
Journal   of    Khatam novel    management research                                                                                                                                                                    نوین مدرییت خاتم تحقیقات   
 

 دانشگاه خاتم  

 1مارهش،2دوره

 72-54. ص

 

با توجه به   ی بر عملکرد صادرات یالمللن یب ی نیکارآفر گیری منابع نامشهود و جهت ریتأث

 ی میو پتروش ینفت یهادهآوررکننده فصادر یهادر شرکت  ایپو یهات یقابل یانج ینقش م

 
 2آمنه دورقی، *1زادهرضا جاللسید

 ، ایران.تهران، خاتم، دانشگاه مدیریت و مالی، گروه مدیریت، دانشکده استادیار .1

 ، ایران.تهران ، خاتم، دانشگاه مدیریت و مالیکارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده  .2

r.jalalzadeh@khatam.ac.ir *
 

 

 

 

 چکیده
توجه به نقش میانجی   المللی بر عملکرد صادراتی باکارآفرینی بینگیری تعیین تأثیر منابع نامشهود و جهت پژوهش حاضر با هدف  هدف:

 های نفتی و پتروشیمی صورت گرفته است.فرآورده  صادرکنندههای  در شرکت  های پویاقابلیت

هش از  بعد از تنظیم اهداف و سواالت پژو شود. ای و میدانی تقسیم می های گردآوری اطالعات پژوهش به دو دسته کتابخانه روش  روش:

 یهاشرکت گویه استفاده گردید و میان جامعه آماری توزیع گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران  23پرسشنامه استاندارد با 
 .نفر محاسبه گردید 178با استفاده از فرمول کوکران  حجم نمونه در شهر تهران است و  های نفتی و پتروشیمیورده صادرکننده فرآ

یابی معادالت ساختاری بهره  های گردآوری شده و برای تعیین روابط بین متغیرها از تکنیک مدل تجزیه و تحلیل داده به منظور ها:یافته

 صورت گرفته است.  LISRELو  SPSSهای بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده 

در  هششای پویششاتوجه به نقششش میششانجی قابلیت المللی بر عملکرد صادراتی باگیری کارآفرینی بینشهود و جهتمنابع نام ن دادانتایج نش نتایج:

 نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد. هایفرآورده صادرکنندههای شرکت
 

    ا ی پو   ی ها ت ی قابل   ، ی عملکرد صادرات   ، ی الملل ن ی ب   ی ن ی کارآفر   ی ر ی گ منابع نامشهود، جهت  : کلیدی های  ه واژ 
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مقدمه-1    

. کندیمایفا  هاشرکتی هایاستراتژ، صادرات نقشی حیاتی در شودیم تریجهاندر شرایطی که دنیا پیوسته و مداوم 
اند؛ در نتیجه به سطوح باالیی ی صادرات بودههافرصتقادر به شناسایی  یی که دارای گرایش کارآفرینانه هستند بیشترهاشرکت

ی اگسترده  طوربه ی شدن است که المللن یب(. صادرات یک اقدام سریع و مستقیم برای 2015، 1جانسوند )ابنیی ماز صادرات دست 
به فروش رسانده و تا محصوالت خود را در بازارهای خارجی  دهدی ماجازه  هاآن و به  ردیگیمقرار  استفاده مورد هاشرکتتوسط 

ی ورود به بازارهای خارجی، صادرات را هاروش ی آن برخوردار شوند. عالوه بر این، در مقایسه با دیگر هاتیمز، از جهیدرنت
ی بر عملکرد کلی توجهقابل ریصادرات تأث، توسعه جهینت درانجام داد.  ،با رویکردی که کمتر متکی به منابع باشد توانیم

از طرفی  .(1393)فیضی،  اندکردهاستفاده  هاشرکتنشانی از عملکرد عمومی  عنوانبه . در حقیقت، از آن گذاردیم وکارهاکسب
 عملکرد بر متغیرهای اثرگذار. ازجمله دنگیر قرارتوجه  مورد که بایستی دندار وجود صادرات عملکرد بر زیادی رگذاریتأثمتغیرهای 

 یکم، و بیست قرن در موفق نمود. نهادهای المللی اشارهکارآفرینی بین گیریپویا، منابع نامشهود و جهت یهاتیقابل به  توانیم

 بازارهای در حضور ثبات و پایدار رقابتی مزایای به برای دستیابی مهم منبعی عنوانبه نامشهود، یهاهیسرما به توجه لزوم

  .(2018، 2چاتوگلو و همکاراناند )نموده درك را المللیینب

 نامشهود است. منابع منابع استراتژیک اهمیت به منتهی هایشاخصه و هایژگیوبازشناسی  به منوط منابع نامشهود، تعریف

 دسترس  در باشد، داشته پایدار را ارزش  ایجاد امکان است که آن استراتژیک منابع دارایی سبد از یارمجموعهیز ،درواقع سازمان،

طور ها بهسازمان امروزه ،دیگر طرف (.  از2011، 3هافمن و همکاران) دنباش رقبا توسط تقلید و ینیگزیجاقابل و هاشرکت تمامی
 است ضروری امریها آن برای ی کارآفرینانههاتیفعال سمت به داشتن گرایش که رندیگیم یی قرارهاتیموقع در یاندهیفزا

