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 و کارآفرینی رویکرد با صادراتی عملکرد و نامشهود منابع پیوند دادن تأثیر بررسی 

 پویا های قابلیت

 

 1مسیح مقری

                     

 :چکیده

 
 درتأثیر پیوند دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویا  بررسی این تحقیق هدف

کلیة صادرکنندگان صنعت آماری این  پژوهش،  جامعهو  است صنعت پوشاک استان خراسان رضوی  گانصادرکنند

پرسشنامه چاپ و در بین   131در این تحقیق برای انتخاب نمونه، تعداد می باشد. پوشاک در استان خراسان رضوی

( به صورت تصادفی طبقه ای کلیة صادرکنندگان صنعت پوشاک در خراسان رضوی )سرخس، نیشابور، دوغارون و مشهد

که  باشد( می 9112مقاله بیس )پائوالمونتیرو و همکاران  ترجمه  ابزار سنجش داده های این پژوهش، .پخش گردید

روایی آن به روش روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با روش کرونباخ تایید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از 

ت ساختاری استااده شد. نتای  تحقیق نشان می دهد به طور کلی مقادیر شاخ  های کلی رویکرد مدل سازی معادال

پیوند معنی داری  رابطةاز  حاکیو  برازش مدل اندازه گیری این پژوهش کامال از وضعیت قابل قبولی برخوردار است

گان صنعت پوشاک استان صادرکنند رد دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویا

 بود. خراسان رضوی 

 صنعت پوشاکمنابع نامشهود، عملکرد صادراتی، رویکرد کارآفرینی، قابلیت های پویا و  کلیدی: کلمات
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Investigating the effect of linking intangible resources and export 

performance with entrepreneurial approach and dynamic 

capabilities 

Abstract: 

 

The purpose of this study is to investigate the effect of linking intangible resources and export 

performance with entrepreneurial approach and dynamic capabilities in exporters of clothing 

industry in Khorasan Razavi province and the statistical population of this study is all exporters 

of clothing industry in Khorasan Razavi province. In this study, 031 questionnaires were 

printed for sample selection and distributed among all exporters of clothing industry in 

Khorasan Razavi (Sarakhs, Neishabour, Dogharun and Mashhad) in a stratified random 

manner. . The data measurement tool of this study is the translation of the base article (Paula 

Montreiro et al. 9102) whose validity was confirmed by content validity method and structural 

validity and its reliability was confirmed by Cronbach's method. Structural equation modeling 

approach was used to test the hypotheses. The results show that in general, the values of general 

indicators of fit of the measurement model of this study are quite acceptable and indicate a 

significant relationship between intangible resources and export performance with 

entrepreneurial approach and dynamic capabilities in exporters of the garment industry in the 

province. Khorasan was Razavi. 

 

Keywords: Intangible resources, export performance, entrepreneurial approach, dynamic 

capabilities and the garment industry
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 مقدمه :

ای برای رقابت پذیری شرکت  یندهآبین المللی شدن به طور فز

ها در هر اندازه ای )کوچک، متوسط و بزرگ( مهم است. در این 

زمینه، صادرات یک راهبرد استراتژیک بالرای دسترسالی و تنالو  

بازارهای بین المللی برای بسیاری از شرکت ها است. کار کردن 

در بازارهای بین المللی چالش های قابل توجهی را برای شرکت 

 .می کند و نیازمنالد بهتالرین توانالایی هایشالان هسالت ها ایجاد

عملکرد در بازارهای بین المللی و به ویژه عملکالرد صالادراتی در 

مورد مطالعه قرار گرفته است  (RBV )دیدگاه مبتنی بر منابع 

که بر مالکیت منابع استراتژیک تمرکز دارد. عالوه بر این، نقالش 

ثیر آن ها بر مزیت أو ت نامشهود  استراتژیک منابع و توانایی های

رقابتی و عملکرد، در تحقیقات اخیالر مالورد تأکیالد قالرار گرفتاله 

به طور خاص، نقالش قابلیالت هالای (. 9111است )باکر و احمد، 

پویا به عنوان منبع مزیت رقابتی پایالدار، توجاله محققالان را باله 

(. 9111ووه، : 122۱خود جلب کرده اسالت )تالیس و همکالاران،

بتی پایدار، مستلزم این است که شرکت به دستیابی به مزیت رقا

راه  فرآینالدها و اسالتراتژی هالای جدیالد را مجالدداً ،طور مالداوم

اندازی کند، محصوالت جدید را راه اندازی کند، در بالازار فعالال 

باشد و تمایل باله ریسالک پالذیری بالاالیی داشالته باشالد)کوین ، 

 گرایش کارآفرینی در این مرحله حیاتی است. مادسن و(. 12۹2

منابع نامشهود با توانالایی هالای "یافته اند که ( 911۲همکاران )

پویا برای تحریک استراتژی های کالارآفرینی درون شالرکت کالار 

می کنند و یک مدل ارتباط بین منابع نامشالهود، قابلیالت هالای 

پویا و جهت گیری کارآفرینی را پیشنهاد دادند. مطالعه مدسن و 

وسط)ناسالا( نالرو ی شرکت های کوچالک و مت( 911۱دیگران )

درگیر در فعالیت های تحقیق و توسعه مورد بررسی قالرار داد و 

مطالعات اعتبارسنجی را در سایر انوا  محیط هالای  ،نویسندگان

تنظیمات کشور خواستار شده اند. ما این مدل را یک و  شرکت 

را باله طالور ( 911۱گام توسعه داده و مدل مادسن و همکاران )

قابلیت های موجود برای بازارهالای بالین  خاص در مورد منابع و

 المللی آزمایش می کنیم.

قابلیالت ثیر مستقیم منالابع نامشالهود، أهدف این مقاله، بررسی ت

می باشد. باله  یکارآفرینی بر عملکرد صادراترویکرد پویا و های 

طور خاص، ما بر منابع اطالعاتی، ارتباطی و قابلیت های پویالای 

ادگیری و پاسخ به یک محیط به سرعت ادغام و بازتولید منابع، ی

در حال تغییر تمرکز می کنیم. عالوه بر این، ما هالم چنالین بالر 

این موضو  تمرکز می کنیم که چگونه ایالن متغیرهالا باله طالور 

 یمستقیم یا غیرمستقیم بر گرایش کارآفرینی و عملکرد صادرات

 ثیر می گذارند.أت

 جهت گیری کارآفرینی

لیت سازمانی اشاره دارد که بالر نالوآور به نگرش استراتژیک و قاب

بودن، ابتکار عمل داشتن و ریسک پذیری متمرکز است )کالوین 

خدمات  نوآور بودن به توسعه و ارائه کاالها و( . 12۹2و اسلوین ،

یا تکنولو ی نوین و بازارهای جدید اشالاره دارد. ابتکالار عمالل از 

روشهای غیرمعمالول یالا جدیالد جهالت ة طریق جستجوی فعاالن

 .دستیابی به کارآفرینی و تحقق اهداف سازمانی بدست می آیالد

ریسک پذیری به معنالی تخصالی  منالابع باله طالري هالایی کاله 

بالاال را دارد،  احتمال شکست همالراه بالا شالانس برگشالت مالالی

  .میباشد

جهت گیری کارآفرینی به مجموعاله اقالدامات و سیاسالت هالایی 

کارآفریناناله  اشاره دارد که اساس بروز تصمیمات و فعالیت های

را در شرکت ها موجب می شوند. باله همالین سالبب بسالیاری از 

راهبردی بالرای تحقالق مزیالت  محققان آن را نوعی جهت گیری

رقابتی در شرکت ها می دانند که طی آن شرکت ها با طراحالی، 

اهداف و راهبالرد هالای خالود بالر اسالاس اصالول  تدوین و اجرای

چنین جهت گیالری کارآفرینانه، به این مهم دست می یابند. هم

مدیریتی و مجمالو  رفتارهالای شالرکت  ةکارآفرینی، نوعی فلسا
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)روچ و اسالالالت کالالاله همالالالراه بالالالا ماهیالالالت کارآفرینانالالاله اسالالالت

 (. 9112همکاران،

کارآفرینی می تواند بعنوان مشخصاله مالدیران و مالکالان کسالب 

وکارهای فالردی تعریالش شالود کاله در آن کالارآفرین بالا توسالعة 

اطمینالان محیطالی مالی رود. واکنش های نوآور به مصاف عالدم 

یکی از دیدگاه های مهمی که فرایند کارآفرینی را به اسالتراتژی 

های سازمان پیوند مالی دهالد، جهالت گیالری کالارآفرینی اسالت 

( بر اساس این دیدگاه هر سازمان می توانالد 1321)عباس زاده،

در طیای، از مناعل یا محافظه کار تالا فعالال یالا کالارآفرین قالرار 

(. زمالانی کاله سالازمان فعالال اسالت، در 1،1119گیرد )لالومککین

استراتژی های سازمانی اش، نوآوری، ابتکار عمل و پیشالتازی و 

نیز ریسک پذیری را در نظر می گیرد و در مقایساله بالا سالازمان 

های مناعل، تأکید بیشتری بر شناسایی، ارزیابی و بهره بالرداری 

( معتقد اسالت سالازمان هالایی 12۹3از فرصت ها می کند. میلر)

که استراتژی جهت گیری کارآفرینی دارند، دارای ویژگی هالایی 

نظیر نوآوری در بازار و محصول، ریسک پالذیری و ابتکالار عمالل 

مالالی باشالالند کالاله ایالالن امالالر، نقالالش اصالاللی را در کسالالب جایگالالاه 

