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 چکیده
 وکارهاکسبی عمر کوتاه محصوالت و و همچنین چرخه محوردانشهای رقابتی و متغیر امروزی، ناپایداری، رقابت محیط

دف بررسی کند. پژوهش حاضر با هآشکار می هر چه بیشتر گیری از رویکرد کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی رالزوم بهره
عملکرد بر  آن از طریق قابلیت یادگیری یرمستقیمغ یرتأثو همچنین  عملکرد صادراتیمستقیم گرایش کارآفرینی بر یرتأث

انگلستان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده ایران و  شرکت کوچک و متوسط در 973، به مطالعه صادراتی
یل و تحل ییدیتأتحلیل عاملی  یادومرحلهها از روش و از حیث روش از نوع توصیفی همبستگی است. جهت تحلیل داده

قیم از مستقیم و همچنین غیر مست طوربهنتایج پژوهش نشان داده است که گرایش کارآفرینی است. ساختاری استفاده شده
رابطه  تغیر میانجیم عنوانبهمثبت و معناداری دارد. همچنین قابلیت یادگیری  یرتأث صادراتیطریق قابلیت یادگیری بر عملکرد 
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 مقدمه
ارزشمند  کسب مزیت رقابتی، تجدید منابعبا توجه به تغییرات سریع محیطی و تشدید فضای رقابتی، نیاز به 

 یدأکتتئوری رشد جدید با  امری ضروری است. بر این تغییرات یرتأثو  سازمان در جهت تداوم حیات سازمان
برجسته  های اخیربر رشد اقتصادی نقش کارآفرینی را در سال یرگذارتأثی یک عامل عمده عنوانبهآن بر دانش 

 محوردانشی آن بر رشد اقتصادی در اقتصادهای فزاینده یرتأثنموده است. بر این اساس هم دانش و هم 
. با توجه به تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی و اهمیت روزافزون ابداع، نوآوری و استامروزی حیاتی 

 تداوم و تضمین .شده استه هر چه بیشتر نمایان خلق محصوالت جدید لزوم برخورداری از نگرش کارآفرینان
 و نوآوری به که هست مشکالت با مقابله جدید هایروش و هاحلراه یافتن نیازمند ها،سازمان بقای و حیات
هایی با سطوح باالی گرایش شرکت .دارد بستگی جدید یهاروش و فرآیندها محصوالت جدید، خلق ابداع،

محور معتقد -تئوری منبع. هستندهای جدید پیوسته در حال پایش محیط جهت یافتن فرصت طوربهکارآفرینی 
مچنین ه هایی با منابع ارزشمند، کمیاب و غیر قابل کپی پتانسیل دستیابی به عملکرد عالی را دارند.است شرکت

را  ستتغییر منابع اساسی سازمان ا هاآن، فرآیندهایی که نقش های پویااز قابلیت یریگبهرهتحوالت لزوم این 
های پویا عالوه بر منابع سازمان، فرآیندهای سازمانی نیز بر اساس مفهوم قابلیتکند. هر چه بیشتر نمایان می

ان کنند. در این میهای خلق ارزش را تسهیل میاز اهمیت زیادی برخوردارند زیرا کنترل منابع جهت استراتژی
 تحول و پاالیش منابع دانش سازمان منظوربهمحور غافل بود. فرآیندهای یادگیری انشد نباید از اهمیت منابع

رآیندی ف عنوانبهدر این راستا قابلیت یادگیری رسد. در جهت هماهنگی با شرایط محیطی ضروری به نظر می
ت رقابتی ایجاد مزیهای یادگیری باعث و با ایجاد مکانیزم کنداری سریع با تغییرات را تسهیل میپویا سازگ

های ها در پاسخ سریع به شوکبه علت توانایی آنهای کوچک و متوسط نقش حیاتی شرکت شود.می
در زرگ، های بو درآمدزایی به هنگام رکود شرکت ییزااشتغالها در جهت سیستماتیک و پتانسیل این شرکت

-یژگیو مانند یرگذارندتأثک و متوسط های کوچی شرکت. عوامل متعددی بر رشد و توسعههستحال افزایش 

