ترکیب ذینفعان یا مقیاس عملیاتی باشد. جیانی رجپهیرانا، یان هوئی )

این مطالعه می تواند مدیریت موثر قابلیت نوآوری را هدایت کند که  رابطه بین قابلیت نوآوری، نوع نوآوری و عملکرد شرکت پرداخت که نتایج

یا کبه ارائه نتایج نوآوری های مؤثرتر برای تولید عملکرد بهتر کمك می کند و مزایای مدیریت شرکت های بیمه را به همراه خواهد داشت. نیت 

مومی و عملکرد شرکت در شرکت های کوچك و متوسط نشان داد که ( در تحقیق خود با عنوان کارآفرینی شرکتی، راهبردهای رقابتی ع2315)

تأثیر مثبتی دارند. مفاهیم نظری و مدیریتی یافته های تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. گونزالز  SMEکارآفرینی و تمایز شرکت ها بر عملکرد 

د شرکت پرداختند که نتایج تحقیق آنها نشان داد که گرایش بر ( به بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکر2336) 9بنیتو و همکارانش

 یالگو یمنبع اصل یدانشگاه ینیآموزش کارآفر( نشان دادند که 2318کارآفرینی تاثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت دارد. مرسی و همکاران )

  دارد.  هیجریه نمشتاق در انتخاب دانشگا نانیکارآفر ینیبر عملکرد کارآفر یمثبت ریمحرک است که تاث

همانطور که مشاهده میکنید بیشتر مطالعاتی که به بررسی روابط میان کارآفرینی ودست یابی به مزیت رقابتی و عملکرد سازمان ها و  

رده ک شرکت ها در نقاط مختلف جهان و در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی انجام شده، وجود یك رابطه مثبت و قوی بین این متغیرها را ثابت

                                                           
4 company's performance 
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6 G onza lez- Benito et al 
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متغیر مستقل و دست یابی به مزیت رقابتی و عملکرد شرکت  عنوانبه، در پژوهش حاضر کارآفرینی  شدهارائهگیری از مطالب اند.  لذا با بهره

 گرفته است.شده و مدل مفهومی پژوهش شکلمتغیر وابسته در نظر گرفته عنوانبه

 

 مدل و فرضيه هاي پژوهش 

شی به دنبال بررسی تاثیر کارآفرینی بر دست یابی به مزیت رقابتی و عملکرد شرکت های بیمه ایران در این پژوهش توصیفی و پیمای

(و ملك اخالق 2336(، گونزالز بنیتو و همکارانش )2318استان اردبیل است. مدلی که در زیر ارائه می گردد برگرفته از مدل مرسی و همکاران )

 زیر ارائه می گردد:( می باشد که به شرح 1060و همکاران )

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 برای این بیان سه فرضیه به صورت ذیل تدوین و مورد آزمون قرار خواهد گرفت:

 کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری بر دستیابی به مزیت رقابتی در بیمه ایران استان اردبیل دارد. -1

 شرکت در بیمه ایران استان اردبیل دارد.کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد  -2

 دستیابی به مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت در بیمه استان اردبیل دارد. -0
 

 روش پژوهش

 يآمار هجامعه و نمون

نفر تعیین گردید.  278ورگان تعداد آنها بر اساس جدول مو  باشندیمکلیه کارکنان بیمه ایران شهرستان اردبیل جامعه آماری این تحقیق 

پرسشنامه  242در بین کارکنان بیمه ایران توزیع و ی تصادفی در دسترس ریگنمونهبا روش پرسشنامه  033که جهت اطمینان بخشیدن به نتایج 

 بصورت تکمیل شده جمع آوری گردید.