استراتژیک سازمان در محیط رقالابتی ایاالا مالی نمایالد )عبالاس 

دی در ( بطور کلی گرایش کارآفرینی یک ماهوم کلی1321زاده،

درک این است که آیا یک شرکت، فعالیالت هالای کالارآفرینی را 

 (.9،9113اتخاذ نموده یا خیر )فرانکو

اکثر مطالعات دانشگاهی، گرایش کارآفریناناله را دارای طبیعتالی 

مرکب می دانند و عناصر سه گانة کلیدی متمایز زیر را برای آن 

  .در نظر می گیرند: نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی

نوآوری شامل عالقه به ایده ها، تجربیالات جدیالد و فرآینالدهای 

خالق است که نتیجالة آن، توسالعه و ایجالاد محصالول، خالدمات 

                                                           
0Lumpkin 

  
9Franco   

جدید یا تکنولو ی های نو باشد. ریسک پالذیری باله حمایالت از 

پرو ها با وجود احتمال شکست اشالاره دارد. پیشالگامی نیالز باله 

تمالالی معنای پیش قدم شدن برای مواجهاله بالا رویالدادهای اح

آینده و فائق آمدن بر فعالیت های رقباست. لومپ کالین و دس، 

دو عنصر دیگر را نیز به عنوان عناصر جهالت گیالری کالارآفرینی 

اضافه نمودند. اولی خود مختاری یالا اسالتقالل در پیالاده سالازی 

ایده های جدید یا اقدامات مخاطره آمیز و دیگری سلطه جویی 

است که تالش می کننالد یالا رقابتی یا نگرش چالشی به رقبایی 

جایگاهشان را بهبود ببخشند یا به بازارهای جدیالد ورود کننالد. 

به طور خالصه، شرکت های کارآفرین، باله توسالعة پالرو ه هالای 

خالق و نوآور از طریق پیش بینی فرصت ها در بازار و غلباله بالر 

رقبا گرایش دارند. انتظارات این شرکت ها از اقداماتشان باالست 

طرات را نیز در نظر می گیرنالد، امالا شالرکت هالای غیالر اما مخا

کارآفرین، باله واکالنش اناعالالی، تطالابق و دوری از مخالاطره بالر 

مبنای سیاست پیروی و متابعت از رقبا تمایل دارند. باله عبالارت 

دیگر، شرکت ها بدون گرایش کارآفرینانه می ایسالتند و تماشالا 

ارآفرینی می کنند. با این وجود، طبیعت چند بعدی گالرایش کال

 (.  3،9112یک موضو  قابل بحث باقی مانده است )بنیت

 

 عملکرد صادراتی 

عملکرد صادراتی، انعکاس دهندة رفتار خالاص یالک شالرکت در 

استااده از منابع و قابلیت هایش در موقعیت بین المللی در یک 

زمان مشخ  است. عملکرد صادراتی شالرکت یکالی از شالاخ  

ی صادراتی یک شرکت در نظالر های کلیدی موفقیت فعالیت ها

گرفته می شود، که باله شالکل یالک پدیالدة گسالترده مطالعاله و 

(. عملکالرد صالادراتی، 4،9114بررسی می شود )بلسکا و اسکاسوا

موتور محرک رشد اقتصادی کشورها و نیز عنصری حیاتی برای 

                                                           
3 Benito 
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مزیت های رقابتی سازمان ها به شمار می رود. تا کنون تعریالش 

راتی ارائه نشده، زیرا تعاریش ماهومی، به واحدی از عملکرد صاد

زمینه ای که مطالعه در آن انجام گرفته بسالتگی دارد. عملکالرد 

صادراتی استراتژیک به درجه ای کاله سالازمان در دسالتیابی باله 

اهداف استراتژیک خود به درستی عمل کرده اشاره دارد و شامل 

ابتی بهبود مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار و تقویت موضالع رقال

 (.۲،9111است )تینجی و پرجاس

 زیر بعد سه گذشته، در تحقیقات ها در شرکت صادراتی عملکرد

صالادرات، رشالد صالادراتی و سالودآوری  سالطح: میشالود بررسی

صادراتی. سطح صادرات، به یک شاخ  سنتی که نشان دهندة 

اهمیت صادرات برای شرکت است اشاره دارد، در حالی که رشد 

ویا هستند و بیشتر جنبه های اقتصادی را فروش و سودآوری، پ

مد نظر قرار می دهند. میزان موفقیت یک شرکت در صادرات را 

( کارکرد 1224می توان با کارکرد صادراتی آن ارزیابی کرد. زو )

صالالادراتی را میالالزان دسالالتیابی بالاله اهالالداف، وقتالالی کالاله شالالرکت، 

محصولی را به بازار خارجی صادر می کند. محققین در سنجش 

لکرد از شاخ  های ذهنی عملکرد مانند رضالایت مشالتری، عم

وفاداری مشتری و غیره، در برخی دیگر برای سنجش عملکرد از 

 ترکیب شاخ  های عینی و ذهنی استااده شده است. 

با توجه به اینکه صادرات یک انتخاب استراتژیک بالرای شالرکت 

 است، اهداف آن می تواند بین شرکت ها، صنایع و موقعیت های

 (.9114ملی و افق های زمانی متااوت باشند )بلسکا و اسکاسوا،

 

 پویا قابلیتهای
 

 از موجی رقابتی، مزیت منبع عنوان به پویا های قابلیت ماهوم

 (6،911۱)تیس  است داشته همراه به را ها پژوهش

                                                           
5 Theingi & Purchase 
6 Teece 

 شرکتها برخی موفقیت تشریح دنبال به پویا های قابلیت دیدگاه

 و زولو (باشد. می متغیر در محیط تیرقاب مزیت به دستیابی در

 و اکتسابی الگوی یک صورت به را پویا قابلیتهای )۱،9119وینتر

 آن طریق از سازمان که کنند می تعریش جمعی فعالیت ثابت از

 روزمالره فعالیتهای عملیاتی تعدیل و ایجاد به مند نظام طور به

  .(۹،9119یابد)زولو دست باالتری اثربخشی به تا پردازد می

 طریالق از و هسالتند پویا، تکالاملی های دیگر، قابلیت عبارت به

  )همکالارانش هلاالات و یابنالد. مالی توسالعه سازمانی یادگیری

 یالک ظرفیالت را پویالا قابلیالت تعریای ماهالومی، در 911۱ (2 

 اش منابع بنیان هدفمند اصالي و گسترش خلق، برای سازمان

 بنیالان از ظالورمن اینجالا، ( در911۱، 11)هلاات اند تعریش کرده

 باله انسالانی و نامحسالوس محسالوس، منابع و ها دارایی منابع،

 یالا دارد، اختیالار در یا سازمان که باشد می هایی همراه قابلیت

 .دارد دسترسی آن به یا و است درآورده کنترل تحت

 یالک منالابع بنیالان از بخشی عنوان به نیز ها قابلیت عبارتی به

 تواننالد پویالا مالی های بلیتشوند. قا می گرفته نظر در سازمان

 دهنالد. باله تغییر شرایط به توجه با را سازمان یک منابع بنیان

 یادگیری فرآیندهای شامل قابلیتهای پویا از تعریش این عبارتی

 آن بازآرایی و نوسازی بعد در ذاتی طور به که باشد می سازمانی

 و هلاالت تعریالش (9111)11همکالارانش و سالالونکه وجوددارد.

 و ( ترکیالب9119وینتر) و زولو دیدگاه با (را911۱) همکارانش

 سالازمان یک قابلیت" نمودند تعریش چنین را پویا های قابلیت

 یا و قابلیتها دانشی، منابع هدفمند یا اصالي توسعه خلق، برای

 بخشالی اثالر بهبالود بالرای سالازمان معمالول هالای رویاله

 قابلیالت از شالمحور دان دیدگاه این (.9111سازمانی)سالونکه ،
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 و داخلالی منالابع از سالازمانها کاله دارد اشالاره این به پویا های

 فرآینالد سالازمانی، یالادگیری این از آموزند. منظور خارجی می

 کاله باعالث اسالت بهتر درک و دانش طریق از عملکردها بهبود

 ارتقا را آن و بسازند را خود دانشی های دارایی سازمانها میشود

  بخشند. 

 دارد. در وجود اصلی رویکرد دو یا،پو قابلیت ابعاد تعیین جهت

 قابلیالت همکاران و مانند تیس پژوهشگران برخی رویکرد، یک

 ،19 سالازی یککارچاله همالاهنگی  ماننالد ابعالادی باله را پویالا

 دیگالری، تعریش در اما کنند. می تقسیم14بازآرایی و13یادگیری

 مالی دیالده سالازمانی فرآینالدهای عنالوان باله پویالا های قابلیت

 (1۲،911۱)تیس.شوند

 رویاله به توان می پویا های قابلیت این از هایی نمونه عنوان به

 هالای اکتسالاب، رویاله و ادغالام قابلیالت محصالول، توسعه های

 کالرد اشالاره تکالرار و انتقالال رویاله هالای و منالابع اختصالاص

 اول، تعریش در که است ذکر قابل (.9111، 16)آیزنهارت

 یراتتغی با های محیط مخصوص تنها را پویا قابلیت نقش تیس

 بالرای پویالا هالای دوم قابلیت تعریش در آنکه حال داند می باال

  رود.  می بکار نیز متوسط تغییرات با های محیط

 فناوریهالای و بالازار رونالدهای شناسالایی به بازآرایی، توانمندی

 گاتاله باله نیازدارد. بنالا ها فرصت جذب و ادراک جهت جدید،

 بالرآورد ییتوانالا که رسد می بنظر (12۱۱همکارانش ) و تیس

 نیالاز، توانالایی مورد تعدیلهای تأثیرگذاری بر و تغییر به نیازها،

نهایت به یک پیکره  در و رقیبان و بازارها ارزیابی محیط، بررسی

 1۱تالیس (باشد وابسته رقیبان به نسبت تری بندی مجدد سریع
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 و تاسالیر کشالش، توانالایی ادراک، قابلیت ترتیب ( بدین12۱۱،

