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-نقش تعدیل)های کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانشمطالعه ارتباط بین مهارت

های صادراتی کرمانشاه در سال شرکت: مطالعه موردی()گسترش بازارهای صادراتی: کنندگی

4931.) 
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 چکیده

و از نظر فرایند اجرا از نوع . های کاربردی قرار داردی پژوهشاین پژوهش از نظر هدف در زمره

ا که این پژوهش به دنبال مطالعه از آنج. باشد و از نظر منطق اجرا قیاسی استهای کمی میژوهش پ

کنندگی، های کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانش با نقش تعدیلارتباط بین مهارت

باشد و به صورت گسترش بازارهای صادراتی است، لذا ماهیت تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می

هایی مدنظر بودند که شرکتن کرمانشاه، های صادراتی استااز مجموع شرکت. مقطعی انجام گرفته است

با  .کنندبرای مبادله کاال استفاده می 4931از خدمات الکترونیکی گمرکات استان کرمانشاه در سال 

از فرمول محاسبه حجم نمونه برای  نمونه توجه به محدود بودن جامعه آماری، برای بدست آوردن حجم

 قسمت این در  .دیگرد 39 مول مربوطه، حجم نمونه برابرکه براساس فر .دیجامعه محدود استفاده گرد

فیش  ای، کتابخانه از منابع موضوع، تحقیق ادبیات و نظری مبانی زمینه در اطالعات گردآوری جهت

 منظور به .اطالعات اینترنت استفاده شده است جهانی شبکه از نیز و نیاز مورد هایکتاب برداری،

ی این پرسشنامه. است استفاده گردیده پرسشنامه از تحلیل و تجزیه رایب اطالعات و هاداده آوریجمع

در ک ، ماریا و فردری2149د، سابا و خالی)پرسشنامه مربوط به مقاله: هی استانداردپژوهش از پرسشنامه

 منظور به . است 341/1در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با  .استفاده شد( 2149سال 

 نرم از استفاده با تحقیق هایمستقل و وابسته و بررسی فرضیه یمتغیرها بین رابطه بررسی

 نیب یدر همکار ینیکارآفر هایمهارت نیمنظور آزمون مجموعه روابط بهمچنین به ((SPSS22افزار

روابط بین  (AMOS20)و تبادل دانش با استفاده از نرم افزار آموس معادالت ساختاری رانیمد

 .نتایج حاکی از عدم رد کلیه فرضیات بود .شد سازیعادلمتغیرها م

.های کارآفرینی، همکاری بین مدیران، تبادل دانش، گسترش بازارهای صادراتیمهارت :هاکلیدواژه 
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 مقدمه 

رکت، طور خاص فشار باالیی را برای رفتن به خارج به منظور تأمین امنیت و افزایش حجم فروش شبازیگران بازار صنعتی، به
های تجاری برای طراحی و به المللی برای عملکردشان بسیار مهم است، شرکتهای بیناز آنجا که فعالیت. کننداحساس می

هایی روبرو هستند که در بازارهای هدفی که دائم در حال تغییر هستند، های صادراتی خاص بازار با چالشاجراگذاری استراتژی
موضوع اساسی بازاریابی، این است که هدف وجود یک استراتژی (. 6002،  کاتسیکاس)گیرندهای خاصی را در نظر میمهارت

توان به ای را میاما، چه استراتژی(. 6002کاتسیکاس، )اش داردبازاریابی جهانی برای شرکت، تأثیر مثبتی بر عملکرد بازار جهانی
سازی موثر و کارآمد یک استراتژی خوب المللی همیشه، با پیادهنعنوان استراتژی خوب بازاریابی در نظر گرفت؟ موفقیت بازار بی

های داخلی بنابراین الزم است حین ورود به یک بازار جدید برای ایجاد استراتژی. طراحی شده، برای یک بازارخاص مرتبط است
 (.6006 ،6سوزا و همکاران)المللی، تجدید نظر کنیمهای مختلف بازار بینها و وضعیتبخاطر موفقیت
که اغلب با  است مرتبط میمفاه نیشامل چند اتیادب نیکه ا دهدیفرصت نشان م ییشناسا نهیدر زم قیتحق اتیمروری بر ادب

هستند که  یاصل هایتیفعال قتیحق در میمفاه نیا. فرصت یابیفرصت و ارز ییاز جمله توسعه فرصت، شناسا اند،ختهیهم درآم
 تواندیم ندیسه فرا نیجداسازی ا کهیدر حال. دهندیم روی دوباره یهنگام ساختارده ای رییگکسب و کار قبل از شکل کیبرای 
 (.811 تاجدینی و دیگران، )گذارندیدارند و بر هم اثر م یهمپوشان سه نیو شرح را آسانتر کند، در عمل ا لیتحل
 .کنندمی بررسی موقعیت تعیین و گیریهدف بازار، بندیتقسیم مراحل طریق از را بازاریابی استراتژی بازاریابی، درسی متون اکثر
 انواع از هاییبخش یا دارمعنی هایگروه به را آن تا گیرد صورت بازار از تحلیل و تحقیقات که است آن مستلزم اوالً امر این