 

 هادادهابزار گردآوري 
 سؤاالتهمراه، اطالعات جمعیت شناختی و  نامهبخشسه  در. پرسشنامه اشدبیماطالعات در این پژوهش پرسشنامه  یآورجمعابزار 

پرسشنامه و  لهیوسبه. در بخش اول تحت عنوان نامه همراه، عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات اختصاصی تنظیم گردید

بخش جمعیت شناختی شامل سؤاالت در مورد مشخصات  در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد. دهندگانپاسخضرورت همکاری صمیمانه 

تغیرهای مدر مورد اختصاصی  سؤاالت نیز شامل. آخرین بخش باشدیم میزان تحصیالتو سابقه کار ، سناز قبیل جنسیت،  دهندگانپاسخعمومی 

به  یابیدست و  (،1669)ز و کولتر در سال رابین( برگرفته از پرسشنامه سؤال 22)شامل  کارآفرینی یهامؤلفه سؤاالت. استمستقل و وابسته 

 طیف مورداستفادهمقیاس سوال( می باشد.  22و نهایتا عملکرد شرکت ) باشدیم (1063الجبری )( بر گرفته از سؤال 03)  یرقابت تیمز

از  بر این اساس. کندیمموافق استفاده ، موافق و کامالً نظریب خاص از مبنای کامالً مخالف، مخالف، طوربهلیکرت است. این مقیاس ی ادرجهپنج

 پرسشنامه پاسخ دهند. سؤاالتلیکرت، به  یانقطهاعضای نمونه آماری درخواست گردید تا بر اساس مقیاس پنج 
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 تحليل آماري يهاروش
ه اسمیرنوف پرداخت –موگوروف آزمون کل یریکارگبهبا  هادادهدر اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع  هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

افزارهای نرم ازیکی ، 8.8لیزرل افزار از نرمآزمون مدل پژوهش  منظوربهسپس . اختصاص داردروایی و پایایی پرسشنامه به ارزیابی گام بعد . شودیم

های غیرقابل مشاهده ای از سازهیك ساختار علی خاص بین مجموعه 7مدل معادالت ساختاری است. شدهاستفاده ساختاری معادالت سازیمدل

ند کاست. یك مدل معادالت ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یك مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می

ودن ب قبولقابلتوان طریق این روش میاز کند. گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف میو یك مدل اندازه

  و آزمایشی آزمود. یشیرآزمایغهای همبستگی، های خاص با استفاده از دادههای نظری را در جامعهمدل
 

 یافته هاي پژوهش

 دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو

 است. شدهدادهنشان  1در جدول  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو لیوتحلهیتجز
 

 جمعيت شناختی اعضاي نمونه يهایژگیو: 1جدول 
 

 درصد طبقات جمعیت شناختی هایویژگی

 جنسیت
 0/58 مرد

 7/41 زن

 سن

 10.1 سال 25کمتر از 

 42.4 سال 05تا  25

 25.0 سال 45تا  05

 16.2 سال 45بیشتر از 

 تحصیالت

 16 ترپاییندیپلم و 

 03.0 کاردانی

 01.2 کارشناسی

 16.5 د و باالترکارشناسی ارش

 سابقه کار

 24.2 سال 5کمتر از 

 45.0 سال 13تا  5بین 

 18.7 سال 23تا  11بین 

 11.5 سال 23بیشتر از 

 

 25. از طرفی افراد باشندیمزن  هاآندرصد از  7/41مرد و  دهندگانپاسخدرصد از  0/58است،  شدهدادهنشان  2که در جدول  طورهمان

اند. افراد را تشکیل داده دهندگانپاسخدرصد کمترین بخش  1/10سال با  25از  کمتر باسنبیشترین و همچنین افراد  درصد 4/42سال با  05تا 

درصد کمترین بخش  5/16با کارشناسی ارشد و باالتر درصد بیشترین و افراد با مدرک تحصیلی  2/01با مدرک تحصیلی کارشناسی با 

 است.درصد  5/11سال  با  23بیشتر از درصد و کمترین  0/45سال با  13تا  5بین  سابقه کاریبیشترین  تاًینها. داندادهرا تشکیل  دهندگانپاسخ

 