 محصول نوآوری شود. در می تعریش ،محیط در تعقیب فرصتها

 1۹ بازار گردآوری هوشمندی برای باید کار و کسب واحد جدید،

 درک جدیالد، فناوریهالای و رقیبان حرکتهای و نیازها مورد در

 شناسایی را جدید محصول های مدیران، فرصت تا باشد داشته

 محصول جدید، اولیة نمونة با فرصتها این تعقیب برای و نمایند

 ادراک قابلیالت معمالول و اصاللی فعالیالت بگیرنالد. ساله متصمی

 و بالازار انتشارهوشالمندی ،12بالازار هوشالمندی خلق از عبارتند

 (.91،911۱)تیس بازار هوشمندی به پاسخ

 به باید میگردد، شناسایی بازار در فرصتی که هنگامی همچنین

 باله راجالع تصالمیمی این باله و پرداخت جدید توسعة محصول

 دانش و یادگیری طریق از موجود عملیاتی های قابلیت نوسازی

 نالوآوری واحالدهای اینکاله بالرای دارد. نیالاز مهارتهای جدید، و

 تغییالر بهالره حالال در محالیط در بازار های فرصت از محصول،

 هالای حالل راه یالافتن بالرای یادگیری فعالیتهای در باید ببرند،

 و هالا قابلیالت ترکیب بنالدی مجالدد جدید، دانش خلق جدید،

 باشند. بین داشته مشارکت جدید محصول توسعة یفعل عملیات

 دارد، وجالود طرفه دو رابطه ای و یادگیری، ادراک های قابلیت

در  جدیالد توسالعة محصالول واحدهای توانایی یادگیری، که چرا

 ادراک های قابلیت دهد.  می افزایش را جدید فرصتهای ردیابی

 بالر ادراک کاله هسالتند چالرا متمایزی های قابلیت یادگیری، و

 بازار هوش بکارگیری بر یادگیری و بازار جدید هوش گردآوری

 عنوان به یادگیری قابلیت. دارد جدید، تمرکز دانش خلق برای

 جدیالد دانالش بالا موجود عملیاتی های قابلیت نوسازی توانایی

 کاله (91،9119جالور  و گاتاله)زهرا باله باتوجه میگردد. تعریش

توسالعه  پویالا یالتقابل یالک عنوان به را جذب)یادگیری( ظرفیت
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 یادگیری، ظرفیت برای که معمول و اصلی فعالیت چهار دادند،

 بهالره و تغییالر اکتساب، تلایالق، از عبارتند باشد، می نیاز مورد

 (.99،9119جور  و )زهرا دانش از برداری

 بالا فردی دانش ترکیب توانایی عنوان به سازی یککارچه قابلیت

 تعریالش جدید، ولتوسعة محص واحد جدید عملیاتی قابلیتهای

 و بازنمالایی قبیالل از قابلیالت این معمول های فعالیت میگردد.

 به جمعی، کار و کسب واحد در داده های منارد متقابل ارتباط

 .باشند می مرتبط پویا قابلیتهای ادبیات با نزدیکی طور

 هماهنگی به پویا، قابلیتهای جدید کیب بندی تر اینکه دلیل به

 نیالاز هالا سازی فعالیت همزمان و منابع ،نقشها وظیاه ها، مؤثر

 هالا، وظیاه کنترل و اداره طریق از هماهنگی، قابلیت لذا دارد،

 کاله عملیالاتی هالای قابلیالت برای بکارگیری منابع و ها فعالیت

 قابلیت سازد. می ممکن را بازآرایی اند، شده بندی مجدداً پیکره

 االه هالا،وظی بکارگیری و هماهنگی توانایی عنوان هماهنگی به

 جدید، تعریش عملیاتی قابلیتهای در ها فعالیت و منابع ها، نقش

 

 .شود می

 متمالایز های روش در قابلیت (911۱همکاران، و تیس نظر) به

 کاله کند می تیس عنوان همچنین. است شده نهاده هماهنگی

 ممکالن مجالدد، ترکیب بندی هم و نوآوری هم خالصه طور به

 نالوآوری، ایجالاد برای را صیداراییهای تخص ترکیب بندی است

 (. 93،9119هاردت ایزن و اوخویسن نظر سازد )طبق ضروری

 بالرای مناسالب شخ  تعیین به کمک با منابع، مؤثر تخصی 

 را جدید توسعة محصول واحدهای پذیری انعطاف مناسب، نقش

 .میبرد باال

 ارزش تشالخی  جهالت شالرکت یالک توانایی به جذب، قابلیت

 دارد اشاره آن سازی و تجاری ترکیب نیز و جدید بیرونی دانش
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 و دانالش مدیریت برای معمول امور از هایی مجموعه نیازمند و

 بر همچنین باشد. می شرکت در پیوسته جمعی یادگیری تأثیر

 های و ارتباط مؤثر یادگیری امور شرکت، گذشته دانش مبنای

 گالردد. اخیالراً پژوهشالگران، مالی بازار دانش خلق موجب غنی،

 و خلالق بالا مرتبط مهم قابلیت پویای عنوان به را ذبج قابلیت

 به تواند می که اند کرده توصیش دانشی رقابت در دانش کاربرد

 بالا نماید. شرکتی کمک رقابتی مزیت حاظ شرکت و دستاورد

 داراییهای دانشالی، مؤثر بکارگیری و بهبود با باال، جذب قابلیت

 جهالت را خالود عملیالاتی هالای مجدداً قابلیت و می یابد تغییر

 (.949113)لیو، دهد می شکل عملکرد بهبود

 

 پیشینة تحقیق

نقالش در تحقیقالی باله بررسالی  (،۸۹۳۱) قراخانی و دژاهنگ

ثیر جهت گیری کارآفرینی، بازار و أمیانجی عملکرد نوآوری در ت

پرداختنالد و  یادگیری بر عملکرد صادرات صنعت شیالت ایالران

ای در حالال جهالانی  هینالدآطالور فزبه  ،محیطبیان داشتند که  

نقش حیاتی در استراتژی هالای سالازمان  ،شدن است و صادرات

ها و شرکت ها ایاا می کند. صادرات یکالی از ابتکالارات جهالانی 

طور گسترده ای توسط شالرکت هالا اسالتااده ه سازی است که ب

بررسی نقالش میالانجی عملکالرد  ،می شود. هدف از این پژوهش

نی، بالازار و یالادگیری بالر ثیر جهت گیری کالارآفریأنوآوری در ت

آمالاری  ةعملکرد صادرات صنعت شیالت ایران می باشد. جامعال

نار از مالدیران شالرکت هالای صالنعت شالیالت  4۹ ،این پژوهش

تصالادفی سالاده و  ،ایران می باشد. همچنین روش نمونه گیالری

ناالر محاسالبه  4۹ ،فرمالول کالوکران زحجم نمونه بالا اسالتااده ا

استاندارد تقالوی و  ةپرسشنام ها،  گردید. ابزار اندازه گیری داده

بود. نرم افزار  (9114)میسا و الگرا ، و فرناندز (911۲)همکاران 
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و باله منظالور  PLS، مورد استااده برای تجزیه و تحلیل داده ها

توصیش تحلیل داده ها و آزمون فرضالیه هالای پالژوهش از روش 

مدل یابی معادالت ساختاری بین متغیرها استااده شالده اسالت. 

جهت گیری کارآفرینی، بازار و  ای  پژوهش نشان می دهد کهنت

ثیر مثبالت و معنالاداری دارد. أتال ،یادگیری بالر عملکالرد نالوآوری

همچنین جهت گیری کارآفرینی و بالازار بالر عملکالرد صالادرات 

ثیر مثبت و معنالاداری دارد. نتالای  همچنالین أت ،صنعت شیالت

گیالری ثیر نقالش میالانجی عملکالرد نالوآوری در جهالت أبیانگر ت

کارآفرینی، بازار و یادگیری بر عملکرد صادرات صالنعت شالیالت 

 .می باشد

بررسالی پیونالد در مقالاله ای  باله  (،۸۹۳۱)درودی و جعفرلی

منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت 

از نالو  کالاربردی و باله روش  پرداختنالد. ایالن مقالاله های پویالا 

 ۲1مدیران ارشالد  ،آماری ةت. جامعتوصیای بوده اس -پیمایشی

بودنالد. در ایالن مطالعاله از  132۱برتر در سال  شرکت صادراتی

روش نمونه گیری تمام سرشماری استااده خواهد شالد کاله باله 

ارشد این شرکت ها در نظر گرفته شالدند.  مدیر 119 ،طور کلی

از ابزار پرسشنامه برای جمالع آوری اطالعالات اسالتااده شالده و 

  Amosو  spssاطالعات از نرم افزارهایل تحلی برای تجزیه و

منابع ارتباطی بر منابع  ،بهره گرفته شد. نتای  تحقیق نشان داد

همچنالالین منالالابع  ،دارد یو معنالالی دار ثیر مثبالالتأاطالعالالاتی تالال

اطالعاتی و منابع ارتباطی بالر قابلیالت هالای پویالا و کالارآفرینی 

پویا نیز بر  و قابلیت های دارد یثیر مثبت و معنی دارأمحوری ت

 ریثیر مثبت و معنی داأعملکرد صادرات و کارآفرینی محوری ت

 .دارد

در تحقیقالی باله  شناسالایی  (،۸۹۳۱ناصحی فر و همکاران ) 

عوامالل مالؤثر بالر صالادرات کارآفریناناله از دیالدگاه قابلیالت پویالا 

ویالژه صالادرات  صادرات باله ةتوسعپرداختند و بیان داشتند که 

یافتگی یالک های رشد و توسالعهاخ کاالهای صنعتی یکی از ش

رو، هدف اصلی این تحقیالق شناسالایی عوامالل کشور است. ازاین

های صادراتی صنایع غذایی بالا مؤثر بر صادرات کارآفرینانه بنگاه

هالای صالادرکنندگان نموناله و درک چیسالتی و توجه باله ویژگی

های پویا های مؤثر بر این ماهوم از دیدگاه قابلیتچگونگی مؤلاه

ای و پژوهش کیای )تحلیل ت. بدین منظور از روش کتابخانهاس

محتوا( برای ارائه مدل در مرحله اول تحقیالق اسالتااده گردیالد. 

