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چکیده 
دانش موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده صادرات کارآفرینانه اندك و پراکنده 

به منظور پرکردن این شکاف تحقیقاتی هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو منبع . است
بر صادرات ) گرایش کارآفرینی سازمانی و قابلیت یادگیري(ناملموس سازمان 

تقویت ویژگی کارآفرینی بین الملل در سازمان با استفاده از این زیرا. کارآفرینانه است
بر .  منابع باعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار و غیرقابل تقلید براي سازمان می شود

اساس آنچه بیان شد مدل مفهومی ارائه شده و در بین شرکتهاي کوچک و متوسط در 
و، کماج صبا، دشت نشاط، مهراد، گلستان، نوبر سبز، شرکت کدبان(صنعت مواد غذایی

نمونه مورد بررسی نیز شامل مدیران . مورد  بررسی قرار گرفته است...) ایران چاشنی و 
ارشد و کارشناسان حوزه بازاریابی در شرکت هاي مورد نظر و روش نمونه گیري مورد 

ه است روش تحقیق مورد استفاده پرسشنام. استفاده نمونه گیري غیرتصادفی هدفمند است
پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از روشهاي معادالت ساختاري و 195که در مجموع 

نتایج نشان می دهد که گرایش . مورد بررسی قرار گرفتSPSSو Amosنرم افزارهاي 
کارآفرینی بر صادرات کارآفرینانه تاثیر مثبتی دارد و از بین سه بعد این گرایش تنها بعد 

عالوه بر این عامل قابلیت یادگیري . رات کارآفرینانه موثر استریسک پذیري بر صاد
بازار بر صادرات کارآفرینانه موثر  و داراي نقش واسطه گري کامل در رابطه بین گرایش 

. کارآفرینی و صادرات کارآفرینانه است

گرایش کارآفرینی، صادرات کارآفرینانه، قابلیت یادگیري بازار، :واژگان کلیدي
. اي کوچک و متوسط، صنعت مواد غذاییشرکت ه

)نویسنده مسئول(سابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و ح. 1
vahid.n3004@gmail.com

. دانشگاه عالمه طباطبائیابداري،دانشکده مدیریت و حسدانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی،. 2
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مقدمه 
به واسطه خلق و توسعه کسب و کارهاي جدید، کارآفرینی و صادرات براي تسریع فرآیند 

کارآفرینی به رشد اقتصادي از طریق خلق و انتقال دانش . رشد اقتصادي کشورها مهم هستند
صادرات نیز به ). 2007،هسلز(کمک می کند و باعث افزایش رقابت پذیري سازمان می شود

نوبه خود بطور مثبت بر کمیت نرخ ارز و شکوفایی بین المللی تاثیر می گذارد و باعث توسعه و 
). 1،2011هسلز و وان استل(رشد صنعت، بهره وري و اشتغال می شود

هر کدام از موضوعات کارآفرینی و صادرات بطور مجزا در اقتصاد، مدیریت و ادبیات 
در ادبیات 2از این رو، دانش در مورد صادرات کارآفرینانه. بی ظاهر شده اندموضوع بازاریا

در مورد منشا صادرات کارآفرینانه  ). 2011هسلز و وان استل،(موضوع بسیار کم و نادر است
مینال، پوهاکا و (نیز می توان گفت،  از ادبیات موضوع کارافرینی بین المللی ناشی می شود 

از سویی دیگر، این موضوع یعنی ). 1994، 4،2000گال و اویت؛ مک دو3،2014سرویس
صادرات کارآفرینانه داراي یک شکاف تحقیقاتی در ادبیات موضوع است چنانکه در سالهاي 

. الملل و سرمایه گذاري صادرات محور بسیار مورد توجه قرار گرفته استاخیر کارآفرینی بین
صادرات محور سازمان چندان مورد بررسی قرار اما نقش عوامل سازمانی و محیطی بر رفتار 

از طرف دیگر، در این تحقیق به ). 5،2015مورنو-گارسیا، اسمیت و ري- ناوارو(نگرفته است 
زیرا از . بررسی سازمانهاي کوچک و متوسط از دیدگاه کارآفرینی بین المللی می پردازیم

ظران کسب و کار را به خود بین المللی شدن سریع سازمانها توجه صاحبن1990اوایل دهه 
جلب کرد و مطالعات مختلفی سعی کردند تا توضیح دهند که چرا و چگونه سازمانهاي 

زیرا این نوع سازمانها داراي منابع محدود هستند و از . کوچک و متوسط بین المللی می شوند
). 6،2015النگ سید ، اویر و آرپا(سازمانهاي چندملیتی و بزرگ متفاوتند 

بر این، کشورهاي زیادي به ویژه کشورهاي در حال توسعه ارزش شرکت هاي عالوه
زیرا این شرکتها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد . کوچک و متوسط را درك کرده اند

محققان نیز بیان می کنند که ارتقاء این نوع شرکت ها و تقویت آنها یکی از بهترین . کشور دارند
؛ فیروز، 2007ز،7متیو(وسعه اقتصاد ملی و افزایش رقابت پذیري استاستراتژي هاي ممکن براي ت

1 . Hessels & Vanstel
2 . Entrepreneurial export
3 . Mainela, Puhakka & Servais
4 . Mc Dougall & Oviatt
5 . Navarro-Garcia, Schmidt  & Rey-Moreno
6 . Langseth,  O’Dwyer & Arpa
7 . Matthews
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در ایران نیز که یک کشور در حال توسعه است سعی می شود اقتصاد ). 12010هیروبومی و تانکا
از این رو، توجه به این . آن از حالت تک محصولی و وابستگی به صادرات نفتی خارج شود

. قش مهمی در رشد و توسعه اقتصادي اش داشته باشدشرکت هاي کوچک و متوسط می تواند ن
عالوه بر این یکی از عرصه هایی که می تواند به ایران جهت رسیدن به هدف توسعه صادرات 

زیرا ایران پتانسیل هاي فراوانی در حوزه صنایع . غیر نفتی کمک کند صنایع غذایی کشور است
از این رو، در این تحقیق . این حوزه منفی استغذایی دارد اما متاسفانه تراز بازرگانی کشور در

به بررسی عوامل سازمانی موثر در رشد و توسعه صادرات کارآفرینانه کشور در عرصه صنایع 
زیرا دیدگاه کارآفرینی بین الملل نیز بیان می کند که در مورد شرکت هاي . غذایی می پردازیم

سازمان نقش مهمی در فرآیند بین کوچک و متوسط ویژگی هاي کارآفرین و منابع محدود
. المللی شدن دارند