گرایش  مستقیم یرتأث. پژوهش حاضر به بررسی وکارکسبهای خود سازمان یا محیط های کارآفرینی، ویژگی
 پردازد.ط میهای کوچک و متوسغیر مستقیم آن از طریق قابلیت یادگیری بر عملکرد شرکت یرتأثو کارآفرینی 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 کارآفرینیگرایش 

 یازمانسنوآوری و خالقیت  مانندشود، فرآیندها را شامل میها و ی وسیعی از فعالیترآفرینی گسترهکا
)استیونسون و  یریپذو ریسک ها، کشف فرصت(9111، 2)تیمونز یدجدهای ایجاد دیدگاه ،(9111، 9)گارتنر

                                                      
1 . Garner 

2 . Timmons 



 37ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... یر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتیتأث

 2یلرممثال از دیدگاه  عنوانبهرفتار کارآفرینانه نیز از طرق مختلفی تعریف شده است،  .(1991، 1جاریلو
ری و پذیبازار، ریسک-وآوری نسبت به محصولخالقیت و ن هایویژگی هنگامی که رفتار افراد دارای (9113)

ند افزایش فرآی عنوانبه توانیم. کارآفرینی را استآنان کارآفرینانه  باشد، در این صورت رفتار گامییا پیش
 مانند های کارآفرینیویژگیداشتن نیز تعریف کرد که مستلزم  هافرصتثروت از طریق نوآوری و استفاده از 

 (.2199، 3)ناسوشن و همکاران استپیشگامی استقالل و پذیری، ریسک
پیشگامی و تمایل نوآوری و (، 2119، 3)کوراتکو و هودگتز شامل استقالل که از اجزای کارآفرینیدر تعریفی 

 یهارصتفکردن و استفاده از  بینییشپبه آغازگر بودن، پیشگامی که  توان گفتمی استبه ریسک پذیری 
به تمایل مدیریت در استفاده  پذیرییسکر (.9171، 7)پنروز مشارکت در بازارهای نوظهور اشاره داردبه جدید و 

 عنوانبهنوآوری نیز  .(9111، 6)چانگ کندیمدر شرایط عدم اطمینان اشاره  هافرصتاز  یریگبهرهاز منابع برای 
یا پیشنهادی که منجر به تغییر در داخل سازمان شود و  اجرای آن یتدرنهاایجاد ایده، انطباق دادن آن و 

)جرار ود شیمدر الگوهای رفتاری پایدار و مشخص در رفتار سازمانی تعریف  هایدهاهمچنین نهادینه کردن این 
ربخشی در مورد اث توانندیمگفت: به میزانی که کارکنان  توانیمدر تعریف استقالل نیز  و(؛ 2193، 7و اسمیت

، 1اران)هورنزبی و همک کنند گیرییمتصم بدون توجه به نظرات دیگرانو مستقل  صورتبهعملکرد کارشان 
رد باعث بهبود عملک تواندیمکه  شودیممحسوب  هاشرکتداخلی  هاییتقابلاز  نگرش کارآفرینانه(. 9113

 یهافرصتبرای کشف  هاشرکتکلی گرایش کارآفرینی به تمایل  صورتبه (.2113، 1)کانو و همکاران شود
اجمی و رقابت ته ،پیشگامیو  پذیرییسکربه قبول نوآوری،  هاشرکتطریق تمایل  و از جدید بازار اشاره دارد
 نگرش یهامؤلفهکه  پذیرییسکرو  پیشگامینوآوری، (. 9116، 91لومپکین و دس) کنداستقالل ظهور می

گرایش  (.2111، 99)راچ و همکاران شوندمهم عملکرد در نظر گرفته می یهامحرک عنوانبههستند  کارآفرینانه
برای آزمودن محصوالت جدید، خدمات، بازارها و  پذیرییسکربازار،  هاییشنهادپتجدید  منظوربهکارآفرینی 
ژیک در ی وضعیت استراتمؤلفه عنوانبهجدید بازار،  یهافرصتاز  یریگبهرهنسبت به رقبا در جهت  پیشگامی

