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 چکیده
و  ییرلمزارررا ریتلم  یرسلمه  رررسل نیلاز انجلم  ا یهدف اصل 

)مورد مطمهع  :شلرک   رر عم کرد صمدرات ینی  کمرآفرر شیررا
رمشلد   یمل نیکوچک و متوسط فعمل در عرص  صمدرات رل یهم

رلم اسلتدمدا از منلمرک مکتلون و نبلر ن ررلم  و  قیلتحق نیدر ا
معت لر   تمجلا یپژوهش هم و مقمه  هم ن یشیپ یرررس نیهمچن

رل   شیمسلتق  )رلرا ریلپلژوهش اسلتاراو و مت  یمدل مدهوم
وارست  )عم کلرد صلمدرت( در  ری( و مت ییو رمزارررا ینیمرآفرک

حمضلر  قیلدر تحق یریلروش نمون  رقرار  قیتحق یمدل مدهوم
پلن  تلم  نیر قیرودا هذا حجم نمون  تحق یط ق  ا یروش تصمدف

ندر  831 نیو ر دیررد نییپمنزدا ررارر تعداد سواالت پرسشنمم  تع
و کمرشنمسم  واحد  یارشد و کمرشنمسم  واحد رمزررمن را یاز مد
علمل در ف یرانلیو توسع  دا شرک  کوچلک و متوسلط ا قیتحق

  یو جملک آور  یل  پل  از تکمدیلررد کیعرص  صمدرات  توز
و رللم اسلتدمدا از فنللو   یرلردآور قیلتحق مزیللملورد ن یدادا هلم
رل   یو فنلو  آملمر اسلتن مط SPSS22و نر  افلزار  یدیآممرتوص

معلمدالت  یمدهیمر روشرم  AMOS  یآممر یکمک نر  افزارهم
 یآ  اسل  کل  تملمم هم حلمکی از  یمفت دیاستدمدا ررد یسمنتمر

 ریلارعلمد مت  نیرل یمعنلمدار ریک  در آنهم تلم  قیتحق یهم  یفرض
داد مورد سنجش  یقرار م یوارست  را مورد رررس ریمستق  و مت 

 .دیررد دییهم پژوهش تم  یفرض یقرار ررفت  و تممم

 کلیدي هايهواژ
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Abstract 
The main purpose of this dissertation is to investigate the 
impact of market orientation and entrepreneurial orientation 
on export performance (Case study: small and medium 
companies active in the field of export. In this study, using 
written sources and expert opinions and also reviewing the 
research background) And articles in reputable journals, the 
conceptual model of extraction research and the independent 
variable (tendency to entrepreneurship and market 
orientation) and the dependent variable (export performance) 
in the conceptual model of the research The sampling method 
in the present study is stratified random method. Fifteen times 
the number of questionnaire questions was determined and 
distributed among 138 senior managers and experts of the 
business unit and experts of the research and development 
unit of ten small and medium Iranian companies active in the 
field of export. Using descriptive statistics techniques and 
SPSS22 software and inferential statistics techniques with the 
help of AMOS statistical software using structural equation 
modeling method, the findings indicate that all research 
hypotheses in which a significant effect between the 
dimensions of the independent variable and The dependent 
variable is the case It was evaluated and all research 
hypotheses were confirmed. 
Keywords 

Tendency to entrepreneurship, innovation, market 

orientation, export performance.
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 مقدمه

 

امروزه منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یك کشور، بستتيی 
ای از نسبی به اقتصاد کشورهای دیير دارد که بته وستیله يریتان پیهیتده

شتوند  کشتورها از کاالها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط می
بیشتتری  المللی، سطح تولید خود را بتاال بترده و ستودطریق مبادالت بین

هتا کنند  آنها از طریق واردات، کاالهایی را که قادر به تولیتد آنکسب می
 نیستند، به دست آورده و از طریق صتادرات، کاالهتای تولیتدی متازاد بتر

فرستند  گرچته یتك کشتور ممکتن مصرف خود را به کشورهای دیير می
را تولیتد  است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتوانتد انتواك کتاال

کند، اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود  علت اولیه مبادالت 
المللی، در ظاهر اختالف قیمت کاال و خدمات کشتورها استت  تفتاوت بین

ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات تولید و یا تفاوت در قیمت
آنها است  تفاوت در شترایط شرایط تقاضا یا اليوی مصرف و یا ترکیبی از 

عرضه، ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، کارایی، مهتارت کتار، 
سطوح تکنولوژی تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره باشتد  بتا ایتن ،تا ، 
تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختالف قیمتت نیستت 