باید توجه داشت در مورد ویژگی هاي کارآفرین و تاثیر آن بر فرآیند بین المللی شدن 
اما در مورد ویژگی ). 2،2008مان، الیو و اسنپ(سازمان مطالعات متعددي انجام شده است 

قابل مشاهده و تقلید توسط رقباست هاي سازمان به ویژه ویژگی هاي ناملموس که به سختی 
از این رو، در این تحقیق بر دو نوع از این ویژگی ها بر اساس . تحقیقی انجام نشده است 

.دیدگاه منبع محور توجه کرده ایم
به گونه . کارآفرینی یک عامل مهم براي موفقیت شرکت به ویژه در دنیاي کنونی است

ند که گرایش کارآفرینی یک عامل مهم براي موفقیت ایی که مطالعات پیشین نیز بیان می کن
؛ راچ، ویکلند، لومپکین و 3،2010کوهن، ساسمانشوآن و زولن(سازمان و سودآوري است 

عالوه بر این محققان بیان می کنند که براي ورود به بازار و بهبود عملکرد، ). 4،2009فرس
به گونه ایی که سازمانهایی که سطح . شرکت ها می باید گرایش کارآفرینانه قوي داشته باشند

).2013ر،5تیلو(گرایش کارآفرینانه در آنها باالست عملکرد بهتري نسبت به بقیه سازمانها دارند
).2013ر،5تیلو(دارند

این تحقیق باعث توسعه ادبیات موضوع در حوزه کارآفرینی و بین المللی شدن در شرکت 
زیرا بیشتر مطالعات . هاي کوچک و متوسط و کشورهاي در حال توسعه مانند ایران می شود

از سویی دیگر، . انجام شده به بررسی تاثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی پرداخته اند
1 . Fairoz ,Hirobumi & Tanaka
2 .Man, Lau & Snape
3 . Kuhn, Sassmannshausen & Zollin
4 . Rauch, Wiklund, Lumpkin & Frese
5 .Taylor
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با توجه به تغییرات فزاینده محیط کسب و کار و رشد رقابت غیرقیمتی باعث شده است که 
بیشتر توجه تعداد زیادي از شرکتها به تقویت توان نوآوري در عرصه فعالیت خود در بازار

با توجه به مطالعات انجام شده در این حیطه یعنی قابلیت یادگیري بازار  و این که چه . . کنند
تاثیري بر تسریع فرآیند بین المللی شدن سازمان و توان صادراتی آن دارد می توان گفت یک 

یک متغیر بنابراین در این تحقیق قابلیت یادگیري بازار به عنوان. خال تحقیقی وجود دارد
واسط در بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی و صادرات کارآفرینانه در نظر گرفته شده 

زیرا شرکت هاي کارآفرین بطور مستمر با محیط هاي خارجی متالطم و پیچیده ایی در . است
این ویژگی در سازمانها . تماس هستند و به دنبال دستیابی به اطالعات و دانش جدید می باشند

ث ایجاد زمینه اي براي بدست آوردن اطالعات و توزیع سریعتر آن در سازمان می شود و باع
به ). . 1،2008وانگ(این شرکتها را به شرکتهاي نوآور و ریسک پذیرتر از رقبا تبدیل می کند

بیان دیگر ویژگی کارآفرینی محیط هاي مساعدي در داخل سازمان جهت انجام فعالیتهاي 
جیحات مشتریان در بازار ایجاد بازار مانند دنبال کردن عملیات رقبا و تریادگیري مبتنی بر 

. کنند که الزمه موفقیت در عرصه کسب و کار به ویژه کسب و کار بین المللی استمی
بنابراین، در نتیجه این عوامل سازمان می تواند حیطه فعالیت خود را در عرصه بین الملل توسعه 

.دهد 

هصادرات کارآفرینان
یکی از سازو کارهاي مطلوب براي سازمانها جهت پاسخگویی سریع و مناسب به تغییرات 
و تحوالت روز افزون محیطی در فضاي کسب و کار، ایجاد سازمانهاي کارآفرین و تقویت 

زیرا باعث بهبود عملکرد، افزایش کارآیی و اثربخشی . ویژگی کارآفرین در سازمان است
از این رو ) . 1396و زارعی،تیموري، شائمی( آن می شود سازمان و نوآوري محصوالت

توان گفت می تواند در افزایش توان رقابتی سازمان در بازارهاي پرتالطم مانند بازارهاي می
3آبه و یانگچنانکه) . 2،2015برتل، چومیک و فالتن(صادراتی و بین الملل بسیار موثر باشد

عنوان فرآیندي که مردم خودشان، به تنهایی یا در داخل صادرات کارآفرینانه را به) 2001(
سازمان فرصتهاي موجود در بازار خارجی را با توجه به منابع و عوامل محیطی که بر آنها تاثیر 

این تعریف به وابستگی صادرات کارآفرینانه . می گذارد تشخیص می دهند، تعریف می کنند
1 .Wang
2 . Brettel , Chomik & Flatten
3 . Ibeh & Young
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به ) 2001(تعریف آبه و یانگ . کنداکید میت) محیط(و خارجی ) منابع(به عوامل داخلی
صادرکنندگان کارآفرینی توجه می کند که شرکت هایشان صادرات را شروع کرده اند و 
سوال این است که آیا سطوح مختلفی از کارآفرینی در بین شرکتهایی که تازه صادرات را 

. شروع کرده اند وجود دارد
اضافه می کند که کارآفرینان صادراتی کسانی )2001(به تعریف آبه و یانگ) 2003(آبه 

-هستند که بسیار فعال و تهاجمی به دنبال جستجوي فرصتهاي صادرات در مورد نوآوري بازار
این توصیف بحثی را در حوزه صادرات کارآفرینانه ایجاد می کند که این . محصول هستند

.1سرعت، شدت و حیطه: شودبحث باعث ایجاد سه عنصر در ادبیات صادرات کارآفرینانه می

آسدو و (سرعت مدت زمانی است که طول می کشد شرکت صادرات را شروع کند 
بنابراین، شرکت هایی که زودتر دست به صادرات می زنند بیشتر کارآفرین ). 2،2007جونز

توان گفت، از این رو، می). 3،2014گالگو و کاسیالس(هستند و یک گرایش بین المللی دارند
ت ورود به بازارهاي بین المللی را می توان به عنوان کلیدي براي تعیین گرایش سرع

بیان می کنند شرکتهاي ) 2007(آسدو و جونز. کارآفرینانه صادرکننده در نظر گرفت
این معیار باعث تفاوت . سال فعالیتهاي صادراتی را شروع می کنند 6کارآفرین معموال بعد از 

با ) سال اول فعالیت دست به صادرات می زنند5شرکتهایی که در (بین شرکتهاي جهانی زاد 
) سال دست به صادرات می زنند 5شرکتهایی که بعد از (شرکتها و صادرکنندگان سنتی 