  به  دستیابی و  ءبقا جهت جهانی، سریع تغییراتوجود  با  امروز رقابت جهانی پویای محیط درها سازمان(. 2008، 4همکارانو  )شپرد
 کارآفرینی (. امروزه2008، 5و کوراتکو )کویناند شده متعهد کارآفرینانه یهاتیفعال به انجام یاندهیطور فزابه رقابتی یهاتیموفق

اقتصادی  توسعه در محوری نقشی ،رقابتی محیط ایجاد خالقیت و گسترش  نوآوری، خلق ،زااشتغال یهاتید فعالایجا طریق از
  (.1388 همکاران، و )عربیون کندیم ءایفا

 بلکه ،باشند آشنا آن مفهوم با نباید تنها و مدیران رهبران که است موضوعی جهانی اقتصاد المللی درکارآفرینی بین یدهیا
  مطلوبی  که ترکیب است کارآفرین و مبتکر  نیروهای نیازمند  ی توسعهدهی. پدنمایند یسازاده یپ خود سازمان در  و را بفهمند آن  باید
 (. همچنین عملکرد2016 ،6)دلیجیانی و همکاران آورد وجود به خاصی هدف به  نیل  معین برای شرایطی در را  مختلف عوامل  از

 صادراتی عملکرد ،. درواقعباشدیم شرکت خارجی و داخلی اهداف و دستاوردها شامل  که است سازمانی عملیات حاصل صادراتی
 برای  سودآوری کسب موجب جهیدرنت که  بازار توسعه  و محصول توسعه آن  در و  شده فیتعر سازمانی اهداف کسب عنوان به

 ارزیابی آن صادراتی عملکرد با توانی م را صادرات امر  در شرکت یک موفقیت میزان . ردیگیم قرارتوجه  مورد ،شد خواهد شرکت
برای ورود به بازارهای  یعنوان مشوقبه ،یریپذتوان رقابت جاد یمنابع نامشهود سازمان با ا(. 2016، 7ژانگ و همکاران)د نمو
 تواندیها در هر سازمان مآن یابیلذا شناخت و ارز کنند؛یعمل م یالمللنیب یهاتیبرای توسعه فعال یمانند اهرمو به یجهان
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 .دینما نیبقای آن را تضم ،یرقابت اییبه مزا یابیدست لیبه شناخت و رفع نقاط ضعف موجود کند و با تسه یتوجه انیکمک شا

  ، تجارت در سطح جهاناطمینان، ناپایداری محیط ی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدمبازارها، یکپارچگ شدنیجهان نیهمچن
؛ اندآورده دیو رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پد ءمند به بقاالزامات نوینی را برای کشورهایی که عالقه

جهت  یبه ارز خارج یدائم یفاکتور وابستگ توانیمرا  یمیعوامل بازدارنده رشد صنعت پتروش نیتریاز اصل یکی ،یفعل طیدر شرا
 یلیتبد عیو صنا یدستنییو پا یباالدست یهاتوسعه نامتوازن بخش ،نیصنعت عنوان کرد. همچن نیو واردات در ا یگذارهیسرما

مختلف  یهاچند عامل مهم را در بخش  ریاخ یهااز عوامل بازدارنده رشد صنعت است. در سال  گرید یکی یمیدر بخش پتروش
و  دیشد شیکل در جامعه، افزا یکاهش سطح تقاضا ع،یرکود باال در اغلب صنا ،ینگینقد هیرویرشد ب م؛یصادرات شاهد بود

 جادیو ا یبازو سفته یسطح دالل شیافزا ،یصادرات تیمحدود یهادستورالعمل ه،ینرخ ارز در سال گذشته، کمبود مواد اول یجهش
 یمیمحصوالت مختلف پتروش یو صادرات یبازار داخل یها روسال  نیهستند که در ا یازجمله موارد یهمگ ،کاذب و... یتقاضا

 که ییازآنجابا توجه به مطالب فوق و  شده است. یمحصوالت منته ن یصادرات ا طیشرا رییموارد به تغ نیاند که تمام ااثر گذاشته 
های جه به نقش میانجی قابلیتتو المللی بر عملکرد صادراتی باکارآفرینی بین گیریتأثیر منابع نامشهود و جهت هدف پژوهش

، محقق در پی پاسخ به این سؤال است که به چه میزان منابع  باشدیم ی نفتی و پتروشیمیهافراورده صادرکنندههای شرکت پویا
های در شرکت  های پویانقش میانجی قابلیتتوجه به  المللی بر عملکرد صادراتی باکارآفرینی بین گیرینامشهود و جهت

 است؟ رگذاریتأث ی نفتی و پتروشیمیهاوردهآفر صادرکننده

 

 و پیشینه پژوهش  مبانی نظری -2

در  (،2018) 1سوانسششونادی دارد. بششه گفتشش  یشش یکی از موضوعاتی اسششت کششه اهمیششت ز منابع نامشهود :منابع نامشهود  -2-1
منششابع  فیشش تعر ها بدل شششده اسششت.در ارزش اقتصادی شرکت تیبااهم یهانامشهود به یکی از محرك یهاییاخیر دارا یهاسال

 منابع است.  کیاستراتژ تیبه اهم یمنته یهاو شاخصه هایژگیو ینامشهود، منوط به بازشناس

را داشته  داریارزش پا جادین اآن است که امکا کیمنابع استراتژ ییاز سبد دارا یارمجموعهیمنابع نامشهود سازمان، درواقع، ز
 (.2011، 2هافمن و همکاران)توسط رقبا نباشد  دیتقل و ینیگزیجاها و قابلشرکت یباشد، در دسترس تمام