 سوماً .بشوند انتخاب بازاریابی هایلیتفعا انجام برای اهداف مناسبترین بعنوان بخش چند یا یک ثانیاً، .نماید بندیتقسیم خریداران،

 برای .بشود تأیید هابررسی صحت تا مناسب، کاالی یا خدمت یک ارائه طریق از بشود، انجام هدف گروه این روی بر بررسی یک

 با که باشد، می ها روش بهترین از یکی کارآفرینانه بازاریابی بیشتر، اقتصادی سود از بردن بهره و اقتصادی مزایای به دستیابی

 (.0 60، 8لی)یافت دست سنتی بازاریابی به نسبت باالتر اهدافی به توان می بازاریابی، نوین روش این سازیپیاده
 برای مشتری محوری اهمیت با مرتبط اعتقادات و هاارزش از ایمجموعه یک با ارتباط در سازمانی فلسفه یک بعنوان بازاریابی

 استآن مستلزم که مشتری، موقعیت یا بازار مفهوم که شودمی پاالیش و اصالح صورت بدین تعریف این .باشدمی سازمان موفقیت

 آگاه خدمات و کاالها بازاریابی نیز و گسترش و ایجاد از را وی و باشد مقدم بایستمی مشتری نیازهای از شناختی و درک یک که

 (.6002،  کروس و دیگران)نماید
انجام شده (   600،  میشل جی استال)و خارجی( 812 راسخ، )های داخل با توجه به پیشینه پژوهش  نوآوری در تحقیق حاضر را

کنندگی گسترش بازارهای های کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانش با در نظر گرفتن نقش تعدیلمهارتتوان در می
-کردن خوب و مناسب مفاهیم در پژوهشلحاظ .نشاه شناخت کردهای صادراتی در شهر کرمای  شرکتبا مطالعه موردصادراتی  

هایی که گرایشات کارآفرینی را نشان های  یک شرکت است از شرکتهای کارآفرینی و قابلیتهای احتمالی، براساس مهارت
هایی را دارند، که قابلیت ها،های در حال تغییر  بهتر عمل کنند زیرا این شرکترود، برای پرداختن به محیطدهند، انتظار میمی

 . التغیر، بسیار الزم استآشنا و سریعبرای واکنش نشان دادن به شرایط محیطی نا
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 بیان مسأله
 تا مشاهده هایگام از اولین پژوهش فرایند تمام که معنی بدین هستند، مدار مسئله کاربردی هایپژوهش که است مسلمی امر این

 علمی تحقیق یک در مسئله کردن بنابراین روشن .بزند دور مسئله چند یا یک محور حول یدمیبا گیرینتیجه مراحل آخرین

 تحقیق فرایند بعدی مراحل تمام نشود، تبیین یا روشن خوب اگر مسئله .است پژوهش هایگام اولین و ضروریترین از یکی کاربردی

 از ناشی بلکه نیست، مراحل آن خود از ناشی که شد واهندخ نواقصی و اشکاالت دچار گیریو نتیجه اطالعات آوریجمع جمله از

 کردن روشن و درست خوب که معتقدند محققان بعضی که نباشد اغراق شاید بنابراین .است مسئله نادرست بیان و روشن نبودن

 .است پژوهشی هایفعالیت از نیمی معادل مسئله
های تالش تمام رغمیحال عل نیارائه شده است با ا ریهای اخلتوسعه آن در سا ای/فرصت و ییاز شناسا شمارییهای بمدل

 ییشناسا ندیاز فرا یجامع درک گران گوناگون ارائه شده، نتوانسته استکه توسط پژوهش ییهااز مدل کیچیصورت گرفته، ه
 (. 600،  شاو)فرصت ارائه دهد

اگرچه برخی . ه ریشه در اعتقادات و تعهد افراد داردشود کای تعریف میدر حالت کلی، دانش به عنوان اطالعات تفسیر شده
عنوان اطالعاتی که دارای دانش به. تعاریف از دانش بسیار به اطالعات نزدیک است اما میان اطالعات و دانش تمایز وجود دارد

ای از تجربیات یختهاز دیدگاه صادراتی دانش آم. شوندارزش هستند و یا به عنوان درک واضح و روشن از اطالعات تعریف می
-شکل یافته، ارزش ها و اطالعات بازاری است که چارچوبی  برای ارزیابی و مشارکت تجربیات و اطالعات جدید ایجاد می

 .( 600توفیق و دیگران، )نماید
 رشدروبه کمیت گذشته، دهة در .اندبوده نظرانصاحب توجه جالب علمی، مستقل حوزة دو در کارآفرینی و بازاریابی تاکنون،

 عرصة کارآفرینانه، بازاریابی راستا، این در .بود بازاریابی دانش ساز بهبودسبب که شد منجر هایییافته کشف به کارآفرینی تحقیقات