به گونه ایی که صادرکنندگان سنتی گرایش صادراتی کمتري در مقایسه با شرکتهاي . شودمی
. جهانی زاد دارند

کسب درآمد هاي خارجی است که شرکتهاي صادراتی از آنهاحیطه بیانگر تعداد بازار
بیان شده 4این مفهوم در ادبیات موضوع تحت عنوان توسعه صادرات یا متنوع سازي. کنندمی

اندازه گیري حیطه براي نشان دادن رفتار کارآفرینانه ). 5،2011روزو، لوسادا، ناوارو و دیز(است
بیان می کنند که حداقل ده کشور الزم ) 2011(یگران به گونه ایی که روزو و د. دشوار است

است تا بین یک شرکت که تمایل به تمرکز بازار دارد با شرکتی که تمایل به متنوع سازي 
عالوه بر این، هر چقدر شرکتی تمایل به متنوع سازي بیشتري . بازار دارد تمایز قائل شویم

1 . Speed, degree & scope
2 . Acedo & Jones
3 . Gallego & Casillas
4 . Export development or diversification
5 . Ruzo, Losada, Navarro &  Díez



97پاییز، 89م، شماره هفتوال بیست، س)بهبود و تحول(یریتمطالعات مد150

. داشته باشد رفتار کارآفرینانه آن نیز بیشتر است
شدت صادرات نیز تعیین کننده سطح تمایل شرکت براي فعالیت در بازارهاي خارجی در 

این عامل به ). 1،2007کیووایالینن، سانکیوست و سرویس( مقایسه با بازارهاي داخلی است 
ادبیات موضوع هیچ گونه توافقی . وسیله نسبت فروش صادرات به فروش کل بدست می آید

تی براي ارزیابی گرایش کارآفرینانه صادرکننده الزم است را نشان در مورد این که چه نسب
-پال(درصد مناسب است 20نمی دهد گر چه تعدادي از صاحبنظران بیان می کنند که نسبت 

).2،2007باربر و آلگري
به طور خالصه با توجه به آنچه گفته شد اگر بخواهیم صادرات کارآفرینانه را مفهوم سازي 

ده فرآیندي است که در آن یک شرکت از صادرات براي شکار فرصتها در کنیم بیان کنن
سال اول زندگی فعالیت شرکت 6بازارهاي خارجی استفاده می کند که این حالت معموال در 

بدون توجه به اندازه، شرکتها تمایل دارند که به تجاري کردن محصوالت و . اتفاق می افتد
متنوع سازي بازار بپردازند یعنی سعی می کنند که بطور خدمات خود با استفاده از استراتژي

بیشتر از (همزمان در بیش از ده کشور فعالیت کنند و یک سطح باالیی از صادرات داشته باشند 
سرعت، : از این رو مفهوم صادرات کارآفرینانه مفهومی سه بعدي است که شامل) . درصد20

. حیطه و شدت است
ان می دهد که دو دسته از عوامل بر روي صادرات کارآفرینانه بررسی ادبیات موضوع نش

در رابطه با عوامل خارجی موثر بر صادرات کارآفرینانه ..عوامل خارجی و داخلی: تاثیر دارند
به عنوان . بررسی شده است) مبدا و مقصد(عوامل اقتضایی مرتبط با محیط سازمان و کشور 

ه صادرات را تشویق می کند و یا در رابطه با کشور مثال خط مشی هاي دولت در کشور مبدا ک
مقصد مواردي مانند سطح رشد اقتصادي کشور مقصد، کمبود موانع ورود و نزدیکی فرهنگی 

). 2011هسلز و وان استل،(از جمله این موارد هستند ... و جغرافیایی و 
صادرات و در بین عوامل داخلی ویژگی هاي فردي تصمیم گیرندگان سازمان و مدیران

- گارسیا و اسمیت و ري- ؛ ناوارو3،2015گارسیا- ناوارو(قابلیت هاي آن بررسی شده است 
عالوه بر این به بررسی تاثیر ساختار، توان یادگیري سازمان و دیگر منابع بر ). 4،2015مورنو

1 . Kuivalainen, Sundguist & Servais
2 . Pla-Barber & Alegre
3 . Navarro-Garcia
4 . Navarro-Garcia, Schmidt & Rey-Moreno
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بیان می کند که ) 2003(آبه ). 2،2011؛ رانچ1،2007زو(صادرات کارآفرینانه پرداخته اند 
هایی که سریعتر بین المللی می شوند سطح باالتري از گرایش کارآفرینی را از خود نشان کتشر

به گونه اي که تمایل دارند در بازارهاي مختلف فعالیت کنند و میزان صادرات باالتري . می دهند
م اما تحقیقات چندانی در رابطه با گرایش کارآفرینی و صادرات کارآفرینانه انجا. داشته باشند

نشده است و بیشتر تحقیقات در رابطه با تاثیر گرایش کارآفرینی بر تسریع فرآیند بین المللی شدن 
بیان ) 2003(حال همانگونه که آبه ). 2013؛ تیلور،2008وانگ،(و عملکرد صادراتی بوده است 

می کند شرکت هایی که تمایل بیشتري به گسترش فعالیت هاي صادراتی و صادرات کارآفرینانه
ناواروگارسیا و همکارانش . دارند سطح باالتري از گرایش کارآفرینانه را از خود نشان می دهند

بیان می کنند عوامل داخلی و خارجی سازمان بر سطح صادرات کارافرینانه سازمان بسیار ) 2015(
موثر هستند و هر چقدر سطح کارآفرینی صادرات در سازمان باالتر رود عملکرد صادراتی هم 

ولی آنها در تحقیق خود نقش گرایش کارآفرینی در سازمان را که یک عامل . هتر می شودب
. داخلی به حساب می آید در نظر نگرفتند 

تحقیقاتی که در . به طور خالصه، صادرات کارآفرینانه یکی از اشکال بین المللی شدن است
رایش کارآفرینی و ابعاد آن بر ارتباط با گرایش کارآفرینی انجام شده بیشتر به بررسی تاثیر گ

به گونه اي که می توان گفت تعداد بسیار کمی از . عملکرد صادراتی سازمان پرداخته اند
به ویژه این . تحقیقات رابطه بین گرایش کارآفرینی و فرآیند بین المللی شدن را بررسی کرده اند 

عه بیشتر صادق است مساله در مورد شرکت هاي کوچک و متوسط در کشورهاي در حال توس
که در این تحقیق به بررسی تاثیر گرایش کارآفرینی بر صادرات ). 2010فیروز و دیگران،(

. کارآفرینانه می پردازیم

گرایش کارآفرینی 
گرایش کارآفرینی به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات موضوع بین المللی شدن و 

