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    ماعیسرمایه اجت نقش میانجی با صادرات عملکرد بر نوآوری قابلیت تاثیر
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 چکیده
قش مختلف است که ن یوکارهاها در کسبشدن شرکت یالمللنیب یبرا یدیکل یارهایاز مع یکیصادرات 

ها را شدن بازارها، شرکت یو رقابت طیشدن شرا دهیچیپ گر،ید یها دارد. از سوشرکت اتیدر ح یمهم اریبس
 تیقابل ریتأث یبررس ژوهشپ نیهدف ا رو،نیسوق داده است. ازا ینوآور یهاتیاز قابل یبرداربهره یبرا

 هیرماس یانجیبا نقش م یشرق جانیکوچک و متوسط استان آذربا یهابر عملکرد صادرات شرکت ینوآور
کوچک و متوسط  یهاشرکت همچنین،. است کمی و کاربردی مطالعات نوع از پژوهش این .است یاجتماع

 به ریگینمونه مطالعه، این در. شده است انتخاب مطالعه این آماری جامعه عنوان به یشرق جانیاستان آذربا
ته صورت پذیرف پرسشنامه طریق در این پژوهش از هاداده گردآوری. شده است انجام تصادفی ایطبقه روش

 ایافزارهنرم وسیله به ساختاری معادالت سازیمدل روش ها نیز ازاست. برای تحلیل و تفسیر فرضیه
SPSS23 و Amos23 دهد که قابلیت نوآوری به صورت مستقیم بر نشان مینتایج   .استفاده شده است

سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات تأثیر دارد. همچنین، سرمایه اجتماعی به صورت مثبت بر عملکرد 
صادرات اثر دارد. در نهایت، نقش میانجی سرمایه اجتماعی در بین قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات تأیید 

د منجر تواننتوسط با ارتقاء قابلیت نوآوری خود از طریق سرمایه اجتماعی میهای کوچک و مشرکت گردید.
    پذیری بهتر خود شوند و بر توسعه و بهبود عملکرد صادرات بیافزایند.به رقابت

 

    کوچک و متوسط. هایشرکت صادرات، عملکرد سرمایه اجتماعی، نوآوری، قابلیت :ی کلیدیهاواژه

 . JEL: M40 ،M19 ،M11 ،M10 طبقه بندی
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    مقدمه
ها کتشر رایز از اهمیت باالیی برخوردار باشد؛ هاعملکرد شرکتمنجر شده تا  دیرقابت شدامروزی،  در اقتصاد

است ها از قرن شیها بشرکت(. 2412، 1هستند )مفونا و آبهخود  یو بازار یتیدامنه فعالبرای گسترش تالش در 
 یجستجو یبرا ی است ونیبشیقابل پ ریوکار غکسب یفضا ، امااندرا انجام داده یمرز یهاتیفعالکه 

 یاهشدن، نه تنها به شرکت یبه جهان دنیو سرعت بخش یرشد فناور ،مرزها یآن سو رد یتجار یهافرصت
 رو،ازاین .(2414و همکاران،  2نیز نیاز دارد )ایسمونکوچکتر  یهابه شرکت یشتریب زانیبزرگ بلکه به م

شده است که ممکن است همه مشاغل مجبور به دنبال آن  لیتبد یاساس یاستراتژ کیشدن به  یالمللنیب
 (.2442، 0و توماس وزا)گر ها باشدشرکتگسترش و رشد  یارزشمند برا ی( و ابزار2442، 3تویباشند )فرناندز و ن

همی در م بنابراین تمرکز بر عملکرد صادرات یکی از معیارهای کلیدی در این حوزه مطالعاتی است که نقش
های تواند نقش کلیدی در حل شکافهای بیشتر در این حوزه میوکارها دارد و بررسیالمللی کردن کسببین

   موجود داشته باشد.
 یهایشدت رقابت و نوآور ،هاادغام ،یسازیجهان ،یسقوط اقتصاد ایچون رشد  یبروز عوامل لیبه دل

 اترییتغ نیا سریعرا در درك  یعال رانیمد توان و است ایجاد شدهکار وسبک یهاطیدر مح ییایپوی، کیتکنولوژ
ها در از فرصت یبردارمنابع در بهره ینقش اصلرو، ازاین .(1342)فاریابی و همکاران،  است هاندبه چالش کش

وچک ک هایشرکتموفق صادرات  یهاتیدر فعال ژهیبه و یالمللنیب یابیتوسط محققان بازار یخارج یبازارها
( 2416) 2نهویپ (.2412، 6؛ آذر و سیابوسچی2412و همکاران،  2)کالکا قرار گرفته است تیمورد حما و متوسط

به منابع ارزشمند و نادر  یاجتماع یهاروابط شبکه قیاز طر کوچک و متوسط هایشرکتاگر  دارد کهمیاظهار 
   .موفق باشند در این زمینه توانندیکنند، م دایپ یدسترس
 کیشود که یاز منابع مهم در نظر گرفته م یکی یاجتماع یهااز شبکه یناش یاجتماع هیحال، سرما نیدر هم