 مطرح دروس دانشگاهی در جدید موضوعی و کند جلب خود به را محققان توجه فزاینده طوربه است بازاریابی، توانسته در جدیدی

 توانایی کاهش ریسک، افزایش با همراه محیطی در ها بایدشرکت امروزه، که آنجاست از کارآفرینانه بازاریابی کاربرد به گرایش شود

ساختار  و ببرند یاد از را سنّتی مدیریت اصول کنند؛ فعالیت ...و مدیریتی هایذهنیت در صنعت، سیال مرزهای وجود بینی،پیش
 راهی نیز کارآفرینی .کند کمک جدید نیز ساختاری شکل ایجاد به سازد، هموار تغییر برای را راه تنهانه که آورند وجود به جدیدی

 بهتر را مشتریان نیاز که است هاییاستراتژی و فرایند ایجاد محصول، برای نوآوری کردناهرم با بازار در برتر ارزش ایجاد برای

 هاموفقیت شرکت کنندةتعیین مشتریان، برای برتر ارزش پیشنهاد و ایجاد ایبر کارآفرینی اثربخش کارا و مهار توانایی .دهد پاسخ

های کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانش است که آیا ارتباط بین مهارتلذا در این پژوهش سؤال این. است بازار در
 در این ارتباط چگونه است؟ گسترش بازراهای صادراتی: کنندگیتأثیر گذار است یا نه؟ همچنین، نقش تعدیل

 ضرورت و اهمیت پژوهش
کاتسیکا و )اند، منتشر شده 21 و  29 های اغلب مطالعات مربوط به توسعه بازار صادراتی در یک دوره ده ساله، بین سال

ای بیرونی از های شرکت و نیروهاستراتژی توسعه بازار صادراتی با توجه به نیروهای درونی از قبیل ویژگی(.  600، 6دیگران
عملکرد صادراتی در جای خود تحت تأثیر استراتژی انتخاب شده و میزان . شودهای صنعت و بازار صادراتی تعیین میقبیل ویژگی

به عبارت دیگر، الزم است که استراتژی بازار صادراتی با شرایط متفاوتی . همسویی آن با عوامل دورنی و بیرونی خواهد بود
-شوند، انطباق داده شود تا اینکه همسویی استراتژیهای شرکت، صنعت و بازار تعریف میه در قالب ویژگیدرونی و بیرونی، ک

 (.812 ، سرشترحمان)محیط وبه تبع آن عملکرد مثبت صادراتی حاصل شود
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پژوهشگران  توجه مورد ینیبه عنوان نقطه تمرکز کارآفر زیفرصت ن ییشناسا ،ینیکارآفر قاتیو با گسترش تحق ریاخ انیدر سال
 نیبه هم. کندیمورد نظر ما خارج م قالب آن را از ینیکارآفر ندیبا فرا افتنیفرصت بدون ارتباط  ییشناسا شکیب. قرار گرفت

بر توجه به  دیتأک. مینیفرصت بب ییانجام شده از شناسا فیتعار در ینیگسست آن را با کارآفر رقابلیارتباط غ میتوانیم لیدل
(. 811 تاجدینی و دیگران، )دندینام ینیفرصت را قلب کارآفر ییرفت که شناسا  شیفرصت تا به آنجا پ ییافرصت و شناس

نمایند، ای در معادالت اقتصاد جهانی ایفا میهای چند ملیتی که نقش عمدهجهانی شدن روبه افزایش تجارت و ظهور شرکت
های زیادی در ارتباط با این موضوع منجر شده نشان داده و به پژوهشاهمیت روز افزون استفاده از اطالعات بازار صادراتی را 

اند و در اند، ساختار یافتههای بازار صادراتی است که سازماندهی شدههایی در ارتباط با شرایط و ویژگیاطالعات بازار داده. است
اطالعات بازار را به ( 6000)  راد شاو و بوریجب( 812 حقیقی و همکاران، )یک زمینه خاص قرار داشته و با معنا تلقی شده است

 هایمقوله تعامل. کنندعنوان اطالعاتی که مبنای دانش سازمان را در ارتباط با مفروضات بازاریابی افزایش دهند تعریف می

 برای زیادی مطالب بیبازاریا .داده است اختصاص خود به بازاریابی را تحقیقات از مهمی بخش اخیر، دهة در کارآفرینی و بازاریابی

 (.6002، 6هایلس و هولتمن)دارد کارآفرینی به ارائه
 در که ترکیبی .است کارآفرینی و میان بازاریابی اشتراک وجه یک کارآفرینانة بازاریابی بررسی موضوع، درک و فهم برای مفید راه 

 (.  60، 8گانکر)گذارندمی اشتراک هم به با را خود کاربردهای و اصول علمی رشتة دو آن،
-استراتژی و ریزی گونه برنامهاین بازاریابی زمینه در بیشتری هایفعالیت در اقتصاد، کوچک وکارهای کسب اهمیت شدن نمایان با