 شکل محیط به گرایش این با هاییسازمانهمچنین (. 9113؛ میلر، 9119)کوین و اسلوین،  شودیمنظر گرفته 

                                                      
1 . Stevenson and Jarillo 

2. Miller 
3 . Nasution et al 

4 . Kuratko & Hodgetts 

5 . Penrose 

6 . Chang 

7 . Jarrar and Smith 

8 . Hornsby et al 

9 . Cano et al 

10 . Lumpkin and Dess 

11 . Rauch et al 
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 فادهسازمان است منابع از نامطمئن یهافرصت از برداریبهره جهت تا هستند مایل و دهندمی تغییر آن را و داده
 در و دکننمی کشف شود بازار در تغییر به منجر است ممکن که را جدید و خالق هایایده هااین سازمان. کنند
 یرتأث محیط به دهیشکل و بهتر سازگاری این (.2199، 9)هاکاال هستند پیشرو رقیبان به نسبت تقاضا بینیپیش

  (.2113، 2)هالت و همکاران دارد عملکرد روی بر مثبتی
 

 یادگیریقابلیت 

دفمند ه یهابرنامه صورتبه توانیمیادگیری را  قابلیتپویا،  هاییتقابل یهامؤلفهیکی از  عنوانبه
از  یردارببهرهمنجر به کشف و  یتدرنهاتولیدی در جهت توسعه تمرکز شناختی تعریف کرد که  یهاشرکت

عملیاتی  یادگیریقابلیت  (.2193، 3)هوانگ و همکاران شودیممنابع دانش در داخل یا خارج از مرزهای شرکت 
رایی و اج یهاتجربهخلق مزیت رقابتی از طریق مکانیزم های یادگیری بر اساس  منظوربهکه  است از سازمان

 هاییتقابلبرای حمایت و تقویت  (.9111، 3)کوهن و لونتال گیردیمجذب اطالعات خارجی و منابع انجام 
 سازدیمارتباطات باز که تعامل و اجتماعی سازی افراد را ممکن  ازجملهمختلفی وجود دارد،  یهاروشیادگیری 

یا  و (9111، 6؛ پیرسون2117، 7)مودی و مابرت گردددر تولید دانش ضمنی و یادگیری میو منجر به سهولت 
ن کمک به تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و همچنی منظوربهفناوری اطالعات  هاییستمس توسعهاستفاده و 

تشویقی که مشوق یادگیری هستند برای حمایت از یادگیری در  یهاطرحآموزشی و  یهابرنامهمنابع مناسب، 
 یادگیری به ظرفیت آن در خلق هاییتقابلبنابراین اهمیت استراتژیک  (.2116، 7ور)تیل استضروری  هاشرکت

 یتدرنها، بستگی دارد که شودیم هایتقابلمکانیزم های شناختی که موجب پیکربندی و بهبود سایر انواع 
ه توانایی و ب استیادگیری زیربنای نوآوری در سازمان . شودیمر یا پاسخ به تغییرات بازار موجب ایجاد تغیی

و  نندکیمکه یادگیری را تسریع  هایییاستسمدیریت، ساختار، روندها و  هاییوهشسازمان در اجرای صحیح 
  (.2113، 1)گوه اشاره دارد بخشندیمبهبود 

 

 گرایش کارآفرینی بر عملکرد یرتأث

                                                      
1 . Hakala 

2 . Hult et al 

3 . Huang 

4 . Cohen and Levinthal 

5 . Modi and Mabert 

6 . Pearson 

7 . Taylor 

8 . Goh 
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قیق ادبیات تحصورت گرفته است.  عملکرد صادراتیمطالعات زیادی در مورد رابطه گرایش کارآفرینی و 
؛ 9116، 9)سکستون داردوجود  تکه رابطه معنادار و مثبتی بین نگرش کارآفرینانه و عملکرد شرک دهدیمنشان 

مقاله توسط راچ و  37انجام شده بر روی  چندگانهمطالعات  (.9117، 3؛ زهرا و کوین2117، 2ویکلوند و شفرد
توسط وی و همکاران  2111مقاله در سال  79 مطالعه دیگری بر روی و همچنین 2113سال  در 3همکاران