ط ستطح درامتدها و اليتوی بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمتدتا  توست
ها به اندازه گیرد، در ایجاد اختالف قیمتمصرف متفاوت کشورها شکل می

توانتد المللتی میتفاوت عرضه تأثیر دارد هر کشوری با شتروك مبادلته بین
عوامل تولید خود را در تولید محصوالتی به کار برد که بازده بیشتری دارند 

الملتل، مبادلته کنتد  مبتادالت بین و آنها را با محصوالت دیيتر کشتورها
مؤسسات اقتصادی با دسترسی  شود الملل میساز ایجاد تخصص بینزمینه

به بازارهای خاريی از طریق صادرات، رشد بیشتری پیدا کترده و بته ایتن 
وسیله محصوالت خود را با کیفیت بهتری به بازار داخلی و خاريی عرضته 

 (1112وهمکاران،  نیي ونيویورند  )بآکنند و سود بیشتری به دست میمی
از توسعه قرار دارد که ورود به آن  یمختلف یدر مرا،ل یهر کشور یبازارها

از توسعه که آن کشوردر آن قترار دارد، بستتيی دارد   یبازارها به مر،له ا
بنابراین شیوه ورود به هر بازار متفاوت است  بتا تويته بته دريته توستعه 

آن  هورود ختود بت یت ها متی بایستت، استترات بازار هدف، شرک یافتيی
کسب وکتار، چالشتها و  طیشدن اقتصاد و مح یکنند يهان نیبازارها را تدو
 میدهتتتد )ابراه یروی کشتتتورها قتتترار متتت شیرا در پتتت ییفرصتتتتها

از توسعه قرار دارد که  یمختلف یدر مرا،ل یهر کشور ی(بازارها1911زاده،
توستعه کته آن کشتوردر آن قترار دارد، از  یورود به آن بازارها به مر،له ا

بستيی دارد  بنابراین شیوه ورود به هر بازار متفاوت است  با تويه به دريه 
 هورود ختود بت یبازار هدف، شرکت ها می بایست، استرات  یافتيیتوسعه 

کسب وکار، چالشها  طیشدن اقتصاد و مح یکنند يهان نیآن بازارها را تدو
  (1911زاده، میدهد )ابراه یی کشورها قرار مرو شیرا در پ ییو فرصتها

بتا  ییهمستو یدر راستا ینیبه کار آفر شیو گرا ییبازار گرادر این میان، 
شود یآن سازمان ها محسوب م تیعوامل موفق نیاز مهمتر یکیبازار  ازین

نشان  یادیاز محققان بوده و در مطالعات ز یارینکته مورد قبو  بس نیو ا
-بتازار انیم یارتباط مثبت كیکه  یقاتیتحق زانیم رغمیلداده شده است  ع

 يترید یرهتایو متغ ینیبه کتارآفر شیگرا بازار محور، یهاینوآور ،ییگرا
 نیتچيونته ا نکتهیدهند؛ در متورد ا یهمهون عملکرد را نشان م قیتحق

پت وهش متا  نیتويود دارد لذا در ا یرابطه ها برقرار شده اند؛ دانش ،داقل
بر عملکرد صتادرات را در شترکت  ینیبه کارآفر شیو گرا ییابازارگر ریتاث
 میختواه یبررس یالمللنیکوچك و متوسط فعا  در عرصه صادرات ب یها

است که بهبود عملکرد شترکت  نیا قیتحق یراستا مساله اصل نیکرد در ا
خواهد بود؟ يامعه  زانیبه چه م ییگراو بازار ینیکارآفر یریگيهت ریبا تاث
کوچتك و  یخبرگان و کارشناستان شترکت هتا هیپ وهش کل نیا یآمار

با  ییخواهند بود که ضمن آشنا یالملل نیدر عرصه صادرات ب عا متوسط ف
را خواهتد  قیتبته ستواالت تحق ییپاسخيو ییمبا،ث ،وزه پ وهش، توانا

نظامنتد و  قیتتحق كیتبود تا با  میمنظور در تالش خواه نیداشت به هم
و  لیمربوط بته مقالته )استما دیيد یمد  مفهوم كیو با استفاده از یعلم

استتت کتته  نیتتا قیتتتحق یراستتتا مستتاله اصتتل نیتت( در ا1111همکتتاران ،
 زانیتشترکت هتا چته م نیبر عملکرد ا ینیبه کارآفر شیو گرا ییبازارگرا