 (K) اسميرنوف –آزمون کولموگروف 

خته ااسمیرنوف پرد –آزمون کلموگوروف  یریکارگبهبا  هادادهدر اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع  هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

در مورد نرمال بودن  شدهمطرحادعای  دهندهنشاندر این آزمون، فرض صفر است.  مشاهدهقابل این آزموننتایج  2در جدول شماره . شودیم

 .است هادادهتوزیع 

 

 

                                                           
7 Structural Equation Model 
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 اسميرنوف-آزمون کولموگروف: 2ل جدو
 

  

 

 

 

 

این متغیرها  یداریمعنسطح  چراکهکنند؛ که تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی می دهندیمنشان  2در جدول  آمدهدستبهنتایج 

ط ی مرتبهاروشاجرای  منظوربهبا توجه به نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها،  . بنابراینشودینمرد  هاآناست و فرض صفر برای  %5از  تربزرگ

 .شد استفاده LISREL افزارنرماز  ی معادالت ساختاریسازمدلبه 

 

 و پایایی سنجش روایی سازه، تشخيصی و همگرا
تحلیل  ، از آزموناندشدهلیتشکمؤلفه( ) بُعدقیق از چند توجه به اینکه متغیرهای تح روایی پرسشنامه بابررسی  منظوربهدر این پژوهش 

 0است. و برای پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج مربوط به آلفای کرونباخ در جدول شماره  شدهگرفتهی بهره دییتأعاملی 

 است. مشاهدهقابل
 

 هاها و ضرایب آلفاي کرونباخ آنههاي سنجش، منابع استخراج گوی: متغيرها، تعداد گویه1جدول 
 

 

 

 

 

 

باخ آن ی کرونباشد. در صورتی یك پرسشنامه پایاست که مقدار آلفاضریب همبستگی آلفای کرونباخ، یك مقدار بین صفر و یك می

پرسشنامه  1باشد. که طبق جدول تر باشد پرسشنامه از پایایی باالتری برخوردار مینزدیك 1باشد و هرچه این مقدار به عدد  7/3از مقدار  تربزرگ

 .باشدیماز پایایی الزم برخوردار 

 

 آزمون مدل پژوهش
ها برای پاسخ بدین پرسش است که ساختاری است. این شاخص سازی معادالتترین مراحل تحلیل مدلهای برازش مدل از مهمشاخص

، df 2χ ،921/2 /از:  اندعبارتی برازندگی الگو هاشاخصمقادیر و کند یا خیر. ها، مدل مفهومی پژوهش را تأیید میبا داده شده بازنماییآیا مدل 

(، CFI) افتهیلیتعدشاخص برازش  349/3(، RMSEA) ، شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد65/3، (GFI)ش شاخص نیکویی براز

شاخص نیکویی ، 69/3(؛ IFI) شاخص برازندگی فزاینده ،63/3(؛ NNFI)، شاخص برازندگی ترم نشده 64/3 ، شاخص برازندگی ترم شده67/3

 برازندگی خوبی برخوردار است.، این مدل از 4، ارزیابی شدند.. با توجه به اعداد مربوط به جدول 76/3(؛ AGFI) افتهیلیتعدبرازش 
 

 محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش: 4جدول شماره 
 

 شدهمحاسبهمقدار  برازش خوب معادل فارسی شاخص برازندگی

P-value داریسطح معنی P < 35/3 33/3 

/ df 2χ 3 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی/ df ≤  2≤ χ 0 921/2 