صششاحبان خششود  بینصشش  نششدهیرا در آ ییایشش هستند، امششا مزا یکیزیاست که هرچند فاقد مواد ف یمنابع نامشهود شامل همه منابع
 (.2017، 3)کاستیالپلو و گاالردووازکوز است رهیشهرت و غ ،یدانش، نوآور لیاز قب یمنابع شامل موارد نیا .کنندیم

کاالهششا و  یعرضششه ایشش  دیاستفاده در تول یاست که برا یکیزیبدون وجود ف ،ییشناساقابل یرپولیغ ییدارا کیمنابع نامشهود 
در منابع نامشهود نسبت به  یگذارهیداشته است که امروزه سرما انیخود ب قی. او در تحقشودیم یمقاصد، نگهدار ریسا ایخدمات 

     کششرده اسششت دایشش خاص خششود را پ تیاهم یمال یهاو گزارش منابع نامشهود در صورت شینما یتر شده و نحوهمشهود مهم بعمنا
 (.  2010، 4ناکامورا)

 

دسششته هسششتندا منششابع  پششنج ،گذارنششدیم رینامشششهود تششأث یهاییکه بر دارا یعوامل :هودشنام منابععوامل مؤثر بر  -2-2
 نششهیو توسششعه و هز قیشش تحق یرو یگذارهیسششرما لیشش از قب ییرهایاز منابع نامشهود است که متغ ینامشهود بخش هینامشهود )سرما
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 ،یشششرکت یهاشاخصششه ت،ی(، ساختار مالکگذاردیم ارو ارزش باز ندهینقد آ انیجر یرو یداریمعن ریو تأث شودیرا شامل م غاتیتبل

 (.2016 ،1)تسای و همکاران انیو مشتر گرانلیو واکنش تحل یصنعت یهاشاخصه

 

 منابع نامشهود  یبندطبقه -3-2

کارکنششانش  تیشش فیبر سودآوری شرکت دارد. ارزش شرکت بششا ک یمثبت ریکارکنان تأث یهاتیقابل :یمنابع انسان -1-3-2
هششا، بایششد در حسششاب جدید و آمششوزش آن روهاییدر استخدام ن یگذارهیحسابداری، سرما یهاعملدارد؛ بر اساس رویه یهمبستگ

 (.2000 ،2و همکارانکانیبانو ) شودیمنعکس نم یمال یهادر صورت یاز ارزش منابع انسان ارییهزینه ثبت شود، لذا هرگونه مع

 تیاست که قابل یهاییدارا یمجموع همه یکه منابع سازمان دهدیم شنهادیپ ( 2007) 3بوزبرا :سازمانیمنابع  -2-3-2
 .سازدیشرکت را ممکن م یسازندگ

بششه  تششوانیهستند که م یمنابع ،یاطالعات یهاهیسرما( 2004) 4و همکاراناپنهایم طبق نظر  منابع اطالعاتی: -2-3-3
 را انتظار داشت. ندهیآ یها منفعت اقتصاداستناد آن

 

در  یرقابت یفشارها دی رشد و توسعه و مواجهه با تهد یبرا ییهابه دنبال جستجو فرصت  ی :المللن یب یریگ جهت  -4-2
خود کردند.  یرقابت تیخود و اهرم مز یهاتیتوسعه فعال یتر براگسترده  یها در سراسر مرزها شروع به نگاهداخل، شرکت

ها به  تا آن کندیرا فراهم م یانهیزم ،هاشرکت رشد قتیاست. در حق رییتغ یبرا نهیاز فراهم شدن زم یناش یالمللنیب یریگجهت
 (.2006، 5)روزیر اندشدهلیتبد دهیتندرهم یبه دو واژه  یالمللن یکه رشد و ب ییتا جا ،حرکت کنند یالمللنیب یریگسمت جهت

کار خود به ژوهشدر پ ییکایآمر یهاشرکت یصادرات تیمطالعه وضع یرا برا یامرحله پنجمدل  کی، (1992) 6زینکوتا و کتابه
به صادرات داشته و تنها به   یکم لیتما ،قرار دارد یکه در مرحله اول صادرات یشرکت ،یامرحله پنجمدل  نیمطابق ابردند. 
 ی. سپس با توسعهدهدیامکان صادرات از خود نشان نم یبررس یبرا یتالش چیاما ه .دهدیناخواسته پاسخ م یهاسفارش 

 پنجتنها  ،یمرحله فروش صادرات ن یدر ا حالن ی. بااکندیامکان صادرات م یاقدام به بررس فعاالنهشرکت،  ،یصادرات یهاتیفعال
نظر  که از ییتا به کشورها کنندیدارند تالش م یها که تجربه صادراتاز شرکت ی. برخشودیدرصد کل فروش را شامل م

 زیها نآن یحجم فروش صادرات حال نیع باشند. در داشته دراتصا ،دارد یاریبس یاشتراکات فرهنگ ا یبوده و  کینزد ییایجغراف
 طیمح راتییها )در مرحله چهارم( باتجربه هستند و در مقابله با تغاز شرکت گرید یست. برخا هادرصد کل فروش آن پنجاز  شیب
باتجربه خوانده  یهاشرکتپنجم،  یمرحله یها. شرکتدهندیاز خود نشان م یانهیها و...( واکنش به)نرخ ارز، تعرفه یرونیب
 اند.توسعه داده ،دارند یفرهنگ متفاوت ایکه در مسافت دورتر هستند  ییکه حوزه صادرات خود را به کشورها شوندیم