. (2444، 2)چریشولم و نیلسن ابدیخود و بهره بردن از آن توسعه  یرقابت تیمز شیافزا یتواند برایشرکت م
 یاتیبع حمن کیدارد  یتیریا و روابط مدهشرکت نیدر روابط ب شهیکه ر یاجتماع هیسرما ،از محققان یبرخ یبرا

 یهاتیتوسعه قابل ی وخارج یبازارها یهاتیادراك جذاباز سوی دیگر،  .(2414)ایسمون و همکاران،  است
 (.1342کمک کند )صنوبر و همکاران،  تواند در توسعه و بهبود عملکرد صادراتها میشرکتاز جانب  یصادرات
خاص شرکت در عملکرد صادرات  یهاتیو قابل یاجتماع هیسرما ریکه شواهد در مورد سهم متغ یدر حال

 یانوظهور بر یها از بازارهاشرکت یریکارگه ب یدر مورد چگونگ ینسبتاً کم قاتیا وجود دارد، تحقهتشرک
   (.2411، 4)شث خود وجود دارد یرشد و سودآور شیافزا یبرا یاجتماع هیاستفاده از سرما
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و همکاران،  2لو) یاجتماع هی( و سرما2412، 1رکای)روبرا و ک ینوآور یهاتیقابل میمستق ری، تأثنیعالوه بر ا
ه ب دهد که نوآورینشان می ینوآور تیدر مورد قابل یدهد. شواهد تجربی( بر عملکرد شرکت را نشان م2441
( که نقش مؤثری بر عملکرد 2414، 3شود )سائونیالمیدر نظر گرفته  جهینت کیبه عنوان  او ی ندیفرا کیعنوان 

 عامل به عنوان ینوآور یهاتیمربوط به قابل اتیحال، ادب نیبا ا(. 2412، 0تواند داشته باشد )رواصادرات می
ؤثر باشد. تواند مهای این زمینه میاین مطالعه در رفع شکاف .کامالً پراکنده است صادراتبر عملکرد  رگذاریتأث
رو، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه بین قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات به عنوان هدف ینازا

های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که اصلی این مطالعه در شرکت
ا رفع ب میتواند این مطالعه رو، اینزمطالعات بسیار اندکی در رابطه این سه بدنه مجزا از هم انجام شده است. ا

  .دیکمک نما نهیزم نیا اتیادب یساز یموجود، به غن یشکاف ها
 

  مبانی نظری پژوهش

  قابلیت نوآوری
رش پرو ،نیو توسعه و همچن قیدر تحق یگذارهیمانند سرما یداخل یندهایبه عنوان فرآ ینوآور یهالیتقاب

 یکه خالق و دارا یبا کارمندان ییهاگفته شده است که شرکت ،نی. بنابرای استریادگیفرهنگ خالق و 

 نیب .(2412، همکارانو  2وی)کال کنندمیرا در بازار کسب  یشتریب یهاتیهستند موفق ینوآورهای قابلیت

شده  جادیرابطه مثبت ا کیو  های مختلف صورت پذیرفته استبررسیو عملکرد صادرات  ینوآور یهاتیقابل
 یهاهیموجود نظر اتیشود، ادبیرابطه م نیصحبت از ا یوجود، وقت نیابا (. 2412است )آذر و سیابوچی، 

در  یآورنو یهاتیاگرچه قابل ( استدالل کردند که2414) 6گانوتاکیس و الو دارد. به عنوان مثال، یمتناقض
صادرات  یبرا یشترینوآوران احتمال ب و شودیم یمهم تلق اریکوچک و متوسط بس یهابلندمدت شرکت تیموفق

  .(2412و همکاران،  2)پائول دهدینم شیرا افزا یموفق شدت صادرات بعد یدارند، اما نوآور
کوچک  یهابر عملکرد شرکت یمثبت ریتأث ینوآور یهاتیاستدالل کرد که اگرچه قابل( 2416و همکاران ) 2ئورا

 یشتریب تیاز اهم یلمللانیتجربه ب و نباشد یالمللنیب تیعامل موفق نیو متوسط دارند، اما ممکن است مهمتر
توانند با عوامل مختلف یم ینوآور یهاتی، قابلیچند بعد تیماه لیدل به .(2424باشد )بات و مومایا، برخوردار 

 یکی از این عوامل در این راستا شامل .و عملکرد ارتباط برقرار کنند ندهایها، فرآییدارا از جمله شرکت یرقابت
 ،نیو همچن یمرتبط با نوآور یهاییداراها و قابلیتتوان توسط ی. عملکرد صادرات را ماست عملکرد صادرات

 قیتحق یمانند منابع انسان ییهاییعنوان مثال، مشخص شد که دارا ه. ب(2424)بات و مومایا،  شکل داد ندهایفرا
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 1تد )بانودارن یادیبا عملکرد شرکت ارتباط ز یفناور تیریمانند مد ییندهایاختراعات و فرآو توسعه، حق ثبت 
  .(2443و همکاران، 

 ریه تأثصادرکنند یوکارهابر عملکرد کسب ندیمحصول و فرا ینوآور هاییاستراتژمطالعات نشان داده است که 
 ینوآور یژنسبت به استفاده از استرات ندیفرا ینوآور یباال استفاده از استراتژ یرقابت طیدارند و در شرا میمستق