8RMSEA 3 یانگین مربعات خطای برآوردریشه م ≤ RMSEA ≤ 35/3 349/3 

6GFI 65/3 شاخص نیکویی برازش ≤ GFI ≤ 1 65/3 

                                                           
8 Root Mean Square Error Of Approximation 
9 Goodness Of Fit Index 

 نتیجه آزمون سطح معناداری K-Sی آزمون آماره متغیر

 نرمال 379/3 215/1 کارآفرینی

 نرمال 356/3 395/1 دستیابی به مزیت رقابتی

 نرمال 194/3 370/1 عملکرد شرکت

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت پرسشنامه

 705/3 22 کارآفرینی

 832/3 03 دستیابی به مزیت رقابتی

 822/3 22 عملکرد شرکت
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13AGFI  65/3 شدهاصالحشاخص نیکویی برازش ≤ AGFI ≤ 1 76/3 

11IFI 65/3 شاخص برازندگی فزاینده ≤ IFI ≤ 1 69/3 
12NFI 65/3 شاخص برازش هنجار شده ≤ IFI ≤ 1 64/3 

10NNFI 65/3 شاخص برازش هنجار نشده ≤ IFI ≤ 1 63/3 

CFI 65/3 ایشاخص برازش مقایسه ≤ CFI ≤ 1 67/3 

 

ی، ساختاری و مدل کلی، ریگاندازهی برازش و کیفیت مدل هاشاخصی و بررسی دییتأتحلیل عاملی ی هاداده پس از استخراج اکنون

 5در جدول شماره  8.8 لیزرل افزارنرمی پژوهش بر مبنای مدل ساختاری با هاهیفرضی اصلی پژوهش را آزمود نتایج آزمون هاهیفرض توانیم

 است. شدهدادهنشان 
 

 ي پژوهشهاهيفرض : نتایج آزمون5جدول شماره 
 

 

دارد. بنابراین  دستیابی به مزیت رقابتیبر  91/3تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  کارآفرینینتایج به دست آمده نشان داد که 

راین فرضیه دارد. بناب عملکرد شرکتبر  72/3تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  و همچنین کارآفرینیفرضیه اول مورد تأیید قرار گرفت. 

بر عملکرد شرکت دارد. که فرضیه  84/3و نهایتا دستیابی به مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد دوم مورد تأیید قرار گرفت. 

 سوم نیز مورد تایید قرار می گیرد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Adjusted Goodness Of Fit Index 
11 INCREMENTAL FIT INDEX 
12 NORMAL FIT INDEX 
13 NON-NORMAL FIT INDEX  

 سطح معناداری آماره تی استیودنت ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

1H 35/3کمتر از  26/7 91/3 دست یابی به مزیت رقابتی کارآفرینی 

2H 35/3کمتر از  81/4 72/3 عملکرد شرکت کارآفرینی 

3H 35/3 از کمتر 12/14 84/3 عملکرد شرکت دست یابی به مزیت رقابتی 
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 بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

 یرکت هاو عملکرد ش یرقابت تیبه مز یابیبر دست  ینیکارآفر ریتاث یهش بررسگفته شد، هدف اصلی این پژو نیازاشیگونه که پهمان

به دست  1014آبان سال  15 خیشرکت در تار نیا. است بیمهدر زمینه  شرکت دولتی ایرانیتنها بیمه ایران . باشدیم لیدر استان اردب رانیا مهیب

بود و سهامداران آن از سه نفر  یدر ظاهر خصوص رانیا مهیاست. بکرده تیآغاز به فعال یرانیا مهیشرکت ب نیان نخستاکبر داور و به عنو یعل

به عنوان  57انقالب  یروزیشرکت تا قبل از پ نی. اشدیمحسوب م یشرکت دولت كیشده بود اما در عمل  لیتشک هیو وزارت مال یقیاشخاص حق

 یندگیشعبه و نما 12در داخل کشور و  یندگینما 0773شعبه و  235از  شیبا ب رانیا مهیاکنون ب. همکردیم تیفعال یدولت مهیتنها شرکت ب

 است. رانیدر ا مهیشرکت ب نیدر خارج از کشور بزرگتر

رینی و کارآف داری بین متغیر؛ آماره معنیدارد یمعنادار ریتأث یرقابت تیبه مز یابیبر دست  ینیکارآفردر بررسی فرضیه اول پژوهش، 