در ابتدا ). 3،2011هوآنگ و وانگ(استکارآفرینی در طول دو دهه گذشته ظهور پیدا کرده
مطرح شد که بیانگر تمایل سازمان به نوآوري، پذیرش ریسک از طریق ) 1983(به وسیله میلر 

امتحان کردن محصوالت و خدمات جدید و بیش فعال بودن نسبت به رقبا در جستجو 
که به دنبال بنابراین، می توان گفت یک شرکت کارآفرین شرکتی است. فرصتهاي بازار است

1 . Zhou
2 . Rundh
3 . Huang & Wang
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نوآوري در محصوالت بازار، پذیرش موقعیت هاي پر ریسک و شناسایی فرصت ها و تصرف 
). 2013تیلور،(کردن آنها سریعتر از رقباست 

گرایش کارآفرینانه را این گونه تعریف می کنند که شامل ) 1996(لوپکین و دس
ورود به یک موقعیت جدید فرآیندها، عملیات و فعالیت هاي تصمیم گیري است که منجر به 

بطور خالصه گرایش کارآفرینی به عنوان سلسله . براي سرمایه گذاري و فعالیت می شود
فرآیندهایی است که در پاسخ به سوال بنگاه در مورد اینکه چگونه فعالیت هاي کارآفرینی را 

). 2013تیلور،(انجام می دهد کمک می کند
سطح فردي و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته باید توجه داشت، گرایش کارآفرینی در

در ارتباط با ابعاد گرایش . است  که در این تحقیق در سطح سازمان بررسی می شود
2، ابتکار عمل1کارآفرینی نیز در گذشته با ساختار سه بعدي شناخته می شد که شامل خالقیت

اي اخیر محققان دو بعد اما در ساله).  4،2007هوگز و مورگان(می باشد 3و ریسک پذیري
چنانکه . را نیز به عنوان ابعاد گرایش کارآفرینی در نظر گرفته اند6و استقالل5رقابت تهاجمی

بعد نوآوري بیانگر میزانی است که یک شرکت خود را درگیر حمایت از ایده هاي جدید و 
تکنولوژي تجربیات تازه می کند که می تواند منجر به ایجاد محصول و خدمت جدید و یا

بعد دیگر ابتکار عمل است که بیانگر میزانی است که یک شرکت نیازها و . کاري جدید شود
فرصت هاي آینده را پیش بینی می کند و محصوالت جدیدي را قبل از رقبا معرفی می کند و 

ریسک پذیري نیز بیانگر میزانی است که یک شرکت . یا بطور استراتژیک حذف می کند
در ). 2008وانگ،(را در جایی که احتمال شکست مالی وجود دارد درگیر می کندمنابع زیادي 

مورد دو بعد جدید یعنی رقابت تهاجمی و استقالل ، رقابت تهاجمی بیانگر میزانی است که 
یک شرکت مستقیما و مشتاقانه براي دستیابی به موقعیتی سودمند در بازار و انجام فعالیت هاي 

استقالل نیز بیان کننده . ابت می کند و آنها را به چالش می کشدجدید با رقباي خود رق
انجام می ) شامل مدیران و کارکنان(اقدامات مستقل و خودمحور که به وسیله اعضا سازمان 

). 2011هوآنگ و وانگ،(شود 
از آنجا که در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی و صادرات 

1 . Innovativeness
2 . Proactiveness
3 . Risk- taking
4 . Hughes & Morgan
5 . Competitive aggressiveness
6 . Autonomy
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یم و در صادرات کارآفرینانه موضوع محوري شناسایی فرصتهاي جدید و کارآفرینانه هست
ورود به بازارهاي جدید می باشد سه بعد نوآوري، ابتکار عمل و ریسک پذیري را از بین پنج 

از سویی دیگر، یکی از کارهاي اصلی در سازمانهاي . بعد بیان شده در نظر می گیریم
یش کارآفرینی هستند این است که نه فقط محصوالتی کارآفرین که داراي سطح باالیی از گرا

جدید و سریعتر از رقبا به بازار ارائه دهند بلکه به دنبال شناسایی سریعتر نیازهاي صریح مشتریان  
بنابراین هر چقدر سطح گرایش کارآفرینی در سازمان باالتر باشد توان و قابلیت . از رقبا هستند

).1،2002وراوردنا(ر بیشتر می شودآن براي فهم عمیق نیازهاي بازا
نیز بیان می کنند که هر چقدر سطح گرایش کارآفرینی در ) 2012(2فلگیوورا و رودریگز

سازمان باالتر باشد میزان توجه سازمان به بازار و انجام برنامه ریزي استراتژیک با توجه به 
. نیازهاي بازار و حرکات رقبا بیشتر می شود

3ازارقابلیت یادگیري ب

یادگیري از تغییرات بازار به عنوان یک منبع مهم و کلیدي براي نوآوري و بهبود عملکرد 
چنانکه بیان می شود سازمانها باید بطور مستمر بازار و رقبا را براي شناسایی . شرکت است

زیرا ایده هاي نوآورانه به واسطه جمع آوري و . فرصتها و جلب رضایت مشتریان رصد کنند
از طرفی ). 2002وراوردنا،(اطالعات بازار ایجاد می شود که نقطه شروع نوآوري است توزیع 

یادگیري و دانش در مورد ترجیحات بازار میزان ناسازگاري بین محصوالت جدید با نیازهاي 
بطور خالصه . مشتریان را کاهش می دهد و باعث افزایش موفقیت و پذیرش نوآوري می شود

بازار به نوآوري جهت شناسایی نیازهاي مشتریان و فعالیت  رقباست تاکید رویکرد یادگیري 
از سوي دیگر  تقویت توان و قابلیت یادگیري سازمان منجر به ). 2011هوانگ و وانگ،(

).1396آرمان و شفیعی،(چابکی استراتژیک می شود که یکی از الزامات کسب و کار است
به عنوان یک قابلیت یادگیري سازمانی در نیاز براي مفهوم سازي قابلیت یادگیري بازار 

چنانکه با توجه به چهار . ادبیات موضوع بازاریابی استراتژیک مورد تاکید قرار گرفته است
فرآیند یادگیري مفهوم سازي شده است که شامل اکتساب دانش، به اشتراك گذاري دانش، 

ظرفیت یک : ف کرد به کارگیري دانش و فراموشی است و می توان آن را اینگونه تعری

1 . Weerawardena
2 . Felgueira & Rodrigues
3 . Market learning capability
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شرکت نسبت به رقبایش براي بدست آوردن ، توزیع، فراموشی و یکپارچه کردن اطالعات 
. بازار با فعالیت هاي شرکت به منظور ارتقا ارزش فعالیت هاي آن