 گذار خواهد بود؟ ریتاث

 مبانی نظري پژوهش

 یالملل نیعملکرد بازار ب

عملکرد موضتوعی اصتلی در تمتامی نظران و محققین معتقدند که صا،ب
تجزیه وتحلیل های سازمانی است وتصور، سازمانی کته شتامل ارزیتابی و 

(  مستیر توستعه و 1111اندازه گیری عملکرد نباشتد مشتکل استت)فیورر،
ها با تکامل خواسته ها، نیازها، عالیق و آمتا  بشتر همتراه تکامل سازمان

هتای ها و ماموریتتی نقشدهاست  اگرچه سازمانها درطو  زمان ایفا کنن
انتد ولتی در دوره معاصتر کتارکرد آنهتا بسیارگستترده شتد و مختلفی بوده

انتظارات از آنها بطورمداوم رو به تزاید است  توفیق در پاسخيویی به ایتن 
انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنياتنگ ، مستمر، متوثر بتین فراینتدهای 

 ازسوی دیيردر دنیای رقابتی امتروزه  سازمانی و انتظارات گفته شده است
سازمانها در هر محیطی که فعالیت نمایند، دائما  نیازمند بهبود عملکرد بوده 
و باید مقام تالش خود را يهت دستیابی به تعالی عملکترد بته کارگیرنتد  
مدیریت عملکرد سازمانی فرایندی استرات یك و يامع است کته موفقیتت 

نماید  ایتن مفهتوم کته ق بهبود عملکرد فراهم میپایدار سازمان را از طری
امروزه يایيزین ارزیابی عملکرد شده است ضمن داشتن بار مثبت نستبت 

ی متا و به مفهوم ارزیابی که اغلب با واکنش منفی مدیران بوی ه در يامعه
ی اهمیتت پترداختن بته عملکترد های ما روبروست، نشان دهنتدهسازمان

نوان یك وظیفه ی اساسی است  امروزه نقتش سازمان ازسوی مدیریت بع
های اقتصادی، ايتماعی، سیاستی و فرهنيتی سازمان در دستیابی به هدف

هتای هتای هتر يامعته را گردونتهآن چنان بريسته شده است که سازمان
ها به چنتد دلیتل از دانند  واقعیت آن است که سازمانتحقق اهداف آن می



 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (19-11) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2020, (13-21) 

 

شوند، آنها بته يامعته ختدمت وب میها محسارکان ضروری زندگی انسان
سازند تا کارهایی انجام دهیم که بدون ويود آنها از کنند ، ما را قادر میمی

کنند که آمدیم، يریانی از دانش وآگاهی ارائه میعهده ی انجام آن بر نمی
می تواند زمینه ساز در توسعه فتردی و رشتد و ستعادت بشترگردد ، بتا در 

هتا دارنتد، و نقش تاثیرهای گوناگونی که ستازماننظرگر فتن این اهمیت 
هتا و ها از يمله فرایند ، سیستمای به ابعاد مختلف آنامروزه تويه فزاینده

شود  از طرف دیيتر یابد )عملکرد( میبوی ه آن چه سازمان بدان دست می
تواند چندان اثربخش باشد  دستیابی به عملکترد برتتر و هیچ سازمانی نمی

ای که درقالب یك نظام منستجم عالی نیز بدون داشتن برنامه کسب نتایج
و یکپارچه تدوین شده و به ايرا دربیاید، بسیار دشوار خواهد  بود )داریتانی 

ای است کته ستازمان (  مقصود از عملکرد سازمانی، شیوه1931و دیيران،
 .بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد

 سنجش عملکرد يبرا ییارهایمع

 ،یعملکترد در ستطوح فترد یخرويت دیتعملکرد با یارهایمع نییتع یبرا
 یبترا یریتمشتخص شتود  و ستپا وا،تد انتدازه گ یو سازمان یندیفرا

تناستب  تیتو در نها تیتفیک ایت تیمشخص شود مثال  زمان، کم یخروي
  شود دییتا دیوا،دها با

 :دیکرد باعمل یارهایهمانطور که آرمسترانگ عنوان کرده است مع

مهم بتوده و  یکه از نظر سازمان كیو اهداف استرات  ارهایبا مع -
 برند، مرتبط باشد  یم شیعملکرد کسب و کار را پ

 گروه ها و افراد مورد نظر مرتبط باشند  ییبا اهداف و پاسخيو -

شتده و  فیتتوانند به وضوح تعر یکه م ییدستاوردها و رفتارها -
 یریتقابتل انتدازه گ یهتا یويارائه نمود و خر لیآنها دل یبرا