 

عنوان یک مفهوم اصلی هم در ادبیات مدیریت کارآفرینانه به یریگجهت :( کارآفرینانهیریگ گرایش )جهت -2-5
کارآفرینانه  یریگتوسعه جهت(. 2009، 7)لومپیک و همکاراناستراتژیک و هم ادبیات کارآفرینی موردبحث قرارگرفته است 

علمی و دانشگاهی که سرعت و  رشتهک یعنوان تا حد زیادی با رشد حوزه کارآفرینی به یری گعنوان یک سازه و ابزار اندازهبه

 
1. Tsai et al 

2. Cañibano et al 

3. Bozbura 

4. Oppenheim et al 

5. Ruzzier et al 
6. Kotabe, M. and M.R. Czinkota 
7. Lumpkin et al 
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)موریس و  مصادف بوده استدست آورد و تا به امروز هم ادامه یافته است، به 1970را در پایان دهه  یتوجهحرکت قابل

 یهانهیکارآفرینانه( در زم یریگ)چون جهت کارآفرینی و مفاهیم مرتبط با آن یهااز همان آغاز، پژوهش(. 2011، 1همکاران
 یهاحوزه(، 1992، 3)اسنیدر و تاسکسیاسی  یهاعرصه ، (2000، 2)مک دوگال و اوویات یالمللنیب هایحوزه ونمختلف چ

  .مطرح بوده است (2011، 5)موریس و همکاران یرانتفاعیغ یهاشرکت(، 2004، 4)مگواییر و همکاران نهادی
 

واژه   نیوکارها و دولت است؛ اما اکسب ان،یاست که امروزه موردعالقه دانشگاه یوضوعم ی:المللن یب ینیکارآفر -2-6
 ب،یشامل، کشف، تصو یالمللنیب ینیکارآفر (. 2014، 6پچانگ و همکاران )گیل است شدهانیمقاله توسط مارو ب کیبار در  نیاول
تقاضا  قیاوقات از طر یگاهکه است  ندهیکاال و خدمات آ جادیا یبرا یمل یهااز فرصت در سراسر مرز یبردارو بهره یابیارز
 ندیآفر یالمللنیب ینیکارآفر (.2008، 7)فرنهابر و همکاران شده است کیتحر یالمللنیب یمحصوالت شرکت در مرزها یبرا

)اوویات و است  دیمرزها در جهت خلق کاال و خدمات جد انیها با عبور از ماز فرصت یبردارو بهره یابیارزش ب،یتصو ،ییشناسا
 (.1386، 8دوگال مک

 

 یو خارج یوردها و اهداف داخلآاست که شامل دست یسازمان اتیحاصل عمل یعملکرد صادرات ی:عملکرد صادرات-2-7
و در آن توسعه محصول و توسعه بازار که   شده فیتعر یعنوان کسب اهداف سازمانبه ی. درواقع، عملکرد صادراتباشدیشرکت م

 .(1389 زحمتکش،) ردیگیتوجه قرار م مورد ،موجب کسب سودآوری برای شرکت خواهد شد جهینت در
 

از منابع اسششت کششه عملکششرد  یفردمبتنی بر منابع، سازمان مجموعه منحصربه دگاهیدر د صادراتی: عملکرد بهبود-2-8
 داریشش رقششابتی پا تیشش و سششپس بششه مز دهیمنابع اگر درست استفاده شوند، ابتدا عملکرد را بهبود بخش نی. ادهندیسازمانی را شکل م

فرد شششرکت و از منابع قدرتمند و منحصششربه و مناسب قبا استفاده دقی توانینگرش آن است که م نیاصلی ا دهی. اشوندیم لیتبد
لحاظ نظری، عملکرد صادرات  از (.2005، 9)وارهیس و مورگانشد  زیآورد و از رقبا متما دیپد یبرتر مستعد و طیها شراترکیب آن

نیروهششای محیطششی،  ی،عوامل سششازمان تی،یریمد یهایژگیمبتنی بر منابع نیز بررسی شده است. عوامل بسیاری مانند و دگاهیدر د
ارشششد بششرای  تیریمششد تیشش اولو ا،یشش پو یسششازمان فرهنگ ،(یابیو متغیرهای آمیزه بازار یبنداستراتژی صادرات )انتخاب بازار، بخش

سششودآوری،  یهادرك از رشششد بششالقوه مبتنششی بششر صششادرات، فرصششت ،یریپذسششکیبه ر لیتعهد به صادرات، تما الملل،نیتجارت ب
، 10)دیامنششت پلششوس و کششاکوس  دنشش گذاریصادرات و تحقیق و توسعه بر عملکرد صششادرات اثششر م یزیرابی، برنامهیبازار یهاتیقابل

2007.) 

 

 
1. Morris 

2. McDougall & Oviatt 

3. Schneider & Teske 

4. Maguire 

5. Morris at.Al. 2011 
6. Gil-Pechuang et al 

7. Fernhaber et al 

8. Oviatt, McDougall 

9. Vorhies D. W. Morgan N. A 

10. Diamantopoulos A, Kakkos N 
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تعششداد  شیبششه افششزا یجهششان اس یشش رقابششت در مق شیافششزا  :شدن یالمللنیعملکرد صادراتی شرکت و ب یرابطه -9-2
بششازار و  گششاهیو جا نششدیتا به اهدافشان نائششل آ کنندیجستجو م یالمللنیب یها را در بازارهامنجر شده است که فرصت ییهاشرکت

 لیتبششد یعامششل رقششابتک یبه  یاندهیطرز فزاها بهناملموس سازمان یهاییمحور، دارااقتصاد دانش کیرا حفظ کنند. در  شانیبقا
 وجششودنیا (. بششا1386و همکششاران،  ی)پهلششوان دنشششویم سششتهینگر یرقششابت تیشش عنوان جششوهره مزبششه ییهاییدارا نیچن شده است.