؛ رودریگوس 9313حسینی مقدم و حجازی، است ) عملکرد صادراتیبیانگر رابطه مثبتی بین گرایش کارآفرینی و 
کرد عملی بین گرایش کارآفرینی و اند رابطه( بیان کرده9116) 6ا این وجود المپکین و دسب (.2199، 7و راپوسو
رخی ب های محیط خارجی و شرایط داخل سازمان بستگی دارد و همیشه یکنواخت نیست.به ویژگی صادراتی

پژوهشی که تانگ و  است. عملکرد صادراتیگرایش کارآفرینی و  یرخطیغمطالعات نیز حاکی از رابطه 
 271بر روی  (2193سال ) در 1( در چین انجام داده و همچنین ولز و همکاران2111سال ) در 7همکاران

 صورتبهبا افزایش گرایش کارآفرینی  عملکرد صادراتیشرکت کوچک در سوئد انجام دادند، نشان داد که 
( 9313) و حجازی حسینی مقدمیابد. ای افزایش یافته سپس کاهش مییابد بلکه تا مرحلهخطی افزایش نمی

 های دولتی و خصوصی در سطح استان گیالن انجام دادند،نفر از مدیران بانک 233در پژوهشی که بر روی  نیز
 (2117) 1نتایج پژوهش ویکالند و شفرد .کردند یدتائ را عملکرد صادراتیرابطه مثبت بین گرایش کارآفرینی و 

عالوه بر مطالعه اثر مستقیم گرایش  این مطلب است. یدمؤ شدهای کوچک انجام بر روی شرکت که یزن
 عملکرد بر کارآفرینی گرایش یرمستقیمغ یرتأث مورد در نیز دیگری مطالعات عملکرد صادراتیکارآفرینی بر 

)کح  طالعاتا یریکارگبه طریق واز یرمستقیمغ صورتبه کارآفرینی گرایشمثال عنوانبه. است گرفته صورت
 (2111، 92)زهرا محورانه بازار رفتارهای طریق از یا و (2111، 99)وانگ یادگیری گرایش (،2117، 91و همکاران

 شود.زیر مطرح می صورتبهبا توجه به موارد ذکر شده فرضیه اول تحقیق  .دارد یرتأث عملکرد بر
 

 دارد. عملکرد صادراتیمثبت و معناداری بر یر تأثگرایش کارآفرینی  فرضیه اول:
 

                                                      
1 . Sexton 

2 . Wiklund and Shepherd 

3 . Zahra and Covin 

4  . Rauch 
5 . Rodrigues & Raposo 

6  . Lumpkin & Dess 

7  . Tang 

8  . Wales 
9. Wiklund & Shepherd 
10 . Keh and et al 

11 . Wang  

12 . Zahra 
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 گرایش کارآفرینی بر قابلیت یادگیری یرتأث

ای هکارآفرینانه، شرکت باید به یادگیری، ذهن باز نسبت به اطالعات و راههای برداری از تالشجهت بهره
هایی با شرکت(. 2111)وانگ،  باشدشدن در تفسیر و تسهیم اطالعات متعهد  جدید برای انجام کارها و درگیر

ات تجربی مطالع کهینابا توجه به  (.9111، 9)هورلی و هالت دارندسطوح باالتر یادگیری، نوآوری بهتری نیز 
شرکت انجام  999( بر روی 2111) 2کمی در این رابطه انجام شده است، با پژوهشی که اندرسون و همکاران

قابلیت یادگیری دو بعد  کردند. یدتائی مستقیم گرایش کارآفرینانه و قابلیت استراتژیک یادگیری را دادند، رابطه
مهم دارد. یکی خلق دانش استراتژیک و دیگری ایجاد تغییر بر اساس دانش کسب شده. گرایش کارآفرینی 

ی قوی بین رفتارهای اکتشافی و . به علت وجود رابطهاستیک محرک مطلوب برای هر دو بعد ذکر شده 
تکارات ن جهت که اباتژیک بوده همچنین از ایآزمایشی، این گرایش محرک قابل قبولی برای خلق دانش استر