 تمرکز داشته باشند 

در دسترس  یریاندازه گ یکه به عنوان مبنا یمدارک ایداده ها  -
 هستند را نشان دهد 

ارائه دهند که ،د انتظارات برآورده  یقابل اثبات باشند، اطالعات -
  دینما دییشده را تا

ا بته داده هت یو دسترس یابیتا ،د امکان در انطباق با هدف ارز -
 باشند  قیدق

 بازخور و اقدام ارائه دهند  یمعتبر برا یمبنا -

کته  یعملکترد را بته گونته ا یدیتيامع باشند و تمام ابعاد کل -
تحتت پوشتش  رنتد،یدر دسترس قرار گ ارهایاز مع یامجموعه

عملکترد متوثر  "داشتته  انیتقرار دهند و همانيونه که والترز ب
 ینمت یریتوزه انتدازه گ، كی) بريسته( در جیصرفا  با ارائه نتا

مورد  ارها،یتمام مع دربخش  تیشود، بلکه با ارائه عملکرد رضا
   "ردیگیقرار م یریاندازه گ

 

 کسب و کار( جادی)اینیکارآفر

نماید گیری راهبردی است که منعکا میگرایش به کارآفرینی، یك يهت
هتای چيونه یك شرکت صورت سازمان یافته تالش می کنتد تتا فرصتت

برداری قرار دهد  آن، ينبه از فرآینتد کتارآفرینی ر را کشف و مورد بهرهبازا
هتای هتا، عملکردهتا، و ستبكدهد برای اینکته آن بته روشرا نشان می

بترداری قترار داده تتا تصمیم گیری مرتبط است کته متدیران متورد بهتره
 ( 1111)راش و همکاران،.کارآفرینانه عمل نمایند

منتظر ، کتارآفرینکته استت آن شتد، مبتینارائه نیاز کتارآفری که تعاریفی
 صحیح   او خود با شناختنیست دولت ازطرف و ایجاد شغل گذاریسرمایه

و بتا  نمتوده را فتراهم راکتد امکانتاتی هایسرمایه از از فرصتها و استفاده
او تنهتا  نمایتد میرا عملی خویش ، ایدةمنابع مناسبو مدیریت سازماندهی

 غیردولتتی در بختش ،دولتت اتکاء بته بدون شود، بلکهنمیشاغل خودش
در تولیتد  مهمی نقش برآن آفریند و عالوهمی نیز شغل دیيری تعداد برای
 نیتاز بته بتدون بیکتاری نتر  کاهش امر سبب دارد  این« مولد اشتغا »و

توانتد بتا میدولت گتردد  البتتهمی  ایجاد اشتغا برای دولت گذاریسرمایه
و  را شدت کارآفرینان ، ،رکتمناسب سیاستهای و پیيیری تسهیالت ارائه
  ( 1111آرنیوس، و )کواالیننبخشد شتاب

 :شش عامل کلیدی در مورد کارآفرینی ويود دارد که عبارتند از

 شناخت هدف  1

 داشتن افق  1

 های ذهنیبکارگیری خالقیت  9

 پذیر بودنو يامعه گرايامعه  4

 پذیر بودنشهامت، ابتکار، امیدوار و ریسك  1

هتتتا و بینانتتته برختتتورد کتتتردن بتتتا تفتتتاوت بتتتین خالقیتواقع  6
 ( 1911)عالءفر،هافرصت

کارآفرینی می تواند بعنوان مشخصه مدیران و مالکان کستب و بطور کلی 
ر کارهای فردی تعریف شود که در آن کارآفرین با توسعه واکنش های نوآو
به مصاف عدم اطمینان محیطی می رود  یکی از دیدگاه های مهمتی کته 

 گیتریيهتفرایند کارآفرینی را به استرات ی های سازمان پیوند می دهد، 
بر اساس این دیدگاه، هر سازمان می تواند در طیفتی، از   کارآفرینی است 

 زاده و )عبتاسمنفعل یتا محافظته کتار تتا فعتا  یتا کتارآفرین قترار گیرد
زمانی کته ستازمان فعتا  استت، در استترات ی هتای (  1911همکارانش،

سازمانی اش، نوآوری، ابتکار عمل و پیشتازی و نیز ریستك پتذیری را در 
 نظر می گیرد و در مقایسه با ستازمان هتای منفعتل، تأکیتد بیشتتری بتر

  شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها می کند
 ییبازارگرا-1-9

-توان بته عنتوان يستتجوی پیوستته اطالعتات مرايعتهایی را میبازارگر

کنندگان، به منظور شناسایی تقاضای بازار و ارائه راهکار برای مشتریان در 
یك تغییر و به طریقی رضایتبخش، از طریق خلق و انتقا  ارزش ختدمات 
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 و محصوالت ارائه شده يهت بهبود عملکرد سازمانی، تعریف کرد   