 (.6009،  مایلر و ماسال)شده است منجر شان بازاریابی های
 استفاده بازاریابی مرسوم هایشیوه از متفاوت زاریابی،با هایاز شیوه دارند، که انسانی و مالی منابع هایمحدودیت به دلیل هاشرکت

 (.6002،  مارتین)آنها نداشته باشد برای زیادی هایهزینه بودن خالقانه عین در بازاریابی که از ایشیوه واقع در .کنندمی
 متفاوتی بازاریابی یکوچک رفتارها های شرکت که دهدمی نشان اخیر دهه طی دو کوچک هایشرکت بازاریابی اقدامات بررسی

، 2کارسن)دهد می شکل را ها شرکت این در نظریه بازاریابی برای بنایی زیر موضوع این و .اندداشته های بزرگشرکت به نسبت
 22 .) 

های کارآفرینی در برخورداری از خاصیت های کوچک به دلیلمی کنندکه، بازاریابی شرکت پیشنهاد( 222 )9کارسون و همکاران
این . شودمی که ذاتاً غیررسمی، ساده و تصادفی هستند؛ شناخته ای از عواملیسبک متفاوتی است که به وسیله گستره حقیقت

میلر )وابستگی زیاد به شبکه سازی ( 22 کارسون و همکاران، )شکل بازاریابی به پاسخ دهی و واکنش به رقابت و فرصت گرایی
و میلر و   600، 1میلر و داروچ)سرمایه اجتماعی ایجاد می شود ، متمایل است هایی که از طریقو فرصت( 6009و همکاران، 
....( نوآوری، یادگیری سازمانی و)های کارآفرینیهای مهارتبا توجه به اهمیت ارتباط عناصر مدل و مؤلفه(. 6009همکاران، 

هایی گر شد، طی تدوین فرضیهای برای پژوهشهای کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانش انگیزهارتباط بین مهارت
 .  به بررسی رابطه متغیرهای ذکر شده در بازارهای صادراتی شهر کرمانشاه بپردازد

 

 
                                                           
1
  Shave & Borich 

2
 Hiles & Holtman 

3
 Kergan 

4
  Mailer & Masla 

5
  martin 

6
 Karsen   

7
  Karson & et al 

8
  Miler & et al 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 های پژوهشفرضیه

 فرضیه اصلی
کنندگی گسترش بازارهای صادراتی های کارآفرینی در همکاری بین مدیران و تبادل دانش با در نظر گرفتن نقش تعدیلمهارت

 .طور مثبت تأثیرگذار استبه

 های فرعیفرضیه
 .داری وجود داردمدیران رابطه مثبت و معنی بین مشارکتی و  همکاری بین مدیریت
 .داری وجود داردمدیران رابطه مثبت و معنی بین سازمانی و  همکاری بین یادگیری

 .جود داردداری ومدیران رابطه مثبت و معنی بین بودن و  همکاری محور بین بازار
 .داری وجود داردمدیران رابطه مثبت و معنی بین پذیری و  همکاریبین انعطاف

 .داری وجود داردمدیران رابطه مثبت و معنی بین بین نوآوری و  همکاری
 .داری وجود داردرابطه مثبت و معنی دانش تبادلمشارکتی و   بین مدیریت
 .داری وجود داردثبت و معنیرابطه م دانش تبادلسازمانی و   بین یادگیری

 .داری وجود داردرابطه مثبت و معنی دانش تبادلبودن و   محور بین بازار
 .داری وجود داردرابطه مثبت و معنی دانش تبادلپذیری و  بین انعطاف

 .داری وجود داردرابطه مثبت و معنی دانش تبادلبین نوآوری و  

 مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گسترش بازارهای صادراتی

های کارآفرینمهارت  

وآورین  

پذیریانعطاف  

 بازار محور بودن

 یادگیری سازمانی

 همکاری بین مدیران

 تبادل دانش

 مدیریت مشارکتی
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5112، 2و ماریا و فردریک 5112، 1سابا و خالید: مدل مفهومی پژوهش1نمودار   

 های کارآفرین مهارت
 (.8 60، 8والنوفرو فردریک)های کارآفرین می گویندنبوغ و نوآوری در بازاریابی را مهارت

 نوآوری
به صورت یک  که خالقیت از ناشی یدر واقع به پیاده ساختن ایده. است خالقیتهای نوین ناشی از  وآوری، بکارگیری ایدهن

 (. 600،  هایلسن و هولتمن)گویند تازه ارائه شود، نوآوری خدمتیا  محصول

 کارآفرینی
 خالق تخریب را کارآفرینی فرایند و کارآفرینی، نوآوری است باشد مشخصهمی اقتصادی توسعه موتور و رکهمح نیروی کارآفرینی، 