دست  ی ونیکارآفراین است که ارتباط میان  دهندهنشان( است و 69/1( حاصل گردید که بزرگتر از مقدار )26/7برابر) یرقابت تیبه مز یابیدست 

ن اثرگذاری ( است که میزا91/3دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر )( معنی%65در سطح اطمینان) یرقابت تیبه مز یابی

 ( همسو می باشد.2318( و  مرسی و همکاران )2315دهد. که  این تحقیق با نیت کیا )را نشان می مثبت متغیر کارآفرینی بر مزیت رقابتی

 داری بین متغیر کارآفرینی و عملکرد شرکت؛ آماره معنیدارد یمعنادار ریتأث عملکرد شرکتبر  ینیکارآفردر بررسی فرضیه دوم پژوهش، 

در سطح  عملکرد شرکت ی ونیکارآفراین است که ارتباط میان  دهندهنشان( است و 69/1( حاصل گردید که بزرگتر از مقدار )72/3برابر)

( است که میزان اثرگذاری مثبت متغیر کارآفرینی بر 72/3دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر )( معنی%65اطمینان)

(، 1062(، فراهانی و همکاران )1065(، تقی زاده و فکرت در سال )1065دهد. که  این تحقیق با زارعی و همکاران )نشان می را عملکرد شرکت

( 2336) 15( و نهایتا با تحقیق گونزالز بنیتو و همکارانش2317(، جیانی رجپهیرانا، یان هوئی )2317) 14(، برنارد1063ابراهیم پور و همکاران )

 همسو می باشد.

یابی به داری بین متغیر دست؛ آماره معنیدارد یمعنادار ریتأث عملکرد شرکتبر  در بررسی فرضیه سوم پژوهش، دستیابی بر مزیت رقابتی

این است که ارتباط میان دستیابی به  دهندهنشان( است و 69/1( حاصل گردید که بزرگتر از مقدار )12/14برابر) مزیت رقابتی و عملکرد شرکت

( است که میزان 84/3دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر )( معنی%65در سطح اطمینان) عملکرد شرکت ابتی ومزیت رق

(،ابراهیم 1065دهد. که  این تحقیق با تقی زاده و فکرت در سال )را نشان می اثرگذاری مثبت متغیر دستیابی بر مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت

 ( همسو می باشد.2317) 19(، و نهایتا با تحقیق برنارد1063ن )پور و همکارا

در جمع آوری اطالعات محیط دائما در حال تغییر، بسیار کوشا باشند. چرا که یکی از  ستیبا یم مدیرانپژوهش،  یهاافتهیبا توجه به 

 در مقابله با مشکالتد. مدیران بیمه ایران می بایست راه های شاخص نمودن در میان رقبا توجه به شرایط جدید و بروز نمودن اطالعات می باش

بصورت جدی تالش نمایند . مدیران شرکتها می بایست برنامه ریزی های دقیق تری برای رسیدن به اهداف سازمانی انجام دهند و با مشارکت 

 م دهند.دادن سایر کارکنان با استفاده از تشویق و توبیخ برنامه ها را به درستی و تا انتها انجا

ستان باشد و ادر تحقیقات آتی به پژوهشگران توصیه می گردد چون تحقیق حاضر از نظر مکانی صرفاً محدود به بخش خاصی از ایران می

ای هو یا طبق ایگیری خوشهطلبد که این تحقیق با انجام یك نمونهتواند نماینده کاملی از رفتار مشتریان در کل کشور باشد. لذا میاردبیل نمی

حققین مبتواند تمامی شرکت های بیمه ایران در کشور را به عنوان جامعه آماری در نظر گیرد و این محدودیت مکانی را از بین ببرد. و نهایتا به 

 آتی پیشنهاد می شود تا این تحقیق را با در نظر گرفتن متغیرهای دیگری مثل خالقیت و نوآوری کارکنان مورد بررسی قرار دهند .
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