 یهابرنامهاز سوی دیگر،  .(1342نیا و همکاران، تواند داشته باشد )رحیممی یشتریب یو اثربخش ییمحصول کارا
عوامل  به دیها باشرکت رانیبوده است و مد تیبرتر بااهم یبه عملکرد صادرات دنیصادرات در رس یقیتشو

 .(1342)صنوبر و همکاران،  توجه کنند شتریمهم بوده است، ب یصادرات یهاتیقابل جادیکه در ا یارتباطات
(. 1342المللی یک شرکت است )نوروزی و همکاران، رو، قابلیت نوآوری عاملی مهم در توسعه اقدامات بینازاین

( و 2414، و همکاران  ینگولگاشود )درنهایت، قابلیت نوآوری به عنوان محرك سرمایه اجتماعی شناخته می
  (.2414شود )ایسمون و همکاران، موجب بهبود عملکرد صادرات می

 

 سرمایه اجتماعی

و همکاران  2یآنتولداز دیدگاه شده است.  یبندطبقهی و شناخت یا، رابطهیدر سه بعد ساختار یاجتماع هیسرما
ربوط به م ی: بعد ساختاراندکرده کیتفک ریرا به شرح ز یو شناخت یا، رابطهیساختار یاجتماع هی( سرما2411)

ات شبکه مانند اعتماد و قابل اعتماد بودن، تعهد یرفتار یهابا جنبه یابعد رابطه. است افراد نیارتباط ب یالگوها
 افرادو  شرکت انیمعنادار ارتباط م یهانهیبر زم یاجتماع هیسرما یو انتظارات سروکار دارد. سرانجام، بعد شناخت

 .  کندیم لیکه تبادل اطالعات، دانش و منابع را تسه متمرکز است
 تیدافرد را ه گریکه روابط باز ییهاوهیش نیو بهتر یهنجار طیرا با شرا یاابطهر یاجتماع هی( سرما2444) 3یل
شخص م یاابعاد رابطه یاصل یهاؤلفهاعتماد، تعهد و انتظارات به عنوان م یهنجار طیدهد. شرایم وندیپ ،کندیم

 گرانیباز نیمعنادار ارتباط ب یهانهیبر زم یاجتماع هیسرما یعد شناخت(. سرانجام، ب2414ُ، 0یو س نیاند )لشده
  .کندیم لیکه تبادل اطالعات، دانش و منابع را تسه (1442)ناهاپیت و گوشال،  متمرکز است

 هی(. سرما2444، 2اند )پنگ و لوقرار داده یرا در چارچوب روابط درون سازمان یاجتماع هیسرما ،از مطالعات یبرخ
ر ، شرکت دیدولت یصادرات یهادر عملکرد صادرات ذکر شده است، آژانس یکه به عنوان کمک مثبت ینهاد
و  6بان)آب ها استارتباط با انجمن نیو همچن یمشتر کی، روابط نزدیالمللنیب یهاشگاهیها و نماشگاهینما

(. پنگ و لو 2414در مورد مداخالت دولت متمرکز بوده است )لو و همکاران،  گرید تمطالعا (.2413همکاران، 
 میرقبا تقس و یدولت یاهکنندگان، سازماننیمأ، تدارانیمانند روابط با خر ییرهایرا به متغ یتیری( روابط مد2444)
ملکرد ممکن است بر ع نانیکارآفر یشخص یهاشده در شبکه یجاساز یدر سطح فرد یجتماعا هیکنند. سرمایم
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 یهاطیعوامل مانند مح ریسا ری، تأثنی(. عالوه بر ا2410و همکاران،  1بگذارد )استام ریکوچک تأث یهاشرکت
، یخاص است. در واقع، در همان بستر فرهنگ یاجتماع هیسرما یریگدر اندازه یفرهنگ-یو اجتماع یاسیس

(، 2413شده است )آببان و همکاران،  یاتیسسات مختلف عملی و مؤتجار یهابه صورت شبکه یاجتماع هیسرما
  (.2442، 2)آکواح و دوستانه هستند یخانوادگ یهاشامل شبکه بقیهکه یدرحال

 جادیرا ا یمتفاوت جینتا های کوچک و متوسطشرکتبر عملکرد  سرمایه اجتماعی ریدر مورد تأث یتجرب اتیادب
 یهادر شبکه های کوچک و متوسطشرکتکه مشارکت  افتیدر (2411) 3ریکاواال، ثکرده است. به عنوان مثال

دست آمد که ه ( ب2442) 0توسط واتسون یمشابه یهاافتهیگذارد. یمثبت م ریمختلف بر عملکرد آن تأث
، مچنینهرا ثبت کردند.  یشتریب یبقا زانیباالتر و م عملکرددر شبکه  ریدرگ های کوچک و متوسطشرکت

)استام  ستا ادیز اریکوچک بس یهاو عملکرد شرکت یاجتماع هیسرما نیارتباط مثبت ب دهد کهنشان می اتیادب
 های کوچک و متوسطشرکت ی( بقا2442، 2از متخصصان )کوچاك و ادواردز یدر واقع، برخ (.2410و همکاران، 