تولید،  فرایند در جدید روشی ارائه جدید، کاالهای ارائه :شودمی تلقی کارآفرینی زیر هایزمینه از یک در هر نوآوری .نامندمی
 (.812 راسخ، )صنعت در جدید تشکیالت هرگونه ایجاد جدید، منابع یافتن تازه، بازاری گشایش

 بازار محور بودن

آوری اطالعات بازار برای پیش بینی نیازهای جاری و آتی مشتریان در کل سازمان، انتشار این اطالعات در داخل سازمان و جمع
 (.220 ،  کوهلی و جاورسکی)گویی به آنهاپاسخ

 پذیریانعطاف
این . ایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارا به آن تغییر استپذیری به طور کلی توانانعطاف

گر سرعت و قدرت توصیف« پذیریانعطاف»واژه . تغییر محیطی می تواند تغییرات تکنولوژیک و کاری یا تغییر نیاز مشتری باشد
 (.222 ، 2رون اشکینز)ستپاسخگویی در هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان ا

 

 یادگیری سازمانی
 (. 81 , حسن زاده و دیگران)سازدمی تبدیل رقابتی سودمند شرایط به را شرایط که است مدتی بلند فعالیت سازمانی، یادگیری

 
 روش تحقیق 

باشد و های کمی میژوهش پو از نظر فرایند اجرا از نوع . های کاربردی قرار داردی پژوهشاین پژوهش از نظر هدف در زمرهدر 

هایی مدنظر بودند که از خدمات شرکتهای صادراتی استان کرمانشاه، از مجموع شرکت. از نظر منطق اجرا قیاسی است

با توجه به محدود بودن جامعه آماری،  .کنندبرای مبادله کاال استفاده می 4931الکترونیکی گمرکات استان کرمانشاه در سال 

که براساس فرمول مربوطه،  .دیاز فرمول محاسبه حجم نمونه برای جامعه محدود استفاده گرد نمونه دن حجمبرای بدست آور

. است استفاده گردیده پرسشنامه از تحلیل و تجزیه برای اطالعات و هاداده آوریجمع منظور به  .دیگرد 39 حجم نمونه برابر

، ماریا و فردریک در سال 2149سابا و خالید، )پرسشنامه مربوط به مقاله: هی استانداردی این پژوهش از پرسشنامهپرسشنامه
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 یمتغیرها بین رابطه بررسی منظور به . است 341/1در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با  .استفاده شد( 2149

 نیمنظور آزمون مجموعه روابط ببه همچنین ((SPSS22افزار نرم از استفاده با تحقیق هایمستقل و وابسته و بررسی فرضیه

 (AMOS20)و تبادل دانش با استفاده از نرم افزار آموس معادالت ساختاری رانیمد نیب یدر همکار ینیکارآفر هایمهارت

 .شد سازیروابط بین متغیرها معادل

  یافته ها

بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی . ها استفاده شده است در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهدر 

 . های تحقیق مورد روائی سنجی محتوائی قرار گرفته است ساختار کلی پرسشنامه

متغیر )قدرت رابطه بین عامل . دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده برای هر متغیر مکنون استگیری نشانمدل اندازه

اگر بار عاملی کمتر . بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. شود و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می( پنهان

باشد خیلی مطلوب  6/1متوسط و اگر بزرگتر از  6/1تا  9/1بار عاملی بین . شودباشد رابطه ضعیف در نظر گرفته می 9/1از 

 . تاس

های اندازه گیری برای متغیرهای های برازش رایج در مدلشاخص. در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است

باشد  2های برازش اگر نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از در میان شاخص. مکنون تحقیق در زیر هر شکل ارائه شده است

ها نیز هر چقدر به یک سایر شاخص. مطلوب است 19/1کمتر از  RMSEAشاخص  .مدل از برازش مناسبی برخوردار است

 (. 4933قاسمی، )تر است تر باشند مطلوبنزدیک

شود که ارتباط بین خطاها در خاطر نشان می. شودها و نیز نتایج تحلیل عاملی ارائه میدر ادامه اشکال مرتبط با این تحلیل

. ایجاد شده است AMOSافزار شده در نرمارائه 4شاخص اصالح این ارتباطات بر اساس. ه استاشکال، برازش مدل را باالتر برد

شدن آن ارتباط در مدل موجب بهترشدن برازش به این ترتیب که هر چه برای یک ارتباط، شاخص اصالح باالتری باشد، افزوده

 .شودآن می
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 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد 4نمودار 

 های برازش شاخص

 شاخص های برازش مدل کلی

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلی

 >91/1 >91/1 >91/1 >3/1 >3/1 >3/1 >3/1 <19/1 <2 میزان قابل قبول

 423/1 423/1 291/1 142/1 214/1 292/1 292/1 699/1 293/99 مقادیر محاسبه شده

 

شاخص های برازش تطبیقی همگی کمتر  از . مناسب استو نا 293/99ه درجه آزادی برابر نسبت کای اسکوئر مدل ساختاری ب