منجر به تعامالت های مولد های دیگر شرکتجهت تعدیل نوآوریهای با گرایش باالی کارآفرینی شرکت
با توجه به تفاسیر (. 2111، 3)اندرسون و همکاران دهدقرار می یرتأثشود، بعد تغییر را نیز تحت رقابتی می

 مطرح کرد. توانیمدر رابطه گرایش کارآفرینی و قابلیت یادگیری  و پیشینه پژوهش فرضیه زیر را ذکرشده
 

 بر قابلیت یادگیری دارد. یو معنادارمثبت  یرتأثگرایش کارآفرینی  :دوم فرضیه

 

 

 و مدل مفهومی پژوهش عملکرد صادراتیقابلیت یادگیری بر  یرتأث

اند. ه کردهها برجستعامل کلیدی در موفقیت سازمان عنوانبهمطالعات نقش یادگیری سازمانی را  زبسیاری ا
 افکنخصم(. 9112، 3)دیکسون مزیت رقابتی برای سازمان باشد عنوانبهتواند از رقبا، می تریعسریادگیری 

در پژوهشی که بر روی مدیران، کارشناسان و کارشناسان ارشد صنعت خودرو در ایران ( نیز 9313) و همکاران
( 2193)  7کارانسوکو هم اند.کرده یدتأکقابلیت یادگیری بر بهبود عملکرد و مزیت رقابتی  یرتأثبر دند، انجام دا

عملکرد بر  نبییشپمتغیر  عنوانبهقابلیت یادگیری  یرتأثشرکت کوچک و متوسط در کامبوج  979با بررسی 
شرکت کوچک و  979( نیز در پژوهشی که بر روی 9311) مالحسینی و همکاران کردند. یدتائرا  صادراتی
( 2116) 6در همین راستا پرییتو و رویالکرمان انجام دادند به نتایج مشابهی دست یافتند.  در شهرستانمتوسط 

 یرأثتها نشان داد که قابلیت یادگیری . نتایج پژوهش آنشرکت انجام دادند 999پژوهشی را در اسپانیا بر روی 

                                                      
1 . Hurley & Hult 

2. Anderson 
3 . Anderson and et al 

4 . Dickson 

5. Sok 

6. Prieto & Revilla 
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بلیت زیر در مورد رابطه قا اتفرضی ذکرشدهدارد. با توجه به موارد  یرمالیغمالی و  مثبتی بر هر دو بعد عملکرد
ز طریق ا عملکرد صادراتیگرایش کارآفرینی بر  یرمستقیمغ یرتأثو همچنین  عملکرد صادراتییادگیری و 

 .شودقابلیت یادگیری مطرح می
 
 .دارد عملکرد صادراتیمثبت و معناداری بر  یرتأثقابلیت یادگیری  :سوم فرضیه

 ارد.نقش میانجی د عملکرد صادراتیقابلیت یادگیری در رابطه بین گرایش کارآفرینی و فرضیه چهارم: 
 

در ادبیات تحقیق بررسی شده است. پژوهش حاضر  وفوربه عملکرد صادراتیرابطه بین گرایش کارآفرینی و 
آن را از  قیمیرمستغ، اثر عملکرد صادراتیمستقیم گرایش کارآفرینی بر  یرتأثقصد دارد تا عالوه بر بررسی 

ای کوچک هدر شرکت عملکرد صادراتیهای پویا بر یکی از ابعاد مهم قابلیت عنوانبهطریق قابلیت یادگیری 
و متوسط بسنجد. با توجه به ادبیات پژوهش و همچنین فرضیات مطرح شده، مدل مفهومی پژوهش در شکل 

 عنوانهبمتغیر وابسته، قابلیت یادگیری  عنوانبه عملکرد صادراتینشان داده شده است. در این مدل متغیر  9
 است. شدهمطرحمتغیر مستقل  عنوانبهمتغیر میانجی و گرایش کارآفرینی 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق9شکل 

 پژوهش یشناسروش

های کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری اطالعات، پژوهش حاضر از حیث هدف در دسته پژوهش
 افزارنرمز ها ادر این مقاله جهت تحلیل داده. است معادالت ساختاری یسازمدلتوصیفی همبستگی مبتنی بر 