بررسی به روش کمی قرار گرفالت و بالر  مورد ،آمدهدستمدل به

آمالاری در ایالن  ةای تنظالیم شالد. جامعالپرسشنامه ،اساس مدل

اد غذایی های کوچک و متوسط در صنعت موتحقیق نیز شرکت

قضالالاوتی هدفمنالالد هسالالت. از کالالل  ،گیریاسالالت و روش نمونالاله

تعالداد  ،ناری 911آماری  ةشده برای نمونهای ارسالپرسشنامه

مناسب تشخی  داده شد. محقق  ،پرسشنامه جهت تحلیل 123

کار تحلیل را آغاز نمود و مدل معادالت  ،با این تعداد پرسشنامه

 Smart Plsافزار ور از نرمساختاری را اجرا کرد و برای این منظ

بعالالد قابلیالالت  ۲بعالالد از  4اسالالتااده شالالد. نتالالای  نشالالان داد کالاله  

بندی مؤثر اسالت و ه ها بر قابلیت پیکرشناسایی و تصرف فرصت

بنالدی اسالت. ه محیط کالن دارای تأثیر منای بر قابلیالت پیکالر

بین دو  ةگری در رابطهمچنین محیط خرد دارای ویژگی تعدیل

بنالدی بالر صالادرات ه قابلیالت پیکالر ،رف دیگالرمتغیر است. از ط

 .کارآفرینانه مؤثر است

 

به بررسی تأثیر گرایش کارآفرینی  (،۸۹۳۱کرمی و همکاران )

بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچالک و متوسالط پرداختنالد و 

های رقابتی و متغیر امروزی، ناپایداری،  محیطبیان داشتند که  

عمالر کوتالاه محصالوالت و  ةمحور و همچنین چرخ رقابت دانش

گیری از رویکرد کارآفریناناله و قابلیالت  لزوم بهره ،وکارها کسب

کنالد. پالژوهش یادگیری سازمانی را هر چه بیشالتر آشالکار مالی 

بالالا هالالدف بررسالالی تالالأثیر مسالالتقیم گالالرایش کالالارآفرینی  ،حاضالالر

برعملکرد صادراتی و همچنین تالأثیر غیرمسالتقیم آن از طریالق 
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شالرکت  1۲4 ةد صادراتی، باله مطالعالقابلیت یادگیری بر عملکر

کوچک و متوسالط در ایالران و انگلسالتان پرداختاله اسالت. ایالن 

از نالو   ،کالاربردی بالوده و از حیالث روش ،تحقیق از نظر هالدف

از روش  ،هالا همبسالتگی اسالت. جهالت تحلیالل داده - توصیای

ای تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سالاختاری اسالتااده دومرحله

نشان داده است که گرایش کارآفرینی  است. نتای  پژوهش شده

طالور مسالتقیم و همچنالین غیالر مسالتقیم از طریالق قابلیالت  به

یادگیری بر عملکالرد صالادراتی تالأثیر مثبالت و معنالاداری دارد. 

گرایش  ةرابط ،عنوان متغیر میانجیهمچنین قابلیت یادگیری به

 .کندکارآفرینی و عملکرد صادراتی را تقویت می

در تحقیقالی باله بررسالی تالأثیر  (،21۸۳)25آلشانتی و امگوالی

قابلیت بازار بر ایجاد دانش ، جهت گیری استراتژیک کارآفرینی 

و نوآوری در شرکت هالای کوچالک و متوسالط پرداختنالد. ایالن 

شالرکت کوچالک و متوسالط  از اردن،  9۲۲از داده های  تحقیق

جمالالع آوری و از مالالدل سالالازی معالالادالت سالالاختاری مبتنالالی بالالر 

 ه و تحلیل داده هالا اسالتااده شالد. نتیجالةبرای تجزی کواریانس

اثر مثبت قابلیت سنجش بالازار را  شرکتهای کوچک و متوسط، 

در  ایجاد دانش و نوآوری شرکت نشان می دهد. فرآینالد ایجالاد 

  ،فرآیند ایجاد دانش. دانش تأثیر مثبتی بر  نوآوری شرکت دارد

 .واسطة ارتباط بین قابلیت سنجش بازار و نوآوری شرکت اسالت

جهت گیری کارآفرینی استراتژیک، ارتباط بین  ایجالاد دانالش و 

نوآوری شرکت را تعدیل می کند، باله گوناله ای کاله هنگامیکاله 

گرایش کارآفرینی استراتژیک زیاد باشد، رابطة مثبت، ضعیش تر 

این مطالعه از لحاظ تئوری و تجربالی باله یافتاله هالای  د.می شو

نش هالای متناقض موجالود کمالک کالرده اسالت و همچنالین بیال

 .مدیریتی مایدی را ارائه می دهد
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در مقالاله ای تحالت عنالوان  (21۸۱و همکااران)26کود مسن 

باله ایالن  ارزیابی مدیریتی عملکرد صادرات چاله بازتالابی دارنالد 

عملکرد صالادرات اغلالب توسالط ارزیالابی نتیجه دست یافتند که 

های ذهنی مدیران اندازه گیری می شود، اما اطالعات کمالی در 

چنین ارزیابی هایی وجود دارد. این مقاله با آنالیز  ةنحورابطه با 

ارتباط بین اندازه گیری های ذهنی و عینی عملکرد صادرات به 

انالدازه  ةبررسی این شکاف موجود در منابع می پردازد. مالا نحالو

 ،گیری ذهنی عملکرد صادرات در شرکت هالا را توسالط مالدیران

دیم که آیا ارزیابی مورد بررسی انجام دادیم. همچنین بررسی کر

دارای قدرت پیش بینی در رابطه با تحوالت آینده  ،های مدیران

مربوط به فروش صادرات شرکت های آن ها می باشد یالا خیالر. 

شواهد تجربی ما بر اساس شرکت های کوچک و متوسط نرو ی 

در بازارهای تجاری در حال کار می باشند. نتای   اًبوده که عمدت

ه ارزیابی ذهنی مدیران در رابطاله بالا عملکالرد آنالیز نشان داد ک

ارتباط معنی داری بالا درصالد فالروش  ،صادرات در سطح شرکت

این ارتباط برای ارزیالابی عملکالرد اقتصالادی و . کل شرکت دارد

همچنین عملکرد غیراقتصادی صحت دارد. با این حال، ارزیالابی 

های ذهنی مرتبط با سطوي فروش واقعی صادرات و یا مرتبط با 

 .رشد صادرات نیست

بررسالی  در تحقیقی تحالت عنالوان  (،21۸۱) 2۱کاترین ماکری

بیالان  تجربی پیشینه ها و نتای  عملکردی نوآوری های صادراتی

 مدل ماهومی از محالرک هالای محیطالی، اسالتراتژیداشتند که 

نوآوری هالای صالادراتی را توسالعه داده و باله  ةسازمانی در زمین

ن مقاله ارتباط بین نوآوری لحاظ تجربی تست کرده است. در ای

صادرات و عملکرد صادرات مورد بررسی قرار گرفت. با اسالتااده 

صالادر کننالده مسالتقیم  16۹از داده های جمالع آوری شالده از 

کوچک و متوسط، پی بردیم که تمرکز زدایی در تصمیم گیری، 
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جهت گیالری بالازار صالادرات، تبالادل اطالعالات و پویالایی بالازار 

نوآوری شرکت های صالادر  ةتوجهی بر درجثیر قابل أصادرات، ت

ثیر أکننده دارد. عالوه بر ایالن، نالوآوری هالای صالادرات دارای تال

معنی داری بر عملکرد صادرات مالی باشالد. پیامالدهای و مثبت 

نظری و مدیریتی متعددی از این یافته ها به دست آمد. جهالت 

   .گیری های مربوط به تحقیقات آینده نیز ارائه شد

جهالت در مقاله ای با عنالوان   (،21۸۱)2۱هنساک دیویتو و بو

مالورد  در ثیر آن در تصمیم گیری پایداریأگیری کارآفرینی و ت

با تجزیه و  ، انجام داده اند، نتای  نشان دادشرکت های پایدار مد

تحلیل قیاسی و قیاسی ما، سه پروتکل تصمیم گیالری پایالداری 

ق اولویت بندی )منحصر به فرد، انعطاف پذیر و جامع( را با منط

متمایز )به ترتیب توزیع، مرتب و ترتیب داده شده( می گیالریم. 

ما پیکره بندی های مختلش جهت گیری کارآفرینی را مطابق با 

پیشینه های تصمیم گیری پایداری مطري می کنیم. ما ادبیالات 

نشان مالی دهالد کاله چگوناله بازتالابی از و را گسترش می دهیم 

 است. ثرؤکرد پایداری مجهت گیری کارآفرینی با روی

 پژوهش  روش

درخصوص تاکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار 

تهیاله »، «گالردآوری اطالعالات اولیاله»بردن عناوین کلی نظیالر، 

و غیره خودداری شالده و « هاانجام آزمایش»، «های آزموننمونه

الزم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز 

ها، استانداردها، ها و ملزومات، نو  فعالیت، مواد، روشتهیة داده

 تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد. 