 ( 1113و همکاران ،) يویلیو کسر 
 

 اهداف  و سواالت پژوهشی
 :پ وهش اهداف -

  صادرات عملکرد بر بررسی تاثیر بازارگرایی  1

 صادرات عملکرد بر کارآفرینی به بررسی تاثیر گرایش  1

  صادرات عملکرد بر کنشی بررسی تاثیر پیش  9

 هتای شترکت صتادرات عملکترد بر پذیریبررسی تاثیر ریسك  4

  متوسط و کوچك

 و کوچك های شرکت صادراتی عملکرد بر ثیر نوآوریبررسی تا  1

  متوسط

 :فرضیات پژوهش 
 دارد   یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تاث یی  بازارگرا1 هیفرض

 دارد  یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تاث ینیبه کارآفر شی  گرا1 هیفرض

 دارد  یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تاث یکنش شی: پ9 هیفرض

کوچتك و  یبتر عملکترد صتادرات شترکت هتا یرپتذیسكی: ر4 هیفرض

 دارد  یمعنادار ریمتوسط تاث

 ریکوچك و متوسط تاث یشرکت ها یبر عملکرد صادرات ی: نوآور1 هیفرض

 دارد یمعنادار

 روش شناسی پژوهش 
این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقتات از نظتر هتدف یتك تحقیتق 

 است حقیق همبستيی تکاربردی و از نظر روش و متد نیز یك 
ارشد و کارشناسان  رانیمد ینفر 131مجموعه  قیتحق نیا یيامعه آمار
و توسعه ده شترکت کوچتك و  قیو کارشناسان وا،د تحق یوا،د بازرگان
در  یریتروش نمونته گباشتد  یفعا  در عرصه صادرات م یرانیمتوسط ا

 یم قیلذا ،جم نمونه تحقبوده و  یطبقه ا ی،اضر روش تصادف قیتحق

پنج تا پانزده برابر تعداد سواالت پرسشنامه باشد که برابتر بتا  نیب ستیبا
گیتری متغیرهتای تحقیتق از   يهتت انتدازه باشد ینفر م 193( 6*19)

پرسشنامه استفاده شد  برای باال بردن صحت و دقت پرسشنامه روایتی و 
 ییرواپایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت  برای سنجش روایی از 

 یآلفتا بیپرسشنامه هتا ضتر ییایسنجش پا یسازه برا ییو روا یصور
ابتزار پت وهش در  ییایتپا یبررس جینتا  کرونبا  مورد محاسبه قرارگرفت

 باشد  ی( قابل مشاهده م1يدو  )

 ییایپا.1 جدول  
 آلفاي ضریب بعد متغیر

 کرونباخ

وضعیت 

 پایایی

گرایش به 
 کارآفرینی

پایایی قابل  1.224 
 بو ق

پایایی قابل  1.231 پیش کنشی
 قبو 

پایایی قابل  1.219 ریسك پذیری
 قبو 

 پایایی باال 1.311 نوآوری

 پایایی باال 1.314 - بازاریابی گرایش
 پایایی باال 1.331 - صادراتعملکرد 

 
يدو  باال مشخص است میزان ضرایب آلفای  هایهمان طور که از داده

استت کته از اعتبتار  2/1موارد بزرگتر از  یر تمامکرونبا  محاسبه شده د
 باالی پرسشنامه ،کایت دارد 

 تحلیل داده ها و یافته ها

ها الزم است تا از وضعیت نرمتا  قبل از وارد شدن به مر،له آزمون فرض
بودن داده ها اطالك ،اصل شود تا براساس نرما  بودن یا نبودن آنها نتوك 

   آزمون مورد استفاده مشخص شود
 یدگیو کشت یداده هتا، از آزمتون چتولي عیتنرما  بودن توز یبررس یبرا

 عیتعتدم تقتارن تتابع توز ایتاز تقتارن  یاریمع  یشود  چولي یاستفاده م
 عیتتوز كیت یصفر و بترا یکامال  متقارن چولي عیتوز كی ی  براباشدیم

 عیتتوز یمثبتت و بترا یباالتر چولي ریبه سمت مقاد یدگینامتقارن با کش
 استت یمنفت یکوچکتر مقدار چولي ریبه سمت مقاد یدگیبا کش ارنمتقنا

 

 یدگیو کش یآزمون چولگ جینتا .2 جدول





 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (19-11) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2020, (13-21) 