مواجششه  یشششتریب یطیمح نانیبا عدم اطم کنند،یم تیناشناخته فعال یصادرات یهاطیو مح یالمللنیب یکه در بازارها ییهاشرکت
و محصوالت رقبششا  انیمشتر یازهایوجود دارد که محصوالت شرکت متناسب با ن یشتریمتالطم، احتمال ب طیشرا. تحت شوندیم

تششر، صششادرکنندگان بششه مقششدار صادرات متالطم طیمح کیدر  نیبنابرا ابد؛ییاقدامات شرکت کاهش م یاثربخش جهینت نباشد و در
 یمحور. بششازارکنندیم دایپ اجیاحت دهد،یم شیصادرات افزا ریمتغ طیشراها را از که شناخت آن یعنوان ابزاراز اطالعات به یادیز

 نیشش رقبششا و کششاربرد ا یهایهششدف و توانمنششد انیمشتر یازهایمداوم اطالعات مرتبط با ن یآورها بر جمعتا شرکت شودیموجب م
 (.1388 ،ینی)حس ابدیتمرکز  ان،یمشتر یرااطالعات در جهت خلق ارزش برتر ب

 

گسترش دادند و نشان دادنششد  ایپو طیمح ن یحور را در زمممنبع دگاهید( 2007) 1تسه و همکاران  :پویا یهاتیقابل -2-10
 دیشش تجد یطشش یمح رییتغ یمجدد کنند و خود را برا یکربندیخود را وفق دهند، پ یهاتیطور مداوم منابع و قابلبه دیها باکه شرکت

 ایشش پو تیشش که قابل کندیم انیب زنهارتیآ(. 2012، 2)پروتگرو و همکاراناست  ایپو یهاتیقابل یکه اکنون مفهوم جهان یزیچ، کنند
کششه منششابع را بششه وجششود  یینششدهایفرآ ژهیوبششه کند،یبارز از منابع استفاده م راتییتغ جادیا یحت ایتطابق و  یاست که برا یندیفرآ
 لهیوسشش هسششتند کششه به یاامور روزمششره ،ایپو یهاتیقابل نیبنابرا کنند؛یو آزاد م آورندیبه دست م دهند،یدوباره شکل م آورند،یم

و نششوآور  عیبششد یهششاتیبششه مز یابیشششرکت در دسششت ییدهنده تواناو انعکاس  ابدییاز منابع دست م دیها شرکت به مجموعه جدآن
 .باشندمی

 
پیشینه پژوهش -1شماره  جدول  

 نام محقق
سال 

 تحقیق
 نتایج تحقیق عنوان تحقیق

همکاراناکبری و   1398 

های رقابتی بررسی تأثیر منابع نامشهود و استراتژی
های کوچک و متوسط بر عملکرد صادراتی شرکت

های صنایع غذایی فعال در )موردمطالعها شرکت
 صادرات استان کرمانشاه(حوزه 

روابط بین متغیرهای مستقل منابع نامشهود و استراتژی رقابتی بر 
شود، رابطه بین متغیر وابسته عملکرد صادرات پشتیبانی می

متغیرهای مستقل مالکیت فکری، منابع مدیریتی، منابع شبکه، 
بر متغیر استراتژی رقابتی تمایز و استراتژی رقابتی رهبری هزینه

 شود.سته عملکرد صادرات نیز پشتیبانی میواب

 1397 درودی و جعفرلی

بررسی پیوند منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با 
های پویا )مطالعه موردیا رویکرد کارآفرینی و قابلیت

 (1397های صادرکنندگان نمونه سال شرکت

 .دار داردمنابع ارتباطی بر منابع اطالعاتی تأثیر مثبت و معنی
های پویا و منابع اطالعاتی و منابع ارتباطی بر قابلیت ، همچنین

های پویا نیز دار دارد و قابلیتکارآفرینی محوری تأثیر مثبت و معنی
 داربر عملکرد صادرات و کارآفرینی محوری تأثیر مثبت و معنی

 دارد.

صوف باف و 
 لطفی

1397 

عملکرد المللی بر بررسی تأثیر کارآفرینی بین
صادراتی با در نظر گرفتن متغیر میانجی برنامه 
 صادراتی )موردمطالعها شهرك صنعتی پرند(

المللی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن متغیر کارآفرینی بین
 میانجی برنامه صادراتی تأثیر معناداری دارد.