آوری اطالعات در مباحث نظری و پیشالینة تحقیالق، روش جمع

ای بالالوده، و در قسالالمت اصالاللی تحقیالالق، روش روش کتابخانالاله

هالای تحقیالق، از پیمایشی است. برای بررسالی فرضالیه -میدانی

پالالائوالمونتیرو و همکالالاران ای داده شالالده بالاله سالالؤاالت از هپاسالخ
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بوده است. و میالانگین نظالرات پاسالخگویان باله ایالن ( 9112)92

سؤاالت که، به طور کل میزان موافقت آنان با فرضیة تحقیالق را 

هالای آمالاری مالورد بررسالی قالرار سنجد، با استااده از روشمی

 کمک با ها داده تحلیل و تجزیه جهت حاضر تحقیق گرفت. در

، از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف lisrelو  Spssنرم افزار 

 و روش معادالت ساختاری استااده شد. 

کلیة صادرکنندگان صنعت  قلمرو مکانی در این پژوهش، شامل 

پوشاک در استان خراسان رضوی می باشالد کاله بالا اسالتااده از 

ایالن پالژوهش  روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخالاب شالدند.

بررسالالی تالالأثیر پیونالالد دادن منالالابع نامشالالهود و جهالالت گیالالری 

کالالارآفرینی بالالر عملکالالرد صالالادرات بالالا توجالاله بالاله نقالالش میالالانجی 

قابلیتهای پویا درصادرکنندگان صنعت پوشاک اسالتان خراسالان 

 1322شرو  شالده و تالا مالرداد  132۹از بهمن ماه می پردازد و

 ادامه دارد.

 متغیرهای پژوهش   

در این تحقیق، منابع نامشهود)دسترسی به منابع متغیر مستقل 

مالی، دسترسی به منابع اطالعاتی، دسترسی به منابع ارتبالاطی( 

 و جهت گیری کارآفرینی است. 

  در این تحقیق متغیر وابسته، عملکرد صادراتی است.

 باشد. یم یانجیم ریمتغ قابلیت های پویا ،قیتحق نیدر ا
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 ش. متغیرهای پژوه1جدول

 مقیاس نوع متغیر نقش متغیر

 فاصله ای کمی مستقل جهت گیری کارآفرینی

 وابسته عملکرد صادرات

 

 فاصله ای کمی

 فاصله ای کمی میانجی قابلیت های پویا

 

 می باشد. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر پرسشنامه

  

 های پرسشنامه. کدگزاری گزینه9جدول 

 زیادخیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم

1 9 3 4 ۲ 

 

 ترتیب تعداد سواالت متغیر

 3الی  1سوال  سوال 3 دسترسی به منابع مالی

 2الی 4سوال سوال 6 دسترسی به منابع اطالعاتی

 13الی  11سوال  سوال 4 قابلیت  های دینامیکی

 91الی 14سوال  سوال ۱ جهت گیری کارآفرینی

 93الی  91سوال  سوال 3 صادرات
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این پژوهش نحوة تست مقدماتی پرسشنامه بیالان شالده کاله در 

پس از سنجش روایی آن توسط خبرگان و استاد راهنما، تعالداد 

عدد پرسشنامه برای تست مقدماتی تکمیل شالده و پایالایی  31

آن با استااده از آزمون کرونباخ محاسبه شد و مالحظاله گردیالد 

ی مناسالب میان سؤاالت همبستگی وجود دارد، که بیالانگر پایالای

 باشد.  برای تجزیه و تحلیالل داده هالا از نالرم افزارهالایابزار می

"SPSS1۹"  و"AMOS" .استااده شد 

 -بالالرای آزمالالون نرمالالال بالالودن متغیرهالالا، از آزمالالون کولومالالوگراف

ارائاله  6-4گردیالد کاله نتالای  آن در جالدول  اسمیرنوف استااده

 گردیده است. 

 

 ر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنوفها ب. نتای  آزمون نرمال بودن داده3جدول

 سطح معنی داری ابعاد سطح معنی داری ابعاد متغیرها

 1 14۱ 1 124 دسترسی به منابع مالی منابع نامشهود

 1 911 دسترسی به منابع اطالعاتی

 1 16۲ دسترسی به منابع ارتباطی

 1 119 - - جهت گیری کارآفرینی

 1 11۱ - - قابلیت های دینامیکی

 1 1۱9 - - عملکرد صادرات

 

گردد بالا توجاله باله سالطح معنالاداری گونه که مشاهده میهمان

هالا مالورد است فرض نرمال بالودن داده 1 1۲آزمون که باالتر از 

 تأیید است.

 

 

 

 

 

 هایافته

هایی که به اثالرات مسالتقیم بالین متغیرهالا جهت آزمون فرضیه

پس از  ده است.شوند از معادالت ساختاری استااده شمربوط می

هالای اطمینان از روایی و پایالایی ابالزار تحقیالق بالا تحلیالل داده

 حاصل شده است. 1نامه، مدل معادالت ساختاری شکلپرسش
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 . مدل برازش شده تحقیق1شکل 

 

 یساختارتحلیل مدل 

ها، ابتدا باید مدل نظری تدوین شالده بالرای برای تحلیل فرضیه

های یرد تا مشخ  شود که دادههر فرضیه مورد پردازش قرار گ

آوری شده تا چه اندازه مدل نظری را مالورد حمایالت قالرار جمع

 های کمّی برازش دهد که برای پاسخ به این سؤال از شاخ می

 

شود. در صورتی کاله ( استااده می…CFI,GFI,RMRمدل )

های کلی قابل قبول بودند یا به عبارتی مدل نظری مورد شاخ 

تالوان باله روابالط درون مالدل ت در آن صورت میتأیید قرار گرف

ضریب تالأثیر( ) یونیرگرسپرداخت که این روابط متقابل ضریب 

باشالند مربوط به فرضیه و بارهای عاملی مربوط به هر گویاله می

که برای آزمون قابل قبالول بالودن ایالن ضالرایب )ضالرایب تالأثیر 
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شود که مقدار آن استااده می Pبارهای عامل( از شاخ  جزئی 

 4باشالالد. جالالدولمی 1 1۲تالالر از بالالرای مقالالادیر قابالالل قبالالول کم

های برازش مالدل باله همالراه مقالادیر مطلالوب را نشالان شاخ 

 دهد.می

 

 های برازش مدل نظری تحقیق. شاخ 4 جدول

مقدار بدست آمده در  مقدار ایده ال مقدار قابل قبول نام شاخص

 مدل

 3۱4 - - (dfدرجه آزادی )

 df3≤  9χ≤  df9 df9≤  9χ≤  1 ۲11 ۹41 (9χکای اسکوئر )

 3 ≤/df 9χ< 9 9 ≤/df 9χ≤  1 9۲1 9 (df  9χ) کای اسکوئر بهینه شده

 ۹1 ≤ GFI<.2۲ .2۲ ≤ GFI ≤ 1011 ۹1۲ 1. (GFI))نیکوئی برازش 

 RMR)) 1 <RMR ≤.11 1 ≤ RMR ≤.1۲ 1۹۲ 1مانده ریشه میانگین مربعات باقی 

 21 ≤ CFI<.2۱ .2۱ ≤ CFI ≤ 1011 291 1. (CFI) شاخ  برازش تطبیقی

ی میانگین مربعات خطای برآورد ریشه

(RMSEA) 

.1۲ <RMSEA 

≤.1۹ 

1 ≤ RMSEA ≤.1۲ 163 1 

 ۲1 ≤ PGFI<.61 .61 ≤ PGFI ≤ 1011 ۱۲1 1. (PGFIشاخ  نیکویی برازش ایجازی )

 ۲1 ≤ PNFI<.61 .61 ≤ PNFI ≤ 1011 6۲۱ 1. (PNFIشاخ  برازش ایجازی هنجارشده )

 

های عمومی شالاخ  کالای اسالکوئر بهنجالار یالا یکی از شاخ 

نسبی است که از تقسیم سادة مقالدار کالای اسالکوئر باله درجالة 

را بالرای  3تا  1شود و اغلب مقادیر بین آزادی مدل محاسبه می

طور کاله در جالدول داننالد. همالاناین شالاخ  قابالل قبالول می

است که  9 9۲1شود این مقدار برای مدل مورد نظر مشاهده می

 مقداری مناسب و قابل قبول است.

 

 

های تطبیقالی اسالت کاله مقالدار یکالی از شالاخ  GFIشاخ  

برای این مقدار نشان از برازش خوب مدل توسط  1 ۹تر از بیش

بدست آمد که نشان  1 ۹1۲برای مدل  GFIها دارد. مقدار داده

 از برازش خوب مدل دارد.

معمولی اسالت کاله هالم های یکی از ماتریس ماتریس باقی مانده

تواند برای ارزیابی برازش کلی )مدل تدوین شده( و هم برای می

برازش جزئی )پارامترهای تعریالش شالده بالین دو متغیالر( مالورد 
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استااده قرار گیرد. ریشة دوم میانگین مربعالات بالاقی مانالده یالا 

RMR  است که برای مالدل مقالداری  1 1۹۹برای مدل مذکور

 مطلوب است.