های کوچک و شرکت ریو اتحاد با صنعت، دولت و سا شراکتها، یروابط در قالب همکار عیاز تجم یرا ناش
 هژیها به واز شرکت یدهد تعداد کمیوجود دارد که نشان م یاندهیشواهد فزا ،نیهمچن اند.دانسته متوسط
 ییدارند، به تنها یهمکار یهاتیفعالکه  ییهابا شرکت سهیتوانند در مقامی متوسط و کوچک یهاشرکت

   (.2446، 6سونیو هر لیداشته باشند )فر ینوآور
 

 عملکرد شرکت
یت میزان موفقاین متغیر به ، درحقیقت. اشاره داردجهانی  یشرکت در بازارها یهافعالیت عملکرد صادرات به

 (.2416اشاره دارد )موسوی و قیم، خارجی  هایشرکت در دستیابی به اهداف در صادرات محصول به بازار
 از نانیصادرات از نظر اطم یعملکرد باال و شرکت در صادرات است تیدهنده موفقصادرات نشان عملکرد

. عملکرد صادرات به عنوان (2412)ظهیر و همکاران،  ها مهم استشرکت یشرکت در بلندمدت برا یداریپا
 یبرا مختلفدالیل ، به یطیو مح یمختلف سازمان طیفروش در خارج از کشور در شرا یحرکت برا یخروج

سراسر جهان  یها(. با توجه به سطح کالن، دولت1444، 2امانتوپولوسیتوجه است )دجوامع قابل وها شرکت
 باشد یرشد اقتصاد یهااز شاخص یکیتواند یکشور م نیا رایز ؛ها دارنددر بهبود عملکرد صادرات شرکت یسع
ادرات ها در بازار صت شرکتیباعث موفق یو احترام در بازار محل تیکه موفق ستین یمعن نیدر سطح خرد، به ا و
 .(2412است )ظهیر و همکاران،  ازین نیز خاص یهایاستراتژ یدر صادرات به برخ تیموفق یبرا ، لذاشودیم زین

زان یماین متغیر به ، درحقیقت. اشاره داردجهانی  یشرکت در بازارها یهافعالیت عملکرد صادرات بهدرنهایت، 

                                                                                                                                   
1. Stam 
2. Acquaah 
3. Thrikawala 
4. Watson 

5. Koçak & Edwards 
6. Freel & Harrison 
7. Diamantopoulos 
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اشاره دارد )موسوی و قیم، خارجی  هایموفقیت شرکت در دستیابی به اهداف در صادرات محصول به بازار
2416.)  

  ( ارائه شده است. 1) ای از مطالعات داخلی و خارجی در رابطه بین متغیرهای پژوهش در جدولخالصه
 

  خالصه مطالعات :1جدول 

  خالصه نتایج عنوان نویسنده

بات و 
 ایموما

(2424) 

بازار و  یهایژگی، وینوآور یهاتیقابل
 از هند یعملکرد صادرات

تر منجر به عملکرد بر ینوآور یهاتیکه قابل دهدینشان م یبررس نیا یهاداده لیتحل
 یبر عملکرد صادرات کشورها توسعهوقیتحق یگذارهیسرما ن،ی. همچنشودیصادرات م

 .گذاردیمثبت م ریتأث افتهیدر حال توسعه و توسعه

و  سمونیا
همکاران 

(2414) 

و عملکرد صادرات  یاجتماع هیسرما
کوچک و متوسط در غنا: نقش  یهاشرکت

 شرکت یهاییتوانا

کوچک و متوسط  یهاشرکت یاجتماع هیکه سرما دهدیمطالعه نشان م نیا یهاافتهی
عامل  زین یابیو بازار یرنوآو یهاتیآنها دارند. قابل یرا بر عملکرد صادرات ریتأث نیشتریب

  .کوچک و متوسط هستند یهاشرکت انیعملکرد صادرات در م یاصل

 و  یگانگول
همکاران 

(2414) 

اشتراك ، یاجتماع هینقش سرما یابیارز
و متقابل  دانش تیفیک ،یدانش ضمن

 سازمان کی ینوآور تیقابل نییدرتع

 یاطهراب یاجتماع هیمتقابل دانش، سرما کهیمطالعه نشان داد که درحال نیا یهاافتهی
 یاجتماع هیدر ارتباط مثبت بود، سرما یبا اشتراك دانش ضمن یختشنا یاجتماع هیو سرما
 بر همان اثر نداشت.  یمعنادار ریتأث یساختار

 (2412روا )
: یاز منابع ناملموس تا عملکرد صادرات

جذب  یهاتیقابل یااثر واسطه یبررس
 یکننده و نوآور

مثبت و معنادار بر  ریکه منابع ناملموس تأث دهدینشان م یبررس نیا یهاافتهی
بر  میتقتوجه و مسقابل ریدارند. منابع ناملموس تأث یجذب و عملکرد صادرات یهاتیقابل

 ارندآن د بر میمثبت و مستق ریجذب تأث یهاتیندارند و در جهت مخالف، قابل ینوآور

و  آذر
 یابوسچیس
(2412) 

و  یفناور ینوآور ،یسازمان ینوآور
 و یکالیراد راتیعملکرد صادرات با تأث

 یگسترده نوآور

ملکرد ع ،یفناور یبا حفظ نوآور یسازمان یکه که نوآور دهدیمطالعه نشان م نیا جینتا
طالعه به م نیا ت،ی. درنهاکندیم یبانیپشت میرمستقیو غ میصادرات را به طور مستق

کرد رابطه با عمل در یانواع مختلف نوآور نیب یبررس یهانهیدر زم یمطالعات یکمبودها
 صادرات کمک خواهد کرد.