 

 کشیدگی چولگی پذیرمتغیر مشاهده متغیر پنهان

گتتتتترایش بتتتتته 
 کارآفرینی

V10 .245 -.560 

V11 -.075 -.323 

V12 -.278 -.731 

V13 .157 -.499 

V14 .107 -.870 

V6 .270 -.238 

V7 .110 -.184 

V8 -.035 -.694 

V9 -.050 -.853 

V1 -.150 -.377 

V2 .022 -.981 

V3 .325 -.719 

V4 .221 -.607 

V5 .427 -.710 

 V15 .130 -.598 بازارگرایی

V16 .325 -.604 

V17 .176 -.822 

V18 .669 -.531 

V19 .287 -.672 

 V20 .025 -.949 صادراتعملکرد 

V21 .713 -.800 

V22 .146 -.819 

V23 .456 -.618 

V24 .286 -.853 

 
 

 یتمتام یداده ها برا عیتوز ،یدگیو کش یچولي ریبا تويه به مقاد
 هتایروش یتیباشتد به منظتور ستنجش روا ینرما  مت رهایمتغ

 نکتهیپت وهش بتا تويته بته ا نیتويتود دارد کته در ا یگوناگون
 آزمتون از انتد،شتده لیاز چند بُعد)مؤلفه( تشکپ وهش  یرهایمتغ
ها،  هیفرض یدر بررس استبهره گرفته شده  یدییتا یعامل لتحلی

)نسبت  یبحران بیچنانهه ضر ون،یبا تويه به يدو  اوزان رگرس
 1.16استتاندارد( بزرگتتر از  یاستتاندارد و خطتا ریغ بیضر نیب

دار استت   یمعنت نتانیاطم %11بتا  ریدو متغ نیب یباشد، رابطه 
 -pتتوان از  یروابتط مت یدار یچك کردن معنت یبرا نیهمهن

value   یبود رابطه  1.11مقدار کوچکتر از  نیا اگراستفاده کرد 
 میتصتورت  نتوانستته ا نیتا ریدار است در غ یمعن ریدو متغ نیب

  میکن دایپ نانیاطم %11با  یدار یمعن یرابطه 

 
 نیپژوهش در حالت تخم  يرمدل معادالت ساختا .2شکل

 استاندارد

 اول و دوم يها هیفرض یبررس يبرا یونیرگرس بیضرا .4جدول
متغی  ر 

 مستقل

متغی  ر 

 وابسته

ضریب 

غی    ر 

استاندا

 رد
Esti

mate 

خط  اي 

استاندا

 رد
S.E. 

ضریب 

استاندا

 رد
S.R.

W 

ض  ر

ی  ب 

بحرا

 نی
C.R 

P- 

val

ue 

نتیج

ه 

آزم  و

 ن

بتتتازارگرا
 یی

عملکتترد
 صادرات

1.211 1.111 1.3 6.92
1 

1.11
1 

 تائید

 گتترایش
 بتتتتتتته
کتتارآفرین

 ی

 عملکتترد
 صادرات

1.132 1.139 1.12 1.11
9 

1.11
1 

 تائید

  گیريبحث و نتیجه

 ینیبه کارآفر شیگرا ریابعاد متغ ریتاث زانیماولویت بندی  منظور به
، ابتدا معناداری آنها مورد بررسی قرار می گیترد بر عملکرد صادرات

  ردگییقرار م بندیتیعوامل مريع اولو از كیهر  ریمسو ضریب 
 دارد  یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تاث یی  بازارگرا1 هیفرض
بر عملکرد صادرات  ییبازارگرا یرهایمتغ نیروابط ب یبحران بیضر
 p- value ریمقتاد نیباشتد، همهنت یمت 1.16( بزرگتر از 6.921)

 نانیها با اطم ریدو دسته از متغ نیا نیاست، لذا ب 1.11کوچکتر از 
 1 یاصتل هیفرضت بیتترت نیويتود دارد  بتد یرابطه معنادار 11%

،اصتل  یها افتهیدهد که  یج نشان میگردد  نتایم دیپ وهش تائ
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( و مت ده مطلتق و 1111و همکتاران) یپت وهش بتا ستورم نیاز ا
دارد   همختوانی انتد،داشته انی( در مطالعات خود ب1911همکاران )

( در صتورت ثابتت 1.211استتاندارد ) ریغ بیه ضربا تويه ب تاینها
 ا،تدو كیتکه با  گرددیم یرگیجهینت نینهنیعوامل؛ ا ریبودن سا