( اقتصادی بودن)شاخص های مقتصد .  درصد و نامناسب است 9بیشتر از   RMSEAشاخص . درصد و نامناسب هستند 31

  .می باشد بنابراین نیاز به اصالحاتی در مدل. درصد بوده و نامناسب هستند 91تر از اکثرأ پایین
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 مدل نهایی تحقیق با ضرایب استاندارد 9نمودار 

 های برازش شاخص

 شاخص های برازش مدل کلی اصالحی

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلی

 >91/1 >91/1 >91/1 >3/1 >3/1 >3/1 >3/1 <19/1 <2 میزان قابل قبول

 944/1 944/1 269/1 321/1 393/1 393/1 392/1 112/1 114/4 مقادیر محاسبه شده

 

 (NFI ،RFI ،CFI ،IFI)شاخص های تطبیقی 

 3/1می باشد که با توجه به مقدار استاندارد  392/1بونت بدست آمده مقدار -یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر NFIمقدار -

 .برخوردار استکه حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی 

 .می باشد که این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد 321/1یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار  RFIمقدار  -

 .می باشد که این شاخص به  برازش مطلوب مدل اشاره دارد 393/1یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار  IFIمقدار  -

 .می باشد که این شاخص به  برازش مطلوب مدل اشاره دارد 393/1ی بدست آمده مقدار یا شاخص برازش تطبیق CFIمقدار -

می باشد که با توجه به مقدار  112/1یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار  RMSEAمقدار -

 .، مطلوب می باشد19/1استاندارد کمتر از 

 (PNFI ،PCFI ،PRATIO)شاخص های مقتصد 

 .و نشان از وضعیت مطلوب مدل دارد 9/1و باالتر از  944/1یا شاخص هنجار شده مقتصد برابر  PNFIقدار م- 

 .و نشان از وضعیت مطلوب مدل دارد 9/1و باالتر از  944/1یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر  PCFIمقدار  -

 .و نشان از وضعیت مطلوب مدل دارد 9/1و بیشتر از  269/1یا نسبت مقتصد بودن برابر   PRATIOمقدار  -

در نتیجه اصالح اکثر شاخص ها . لذا در کل با توجه به همه شاخص ها می توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است

 .بهبود یافتند
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 برآوردهای مدل کلی -1جدول 

 

 ارتباط کلی متغیرهای پژوهش  

تخمین 

غیر 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 استاندارد

نتایج 

 هافرضیه

ke <--- pm .000 .092 .001 .005 .804 عدم رد 

cbm <--- pm .979 .124 7.893 *** .908 عدم رد 

cbm <--- ol .064 .087 .739 .003 .058 عدم رد 

ke <--- ol .005 .088 .054 *** .026 عدم رد 

cbm <--- mb .054 .028 1.957 *** .878 عدم رد 

ke <--- mb .001 .048 -.015 *** .601 عدم رد 

cbm <--- fl -.036 .023 -1.592 *** .533 عدم رد 

cbm <--- io .069 .058 1.954 *** .398 عدم رد 

 

 گیری بحث و نتیجه
 از. دارد همخوانی( 2142)4لگان و( 4932)آزاد( 4936)زاده تقی تحقیقات با تحقیق این با توجه به نتایج فصل پیشین، نتایج

 آن ارائه زمان و مکان مورد در باید دانش تبادل برای که است شده شمرده مهم نیز مکان و زمان عنصر 2رایت و نظر الوالک

 هر یا) الکترونیکی و فیزیکی های توزیعکانال به نحوه مشارکت توجه به با است ممکن کار این و شود گیری مدیریتیتصمیم

 .باشد داشته نیاز (دو

، همسویی 2111در سال  9ونیک و استیل ولادی کطبق مبانی نظری پژوهش، نتیجه این فرضیه با نتایج با نتیجه پژوهش 

های گویای آن است که اکثر شرکت کشور انگلستان، های تولیدیشرکتدر  2119در سال  1فارلیهمچنین مطالعات . دارد

محصول جدید شامل درآمد مورد  و توسعه تولیدخود در به اهداف طور مستمر، بهقادر نبودند  ،تبادل دانشمورد مطالعه در 

توسعه محصول دست  محصول جدید، هزینه تولید، زمان ارایه محصول به بازار، اهداف کیفی مدنظر و اهداف هزینه انتظار از

یابد مدیریت مشارکتی در تبادل دانش یزمانی که بازارهای صادراتی گسترش م. نتایج این پژوهش، نیز حاکی از آن بود. بیابند

 .بردهای اضافی در توسعه محصوالت شرکت را باال میو همکاری بین مدیران تأثیرگذار است که این خود هزینه

 بین همکاری و دانش تبادل در سازمانی یادگیری یابدمی گسترش صادراتی بازارهای که نتیجه فرضیه دوم نشان داد، زمانی

پذیری، انگیزه استتقالل طلبی، ریسک)های نوآوری و یادگیریتأثیر توسعه قابلیت»در پژوهشی باعنوان  .است گذارتأثیر مدیران