صنوبر و 
همکاران 

(1342) 

صادرات بر  یقیتشو یهابرنامه ریتأث
 یبازرگان یهاشرکت یعملکرد صادرات

 میمستقریو غ میبه صورت مستق یالمللنیب
 یبازارها یهاتیجذاب یانجیبا نقش م
 یصادرات یهاتیو قابل یخارج

 یصادرات بر عملکرد صادرات یقیتشو یهاکه برنامه دهدیمطالعه نشان م نیا جینتا
 یارهاباز یهاتیادراك جذاب قیآن از طر رینداشته است و تأث میمستق ریشرکت تأث

 شرکت مؤثر واقع شده است.  یصادرات یهاتیو توسعه قابل یخارج

و  یابیفار
همکاران 

(1342) 

بر  یالمللنیو تجربه ب ییبازارگرا ریتأث
 یژاسترات یانجیعملکرد صادرات با نقش م

 یهادر شرکت یالمللنیب یابیبازار
 فعال در صادرات یبازرگان

 یاهگروه نیکه ب دهدیپژوهش، نشان م نیا یدانیم یهاداده لیحاصل از تحل جینتا
 ،یقشر جانیفعال در امر صادرات استان آذربا یهاشرکت رانیمختلف کارشناسان و مد

 رینوان متغعبه یالمللنیب یابیبازار یبر استراتژ یالمللنیب یهاو تجربه ییبازارگرا
 معنادار داشته است.  ریتأث یانجیم

 های تحقیقمنبع: یافته

 

   روش تحقیق
های هکه یافتییازآنجا. همچنین، استی آماری، از نوع تحقیقات کمی هادادهتحقیق حاضر به لحاظ استفاده از 

و هدف از آن توسعه یک دانش کاربردی در زمینه خاص  داد قرارعملی  استفاده موردتوان یماین تحقیق را 
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ک کوچ یهاشامل شرکت قیتحق نیا یجامعه آمار رود.مار میه شاست، از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی ب
از  ن،یشرکت است. همچن 3441ها در استان برابر با شرکت نیتعداد ا است. یشرق جانیوسط استان آذرباو مت

ونه از برآورد حجم نم یبرا گر،ید ی. از سوشده استاستفاده  یتصادف یاطبقه یریگنمونهاندازه شرکت برای 
 301داً برابر با وبرآورد نمونه حد ی،جدول و بنا به تعداد جامعه آمار نیجدول مورگان استفاده شد که بر اساس ا

ها مورد استفاده قرار گرفته ها برگشت داده شد که برای تحلیلداده از این شرکت 211شد. درنهایت، تعداد نمونه 
  است.

است که سؤاالت آن  سطحی لیکرت بوده 2در این تحقیق، ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد با طیف 
سوال از تحقیق  2نوآوری با  قابلیتمتغیر  اند.در زمینه متغیرهای پژوهش از چندین تحقیق معتبر، اقتباس شده

 و عملکرد (2414) همکاران و سئوال از تحقیق ایسمون 2اجتماعی با  ، سرمایه(2414) همکاران و ایسمون
  استفاده شده است. (2412) همکاران و  سوال از تحقیق فام 4صادرات با 

ه تمامی نتایج نشان داد ک ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.هادادهبرای تأیید پایایی ابزار گردآوری 
  آمده است.( 2) تند. ضریب آلفای متغیرها در جدولمتغیرهای پژوهش از ضریب آلفای مناسبی برخوردار هس

 

   متغیرهاضریب آلفای کرونباخ  :2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 222/4 قابلیت نوآوری

 224/4 سرمایه اجتماعی

 414/4 عملکرد صادرات

 

 هستند. Amos23و  SPSS23ی افزارهانرمها، یلتحلبرای انجام  استفاده موردابزارهای 
 

   فرضیه های پژوهش
  مثبت و معنادار دارد. ریتأث یاجتماع هیبر سرما ینوآور تی: قابل1 هیفرض
  مثبت و معنادار دارد. ریبر عملکرد صادرات تأث ینوآور تی: قابل2 هیفرض
  مثبت و معنادار دارد. ریبر عملکرد صادرات تأث یاجتماع هی: سرما3 هیفرض
 یانجیو عملکرد صادرات را م ینوآور تیقابل نیبه صورت مثبت و معنادار رابطه ب یاجتماع هی: سرما0 هیفرض

  .کندیم
 

   هایافته
ها دهندگان را خانمدرصد از پاسخ 0/23 دهند ودهندگان را آقایان تشکیل میدرصد از پاسخ 6/16 نتایج نشان داد