های تطبیقالی یکالی از شالاخ  CFIبیقی یا شاخ  برازش تط

به عنوان قابل قبالول بالودن و  1 2۱تا  1 2است که مقادیر بین 

برای این شاخ  به عنوان بالرازش بسالیار  1 2۱مقادیر باالتر از 

بالرای مالدل  CFIشالود. مقالدار ها به مدل تاسیر میخوب داده

 1تالا  1 2۱اسالت کاله بالا توجاله باله اینکاله بالین  1 291مذکور 

اند به طور ایده آل برازش یافته هادادهتوان گات که می دباشیم

یا به عبارت دیگر مدل از مدل استقالل، فاصله و باله یالک مالدل 

 شود.اشبا  نزدیک می

 RMSEAشاخ  ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا 

بر مبنای تحلیل ماتریس باقی مانده  RMRنیز همانند شاخ  

تر یالا کوچالک 1 1۹ل قبول دارای مقدار های قابقرار دارد. مدل

هایی کاله دارای مقالادیر برای این شاخ  هستند. برازش مالدل

 RMSEAشالود. مقالدار هستند ضعیش برآورد می 1 1 ازباالتر 

گر قابالل قبالول به دست آمده کاله نشالان 1 163برای این مدل 

 باشد.بودن مدل می

تالوان های کمّالی بالرازش میبا توجه به مطالب بالاال و شالاخ  

نتیجه گرفت که مدل نظری مربوط به مدل نظری تحقیق مدلی 

تالوان باله روابالط درون مالدل و قابل قبول است، پالس حالال می

مقادیر ضریب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان پرداخالت. بالرای 

و عالدد معنالاداری  (p-valueآزمون فرضیه از شاخ  جزئالی )

ین است که استااده شده است و شرط معنادار بودن یک رابطه ا

تالر از ( برای رابطه مالورد نظالر کمp-valueمقدار شاخ  اول )

 بیشتر باشد. ±1 26( از t-valueو یا مقدار شاخ  دوم ) 1 1۲

 ها بررسی فرضیه

 های اصلی تحقیقبررسی فرضیه

منابع نامشهود بر عملکرد صادرات با توجه به فرضیه اصلی اول: 

ت صنعت پوشاک استان صادرا در ایپو یها تیقابل یانجینقش م

 .دارد یدار یمعن ریتأث یخراسان رضو

 

 

 از طریق قابلیت های پویا . ضریب رگرسیونی و معناداری اثر منابع نامشهود بر عملکرد صادرات۲جدول 

ضریب  مسیر مستقیم فرضیه اصلی

 مسیر

p-

value 

عاااادد 

 معناداری

 نتیجه

 معنادار 9 93۲ 1 111 1 122 راتعملکرد صاد ← قابلیت های پویا ← منابع نامشهود 1

بر عملکرد صادرات با فرضیه اصلی دوم: جهت گیری کارآفرینی 

درصالادرات صالنعت  ایالپو یهالا تیالقابل یانجیالتوجه به نقش م

 .وجود دارد یدار یمعن ریتأث یپوشاک استان خراسان رضو
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 از طریق قابلیت های پویا لکرد صادراتی بر عمنیکارآفر یریجهت گ. ضریب رگرسیونی و معناداری اثر 6جدول

فرضیه 

 اصلی

ضاااریب  مسیر مستقیم

 مسیر

p-

value 

عاااااادد 

 معناداری

 نتیجه

 معنادار ۱ ۲11 1 111 1 ۹۲۲ عملکرد صادرات ← قابلیت های پویا ← ینیکارآفر یریجهت گ 9

  

 مدل معادالت ساختاری فرعی )فرضیه های فرعی(

 .دارد یدرصادرات صنعت پوشاک استان خراسان رضو ایپو یها تیبر قابل یمثبت ریتأث یبع مالبه منا یدسترسفرضیه فرعی اول: 

 

 ایپو یها تیقابلبر  یبه منابع مال یاثرات دسترس.  ضریب رگرسیونی و معناداری  ۱جدول 

 نتیجه عدد معناداری p-value ضریب مسیر مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 معنادار 9 ۹۹۲ 1 111 1 12 ایپو یها تیلقاب ← یبه منابع مال یدسترس 1

 

بالر  یمثبتال ریتأث اطالعاتیبه منابع  یدسترسفرضیه فرعی دوم: 

درصالادرات صالنعت پوشالاک اسالتان خراسالان  ایپو یها تیقابل

 .دارد یرضو

 

 ایپو یها تیقابلبر  یبه منابع اطالعات یاثرات دسترس. ضریب رگرسیونی و معناداری  ۹جدول

 نتیجه عدد معناداری p-value ضریب مسیر یر مستقیممس فرضیه فرعی

بالالاله منالالالابع  یدسترسالالال 9

 یها تیقابل ← یاطالعات

 ایپو

 معنادار 3 113 1 111 1 91

بالر  یمثبتال ریتأث ارتباطیبه منابع  یدسترسفرضیه فرعی سوم: 

درصالادرات صالنعت پوشالاک اسالتان خراسالان  ایپو یها تیقابل

 .دارد یرضو
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 ایپو یها تیقابلبر  یبه منابع ارتباط یاثرات دسترسسیونی و معناداری  . ضریب رگر2جدول

 نتیجه عدد معناداری p-value ضریب مسیر مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 معنادار 6 219 1 111 1 ۱۲ ایپو یها تیقابل ← یبه منابع ارتباط یدسترس 3

 

 بالر عملکالرد یمثبتال ریتأث ایپو یها تیقابلفرضیه فرعی چهارم: 

 .دارد یصادرات در صنعت پوشاک استان خراسان رضو

 

 

 عملکرد صادراتبر  ایپو یها تیاثرات قابل. ضریب رگرسیونی و معناداری  11جدول 

 نتیجه عدد معناداری p-value ضریب مسیر مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 معنادار 11 394 1 111 1 ۹۹ عملکرد صادرات ← ایپو یها تیقابل 4

  

 .دارد یبر عملکرد صادرات در صنعت پوشاک استان خراسان رضو یمثبت ریتأث فرعی پنجم: جهت گیری کارآفرینیفرضیه 

 

 عملکرد صادراتبر  ینیکارآفر یریاثرات جهت گ. ضریب رگرسیونی و معناداری  11جدول

 نتیجه عدد معناداری p-value ضریب مسیر مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 معنادار ۱ ۱41 1 111 1 31 عملکرد صادرات ← ینیکارآفر یریجهت گ ۲

 

 بحث و نتیجه گیری

جدول زیر خالصه نتای  مربوط به فرضیه های تحقیق را نشالان 

می دهد. همانگونه که خالصه نتای  نشان مالی دهالد هالر هاالت 

 فرضیه تحقیق تایید شده اند.

 

 . خالصه نتای  فرضیه های تحقیق19جدول 

شماره  فرضیه ها

 فرضیه

ضااااریب  مسیر مستقیم

 مسیر

p-value  عااااااادد

 معناداری

 نتیجه

 معنادار 9 93۲ 1 111 1 122عملکالرد  ← قابلیت هالای پویالا ← منابع نامشهود 1اصالاللی غیالالر 
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 صادرات مستقیم

 ← قابلیت هالای پویالا ← ینیکارآفر یریجهت گ 9

 عملکرد صادرات

 معنادار ۱ ۲11 1 111 1 ۹۲۲

فرعالالالالالالالالی 

 مستقیم

 معنادار 9 ۹۹۲ 1 111 1 12 ایپو یها تیقابل ← یمالبه منابع  یدسترس 3

 معنادار 3 113 1 111 1 91 ایپو یها تیقابل ← یبه منابع اطالعات یدسترس 4

 معنادار 6 219 1 111 1 ۱۲ ایپو یها تیقابل ← یبه منابع ارتباط یدسترس ۲

 معنادار 11 394 1 111 1 ۹۹ عملکرد صادرات ← ایپو یها تیقابل 6

 معنادار ۱ ۱41 1 111 1 31 عملکرد صادرات ← ینیکارآفر یریجهت گ ۱

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر پیونالد دادن منالابع نامشالهود و 

-عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویالا مالی

 باشد.

سیمای کلی پاسخ دهندگان همچالون جنسالیت، سالن و میالزان 

گرفت. آمار توصیای در فصالل ها مورد بررسی قرار تحصیالت آن

های مربالوط چهارم به بررسی معیارهای تراکم و پراکندگی داده

شناختی پرداخت. نتای  نشان داد که از بین به اطالعات جمعیت

زن هستند. تحلیل هالا  99 ۱درصد مرد و ۱۱ 3پاسخ دهندگان 

دهندگان از نظر سنی از باب سن پاسخگویان نشان داد که پاسخ

اند. از بین پاسالخ دهنالدگان باله ایالن زه پراکنده شدهدر چهار با

درصد دارای سالن بالین 9۲ 9سال،  9۲درصد کمتر از  ۲2سؤال 

سالال  و  4۲تالا  3۲درصد دارای سالن بالین  ۲۹سال،  3۲تا  9۲

سال سن دارند. از نظر تحصیالت از بالین  4۲درصد باالی  11 ۹

افالراد پاسخ دهندگان به این سؤال،  بیشترین فراوانی مربوط به 

درصالد از افالراد  64 ۱با مدرک کارشناسی می باشد که حالدود 

 نمونه را تشکیل می دهند. 

و بارتلت اسالتااده  KMO برای تحلیل عاملی تأییدی از آزمون

هالای باله عنالوان شالاخ  KMOگردید. نتای  آزمون بارتلت و 

کاایت نمونه گیری نشان داد که مقادیر هر دو شاخ  در سطح 

ند. پالس از حصالول اطمینالان از مناسالب بالودن مطلوبی قرار دار

ها مورد بررسی قرار گرفالت. نتیجاله حجم نمونه، بار عاملی گویه

اسالت و  1 3بیان داشت که بار عاملی تمامی گویه هالا بالاالتر از 

بنابراین هیچ یک از گویه هالا از فرآینالد تجزیاله و تحلیالل کنالار 

ا مالورد گذاشته نشدند. پس از آن نرمال بودن یا نبودن متغیرهال

اسمیرنوف برای این امالر -بررسی قرار گرفت. آزمون کولموگروف

نشان داد که ضریب این آزمون برای تمام متغیرها فراتر از مقدار 

 ها از توزیع نرمال برخوردارند.دهد دادهبوده که نشان می 1 1۲

-طبق آمار بدست آمالده از یافتاله در رابطه با فرضیه اصلی اول، 

منابع نامشهود حاکی از آن است که میزان های تحقیق، شواهد 

 ایالپو یهالا تیالقابل یانجیبر عملکرد صادرات با توجه به نقش م

. مقدار ضریب مسیر برای رابطة بالین دو متغیالر است گذار ریتأث

شده است و بالرای  1 91برابر  و قابلیت های پویا منابع نامشهود

برابالر  ترابطة بین دو متغیر قابلیت های پویا و عملکالرد صالادرا
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توان گات اثالر غیرمسالتقیم منالابع شده است بنابراین می 1 2۲

معنالادار  از طریق قابلیت های پویالا نامشهود بر عملکرد صادرات

 با افزایش قابلیت های پویا است به عبارت دیگر، منابع نامشهود

در صالادرات صالنعت پوشالاک اسالتان  عملکرد صادرات تواندمی

ر نتیجه این فرضیه تأیید مالی خراسان رضوی را افزایش دهد. د

 شود.