بیان می کنند که عملیات یادگیري سازمان از بازار باعث می شود ) 2011(هوانگ و وانگ 
مع آوري، به اشتراك گذاري و تسهیم اطالعات بازار و کارآفرینی که سازمان به راحتی به ج

از طرفی بنا به نظریه قابلیت هاي . بپردازد و تبدیل به یک سازمان کارآفرین و بازار گرا شود
سازمان، قابلیت ها باعث بهبود کارآیی و اثربخشی عملکرد سازمان می شود و مزیت رقابتی 

آوردن مزیت رقابتی از طریق تقویت قابلیت ها غیرقابل تقلید آن را بهبود می دهد زیرا بدست 
). 2008وانگ،(است 

از طرف دیگر همانگونه که بیان شد سازمانهایی که گرایش کارآفرینی در آنها باالست به 
دلیل اینکه ریسک پذیر و نوآور هستند تمایل دارند که بیشتر از محیط اطالعات بدست آورند 

قع تعهد باالیی به یادگیري دارند که این مساله به آنها در بهبود کسب و کار در وا. و یاد بگیرند
سازمانهاي کارآفرین بطور پیش ). 2012فلگورا و رودریگز،(و عملکردشان کمک می کند 

فرض درگیر در فعالیتهاي بررسی محیط می شوند و داراي دیدي وسیع نسبت به یادگیري 
). 2013تیلور،(هستند 

دل تحقیق فرضیات و م
بر اساس بررسی ادبیات موضوع مدلی بدست آمد که بیان کننده روابط بین سه متغیر مورد 

از این . نظر در تحقیق است که در قسمت قبل دالیل در نظر گرفتن روابط و فرضیات بیان شد
. رو مدل محقق ساخته است

. تگرایش کارآفرینی صادرات بر صادرات کارآفرینانه موثر اس: 1فرضیه 
.ابتکار عمل سازمان بر صادرات کارآفرینانه موثر است: 1-1فرضیه
.نوآوري سازمان بر صادرات کارآفرینانه موثر است: 1-2فرضیه
.ریسک پذیري سازمان بر صادرات کارآفرینانه موثر است: 1- 3فرضیه 
. گرایش کارآفرینی سازمان بر قابلیت یادگیري بازار موثر است: 2فرضیه 
.ابتکار عمل سازمان بر قابلیت یادگیري بازار موثر است: 1- 2فرضیه 
.نوآوري سازمان بر قابلیت یادگیري بازار موثر است: 2- 2فرضیه 
.ریسک پذیري سازمان بر قابلیت یادگیري بازار موثر است: 3- 2فرضیه 
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ثیر گرایش کارآفرینی به واسطه قابلیت یادگیري بازار بر صادرات کارآفرینانه تا: 3فرضیه 
.دارد

روش شناسی تحقیق 
به منظور سنجش و بررسی مدل تحقیق شرکت هاي کوچک و متوسط صنعت مواد 

گلستان، نوبر سبز، شرکت کدبانو، کماج صبا، دشت نشاط، مهراد، ایران چاشنی ، (غذایی
که در عرصه بین الملل فعالیت...)  ماکارونی جهان، زر ماکارون ، غذاي آماده چیکا، صباح و 

صنعت مواد غذایی یکی از صنایعی است که کشور داراي پتانسیل الزم . دارند انتخاب شدند
در آن جهت توسعه صادرات غیرنفتی است و یکی از اهداف اصلی دولت در برنامه ششم 

این صنعت . توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است
درصد از کل اشتغال بخش 15واحد فعال در کشور است و حدود هزار 11نیز داراي حدود 

. صنعت را به خود اختصاص می دهد
این . پرسشنامه استاندارد و بر اساس ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده تنظیم شد 

پرسشنامه براي سنجش مدل بین مدیران ارشد و کارشناسان حوزه بازاریابی در شرکت هاي 
این شرکتها حداقل . طح کشور به گونه حضوري یا الکترونیکی توزیع شدصنایع غذایی در س

در یکی از مراحل صادرات غیرمنظم، صادرات از طریق نمایندگی هاي مستقل، نمایندگی 
شرکت می باشد 100شرکت از 64نمونه انتخابی شامل . فروش و شعبات تولیدي قرار داشتند
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پرسشنامه ارسال شد و از این 220در مجموع .پرسش نامه ارسال شد4که براي هر شرکت 
.درصد می باشد80از این رو نرخ پاسخگویی . پرسشنامه قابل استفاده بود195مجموع 

روش نمونه گیري مورد استفاده، روش نمونه گیري غیر تصادفی هدفمند می باشد و از 
عالوه بر این . درصد براي تعیین حجم نمونه استفاده شد5فرمول کوکران در سطح خطاي 

1همانگونه که بیان شد شرکتهاي مورد بررسی شرکت هاي کوچک و متوسط هستند که بین 
. کارمند دارند و در حوزه مواد غذایی در بازارهاي بین الملل فعالیت می کنند249تا 

بیان (براي اندازه گیري صادرات کارآفرینانه از پرسشنامه اي که دربردارنده  سه بعد سرعت
نده تعداد سالهایی است که شرکت بعد از شروع فعالیت وارد بازارهاي بین المللی شده کن

بیانگر میزانی است که شرکت به درآمدهاي ناشی از بازارهاي صادراتی وابسته (، شدت )است
) بیانگر تعداد بازارهاي خارجی است که شرکت از آنها کسب درآمد می کند ( ، حیطه ) است

؛ کیووایالینن و 2007رتیب از سواالت طراحی شده  توسط آسدو و جونز،به ت. استفاده شد
جهت اندازه گیري . . جهت سنجش آنها استفاده شد2011؛ روزو و دیگران،2007دیگران،

متغیر گرایش کارآفرینی که  دربردارنده سه بعد نوآوري، ابتکار عمل و ریسک پذیري است 
استفاده شد که در مطالعات متعددي بکار برده ) 1986(سوالی کووین و اسلوین 9از پرسشنامه 
10در مورد متغیر قابلیت یادگیري بازار از ). 1،2001برون، دیویدسون و ویکالند(شده است 

5عالوه بر این مقیاس مورد استفاده مقیاس . ارائه شد) 1994(2سوالی استفاده شد که توسط دي
. گزینه ایی لیکرت می باشد

همانگونه که . سوال پرسشنامه انجام شد22روي ) CFA(تحلیل عاملی قبل از تست مدل 
نیز ) AVE(میانگین واریانس. می باشد7/0مالحظه می شود بارعاملی تمامی سواالت باالتر از 