 
1. Teece et al 
2. Protogerou et al 
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یوسفی و 
 همکاران

1396 
رقابتی بر بررسی تأثیر منابع نامشهود و مزیت 

 های کوچک و متوسطعملکرد صادراتی شرکت

منابع نامشهود و مزیت رقابتی بر عملکرد صادراتی تأثیر معناداری 
های رقابتی صادرات بر عملکرد صادراتی استراتژی ، دارد. همچنین

 ها تأثیر دارند.شرکت

درزیان و  کاله کج 
 عزیزی

1392 
کارآفرینی بر عملکرد بررسی تأثیر ابعاد توسعه 

 های کوچک و متوسطصادرات شرکت

پذیری، توسعه کارآفرینی سازمانی و رابطه بین نوآوری، رقابت
 دار است.مهندسی محصول جدید با عملکرد صادرات معنی

مونتیرو و 

 1همکاران
2019 

گیری کارآفرینی پیوند دادن منابع نامشهود و جهت
 های پویاای قابلیتواسطهبه عملکرد صادراتا تأثیر 

طور مستقیم بر عملکرد گیری کارآفرینی بههای پویا و جهتقابلیت
که منابع مالی، اطالعاتی و ارتباطی درحالی ، گذاردصادرات تأثیر می

های پویا تأثیر غیرمستقیمی در عملکرد صادرات از طریق قابلیت
 دارند.

 مدیریتی عملکرد صادراتا چه بازتابی دارند؟ارزیابی  2018 2مادسن و معین

نتایج آنالیز نشان داد که ارزیابی ذهنی مدیران در رابطه با عملکرد 
داری با درصد فروش کل صادرات در سطح شرکت ارتباط معنی

شرکت دارد. این ارتباط برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و همچنین 
های ذهنی رزیابیحال، اعملکرد غیراقتصادی صحت دارد. بااین

مرتبط با سطوح فروش واقعی صادرات و یا مرتبط با رشد صادرات 
 نیست.

و  انگی
 3لسنیگابر

2017 
 یباال یبا تکنولوژ یالمللنیب ینانهیکارآفر یابیبازار

 کیا یدیجد یهایگذارهیتجارت به تجارت سرما
 یریگمیتصم ندینگرش فرآ

های فعال در شرایط عدم اطمینان سازمانمفاهیمی برای مدیریت 
گیری خود را در مورد مسائلی که چگونه فرآیندهای تصمیم

دهد. زی کنید را ارائه میساتوانید با بازاریابی کارآفرینانه بهینهمی
بازارهای جدید و چگونه کاهش  چگونگی ایجادهمچنین، 

 دهد.اطمینان در بازارهای صنعتی را نیز ارائه میعدم

 2017 4بوسو و همکاران
عملکرد  یصادرات رو یابیبازار یهاتیقابل ریتأث

 رقابت ناکارآمد کنندهلیصادراتا نقش تعد

توانایی قوی در پاسخ به بازارهای صادراتی ضروری بوده و توانایی 
باال در معرفی محصوالت جدید در بازارهای صادراتی همیشه برای 

که  چرا  ، باشندآفریقا مفید نمیبازارهای جنوب صحرای 
های ناکارآمد های عملکرد صادراتی وابسته به میزان رقابتخروجی

 باشد.می

 های نامشهود در موفقیت شرکتدارایی 2017 5اوزکان

المللی در مقایسه با استانداردهای آمریکا از ارتباط استانداردهای بین
های شناسایی داراییارزشی بیشتری برخوردار بوده و علت آن، 
 .ستا  هانامشهود در ترازنامه شرکت

 کوملو6
 

2014 
های رقابتی بر تأثیر منابع نامشهود و استراتژی

 های کوچک و متوسطعملکرد صادرات شرکت

های رقابتی صادراتی سهم بیشتری نسبت به ترکیب استراتژی
مشخص راهبردهای فردی در عملکرد صادرات دارد. عالوه بر این، 

های ها بیشتر از استراتژیشده است که اثر منابع غیرمستقیم بنگاه
 گذارد.شده اثر میرقابتی صادراتی بر عملکرد صادراتی ادراك

 

 ها و الگوی مفهومیتوسعه فرضیه -3
 یهاشرکت یبر عملکرد صادرات یرقابت یهایمنابع نامشهود و استراتژ ریتأث یخود به »بررس یهادر پژوهش نیشیمحققان پ

و  ا«یشش پو یهششاتیو قابل یمنششابع سششازمان یانجیبا نقش م یبر عملکرد صادرات نانهیکارآفر هایشیگرا ریکوچک و متوسط« و »تأث
 نیشش در ا سرانجام،پرداختند. ما  ا«یپو یهاتیو قابل ینیکارآفر کردیبا رو یصادرات ملکردمنابع نامشهود و ع وندیپ ی»بررس نیهمچن

 
1. Monteiro et al 
2. Tage Koed Madsen, ystein Moen 
3. Yang, M. Gabrielsson, P 
4. Boso et al 
5. Ozcan 
6. Kumlu, Ömer 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050538#!
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 ایشش پو یهششاتیقابل یانجیشش با توجه به نقش م یبر عملکرد صادرات یالمللنیب ینیکارآفر گیریمنابع نامشهود و جهت ریبه تأث قیتحق

منششابع  کیاستراتژ تیبه اهم یمنته یهاو شاخصه هایژگیو یمنابع نامشهود، منوط به بازشناس فیتعر که میکرد انیو ب میپرداخت
را  داریشش ارزش پا جششادیآن است کششه امکششان ا کیمنابع استراتژ ییاز سبد دارا یارمجموعهیاست. منابع نامشهود سازمان، درواقع، ز

 نیهمچنشش  (.2011، 1هششافمن و همکششاران)توسششط رقبششا نباشششد  دیشش و تقل ینیگزیجاها و قابلشرکت یداشته باشد، در دسترس تمام
کششاال و خششدمات  جششادیا یبرا یمل یاز فرصت در سراسر مرزها یبردارو بهره یابیارز ب،یکشف، تصو شامل، یالمللنیب ینیکارآفر