تالوان گاالت اثالر غیرمسالتقیم در رابطه با فرضیة اصلی دوم مالی

از طریق قابلیت های  بر عملکرد صادرات جهت گیری کارآفرینی

شود. به عبالارت دیگالر، معنادار است و این فرضیه تأیید می پویا

 توانالدمالی با افزایش قابلیالت هالای پویالا جهت گیری کارآفرینی

در صادرات صالنعت پوشالاک اسالتان خراسالان  رد صادراتعملک

 رضوی را افزایش دهد.

در رابطه با فرضیة فرعی اول می توان گات براساس نتالای  ایالن 

 شیافالزا بالر تحقیق مشخ  شد که دسترسی باله منالابع مالالی

اثالالر  مثبالالت و معنالالی داری دارد. و ضالالریب  قابلیالالت هالالای پویالالا

باتوجاله باله مقالدار  باشدمی 1 12همبستگی بین این دو متغیر 

اسالت و از سالطح معنالاداری  1 111شاخ  جزئی که برابالر بالا 

تر می باشد و همچنین عالدد معنالاداری کاله برابالر بالا کم 1 1۲

تالوان نتیجاله باشالد میبیشالتر مالی 1 26شده و از عدد  9 ۹۹۲

معنادار است،  1 1۲گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

ایش قابلیت هالای پویالا اثالر یعنی دسترسی به منابع مالی بر افز

ی دارد باله عبالارت دیگالر هالر چقالدر میالالزان داریمعنالمثبالت و 

دسترسی به منالابع مالالی افالزایش یابالد قابلیالت هالای پویالا  در 

  صادرات پوشاک نیز بیشتر می شود.

براساس نتای  این تحقیق مشخ  در رابطه با فرضیة فرعی دوم 

بلیت های پویا در قابر  شد که اثرات دسترسی به منابع اطالعاتی

صادرات صنعت پوشاک اثر مثبت و معنی داری است. و ضالریب 

باشد باتوجاله باله مقالدار می 1 91همبستگی بین این دو متغیر 

اسالت و از سالطح معنالاداری  1 111شاخ  جزئی که برابالر بالا 

تر می باشد و همچنین عالدد معنالاداری کاله برابالر بالا کم 1 1۲

تالوان نتیجاله باشالد مییبیشالتر مال 1 26شده و از عدد  3 113

معنادار است،  1 1۲گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

قابلیت های پویا اثر مثبالت بر  یعنی دسترسی به منابع اطالعاتی

دارد به عبارت دیگر هر چقالدر اثالرات دسترسالی باله  داریمعنو 

افزایش یابد  قابلیت های پویالا نیالز بیشالتر مالی  منابع اطالعاتی

  شود.

هالای موجالود در پالژوهش یافتالهبا فرضیة فرعی سوم،  در رابطه

حاضر نشان از وجود اثر مستقیم و معنادار دسترسالی باله منالابع 

باشد قابلیت های پویا در صادرات صنعت پوشاک میبر  ارتباطی

باشالد می 1 ۱۲و همچنین ضریب همبستگی بین این دو متغیر 

دهد که میلذا شدت این رابطه نسبتاً قوی می باشد و این نشان 

 دسترسالی باله منالابع ارتبالاطیعبارت دیگر هر چقدر میالزان به 

نیالز  باشد قابلیت های پویا در صالادرات صالنعت پوشالاک بیشتر

 . شودبیشتر می

 

های موجالود در پالژوهش در رابطه با فرضیة فرعی چهارم، یافته

 ایالپو یهالا تیالقابلحاضر نشان از وجود اثر مستقیم و معنالادار 

باشالد و مالی ملکرد صادرات در صنعت پوشالاکبر ع یمثبت ریتأث

باشد لذا می 1 ۹۹همچنین ضریب همبستگی بین این دو متغیر 

 دهد که یالاشدت این رابطه نسبتاً قوی می باشد و این نشان می

باشالد  بیشالتر قابلیت های پویالابه عبارت دیگر هر چقدر میزان 

 .شودنیز بیشتر می عملکرد صادرات صنعت پوشاک

 

با فرضیة فرعالی پالنجم، براسالاس نتالای  ایالن تحقیالق در رابطه 

بالر عملکالرد صالادرات  مشخ  شد که جهت گیری کالارآفرینی

صالالنعت پوشالالاک اثالالر  مثبالالت و معنالالی داری دارد. و ضالالریب 

باشالد باتوجاله باله مقالدار می 1 31همبستگی بین این دو متغیر

اسالت و از سالطح معنالاداری  1 111شاخ  جزئی که برابالر بالا 



 

 999-951صفحه ،9911 سال، )هارفصل ب )اول ، دورهفصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

   
 
   
 
 

 

د و همچنین عالدد معنالاداری کاله برابالر بالا تر می باشکم 1 1۲

تالوان نتیجاله باشالد میبیشالتر مالی 1 26شده و از عدد  ۱ ۱41

معنادار است،  1 1۲گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

 داریمعناثر مثبت و  بر عملکرد صادراتجهت گیری کارآفرینی 

دارد به عبارت دیگر هر چقدر جهت گیری کالارآفرینی افالزایش 

  ملکرد صادرات نیز بیشتر می شود.یابد  ع

 

 کاربردی پیشنهادهای

 فرعی اول پیشنهاد فرضیة

فرعی اول، دسترسی به منابع مالالی بالر  با توجه به نتای  فرضیة

دارد. بنابراین  به مدیران پیشالنهاد مالی گالردد ریتأث قابلیت پویا

سرمایه در صادرات پوشاک را افزایش دهنالد  به میزان دسترسی

به منابع مالی اضافی داشته باشند تا در صورت لزوم و دسترسی 

 دسالت باله بتوانند استااده نماینالد  و در امالر صالادرات، سالرعت

مالالی  و قابلیالت ادغالام منالابع در  منالابع کالارگیری به و آوردن

 صادرات پوشاک را داشته باشند.

 

 پیشنهاد فرضیة فرعی دوم 

ابع اطالعاتی فرعی دوم، دسترسی به من با توجه به نتای  فرضیة

دارد. بنابراین  به مدیران پیشنهاد می گالردد  ریتأث بر قابلیت پویا

بازار آگاهی داشالته باشالند و بتواننالد ایالن  نسبت به اطالعاتتا 

اطالعات را به آسانی به دست بیاورند و بدانند که دانش مشتری 

 در بازار صادرات به چه میزان می باشد. 

    

 پیشنهاد فرضیة فرعی سوم

فرعی سوم، دسترسی به منابع ارتبالاطی  ا توجه به نتای  فرضیةب

دارد. بنابراین  به مدیران پیشنهاد می گالردد  ریتأث بر قابلیت پویا

قدرت برقراری ارتباط با مشتری خارجی را باال برده و بر اصالول 

حاکم آشنایی داشته باشند توانایی برقراری ارتباط با مشتری را 

 داشته باشند.

    

 نهاد فرضیة فرعی  چهارمپیش

فرعی چهارم، قابلیالت پویالا بالر عملکالرد  با توجه به نتای  فرضیة

دارد. بنابراین به مالدیران پیشالنهاد مالی گالردد تالا ریتأث صادرات

مدیران به شرایط حاکم صادرات آگاهی داشته باشند و در نظالر 

داشته باشند ببینند که آیا صادر کردن پوشاک به ضرر آنها بوده 

سود داشته است و عملکرد صادرات آنها رضایت بخش بوده و یا 

است مدیران باید به نیازها و تغییرات سریع توجه داشته باشالند 

نیاز مشتری را شناسایی کرده تا سریع خالود را بالا نیازهالا وفالق 

 دهند.

  

 پیشنهاد فرضیة فرعی پنجم

فرعی پنجم، جهت گیری کارآفرینی بالر  با توجه به نتای  فرضیة

دارد. بنالابراین باله مالدیران پیشالنهاد مالی ریتأث کرد صادراتعمل

گردد تا در صادرات پوشاک خطوط بسیار جدیدی از محصوالت 

یا خدمات را راه اندازی نمایند. تغییرات در صادرات پوشالاک در 

خطوط محصول یالا خالدمات معمالوالً چشالمگیر بالوده اسالت در 

نجام دهنالد و برخورد با رقبای خود، به طور معمول اقداماتی را ا

در برخورد با رقبای خود، اولین صادر کنندة پوشاکی باشند کاله 

محصوالت   خدمات جدید، تکنیک هالای اداری را معرفالی مالی 

نمایند. به طور کلی، صادر کنندگان پوشالاک از پروتکالل بسالیار 

 قوی برای پرو ه های پرخطر برخوردار باشند. 