فورنل و (می باشد5/0محاسبه گردید که در مورد همه متغیرهاي مورد نظر باالتر از 
عالوه بر این پایایی مرکب براي همه . ی واگراستکه نشان دهنده وجود روای) 3،1981الکر

ضریب آلفاي کرونباخ نیز با . می باشد که نشان دهنده روایی واگراست7/0متغیرها باالتر از 
نشان دهنده این 7/0می باشد که مقادیر باالي 85/0تا 71/0توجه به متغیرهاي مورد نظر بین 

.ی برخوردار استاست که پرسشنامه مورد نظر از پایایی باالی

1 . Brown, Davidsson & Wiklund
2 .Day
3 . Fornell & Larcker
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بررسی روایی و پایایی- 1جدول

آلفاي کرونباخCRAVEبارعاملیسازه و ابعاد
گرایش کارآفرینی

806/0

88/075/077/0

Q1
Q2842/0
Q3878/0
Q4816/0
Q5846/0
Q6886/0
Q7756/0
Q8824/0
Q9746/0

ازارقابلیت یادگیري ب
740/0

81/070/081/0

Q10

Q11890/0
Q12815/0
Q13826/0
Q14751/0
Q15742/0
Q16891/0
Q17742/0
Q18820/0
Q19783/0

صادرات کارآفرینانه
860/0

n.a.1n.a.n.a.
Q20

Q21816/0
Q22674/0

یه و تحلیل داده ها، از روشهاي مختلف تحلیل آماري، نظیر تحلیل همبستگی به منظور تجز
براي بررسی (، مدل یابی معادالت ساختاري)براي محاسبه ضرایب همبستگی مرتبه صفر(پیرسون

سوبل، (، آزمون هاي میانجیگري )برازش الگوي معادله ساختاري با داده هاي جمع آوري شده
تحلیل هاي مورد نظر به کمک نرم افزار تحلیل ساختارهاي . استفاده شد) آرون و گودمن

1 . not applicable
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. صورت گرفت)SPSS V.19(و بسته آماري علوم اجتماعی )Amos V.18(گشتاوري

هایافته
28درصد مرد و 72مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی به این شکل است که 

درصد بین 20و 35-45د بین درص48، 25-35درصد بین 32از نظر سنی . درصد زن هستند
درصد فوق 42درصد لیسانس و 58از نظر سطح تحصیالت نیز . سال سن داشتند45- 50

سال 10درصد از این شرکتها داراي تجربه صادراتی باالي 64عالوه بر این . لیسانس بودند
. کشور مختلف یا کمتر فعالیت می کردند5داشتند و در 

) 2(تحلیل همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مختلف تحقیق نیز انجام شد که در جدول 
در این جدول میزان همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها و نیز آماره هاي . آورده شده است

.توصیفی آنها شامل میانگین و انحراف معیار نیز مشاهده می شود

متغیرهامیانگین، انحراف معیار و همبستگی - 2جدول 
123انحراف معیارمیانگینمتغیرها

27/464/01گرایش کارآفرینی
84/379/046/01قابلیت یادگیري بازار
01/474/069/051/01صادرات کارآفرینانه

 01/0همبستگی در سطح معناداري<P

وط به مرب69/0ضرایب این جدول نشان می دهد بزرگترین ضریب همبستگی با مقدار 
کوچکترین ضریب نیز به . رابطه بین متغیرهاي گرایش کارآفرینی و صادرات کارآفرینانه است

. رابطه بین گرایش کارآفرینی و قابلیت یادگیري بازار مربوط است که البته معنادار می باشد
. عالوه بر این، همه ضرایب همبستگی بدست آمده مثبت و قابل قبول هستند

بطور کلی . ه آزمون هاي پارامتري نرمال بودن توزیع آماري متغیرهاستپیش نیاز اجرا هم
حال اگر توزیع . می توان گفت آزمون هاي پارامتري بیشتر بر میانگین و انحراف معیار استوارند

براي آزمون نرمال بودن متغیرها، . نمی توان استنباط درستی از نتایج داشت. جامعه نرمال نباشد
. اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است- فاز آزمون کولموگرو

فرض نرمال ) 05/0بیشتر از (همانگونه که مشاهده می شود با توجه به سطح معناداري آزمون 
. بودن داده ها به تایید می رسد
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اسمیرنف- نتایج آزمون نرمال بودن داده ها بر اساس آزمون کولموگروف- 3جدول 

معناداريسطحمتغیرها
064/0گرایش کارآفرینی

059/0قابلیت یادگیري بازار
066/0صادرات کارآفرینانه

از یک مدل ساختاري و براي بررسی فرضیه هاي 3و 2،1براي بررسی فرضیه هاي اصلی 
. فرعی از مدل ساختاري دیگري استفاده می کنیم که در ادامه توضیح داده می شود

رفته شده در این تحقیق همانگونه که گفته شد، روش معادالت روش آماري به کار گ
این روش یک ابزار پژوهشی رایج در علوم مدیریت، پزشکی و علوم اجتماعی . ساختاري است

به بررسی اثرگذاري Amosدر دو سه دهه اخیر است که در این قسمت با استفاده از نرم افزار 
.متغیرهاي تحقیق و فرضیات پرداخته شد

مدل تحقیق فرضیات در حالت ضرایب مسیر فرضیات اصلی- 1شکل 



97پاییز، 89م، شماره هفتوال بیست، س)بهبود و تحول(یریتمطالعات مد160

. آمده است 4در جدول 2و 1نتایج بررسی فرضیه هاي 

2و 1ضریب مسیر فرضیه هاي - 4جدول 
H1آماره انحراف استانداردضریب مسیرفرضیات 

1258/0074/0467/3فرضیه 
2830/0018/0951/45فرضیه 

می باشد و 96/1بیشتر از 1براي فرضیه tق، چون مقدار مطلق آماره بر اساس جدول فو
1درصد می توان گفت که فرضیه 95مقدار ضریب مسیر مثبت است، بنابراین با اطمینان 

نیز 2در مورد فرضیه . پذیرفته می شود و گرایش کارآفرینی بر صادرات کارآفرینانه موثر است
درصد پذیرفته می شود یعنی گرایش 95و در سطح اطمینان بیشتر است96/1از tمقدار آماره 

. کارآفرینی بر قابلیت یادگیري موثر است
یعنی نقش واسطه گري قابلیت یادگیري 3پس از بررسی اثر مستقیم جهت بررسی فرضیه 

بازار، با استفاده از فرمول ذیل اثرغیرمستقیم گرایش کارآفرینی بر صادرات کارآفرینانه از 
: این فرمول عبارت است از . قابلیت یادگیري بازار محاسبه می گرددطریق 

Xij × Yjk =Zijki = ( ،...،1،2 n)      j = ( ،...،1،2 m)     k = ( ،...،1،2 p)