درصد از پاسخگویان  3/34 ها در بخش جنسیت بیشتر از آقایان است.اند؛ درحقیقت، فراوانی خانمتشکیل داده
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درصد از  2/66سال داشته   12تا  11دهندگان تجربه کاری بین درصد از پاسخ 0/32باال سن دارند.  هسال ب 04
  نشان داده شده است. (3) یج آمار توصیفی متغیرها در جدولادهندگان کارشناسی ارشد بودند. نتپاسخ

 

   های توصیفی متغیرهاشاخص :3جدول 

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار میانگین کد متغیر ردیف

 IC 221/3 620/4 232/4- 643/4 نوآوری قابلیت

 SC 212/3 222/4 203/4- 322/4 سرمایه اجتماعی

 EP 644/3 234/4 443/4- 003/4 عملکرد صادرات

 211  تعداد مشاهدات

 

گردد که همه روابط است. مشاهده می شده قرار گرفتهمورد بررسی ( 0دوی متغیرها در جدول)روابط دوبه
   درصد معنادار هستند. 44دوی متغیرها در سطح دوبه

 

    ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها :0جدول 

 عملکرد صادرات سرمایه اجتماعی قابلیت نوآوری ردیف

   444/1 نوآوری قابلیت

  444/1 **324/4 سرمایه اجتماعی

 444/1 **223/4 **002/4 عملکرد صادرات

 211  تعداد مشاهدات

 های پژوهشمنبع: یافته

 

( 2در جدول) گیردگیری مورد استفاده قرار میبرای تعیین کفایت نمونه (KMOشاخص کیزر، مایر، اوکلین )
است و این  6/4برداری بیشتر از شود که آزمون بارتلت معنادار است و مقدار شاخص کفایت نمونهمالحظه می

   ها برای تحلیل عاملی است.مناسب بودن دادهحاکی از 
 

   و بارتلت KMO: نتایج آزمون 0جدول 

 (KMOبرداری )شاخص کفایت نمونه
 آزمون بارتلت

 عدد معناداری درجه آزادی مربع کای تقریبی

226/4 422/2346 231 444/4 

 

ترسیم و نیکویی برازش آن  AMOSافزار دهد که به کمک نرمگیری تحقیق را نشان میمدل اندازه( 1)شکل 
باشد باید آن را حذف  2/4ارزیابی شده است. الزم به ذکر است که چنانچه بار عاملی برای هر سؤالی کمتر از 

   است و برای مراحل بعد باید حذف شوند. 2/4کرد. در این مدل چندین بار عاملی کمتر از 
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   خروجی اولیه تحلیل عاملی تأییدی :1شکل 

 

دهد که تمامی بارهای شده تحلیل عاملی تأییدی قابل مشاهده است و نشان میخروجی اصالح (2)در شکل 
    است. 2/4عاملی برای هر یک از متغیرها بیشتر از 
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   خروجی نهایی تحلیل عاملی تأییدی :2شکل 

 

  یریگبرازش مدل اندازه یها: شاخص5جدول 

  نتیجه  مدل تحقیقدر   مقادیر مطلوب شاخص برازش

𝜒2

𝑑𝑓⁄  
  قبول؛ قابل  2کمتر از 

  مطلوب؛  3کمتر از 
  مطلوب  312/2

IFI  مطلوب  414/4  4/4بیشتر از  

TLI  قبول قابل  242/4  4/4بیشتر از  

CFI  مطلوب  444/4  4/4بیشتر از  

RMSEA 

 مطلوب؛  42/4کمتر از 
 قبول قابل؛  1و  42/4بین 

 ضعیف ؛ 1بیشتر از 
  مطلوب  424/4

SRMR 
 مطلوب؛  42/4کمتر از 
 قبول قابل؛  1کمتر از 

  مطلوب  463/4

 های تحقیقمنبع: یافته
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کنیم که بیشتر از سه شاخص از برازش مدل، از مشاهده می (6)های برازش مدل در جدول با توجه به خروجی
 ها مطلوب است.شرایط مطلوبی برخوردارند؛ لذا این مدل برای ادامه بررسی

برای ارزیابی مناسب بودن برازش مدل باید پایایی و روایی آن نیز انجام گیرد. در این مطالعه، جهت بررسی 
( استفاده شده است. برای بررسی روایی همگرایی از میانگین واریانس CRای یا ترکیبی )پایایی از پایایی سازه

  . ( استفاده شده استAVEاستخراج شده )

   ییو روا ییایپا جینتا :5جدول 

 فورنل الکر - روایی افتراقی
AVE CR  

 نوآوری قابلیت سرمایه اجتماعی عملکرد صادرات

 نوآوری قابلیت 262/4 220/4 220/4  

 سرمایه اجتماعی 221/4 204/4 362/4 232/4 

 عملکرد صادرات 224/4 224/4 062/4 212/4 221/4

 های تحقیقمنبع: یافته

 . 