شششده اسششت  کیتحر یالمللنیب یمحصوالت شرکت در مرزها یتقاضا برا قیاوقات از طر یگاه یالمللنیب ینیاست. کارآفر ندهیآ
 یو خششارج یوردها و اهششداف داخلشش آاست که شامل دسششت یسازمان اتیحاصل عمل یعملکرد صادرات (.2008، 2)فرنهابر و همکاران

و در آن توسعه محصول و توسعه بششازار کششه  شده فیتعر یعنوان کسب اهداف سازمانبه یعملکرد صادرات . درواقع،باشدیشرکت م
 به بردن پی برایبا توجه به مطالب بیان شده  .ردیگیقرار م جهموجب کسب سودآوری برای شرکت خواهد شد موردتو جهینت در

 برای مشوقی عنوانبه ی،ریپذرقابت توان ایجاد با نامشهود سازمان منابع که شد متذکر را نکته این باید حاضر، پژوهش اهمیت

هششر  در هششاآن ارزیششابی و شششناخت لذا کنند؛می عمل المللیبین هایفعالیت توسعه برای اهرمی مانندبه و جهانی بازارهای به ورود
 آن بقای رقابتی، مزایای به تسهیل دستیابی با و کند موجود ضعف نقاط رفع و شناخت به توجهی شایان کمک تواندمی ،سازمان

 ارز به دائمی وابستگی فاکتور توانمی پتروشیمی صنعت رشد بازدارنده عوامل تریناصلی از یکی فعلی شرایط در نماید. تضمین را
 و دسششتیینپای و باالدسششتی هایبخش نامتوازن توسعه ،همچنین. کرد عنوان صنعت این در واردات و گذاریسرمایه جهت خارجی
 در را مهششم عامششل چنششد اخیششر هایسششال در. اسششت صششنعت رشد بازدارنده عوامل از دیگر یکی پتروشیمی بخش در تبدیلی صنایع
 جامعششه، در کششل تقاضای سطح کاهش صنایع، اغلب در باال  رکود نقدینگی، رویهبی رشد بودیم؛ شاهد صادرات مختلف هایبخش

 و داللششی سششطح افششزایش صادراتی، محدودیت هایدستورالعمل اولیه، مواد کمبود گذشته، سال در ارز نرخ جهشی و شدید افزایش
 محصششوالت صششادراتی و داخلششی بششازار روی هاسال این در که هستند مواردی ازجمله همگی... و کاذب تقاضای ایجاد و بازیسفته

با توجه به  رونیا از .است شده منتهی محصوالت این صادرات شرایط تغییر به موارد این تمام که اندگذاشته اثر پتروشیمی مختلف
صششادرکننده  یهاشرکتبا توجه به نقش ی صادراتی و هاشرکتصادرات در  بهبود عملکرد یو تالش برا شدهانیبمطالب  تیاهم

یکی از عواملی است که بیشترین تأثیر را بر موفقیششت  عملکرد صادرات کهنیدر توسعه صادرات و ا نفتی و پتروشیمی یهافرآورده
المللششی کارآفرینی بینی ریگجهتبررسی منابع نامشهود و  قیتحق نیها داشته است، در اها، کشورها و دولتو رشد اقتصادی بنگاه
 توانششدیم ی نفتششی و پتروشششیمیهششاوردهآفر صششادرکنندههای شرکت های پویاجه به نقش میانجی قابلیتتو بر عملکرد صادراتی با

 ی داشته باشد.اژهیواهمیت 
 

  قیتحق یاصل هیفرض -1-3

در  ایپو یهاتیقابل یانجیبا توجه به نقش م یبر عملکرد صادرات یالمللنیب ینیکارآفر یریگنامشهود و جهت منابع
 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده صادرکننده یهاشرکت

 

 ی فرع ی هاهیفرض  -2-3

 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده صادرکننده یهادر شرکت یمنابع نامشهود بر عملکرد صادرات-1
 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده صادرکننده یهادر شرکت ایپو یهاتیمنابع نامشهود بر قابل-2
 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده صادرکننده یهادر شرکت یبر عملکرد صادرات ایپو یهاتیقابل-3

 
1. Hoffmann V.E, Molina-Morales F.X & Martinez-Fernandez M.T 
2. Fernhaber et al 
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  مثبت ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده  صادرکننده یهادر شرکت یبر عملکرد صادرات یالمللنیب ینیکارآفر یریگجهت-4

 دارد. یو معنادار
 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده صادرکننده یهادر شرکت ایپو یهاتیبر قابل یرمالیمنابع غ-5
 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده صادرکننده یهادر شرکت ایپو یهاتیبر قابل یمنابع اطالعات-6
 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یمیو پتروش ینفت هایفرآورده صادرکننده یهادر شرکت ایپو یهاتیبر قابل یمنابع ارتباط-7
 

 (2019)1مونتیرو و همکارانالگوی مفهومی پژوهش برگرفته از   -1شکل 

 

 پژوهش شناسیروش-4

با   یبر عملکرد صادرات یالمللنیب ینیکارآفر گیریمنابع نامشهود و جهت ریکه هدف اصلی از انجام این پژوهش تأثنظر به این
توان گفت پژوهش باشد، مییم یمیو پتروش ینفت هایفرآوردهصادرکننده  یهادر شرکت ایپو یهاتیقابل یانجیتوجه به نقش م