در این تحقیق گرایش کارآفرینی بر صادرات کارآفرینانه از طریق قابلیت یادگیري با 
ضریب مسیر (830/0از حاصلضرب عدد تاثیر دارد که این ضریب مسیر452/0ضریب مسیر 

ضریب مسیر تاثیر قابلیت (545/0و عدد ) تاثیر گرایش کارآفرینی بر قابلیت یادگیري بازار
. حاصل شده است) یادگیري بازار بر صادرات کارآفرینانه

452/0 =545/0×830/0
سنجد از براي بررسی معناداري ضریب فوق که نقش میانجیگري قابلیت یادگیري را می 

. استفاده می شود3و روش گودمن2، روش مرتبه دوم با عنوان آزمون آرون1سه آزمون سوبل
. به خطاي استاندارد آنabبرابر است با نسبت Zدر هر سه آزمون آماره 

1 . Sobel test
2 . Aroian test
3 . Goodman test
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گرایش کارآفرینی بر کارآفرینی صادرات از طریق قابلیت یادگیري است که abکه در آن 
است که براي هریک abاستانداردخطاي، برآوردو . می باشد452/0در اینجا برابر با 

پس از .از سه آزمون سوبل، آرون و روش گودمن به صورت هاي متفاوت محاسبه می شود
نتایج . بدست می آیدZمحاسبه خطاي استاندارد در هریک از سه آزمون، مقدار آماره 

.قرار دارد5محاسبات در جدول 

یادگیري در رابطه بین نتایج آزمون سوبل، آرون، و گودمن براي نقش میانجی گري قابلیت: 5جدول
صادرات کارآفرینانهبرگرایش کارآفرینی

Zآماره انحراف استاندارد abضریب مسیر  روش ها

830/0059/0571/7×545/0= 452/0سوبل
830/0059/0570/7×545/0= 452/0آرون

830/0059/0573/7×545/0= 452/0گودمن

بیشتر است، می توان 96/1براي هر سه روش از عدد Z، چون مقدار آماره 5طبق جدول 
قابلیت یادگیري بازار نقش میانجی در رابطه ي گرایش 05/0گفت در سطح معناداري 

ست از طرفی چون مقدار پذیرفته شده ا3کارآفرینی و صادرات کارآفرینانه دارد و فرضیه 
ضریب مسیر تاثیر غیرمستقیم گرایش کارآفرینی بر صادرات کارآفرینانه از طریق قابلیت 

و از ضریب مسیر تاثیر مستقیم گرایش کارآفرینی بر صادرات 452/0یادگیري برابر با 
مل بنابراین، واسطه گري قابلیت یادگیري کا. است بیشتر است258/0کارآفرینانه که برابر 

. است
نشان داده 3جهت بررسی فرضیات فرعی از مدلی دیگر استفاده می شود که در نمودار 

.شده است 
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مدل تحقیق فرضیات در حالت ضرایب مسیر فرضیات فرعی- 3نمودار 

. آورده شده است6نتایج بررسی فرضیات فرعی در جدول 

ضریب مسیر فرضیات فرعی- 6جدول 
|آماره حراف استانداردانضریب مسیرفرضیات t|

1102/0204/0498/0-1فرضیه
1352/0075/0679/4- 2فرضیه 
177/0906/0-1161/0- 3فرضیه 
2810/0212/0810/3- 1فرضیه 
2286/00608/07/4- 2فرضیه 
199/0115/1-2222/0-3فرضیه

به ترتیب 2-3و 1-1،3-1براي فرضیه tبر اساس جدول فوق مقدار قدرمطلق آماره 
نابراین، این فرضیات معنادار ب. است96/1می باشد که کمتر از 115/1و 906/0، 498/0
810/3، 679/4به ترتیب 2-2و 2-1، 1-2براي فرضیات tاما مقدار قدرمطلق آماره . باشندنمی

پذیرفته از این رو فرضیات. است و معنادار می باشند96/1می باشد که بیشتر از 7/4و 
.شوندمی
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بحث و نتیجه گیري 
امروزه نقش شرکت هاي کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادي کشور بسیار با 

بنابراین، شناخت عواملی که در بهبود فرآیند بین المللی شدن آنها به ویژه در . اهمیت است
ي از متغیرهایی هدف این پژوهش آزمون تعداد. سطح بین المللی موثر هستند بسیار مهم است

بود که پس از بررسی ادبیات موضوع به نظر می رسید بر رشد و توسعه فعالیت هاي صادراتی 
فرضیه هایی بر اساس ادبیات . یا صادرات کارآفرینانه کسب و کارهاي کوچک موثر هستند

موضوع و مرور آنها پیشنهاد شد که نتایج آن عبارتند از این که عامل گرایش کارآفرینی به
عنوان یک عامل ناملموس سازمان می تواند تاثیرمثبتی بر رشد صادرات کارآفرینانه بنگاه 

این عامل با توجه به اینکه نامحسوس است می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی . داشته باشد
گارسیا و -ناوارو. زیرا تقلید از آن براي رقبا دشوار است. پایدار براي سازمان شود

نیز بیان می کنند که شرکت هاي کوچک و متوسط باید سعی کنند گرایش ) 2015(همکاران
) 2013(عالوه بر این تیلور . کارآفرینانه را جهت رشد فعالیت هاي صادراتی خود تقویت کنند

نیز این رابطه را تایید می کند و بیان می کند که در محیط پویاي بین الملل جریان سوددهی 
دارند که مدام به دنبال فرصتهاي جدید و تصرف کردن آنها باشند شرکتها نامطمئن است و نیاز 

. که در این راستا برخورداري شرکت از گرایش کارآفرینی می تواند به شرکت کمک کند
گرایش کارآفرینی بستري را فراهم می کند که عملیات و تصمیمات کارافرینی سازمان 

در بررسی فرضیه هاي فرعی از بین ). 2010کوهن و دیگران، (می تواند به راحتی محقق شوند 
سه بعد در نظر گرفته شده براي گرایش کارآفرینی تنها بعد ریسک پذیري موثر است و دو بعد 

، )2013(در حالی که در تحقیقات انجام شده مانند تیلور. ابتکارعمل و نوآوري موثر نمی باشند
ه شرکت هاي کوچک و متوسطی نشان داده شده است ک) 2001(، آبه و یانگ)2009(اکپارا

که گرایش به نوآوري، ابتکار عمل و ریسک پذیري باالیی دارند تمایل بیشتري به توسعه 
این تناقض در نتایج . فعالیت هاي بین المللی و شکار فرصت ها در عرصه بین الملل دارند