 شیوا،تد افتزا 1.211 زیعملکرد صادرات ن ،ییدر بازارگرا شیافزا
  ابدی یم

 یمعنتادار ریبر عملکرد صادرات تاث ینیبه کارآفر شی  گرا1هیفرض
 دارد 
بتر  ینیبته کتارآفر شیگترا یرهتایغمت نیروابط بت یبحران بیضر

 نیباشتد، همهنت یمت 1.16( بزرگتتر از 1.119عملکرد صتادرات )
دو دستته از  نیا نیاست، لذا ب 1.11کوچکتر از  p- value ریمقاد
 بیتترت نیويود دارد بتد یرابطه معنادار %11 نانیها با اطم ریمتغ
دهتد کته  ینشان مت جی  نتاگرددیم دیپ وهش تائ 1 یاصل هیفرض
(، 1111و همکتاران) یپ وهش بتا ستورم نی،اصل از ا یها افتهی
( در 1916و همکتاران ) ی( و فشارک1112و همکاران) نیي ونيویب

بتا تويته بته  تتایدارد  نها یداشته اند، همختوان انیمطالعات خود ب
عوامتل؛  ری( در صورت ثابت بودن سا1.132استاندارد ) ریغ بیضر
 شیدر گرا شیوا،د افزا كیبا  گردد که یم یریگ جهینت نینهنیا

  ابدی یم شیوا،د افزا 1.132عملکرد صادرات  ،ینیبه کارآفر

 دارد  یمعنادار ریبر عملکرد صادرات تاث یکنش شی: پ9 هیفرض
 نیاستت و همهنت 1.11( کمتتر از 1.141آزمتون ) یمقدار معنادار

و  یکنشت شیپت نیباشد پا ب یم 1.16( بزرگتر از 1.119) tآماره 
 هیفرضت بیتترت نیويود دارد  بد ید صادرات رابطه معنادارعملکر
،اصتل  یها افتهیدهد که  ینشان م جیشود  نتا یم دیتائ 1 یفرع
هاچته ستو  ی( و ا،مد1111)نو همکارا یپ وهش با سورم نیاز ا
بتا  تتایدارد  نها یداشته اند، همخوان انی( در مطالعات خود ب1913)

 یریتگ جتهینت نینهنتیباشد، ا یم 1.121بتا  بیتويه به آنکه ضر
عملکرد صادرات  ،یکنش شیدر پ شیوا،د افزا كیگردد که با  یم

 .ابدییوا،د ارتقا م 1.121

کوچك و  یبر عملکرد صادرات شرکت ها یرپذیسكیر :4 هیفرض
 دارد    یمعنادار ریمتوسط تاث

 نیاستت و همهنت 1.11( کمتتر از 1.111آزمتون ) یمقدار معنادار
و  یرپذیسكیر نیباشد پا ب یم 1.16( بزرگتر از 1.136) tآماره 

 هیفرضت بیتترت نیويود دارد   بد یعملکرد صادرات رابطه معنادار
،اصتل  یها افتهیدهد که  ینشان م جیشود  نتا یم دیتائ 1 یفرع
و  لی(، استتما1111)ارانو همکتت یپتت وهش بتتا ستتورم نیتتاز ا

داشته  انیب( در مطالعات خود 1913) ی( و خدابخش1111همکاران)
-یمت 1.114بتتا  بیبا تويه به آنکه ضر تایدارد  نها یاند، همخوان

در  شیوا،تد افتزا كیگردد که با  یم یریگ جهینت نینهنیا باشد،
 ابدی یوا،د ارتقا م 1.114عملکرد صادرات  ،یریپذ سكیر

کوچتك و  یشترکت هتا یبر عملکترد صتادرات ی: نوآور1 هیفرض
  دارد   یمعنادار ریمتوسط تاث

 نیاستت و همهنت 1.11( کمتتر از 1.111آزمتون ) یمقدار معنادار
و  ینتوآور نیباشتد پتا بت یمت 1.16( بزرگتتر از 1.342) tآماره 

 هیفرضت بیتترت نیويود دارد  بد یعملکرد صادرات رابطه معنادار
،اصتل  یها افتهیدهد که  ینشان م جیشود  نتا یم دیتائ 9 یفرع
و همکتاران  لی(، استما1111ن)و همکارا یپ وهش با سورم نیاز ا
 انیت( در مطالعتات ختود ب1911( و م ده مطلق و همکاران)1111)

 1.141بتتا  بیبا تويه به آنکه ضر تایدارد  نها یداشته اند، همخوان
 شیوا،تد افتزا كیگردد که با یم یریگ جهینت نینهنیباشد، ا یم