 مدل ساختاری برازش :3شکل 
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 در که توضیحاتی به توجه با. است ساختاری نیز ارائه شده مدل برازش ارزیابی برای حاصل نتایج (2) جدول در
   ت.گیری برآورد شده و مطلوب اسگردید، نتایج برازش برای مدل ساختاری نیز مانند مدل اندازه ارائه قبل قسمت

   یبرازش مدل ساختار یها: شاخص5جدول 

 نتیجه در مدل تحقیق مقادیر مطلوب شاخص برازش

𝜒2

𝑑𝑓⁄  
 قبولقابل 2کمتر از 

 مطلوب 3کمتر از 
 مطلوب 312/2

IFI  مطلوب 414/4 4/4بیشتر از 

TLI  قبولقابل 242/4 4/4بیشتر از 

CFI  مطلوب 444/4 4/4بیشتر از 

RMSEA 

 مطلوب 42/4کمتر از 
 قبولقابل 1و  42/4بین 

 ضعیف 1بیشتر از 
 مطلوب 424/4

  
 مطلوب 42/4کمتر از 

 قبولقابل 1کمتر از 
 مطلوب 463/4

 های تحقیقمنبع: یافته

 

دهد که ضریب غیراستاندارد و یا همان ضریب مسیر نتایج حاصل برای مسیرهای مستقیم را ارائه می (4)جدول 
(Estimate( ضریب بحرانی ،)C.R.( خطای استاندارد ،)S.E.( و سطح معناداری )P.ارائه شده است )  
 

   میاثرات مستق جی: نتا5جدول 

 نتیجه S.E. P ضریب بحرانی ضریب مسیر هافرضیه

 تأیید 444/4 422/4 121/0 320/4 سرمایه اجتماعی ← نوآوری قابلیت. 1

 تأیید 444/4 424/4 201/3 242/4 عملکرد صادرات ← نوآوری . قابلیت2

 تأیید 444/4 444/4 326/0 344/4 عملکرد صادرات ←سرمایه اجتماعی . 3

 های پژوهشمنبع: یافته

 

ی در مستقیم یعن استاندارد هر یک از مسیرها در بخش اثرات غیرقابل ذکر است که ضرایب مسیرها و خطاهای 
   ذکر شده است.( 14جدول)

   : نتایج اثرات غیرمستقیم15جدول

 نتیجه ضریب بحرانی ضریب مسیر فرضیه

 تأیید **461/2 132/4 عملکرد صادرات ←سرمایه اجتماعی  ←نوآوری . قابلیت0

 درصد 4/44در سطح ***درصد؛  44در سطح **درصد؛  42در سطح *    های پژوهشمنبع: یافته
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   گیرینتیجه
قش های کوچک و متوسط با نهدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد صادرات شرکت

دهد که تأثیر قابلیت نوآوری بر سرمایه میانجی سرمایه اجتماعی است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می
راستا ( هم1342سط کریمی و همکاران )تواند با مطالعات انجام گرفته شده تواجتماعی معنادار است. این یافته می

برخوردار  شرکتاعضای  ریبا سا یهای اجتماعقوی در بطن شبکه وندهاییدانش از پ کسب جهت دیافراد باباشد. 
، 1وو ل ی)ل شودمی رییادگیمساعد برای  طیشرا جادیانتقال اطالعات در سطح باال و ا منجر به ، زیراباشند
نوآورانه  های، قابلیتدانش برداکتساب، انتشار وکار در وجود این پیوندها و آگاهی باالاز سوی دیگر، با (. 2411

 های کوچک و متوسط بایدرو، شرکت. ازاین(2412و همکاران،  2مسا-)فرناندز کنندبهتر از قبل توسعه پیدا می
  .کنند انتخاب را خود عملیاتی و سازمانی استراتژی با متناسب فناوری

های تواند به صورت مستقیم بر عملکرد صادرات شرکتفرضیه دوم پژوهش نشان داد که قابلیت نوآوری می
(؛ 1342کاران )و هم نوروزیتوسط شده تواند با مطالعات انجام گرفته کوچک و متوسط تأثیر بگذارد. این یافته می

 نیمتشکل از چندکه  ینوآور تیظرفستا باشد. را ( هم2424( و بات و مومایا )2412(؛ روا )2412آذر و سیابوچی )
 لیتشک تیضار جنبهو  کی، استراتژیمال یهاگذارد که از جنبهیم ریبر عملکرد صادرات تأث است متقابل تیقابل

ه ، توسعیمشارکت یبه عنوان فرهنگ رهبر ینوآور تیقابلاز سوی دیگر،  .(2416، و همکاران 3اورا) شده است
، لیدال نیبه هم(. 2414، 0پایدار در ارتباط است )سائونیالبا عملکرد  یسازمانده یساختارهاها و دهیدانش، و ا

 عمل ترموفق کنند در بازارهای مختلفتوسعه داده و اجرایی می محورصادرات را نوآور دهیکه ا ییهاشرکت
  .(2412کنند )زهیر و همکاران، می

چک و های کوسرمایه اجتماعی بر عملکرد صادرات شرکت دهد که تأثیرنتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می
( منطبق باشد. از طرف 2416تواند با مطالعات انجام گرفته شده توسط  پینهو )متوسط معنادار است. این یافته می