ري بازار تحقیق با مطالعات گذشته تا حدودي با در نظر گرفتن متغیر واسط قابلیت یادگی
به گونه اي که عالوه بر بعد ریسک پذیري، بعد ابتکار عمل یعنی میزانی که یک . اصالح شد

شرکت نیازها و فرصتهاي آینده را پیش بینی می کند و محصوالت یا بازارهاي جدید را 
اما بعد . سریعتر از رقبا شناسایی و تصرف می کند، بر قابلیت یادگیري بازار موثر هستند

زیرا شرکت هاي کوچک و متوسط به ویژه در . بر قابلیت یادگیري بازار موثر نیستنوآوري
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به گونه . کشورهاي در حال توسعه بیشتر با کمبود منابع و محدودیت هاي جدي روبه رو هستند
اي که اغلب فاقد یک سطح مناسب تکنولوژي یا نیروي کار ماهر هستند تا بتوانند همپاي 

ي بین الملل و از کشورهاي توسعه یافته دست به نوآوري و ارائه رقباي خود در بازارها
از این رو آن شرکتهایی در سطح بین الملل موفق هستند که ابتکار . محصوالت جدید بزنند

عمل باالتري داشته و سریعتر فرصتها و بازارهاي جدید متناسب با محصوالت را تشخیص دهند 
بنابراین می توان گفت، . یري باالتري داشته باشندو وارد آن شوند یا به اصطالح ریسک پذ

شرکتهاي کوچک و متوسط کارآفرین بهتر است در ابتدا به تقویت توان یادگیري بازار خود 
زیرا بهتر می توانند از قابلیت هاي سازمان مانند گرایش کارآفرینی براي توسعه . بپردازند

ه نتایج تحقیقات نشان می دهد این واسطه به ویژ. فعالیت هاي بین الملل خود استفاده کنند
گري کامل است یعنی با تقویت توان یادگیري بازار در سازمان می توان از تاثیرات مثبت 

. گرایش کارآفرینی در سطح سازمان بهره برد
از سویی دیگر تحقیقات انجام شده نشان می دهد شرکت هایی که مهارت هاي یادگیري 

ر هستند بهتر نیازهاي مشتریان را تامین کنند و مزیت رقابتی پایدارتري بازار باالتري دارند قاد
از این رو با توجه به نتایج می ). 2013ادریس و آلربایی،(نسبت به رقبا دارند و چابکتر هستند 

توان با تقویت گرایش کارآفرینی در سازمان به تقویت این قابلیت سازمانی و بهبود عملکرد 
به گونه اي که بر . نیز به این مساله اشاره می کند1دیگر، تئوري قابلیتاز طرف . آن پرداخت

در سازمان خلق کنند تا 2طبق این تئوري مدیران سازمان باید سعی کنند که قابلیت هاي متمایز
یکی از این قابلیت هاي متمایز توان . بتوانند عملکرد و توان رقابتی سازمان را افزایش دهند

در مطالعات قبلی بیشتر به بررسی توان کارآفرینی مدیر سازمان پرداخته کارآفرینی است که
.اما در این تحقیق به بررسی توان کارآفرینی در سطح سازمان پرداخته ایم. شده است

با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که مدیران سازمانهاي کوچک و متوسط 
ر فرصتها در سطح بین الملل که باعث افزایش براي توسعه فعالیت هاي صادراتی و شکا

درآمدهاي صادراتی سازمان می شود باید به تقویت قابلیت هاي ناملموس به ویژه گرایش 
اما براي استفاده از این قابلیت و بالفعل کردن آن که می . کارآفرینی در سازمان خود بپردازند

نسبت به رقبا داشته باشد باید در درجه تواند نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی و پیشی گرفتن 
تقویت این قابلیت در . اول به تقویت قابلیت یادگیري متمرکز بر بازار در سازمان خود بپردازند

1 . Capability theory
2 . Distinctive theory
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النجس، (سازمان نیز مستلزم توجه به فرآیند مدیریت دانش و تقویت بازارگرایی سازمان است 
).2016ادور و آرپا،

پیشنهاد می شود که سازمانهاي کوچک و متوسط جهت ایجاد چنین جوي در سازمان 
سعی کنند دپارتمانهایی را ایجاد کنند که در سازمان به فعالیتهاي مربوط به درك نیازهاي 

مدیر سازمان نیز می باید در صدد انتشار و تسهیم . مشتریان و برقراري روابط با آنها می پردازند
. هاي بین بخشی را افزایش دهداین اطالعات در سراسر سازمان باشد و پویایی 

جهت انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با موضوع پیشنهاد می شود عوامل موثر بر گرایش 
مثال پویایی محیط، عدم قطعیت، انعطاف (کارآفرینانه که می تواند شامل فاکتورهاي محیطی 

اي استراتژیک ، فاکتوره) 2،2016؛ لینتون1،2017ایمیشا و اندرسون)(پذیري و عدم انعطاف
کراتکو،کریسر،اندرسون،()مثل ماموریت، رویه هاي کسب و کار و تاکتیک هاي رقابتی(

سوابق و ارزشهاي مدیریت، فرآیندها و (و فاکتورهاي سازمانی ) 3،2015ایشیماوهرنسباي
مورد است نیز به مدل اضافه و) 4،2017حیدر، اسد و فاتیما)(ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی

تا بدین ترتیب سازمانها بتوانند گرایش کارآفرینی را در سازمان خود . بررسی قرار گیرند
عالوه بر . تقویت کنند و سریعتر به نتایج آن که تقویت صادرات کارآفرینانه است دست یابند

این این پیشنهاد می شود که این تحقیق در صنایع نوپا نیز بررسی شود زیرا انتظار تاثیر بیشتر 
گرایش بر عملکرد صادراتی و توانایی بین المللی شدن سازمان در چنین شرکت هایی بیشتر 

).5،2016لومبرگ(است 
در رابطه با محدودیت این تحقیق نیز باید توجه داشت شرکتهاي کوچک و متوسط مورد 

شده اند سال اول فعالیت خود وارد بازارهاي بین المللی5بررسی شرکتهاي جهانی زاد که در 
زیرا این نوع شرکتها در ایران وجود ندارد و . یا از ابتدا با دید جهانی ایجاد شده اند نمی باشند

اگر جهانی زاد باشند معموال به صورت شرکتهاي بزرگ و هلدینگ هستند که موضوع این 
اما باید توجه داشت شرکتهاي مورد بررسی شرکتهاي کوچک و متوسط موفق . تحقیق نیست

عرصه بین الملل و صادرات هستند که سعی کرده اند فرصتها را سریعا شناسایی و تصرف در 
از این رو، این تحقیق می تواند مقدمه اي براي ایجاد دیدي نسبت به ایجاد چنین . کنند
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