 

 محدودیت های تحقیق 

از صادر کنندگان پوشاک در تکمیالل  عدم همکاری کافی برخی

محدودیت مکانی آن است پرسشنامه ها، از دیگر محدودیت ها، 

که با توجه به اینکه صالرفاً مربالوط باله صالادرکنندگان پوشالاک 
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باشد بنابراین نتای  آن قابلیت تعمیم به سایر صالادرکنندگان می

را ندارد. همچنین از لحاظ زمانی نیالز محالدود باله زمالان انجالام 

هش بوده و ممکن است برای آینالده کالاربرد نداشالته باشالد. پژو

نامه بالالرای محالالدودیت دیگالالر ایالالن تحقیالالق اسالالتااده از پرسالالش

ها است که اگر چه روشی مناسب اسالت، امالا در آوری دادهجمع

 وها همانند مصاحبه بالا مشالتریان صورت استااده از سایر روش

 کارکنان، ممکن است نتای  بهتری بدست آید.

 

 اتی برای انجام تحقیقات آتیپیشنهاد

با توجه به کلیه مالوارد بیالان شالده در اینجالا الزم اسالت تالا باله 

هالای هایی که از دید پژوهشگر برای پالژوهشموضوعات و زمینه

 رسد اشاره گردد:مرتبط در آینده مناسب بنظر می

طراحی، توسعه و نهادینه کردن مدل های دیگر عوامل مؤثر بالر 

 صادرات

بازاریابی با توجه به بازار هدف خالارجی بصالورت  انجام تحقیقات

مستقیم و مستمر مبتنی بر اصول علمی بر وضعیت موجود بازار 

 پوشاک

بررسی تاثیر ابعاد منابع نامشهود و عملکالرد صالادرات در غالالب 

رویکرد مقایسه ای و با هدف رتبه بندی تأثیر هر کدام از عوامل 

 در تحقیقات آتی

 کیالمطالعاله تنهالا بالا  نیالاق انجام شده، با توجه به اینکه تحقی

 شالنهادیپ یقطع  یبه نتا یابیدست یصنعت در ارتباط است. برا

متنو  باشد و در چنالد  عیشامل صنا یکه مطالعات بعد شودیم

 شود.  یاستان بررس

چالون  یگالریباله عوامالل د یدر مطالعات بعالد شودیم شنهادیپ

 . توجه شود زین یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس یطهایمح

و  یمالال یبهتالر اسالت مؤلااله هالا یصالادرات ددر سنجش عملکر

 شوند.  دهیبه طور همزمان سنج یرمالیغ

 کتابنامه   

 رضالالا سالالید حجالالازی، و محمدرضالالا سالالید مقالالدم، حسالالینی .1
متغیالر  بالا بانکهالا عملکرد بر کارآفرینانه گرایش تأثیر.1323

  ۀشالالمار۱،  ۀدور کالالارآفرینی، توسالالعه گرایالالی، بالالازار میالالانجی
 922. صاحه9،

 نصراصالاهانی، علالی؛ عطافر، محمدحسین؛ نظام، خصم افکن .9
 قابلیالت یالادگیری فکری، .سرمایه1323 آرش شاهین، علی؛

 صالنعت در جدید محصول توسعه عملکرد کارایی و سازمانی
 شالماره هاالتم، عمالومی، سالال مالدیریت پژوهشهای خودرو،
 ۱3-۱۱. صاحه پنجم، و بیست

 سالید دگالردی، و رضالا کالاظمزاده، بالرادران و هدی داورزنی، .3
 میالزان تالأثیرات بررسی برای مدلی .ارائه13۹2 حسام الدین

 و صالنایع مهندسالی نالوآوری، بالر سالازمانی یادگیری قابلیت
 2-3. صاحه 9، شماره2-91،  دورهی شریش، مدیریت

بالاله  شیگالالرا ریتالالاث .132۲می، مالالر م؛فکالالرتیزاده ، رح یتقالال .4
ط کوچالک و متوسال یبنگالاه هالا یو عملکرد مالال ینیکارآفر

، شالماره 93مجلس و راهبرد ، سالال  ،یغرب جانیاستان آذربا
۹۹ 

بررسی پیونالد منالابع  .132۱درودی0 هما و فریماه جعارلی،  .۲
نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کالارآفرینی و قابلیالت 
های پویا )مطالعه موردی: شرکت های صادرکنندگان نموناله 

ربردی چهارمین کنارانس ملی پژوهش های کا ،132۱سال 
در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایالران، تهالران، مرکالز 

 مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی

فاطماله  دهیس ؛یمحمد باقر دیس رضا؛یجوکندان0 عل یداداش .6
 ریتالاث یبررسال .1324بابازاده  هیعال دهیو س یقانع کوشالشاه

بر دولت  یقیتشو یها استیو س یمنابع اطالعات یمولاه ها
 یالمللال نیکناالرانس بال نیاولال ،یصادراتیصادرات شرکت ها

 کتشالر ،یسالار ،یتیو علوم ترب یاقتصاد، حسابدار ت،یریمد
 نور نکا امیساز ، دانشگاه پ ندهیآ یو مشاوره ا یپژوهش یعلم

منالابع  نیتام .1329میشراگ ،یبهروز؛شمس عراق ،یریشیعل .۱
قالدامات و ، الزامالات، ا ی: مبان یخارج یگذار هیو سرما یمال

 ژهیالو یو اقتصالاد یمالال یهالا استیدستاوردها ، فصلنامه س
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، تابستان  9، شماره  کمیدولت ، سال  ینامه کارنامه اقتصاد
 ۹4-43،صاحات 1329

 ینسب تیمز یبررس .13۹1یفتح ،ییحید؛یفر، جمش یمیفه .۹
 ران،یالالهالالدف صالالادرات پوشالالاک ا یبازارهالالا یبنالالد تیالالو اولو

، از 91، شالماره 6دوره 13۹1: زمسالتان یپژوهشنامه بازرگان
 1۱۹تا  141صاحه 

نقالش  یبررسال .1326صالادق کور،محمالدیفرشالته؛ عل اض،یف .2
بالر توسالعه عملکالرد  یبه منالابع انسالان یمنبع محور دگاهید

 یگر تعهالد در صالادرات( پالژوهش هالا یانجی) اثر میصادرات
 1326 زیی، پا3، شماره 91، دوره  رانیدر ا تیریمد

 

1. Alegre, Joaquín, and Ricardo Chiva. (9113). 

"Linking entrepreneurial orientation and firm 

performance: the role of organizational 

learning capability and innovation 

performance." Journal of Small Business 

Management ۲104: 421-۲1۱. 

9. Anderson, B. S., Covin, J. G., & Slevin, D. P. 

(9112). Understanding the relationship 

between entrepreneurial orientation and 

strategic learning capability: an empirical 

investigation. Strategic Entrepreneurship 

Journal, 3(3), 91۹-941. 

3. Anderson, J.C., Gerbing, D.W., (12۹۹). 

Structural equation modelling in practice: a 

review and recommended two step approach. 

Psychological Bulletin 113 (3) 

4. Ambrosini, V and Bowman, C., (911۹). What 

are dynamic capabilities and are they a useful 

construct in strategic 

management?International Journal of 

Management Reviews, Vol 11, Issue 1, pp. 

9۹–4۹ 

۲. Bakar, L. J. A., & Ahmad, H. (9111). 

Assessing the relationship between firm 

resources and product innovation 

performance: A resource-based view.Business 

Process Management, 16(3), 491–43۲. 

6. Barney, J. B. (1221). Firm resources and 

sustained competitive advantage. Journal of 

Management, 1۱(1), 22–191. 

۱. Barreto, I. (9111). Dynamic capabilities: A 

review of past research and an agenda for the 

future. Journal of Management, 36(1), 9۲6–

9۹1.Wiklund, J. and Shepherd, D. (911۲), 

“Entrepreneurial orientation and small 

business performance: a 

۹. Chatzoglou, P., Chatzoudes, D., Sarigiannidis, 

L., & Theriou, G. (911۹). The role of firm-

specific factors in the strategy–performance 

relationship: Revisiting the resource-based 

view of the firm and the VRIO framework. 

ManagementResearch Review, 41(1), 46–۱3 

2. Cadogan, J.W. Sundqvist, S. Salminen, R.T. 

and Puumalainen, K. (911۲). “Export 

Marketing, Interfunctional Interactions, and 

Performance Consequences”, Journal of the 

Academy of Marketing Science, Vol. 33 No. 

4, pp. ۲91-۲3۲. 

11. Covin, J.G., Slevin, D.P. and Covin, T.J. 

(1221). “Content and performance of  

growthseeking strategies: a comparison of 

small firms in high-and low technology 

industries”,Journal of Business Venturing, 

Vol. ۲, pp. 321-419. 



 

 999-951صفحه ،9911 سال، )هارفصل ب )اول ، دورهفصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

   
 
   
 
 

 

11. Covin, J.G. and Slevin, D.P. (12۹2). “Strategic 

management of small firms in hostile and 

benign environments”, Strategic Management 

Journal, Vol. 11 No. 1, pp. ۱۲-۹۱ 

19. Cano, R.C., Carrillat, F.A., Jaramillo, F., 

(9114). A meta-analysis of the relationship 

between market orientation and business 

performance: evidence from five continents. 

International Journal of Research in 

Marketing 91, 1۱2– 911. 

13. Carr, A.S., Pearson, J.N., (1222). Strategically 

managed buyer–supplier relationships and 

performance outcomes. Journal of Operations 

Management 1۱(۲), 42۱–۲12. 

14. Chang, J. (122۹). Model of corporate 

entrepreneurship: Intrapreneurship and 

exopreneurship. Borneo Review, 2(9), 

1۹۱−913. 

1۲. Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1221). 

Absorptive capability: A new perspective on 

learning and innovation. Administrative 

Science Quarterly, 3۲, 19۹–1۲9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