  ابدی یوا،د ارتقا م 1.141عملکرد صادرات  ،یدر نوآور
 گریکدیبر  رهایمتغ ریتاث زانیم يبند تیاولو.6دولج

 میزان تاثیر متغیر وابسته ابعاد متغیر مستقل ردیف
  نوآوری 1

 عملکرد صادرات
1.141 

 1.134 پذیریریسك 1

 1.121 کنشیپیش 9

 پیشنهادات

کوچتك و متوستط فعتا  در عرصته  یارشتد شترکت هتا رانیمد
  هیتتويته و ستیبا یعه پ وهش، ممورد مطال ،یالملل نیصادرات ب

 داشته باشند: ریبه موارد ز یا

تالش گردد تا به فرهنگ غالتب در کستب و کتار کته  -
را دارد  انیمشتر یباالتر برا یمداوم ارزش ها نیبه تام لیتما

 تويه شود 
در يهتتت  یتتتالش گتتردد تتتا اقتتدامات اساستت همتتواره -

  ردیبازار صورت گ یبه تقاضا ییپاسخيو
 یش گردد تتا شترکت پتروژه هتا و اقتداماتتال همواره -

 تیترا به عنتوان اولو یابیبازار  یبه داده ها ییيهت پاسخيو
 مد نظر قرار دهد 

و  یيهتت گتردآور یکارکنتان ایشود تا دپارتمان  تويه -
 پرداختن به اطالعات بازار گماشته شوند 

به صورت فعاالنته بته دنبتا   ستیبا یارشد م تیریمد -
 باشد  یالملل نیب یندگان در بازارهاکن نیارتباط با تام
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به صورت فعاالنته بته دنبتا   ستیبا یارشد م تیریمد -
 باشد  یالملل نیب یدر بازارها انیارتباط با مشتر

در  دیترا يهتت بازد یزمتان دیتارشد همواره  با رانیمد -
بهتر است به صورت  نیو همهن ندیاز شرکت صرف نما رونیب

  ندیکنتر  نمارا  یصادرات یمرتبروند بازارها
به مرايعان و بازار  یدیشود تا همواره خدمات يد یسع -

 عرضه شود 
و  قیتيهت انجام تحق یگردد تا شرکت منابع مال تويه -

 کارکنان قرار دهد  اریدر اخت دیيد یپروژه ها

همواره اقدامات شرکت برای ورود بته بتازار هتای بتین  -
  ردیالمللی مورد تويه قرار گ

تعتداد شتعبات و نماینتدگی هتای   تويه شود تا همواره -
 کند  دایپ شیشرکت افزا

سهم بازار شرکت در داخل و ختار   زانیشود تا م تويه -
 کند  دایپ افتهی شیافزا
فتروش شترکت بته دلیتل رشتد  زانیتشود تتا م تويه -

 کند  دایپ شیصادرات افزا
 کند  دایپ شیسود شرکت افزا زانیشود تا م تويه -

تجتارت  یهتا شتياهینما مرتبتا در د،یتارشتد با رانیمد -
تويه داشته باشند تتا  نیو همهن ندیشرکت نما ی/ خاريیمحل

 یبازارهتا سكیدر يهت بهره برداری از ر یچشم انداز مشترک
 داشته باشند   یخاري
در  یریپذ سكیر یفرصت ها یبرا دیارشد  با تیریمد -

 خار ، ارزش قائل باشند 
از  شتتریب یخاري ینسبت به فرصتها دیارشد با تیریمد -
 متمرکز باشند   یخاري یها سكیر

در خصوص  یرگی¬میدر هنيام تصم دیارشد با تیریمد -
 یها سكیهمواره ر ،یالملل نیب یها اتیعمل ریسا ایصادرات 

  ندیبالقوه را تحمل نما

ارائته ختدمات  نتدیشود تا شترکت همتواره در فرا یسع -
 را بويود آورد  یراتییتغ
امتور  یايرا دیيد یشود تا شرکت همواره روشها یسع -

 یرا متورد مطالعته قترارداده و ستع بیرق یشرکت ها یشرکت
 با آنها ارائه دهد  سهیرا در مقا یبهتر یتا روشها دینما
 ستتمیاداره بهتتر شترکت، س یشود تا همواره برا یسع -
 ستمیيذب،استخدام وس یها ستمی)مانند سیتیریمد نینو یها
 ( استفاده گردد یابیارز دیيد یها

 نتدیدر محصتو / ختدمت و فرآ یگردد تا نوآور تالش -
 بازار باشد  یمنطبق بر اطالعات هوشمند
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