( یریگاندازهمدل ) ییدیتأابتدا تحلیل عاملی  یادومرحله. با توجه به رویکرد استفاده شده است 1.1لیزرل 
 انجامهان پن یرهایمتغبین  جهت تبیین رابطه مدل ساختاریتحلیل و سپس های پژوهش پرسشجهت روایی 

 .استانگلستان  و یراندر اشرکت کوچک و متوسط  973 متشکل ازپژوهش حاضر جامعه آماری  شده است.
ژوهش پرسشنامه این پاستفاده شده است.  ایینهگزنامه با مقیاس لیکرت پنج ها از پرسشداده یآورجمعجهت 
گیری جهت اندازه سؤال 7های جمعیت شناختی، جهت بررسی ویژگی سؤال 6 که استپرسش  23شامل 

 (2111، 2)مارکوس و فریرا گیری گرایش کارآفرینیجهت اندازه سؤال 7(، 2193، 9)لین و وو قابلیت یادگیری

                                                      
1 . Lin & Wu 

2 . Marques and Ferreira 
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استفاده شده  سؤال 1از رویکرد کارت امتیازی متوازن با  عملکرد صادراتیگیری و همچنین برای اندازهبوده 
  (. 2116، 9)اسپیالن و پارنل است

 

 های پژوهشیافته

 توصیف جمعیت شناختی

 1/11) دهندگاننفر از پاسخ 931های پژوهش، شده توسط پرسشنامه یآورجمعهای با توجه به داده
را مدیران عامل،  درصد( 6/39) دهندگاننفر از پاسخ 63زن بودند.  درصد( 9/1آنان )نفر از  93( مرد و درصد

 یرسارا  درصد( 1/3نفر ) 6و را سرپرستان  درصد( 9/21نفر ) 39( را مدیران میانی و درصد 3/33نفر ) 73
 6/76نفر ) 991دارای تحصیالت مدیریتی و  درصد( 3/23) دهندگانپاسخنفر از  36اند. تشکیل داده هاپست

تحصیالت  درصد( 7/37نفر ) 77 دهندگان نیزاند. از میان پاسخدارای تحصیالت غیر مدیریتی بوده درصد(
یز ها ناند. از لحاظ تعداد کارکنان شرکتتحصیالت دکتری داشته درصد( 3/93نفر ) 22کارشناسی ارشد و 

 92کارمند و  31تا  99 ینماب درصد( 3/61شرکت ) 13کارمند،  91تا  9مابین  درصد( 1/39)شرکت  31
 اند.کارمند داشته 911تا  71 ینماب درصد( 1/7شرکت )

 

 هاآزمون فرضیه
 tماره آ دهد که شامل بارهای عاملی استاندارد و مقادیررا نشان می ییدیتأنتایج تحلیل عاملی  9جدول 

ی و همه (9111، 2)اندرسون و گربینگ استمعنادار  سؤاالتی که ضرایب استاندارد برآورد شده برای همه است
. همچنین برای بررسی پایایی در حد مطلوبی قرار داردکه  هستند 3/1از  تربزرگمقادیر بارهای عاملی استاندارد 

 هاازهسپرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. طبق برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی 
 یریگل اندازهدهای نیکوئی برازش مهمچنین شاخص. داردی قابل قبولی قرار ر گسترهکه د است 7/1بیشتر از 

 .استبرخوردار  مطلوبیاست که از مقدار نشان داده شده 2در جدول 

 
 و پایایی ییدیتأ: نتایج تحلیل عاملی 9جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ tمقادیر  های عاملی استانداردبار سؤاالتنشانگر  هاسازه

 گرایش کارآفرینی

EO1 11/1 71/99 

11/1 
EO2 72/1 11/1 

EO3 13/1 73/92 

EO4 77/1 37/91 

EO5 11/1 73/99 

 LC1 79/1 76/1 17/1 قابلیت یادگیری

                                                      
1 . Spillan & Parnell 

2 . Anderson and Gerbing 
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LC2 73/1 17/91 