، در پی هدف تعیین میزان 2111در سال  9توسط هوارد« بر کارآفرینی( پیشرفت، کنترل درونی، اعتماد به نفس و خالقیت

نتایج حاکی از آن است که بین استقالل طلبی، ریسک پذیری، . وزان بوده استآمها بر کارآفرینی در بین دانشتأثیر این قابلیت

 .آموزان و میزان کارآفرینی رابطه وجود داردانگیزه پیشرفت، کنترل درونی، اعتماد به نفس و خالقیت دانش
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ت غیرنفتی در اقتصاد گذاری مستقیم خارجی برصادرا، نقش سرمایه4933در زمینه صادرات، مهدوی عادلی و همکاران در سال 

گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی بااستفاده از الگوی در این بررسی، نقش سرمایه. ایران مورد مطالعه خود قرار دادند

در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار  4912-31های سالیانه برای دوره زمانی و داده(ARLD)های توضیعیخود توضیح با وقفه

مدت تأثیر مثبت گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت و کوتاهدهد که سرمایهایج نشان مینت. گرفته شد

 . شودعالوه بر این، افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش شاخص جذب داخلی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می. دارد

در . مشابهت دارد 2141 در سال 2یی دارد اما با نتایج سابرامانیانهمسو 2113 در  4آه و گیری از این فرضیه با نتایج مرلونتیجه

ترتیب به ذیأل، به. های مختلف، نتایجی یکسانی را در بر نداشته استتوان گفت، جامعه آماری در پژوهشمقام مقایسه می

 : آه و سابرامانیان پرداخته شده است و های مرلوپژوهش

 عملکرد روی بر بازاریابی فرعی واحد نفوذ و کارآفرینی و نقش بازارگرایی رابطه بررسی به در تحقیقی 2113 در سال  آه و مرلو

معیار  از بازارگرایی سنجش جهت تحقیق این در اندپرداخته استرالیا در بزرگ تولیدی و متوسط سازمان ششصد در کار و کسب

MKTOR وقابلیت درآمد بازار، سهم فروش، حجم  نقدی، یانجر مانند معیارهایی با وکار کسب و عملکرد است شده استفاده 

 رابطه که دهدمی نشان نتایج فرضیات روی بر آماری تحلیل و تجزیه از که پس است؛ گرفته قرار ارزیابی مورد سوددهی

 به یقیتحق در(  2141)  دارد، اما، سابرامانیان وجود وکار کسب عملکرد روی بر کارآفرینی نقش و بازارگرایی ناچیزی بین

 این در است پرداخته آمریکا در ویژه مراقبت بیمارستان نه و پنجاه صدو در  کار و کسب عملکرد و بازارگرایی رابطه بررسی

 رشد معیارهای با کار و کسب عملکرد MKTOR یافته ساختار مقیاس از بازارگرایی سنجش جهت و است شده تحقیق استفاده

ی رابطه نشاندهنده تحقیق نتایج فرضیات آزمون از پس است؛ گرفته قرار مورد ارزیابی سود حاشیه و سرمایه بازگشت درآمد،

 .بود هابیمارستان این در کار و کسب عملکرد و بازارگرایی بین مثبت

عنوان یک متغیر تصمیم را به پذیری، انعطاف2144در سال9های شیمد و کوتاال با توجه به مبانی نظری پژوهش، پژوهش

و مفهومی را در ادبیات پژوهش ایجاد کرده  .کندالمللی شرکت بازی میهای بینه، هنوز نقش محوری را در استراتژیحیاتی ک

 پذیریانعطافدرباره وضعیت محیط؛ اثر پذیری انعطاف: را مشخص کردپذیری انعطاف، سه نوع 4332در سال 1میلیکن . است

بینی واکنشی وپاسخی، که توانایی برای پیشپذیری انعطافطی بر سازمان؛ و بینی اثر وقایع زیست محیکه توانایی برای پیش

-انعطافهنگام ورود به یک بازار جدید، یک شرکت با همه این سه نوع . حل یا استراتژی پاسخی و واکنشی صحیح استراه

ارزیابی . ه بازار، نامشخص استوضعیت اقتصادی، سیاسی و همچنین روند آتی توسع. گردددر یک زمان مشابه مواجه میپذیری 

تاکنون، تحقیقات تجربی کمی، درباره رابطه بین . شوداما تردید و شک، مانع انجام عملیات می. محیط رقابتی، سخت است

، پذیریانعطافاند، که سطح باالی محققان متعددی اثبات کرده. تبادل دانش و همکاری انجام شده استدر و پذیری انعطاف

و عدم اطمینان هنوز پذیری انعطافاما یک رابطه قاطع بین ( 2111، 9هیلم)دهدصیص منابع شرکت را افزایش میتعهد و تخ