 ( است.2414های حاصل در پژوهش ایسمون و همکاران )دیگر، باید توجه داشت که این یافته خالف یافته
کشورها  یصادرات یهاتیفعال شیتجارت منجر به افزا یو آزادساز فناوری یهاشرفتیراه با پشدن هم یجهان

مطرح  ار یعوامل دیخود را توسعه دهند، با یکشورها قدرت رقابت یاقتصادها نکهیا یحال، برا نیشده است. با ا
 یهانهیکاهش هزلیل به د یاجتماع هیسرماحرکت کنند؛ زیرا شدن  یالمللنیبسمت ها به کنند که شرکت
ابت ها را قادر به رقشرکت و شناخته شده استمهم  کیمنبع استراتژ کیبه عنوان  یوربهر شیمعامالت و افزا

های کوچک و متوسط باید در رو، مدیران شرکتازاین .(2421، 2)کیزیلکایا کندیم یالمللنیب یدر بازارها
  های خود در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.گیریتصمیم

                                                                                                                                   
1. Li & Luo 
2. Fernández-Mesa 
3. Oura 

4. Saunila 
5. Kızılkaya 
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های کوچک تواند بین قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات شرکتنهایت نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی می در
های ه وجود سطح مطلوب قابلیت نوآوری برای شرکتتوان بیان کرد کطورکلی، میو متوسط را میانجی کند. به

کوچک و متوسط بسیار الزامی هست، اما باید در نظر داشت که در شرایط بسیار پیچیده و پر از تحوالت غیرقابل 
و بقاء  پذیریها باید به عامل کلیدی سرمایه اجتماعی به عنوان نقطه عطف جهت انطباقبینی، شرکتپیش

لملل توجه کنند تا بتوانند در بازاهای پیچیده و رقابتی به حیات خود ادامه دهند و بر توسعه اشرکت در سطح بین
   های خود تمرکز کنند.قابلیت

   پیشنهادها
ر محصوالت نوآورانه ددر معرفی  هاشرکت ینوآور یهاتیقابلبر اساس نتیجه حاصل از فرضیه اول تحقیق، 

ان رو، مدیرها خودشان را نشان دهند. ازاینوجود داشته باشد تا شرکتکنند، اما باید بستری کمک میبازار 
های های کوچک و متوسط باید به شناسایی بسترهای نوآوری اقدام کنند. به عنوان مثال، ایجاد شبکهشرکت

ها، مدیران و کارکنان شرکت در فکری شرکتتواند به همکاری و همتجاری در سطح فردی و سازمانی می
ه صورت ها بدوم که نشان داد که توسعه قابلیت فرضیه نتیجه به توجه با. ها کمک کندهبود سرمایهجهت ب

ها از رو، مدیران این شرکتها نقش بسیار مؤثری دارد. ازاینمستقیم در بهبود عملکرد صادرات این شرکت
  اید حمایت کنند.شود بهای نوآوری برای صادرات ارائه میهایی که در جهت توسعه قابلیتایده

 تیتقو برایکوچک و متوسط  یهااز شرکت یدولت یها تیحماسوم  بر اساس نتیجه حاصل در فرضیه
رات بر عملکرد صاد یاجتماع هیسرما ریتواند منجر به تأثیارتقاء صادرات م یهاشرکت در برنامه یهاتیقابل

در  مشارکت قطری ازکوچک و متوسط  یهاتشرک یهاتیاز توسعه قابل یدولت تی، حماعنوان مثالشود. به 
 شیدر افزا یتوجهقابل زانیممکن است به م یآموزش یهاها و برنامهشگاهیدهد که نمایها نشان مشگاهینما

اصل . با توجه به نتیجه حباشد. داشتهصادرات نقش  اتیعمل ؤثر درم تیریمد یبرا ازیمورد ن یهامنابع و مهارت
 یاتیسسات مختلف عملی و مؤتجار یهابه صورت شبکه یاجتماع هیسرمااز فرضیه چهارم به دلیل اینکه 

باید  هارو، مدیران این شرکتازاین شود.های کوچک و متوسط میشرکتدر  تیخالق شیافزاشود، منجر به می
زه ی در حوبه تخصص عملکرد با اعضای خود اطالعات یگذارو اشتراك ی، هماهنگیارتباط، همکار یبرقرار با

   های نوآوری موجود حداکثر استفاده را ببرند.تا بتوانند از قابلیت کمک کنند صادرات

   محدودیت های پژوهش:
   .کرد نییمختلف تب یمقاطع زمان یرا برا جینتا توانیبود، نم یمقطع قیتحق نیا نکهیا لیبه دل
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  های آتی:برای پژوهشپیشنهادهای 
وان تواند به عنهای فناوری اطالعات نیز میدهد که قابلیتمرور ادبیات در بستر مطالعه حاضر نشان می .1

  متغیر مستقل در چارچوب نظری این پژوهش بررسی شود.

  ود.تواند بررسی شالملل به عنوان نقش میانجی میبرای توسعه مدل پژوهش، متغیر گرایش بازار بین .2

  ی شود.تواند بررسهای کوچک و متوسط نیز به عنوان متغیر وابسته میوکار شرکتمتغیر عملکرد کسب .3
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