LC3 73/1 17/91 

LC4 71/1 73/1 

LC5 71/1 23/99 

 عملکرد
 سازمانی

P1 73/1 13/6 

11/1 

P2 61/1 27/1 

P3 69/1 93/1 

P4 63/1 63/1 

P5 12/1 11/92 

P6 19/1 16/99 

P7 77/1 61/91 

P8 77/1 13/99 

 

 
 های نیکویی برازش: شاخص2جدول 

 گیری و ساختاریمدل اندازه هاشاخص

Chi-square 32/273 

Chi-square/df 17/2 

RMSEA 113/1 

p-value 11111/1 

NFI 17/1 

NNFI 17/1 

CFI 11/1 

GFI 13/1 

RFI 17/1 

IFI 11/1 

 
مدل ساختاری در نتایج تحلیل معادالت ساختاری استفاده شده است.  یسازمدلبرای تحلیل مدل از روش 

 .نشان داده شده است 2شکل 

 

 
 : نتایج تحلیل ساختاری2شکل 
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مثبت و  یرأثتدهد. با توجه به این نتایج گرایش کارآفرینی نتایج تحلیل مدل ساختاری را نشان می 2شکل 
درصد  9که در سطح خطای  21/3برابر با  tو مقدار  33/1ضریب مسیر دارد ) عملکرد صادراتیمعناداری بر 

و مقدار  71/1ضریب مسیر دارد )مثبت و معناداری بر قابلیت یادگیری  یرتأث، گرایش کارآفرینی است( داریمعن
t مثبت و معناداری یرتأث، همچنین قابلیت یادگیری است( داریمعندرصد  9که در سطح خطای  16/7با  برابر 

 .است( داریمعندرصد  9که در سطح خطای  79/3برابر با  tو مقدار  67/1ضریب مسیر دارد )بر عملکرد 
درصد از واریانس موجود در متغیرهای وابسته  71، بیش از 2در شکل شماره   𝑹𝟐همچنین با توجه به مقادیر 

مده هر سه آ به دستتوسط متغیرهای مستقل تبیین شده است که در حد مطلوبی قرار دارد. با توجه به نتایج 
ملکرد عرابطه گرایش کارآفرینی و  یرمستقیمغ یرتأثهمچنین  .دنشومی یدتائفرضیه اول، دوم و سوم پژوهش 

رابطه مستقیم گرایش کارآفرینی و  در یرمساز مقدار ضریب  بیشترکه  71/1 × 67/1=717/1 برابر با صادراتی
و اثر میانجی  کندمیبنابراین قابلیت یادگیری رابطه بین گرایش کارآفرینی و عملکرد را تقویت ؛ استعملکرد 

 شود.می یدتائی چهارم پژوهش نیز بر این اساس فرضیه .کامل دارد

با قابلیت یادگیری باال و پایین از آزمون  یهاسازمانهمچنین جهت مقایسه عملکرد صادراتی در بین 
روه با قابلیت به دو گ هاآنبر اساس قابلیت یادگیری  هاسازمانمقایسه میانگین استفاده شده است. در این راستا 

سه در مقایسه شد که نتایج این مقای باهم هاآنیادگیری باال و پایین تقسیم شدند و سپس عملکرد صادراتی 
-شود اختالف معناداری بین عملکرد صادراتی سازمانکه مشاهده می طورهمان نشان داده شده است. 3جدول 

ی با قابلیت یادگیری بیشتر از عملکرد صادرات ییهاسازمان ؛ ودن وجود داریهای با قابلیت یادگیری باال و پای
 بهتری نیز برخوردار هستند.

 
 : نتایج مقایسه میانگین3جدول 

 اختالف میانگین میانگین F Sig t Sig گروه

قابلیت یادگیری 
 باال

79/92 111/1 

37/97 111/1 33/3 

37/2 
قابلیت یادگیری 

 پایین
27/1 111/1 17/9 

 مقایسه: عملکرد صادراتی مورد

 

 گیرییجهنتبحث و 

های بحران خود های بزرگ در زمانهای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای شرکتیکی از مزیت
عمل  پیرامون سازمانشان کند   در تطبیق خود با محیطبزرگ   هایدهد. در حالی که شرکترا نشان می