انجام گرفت، در میان آنها، سوزا و  4322در سال 6به دنبال جریان تحقیقاتی که توسط جوهانسون . قرار است که یافت شود

ها در ارتباط بین این دو نآ. را مورد ارزیابی قرار دادندپذیری انعطافانی بر اولین کسانی بودند که اثر فاصله رو(2119)، 2برادلی

سازی، پاسخ مناسبی رسد زمانی که بازار داخلی وخارجی مشابه باشند، استانداردنظر میبه. دو مقوله، متوجه یک شکاف شدند

  .باشدرویکرد بهتری میپذیری انعطافباشد و زمانی که فاصله روانی باالست، 
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یابد نوآوری در تبادل دانش و همکاری بین مدیران تأثیرگذار زمانی که بازارهای صادراتی گسترش می: استنتایج حاکی از آن

 .است

 استخراج 2142در سال  4هاکمن و اولدهام شغلی توسط هایمدل ویژگی از اساساً های اینترنتی در انجام شغلاستفاده از شبکه

 خودمختاری و نوآوری، ماهیت، تنوع، نظیر هاییقالب ویژگی ها، دراز طریق این شبکه مشاغل مدل، این اساس که بر است شده

سطح نوآوری از طریق  هرچه آن دنبال به. باشند خالق و بگیرند فرا کار را بیشتر هرچه تا انگیزاندبرمی را کارکنان دانش،

 هاآن کارآمد نوآوری و دقت سطح رود،باالتر می شغلی سازیغنی یقطر از افراد شغلی های اینترنتی افزایش یابد، انگیزششبکه

  .که با توجه به نتیجه فرضیه این پژوهش، همسویی دارد. رفت باالتر خواهد

عنوان یک عامل تأثیرگذار بر سازمان مورد در خیلی از تحقیقات به صادراتی بازارهای: داردبیان می 2112، در سال 2پاوالرچ  

 های پژوهش خود، رویکردهای تئوریکی برای درک تأثیر محیط بر سازمان راهمچنین براساس یافته .گرفته استتوجه قرار

 .عنوان عامل تغییرات در اشکال سازمانی شناسایی کردعنوان یک منبع، بهمدیران، نوآوری به همکاری

کارآفرینی »عنوان  تحتاین پژوهش، . دهمسویی دار 2119در سال  میشل جی استالنتایج این فرضیه با نتایج پژوهش 

 سازمان هجده در که« تسهیل رفتارکارآفرینانه در بین کارکنان بر موثر عوامل اکتشافو  انتفاعی غیر هایسازمان در سازمانی

و  کارکنان یها توانمندی شد به این نتیجه رسید که بین با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام کانادا و آمریکا در غیرانتفاعی

  .دار وجود داردو رفتار کارآفرینانه کارکنان رابطه مستقیم و معنی  مدیریت حمایت

  منابع
 مدیریت مجله سازان خودرو، قطعه مورد : نوآوری بر کارآفرینی و محوری بازار رویکردهای تاثیر دیگران، و کیهان تاجدینی، -

 33تابستان و بهار ،6 شماره چهارم، سال بازاریابی،
ها، فصلنامه علوم تربیتی و  اثر کارآفرینی بر بهره وری و نوآوری در سازمان( :4931)حسن زاده ، رمضان و همکاران        -

 .29-69، صص4931زمینه های وابسته دانشگاه  آزاد اسالمی واحد رودهن، دوره اول ، شماره اول، زمستان 

تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های (. 4931)دیمی مریمحسینی سید محمود ، نکوئی زاده مریم ، مخزن ق  -

 .493ص -93پیاپی -6شمار. انداز مدیریت بازرگانیچشم. خدماتی در دوران رکود

های صادرکننده مواد غذایی به اطالعات بازار صادراتی بررسی میزان دسترسی شرکت( 4933. )حقیقی محمد، عطایی بهاره  -

 .96تا  43،ص 1نشریه مدیریت بازرگانی، شماره . آن در فرآیند تصمیم گیری صادراتی و میزان تأثیر

بدنی و علوم  تعیین ارتباط بی، کارآفرینی مدیریت مشارکتی و یادگیری سازمانی در دانشکده تربیت(: 4936)راسخ، نازنین       -

 .تهران شی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاهورز رشته مدیریت تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد  ورزشی دانشگاه

 -مؤسسة فرهنگی: تئوریهای سازمان و مدیریت، از نوی نگرایی تا پسانوین گرایی، تهران(.  4936.) رحمان سرشت، حسین  -

 .ه عالمه طباطباییانتشارات دانشگا: (.در اندیشة نظریه پردازان، تهران( استراتژیک)مدیریت راهبردی . انتشاراتی فن و هنر

، 4933، پاییز  96فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره . اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی( 4933)مالکی، امین -

426-413. 

 بر صادرات خارجی مستقیم گذاریسرمایه نقش(. 4933)نوروزی روح اهلل و مطهری محب اهلل. مهدوی عادلی، محمدحسین - 
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