ایی جهت ههای یادگیری، مکانیزماز قابلیت مؤثرتوانند با استفاده های کوچک و متوسط میکنند، شرکتمی
تسهیل فرآیند یادگیری، جذب اطالعات و همچنین تبدیل دانش ضمنی به صریح به مزیت رقابتی و عملکرد 

ند های کارآفرینانه و پیشگامی در محیط رقابتی نیازمها در راستای پیگیری سیاستبرتر دست یابند. شرکت
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رینی مستقیم گرایش کارآف یرتأثدر این مقاله . ها هستندهای جدید بازار و یادگیری از آنیری از فرصتگبهره
مقایسه  آزمونآن از طریق قابلیت یادگیری بررسی شد.  یرمستقیمغ یرتأثو همچنین  عملکرد صادراتیبر 

با قابلیت یادگیری باال و پایین نیز نشان داد که اختالف معناداری بین عملکرد صادراتی  ییهاسازمانمیانگین 
با قابلیت یادگیری بیشتر از عملکرد صادراتی بهتری نیز برخوردار  ییهاسازمانوجود داشته و  هاسازماناین 

ژوهش با نتایج آمده از پ به دستنتایج شدند.  یدتائ هایهفرضبا توجه به تحلیل ساختاری متغیرها تمامی هستند. 
 . همچنیناستشرکت صنعتی در اسپانیا پرداختند همسو  931( که به بررسی 2193) 9مطالعه رئال و همکاران

ای که در صنعت سرامیک ایتالیا و اسپانیا انجام دادند، به نتایج مشابهی ( نیز با مطالعه2193) 2آلرگ و همکاران
 دست یافتند.

 

 پیشنهادها
ها انزیربنای نوآوری، سازم عنوانبهآمده از پژوهش حاضر پیشنهادهای یادگیری  به دستبا توجه به نتایج 

سازد. با توجه به اهمیت توسعه و استفاده از های یادگیری توانمند میرا در اجرای صحیح روندها و سیاست
ا پیشنهاد همزیت رقابتی و بقای سازمانهای متغیر جهت حفظ قابلیت یادگیری و رویکرد کارآفرینانه در محیط

های آموزشی و فناوری اطالعات، برنامه  یو توسعه سازییادهپهای کوچک و متوسط به شود، شرکتمی
انه همچنین هنگامی که مدیران رویکرد کارآفرینهای مشوق یادگیری توجه بیشتری داشته باشند. حمایت از طرح

مینه خالقیت و ز هاگیرییمتصمکنند به یادگیری سازمانی نیز توجه کنند و با مشارکت کارکنان در را اتخاذ می
کرد عملبا توجه به اینکه متغیرهای زیادی در رابطه گرایش کارآفرینی و  نوآوری را در سازمان فراهم کنند.

ا در رابطه های پویابعاد قابلیت توانند در مطالعات آتی به بررسی سایرهستند، پژوهشگران می مؤثر صادراتی
ینه مطالعات کمی زیادی در این زم کهینابپردازند. همچنین با توجه به  عملکرد صادراتیگرایش کارآفرینی و 

 ملکرد صادراتیعخطی گرایش کارآفرینی بر  یرتأثصورت گرفته، نباید از اهمیت مطالعات کیفی نیز غافل شد. 
 یرأثتتوانند با بررسی متغیرهایی که بر شدت این رابطه است. پژوهشگران می در مطالعات انجام شده وفوربه

 کنند.را نیز بررسی  یرخطیغدارند، اثرات 
 

 

 

 

 

 

                                                      
1  . Real 

2  . Alerge 
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 منابع
 یرتغبا م هابانک بر عملکرد ینانهکارآفر یشگرا یرتأث (.9313و حجازی، سید رضا ) محمدرضا یدس، مقدم ینیحس

 .299-221صفحه  ،2 ۀ، شمار7 ۀدور ینی،کارآفرتوسعه ، ییبازار گرا یانجیم
فکری، قابلیت  سرمایه (.9313اصفهانی، علی؛ شاهین، آرش )؛ عطافر، علی؛ نصرینمحمدحسافکن نظام، خصم
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 .3-93صفحه 
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 .71-17، صفحه سال دوم، شماره سوم
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