 و ایکتابخانه مطالعه هایروش از پژوهش این در کهاین به توجه با و باشدمی ربردیدر حیطه تحقیقات کا ،حاضر از نظر هدف
 یک روش، و ماهیت اساس  بر حاضر پژوهش که کرد بیان توانمی است، شده استفاده پرسشنامه نظیر میدانی هایروش  نیز

صنایع  صادرکنندهی هاشرکتنفر از کارشناسان و مدیران  330جامعه آماری این تحقیق را  پیمایشی است. -توصیفی پژوهش
که این تعداد کل متخصصان این حوزه در شهر تهران می باشند. همچنین این آمار بر اساس   دهندیمپتروشیمی و نفتی تشکیل 

 است بررسی تحت جامعه از بخشی نمونه اطالعات اخذ شده از وزارت صنعت و معدن و با همکاری این وزارتخانه اخذ شده است.
تعداد  قیتحق نیدر ا آماری جامعه ،گونه که بیان شدهمان یاز طرف .شودمی انتخاب ،است شدهنییتع پیش از که روشی با که

که با استفاده از فرمول کوکران تعداد   باشدیمصنایع پتروشیمی و نفتی  صادرکنندهی هاشرکتنفر از کارشناسان و مدیران  330
  بوده  ساده تصادفی گیرینمونه روش  تحقیق این  در گیرینمونه روش  . همچنیندیآیمنمونه جهت توزیع پرسشنامه بدست  178
. دارند نمونه در گرفتن  قرار برای  مستقلی و برابر  شانس ،شده تعریف جامعه  اعضای از یک  هر گیری نمونه نوع  این در. است
، گیری پایاییبه منظور اندازه .ندارد تأثیری جامعه اعضای سایر انتخاب در عضو یک انتخاب که است این بودن  مستقل  از منظور
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و برای   به دست آمد، 816/0، برای تمامی سواالت پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و مقدار پایایی 20یک نمونه اولیه به تعداد 

به منظور سنجش روایی، پرسشنامه را  و در حد مطلوب به دست آمده است؛ 7/0باالتر از  2پرسشنامه نیز همانند جدول از  بعد هر 
و  79/0مقادیر نسبت روایی محتوا برای تمامی سواالت باالتر از  .نفر از خبرگان و کارشناسان این حوزه پخش نمودیم 20بین 

توان بیان کرد که روایی و  پایائی  به دست آمده است؛ بنابراین می 42/0تر از ای تمامی سواالت باال شاخص روایی محتوا بر
 است. شدهیابیارزپرسشنامه مطلوب 

 
 اجزای پرسشنامه -2 شماره جدول

 منبع سواالت کرونباخ یآلفا بیضر شماره سواالت ابعاد سازه اصلی

 منابع نامشهود

مالیمنابع غیر  3-1  

762/0  

مونتیرو و همکاران 

(2019)  

4-6 منابع اطالعاتی  

7-9 منابع ارتباطی  

المللیگیری کارآفرینی بینجهت 10-11 نوآوری   

755/0 12-13 فعال بودن   

پذیریریسک  16-14  

های پویاقابلیت -   20-17  729/0  

21-23 عملکرد صادراتی -   724/0  

 

 هایافتهها و تحلیل داده -5

 تیجنس یدارا درصد 26.4و  مرد تیجنس یدارا درصد 73.6در این پژوهش  توصیف متغیرهای جمعیت شناختی:-5-1
و  سال 50تا  41ها درصد آن 25.8، سال 40تا  30ها درصد آن 30.9، سال 30 ریزها درصد آن 18بودند. از نظر سنی  زن

درصد  36درصد کارشناسی،  52.8درصد کاردانی،  11.2ص تحصیالت خصوسال بودند. در  50ها باالی درصد آن 25.3 سرانجام
 درصد 25.8سال،  5کمتر از  کاریسابقه یدرصد از افراد موجود دارا 16.9 کاری بودند. از نظر سابقه تکمیلیدارای تحصیالت 

    بودند.سال  20از  شتریسابقه ب یدرصد دارا 27.5 و سال 20تا  11 نیدرصد ب 29.8سال،  10تا  5 نیب
 

 های پژوهشآمار توصیفی متغیر -3شماره  جدول

انحراف  میانگین بیشترین کمترین متغیر

 معیار

 کشیدگی چولگی واریانس

-0.367 0.687 0.062 3.530 5.000 1.000 مالیمنابع غیر  0.154-  

-0.064 0.499 0.053 3.511 5.000 1.333 منابع اطالعاتی  0.020 
-0.179 0.580 0.057 3.459 5.000 1.333 منابع ارتباطی  0.250-  

-0.259 0.725 0.064 3.612 5.000 1.500 نوآوری  0.403-  

-0.176 0.687 0.062 3.601 5.000 1.500 فعال بودن  0.504-  

-0.154 0.496 0.053 3.740 5.000 2.000 پذیریریسک  0.392-  

-0.387 0.062 0.413 0.048 3.500 5.000 1.889 منابع نامشهود  

گیری جهت
 المللیکارآفرینی بین

2.000 5.000 3.664 0.048 0.413 0.128-  0.406-  

-0.151 0.589 0.058 3.407 5.000 1.500 های پویاقابلیت  0.410-  

-0.474 0.519 0.054 3.616 5.000 1.000 عملکرد صادراتی  0.475 
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بررسی است. برای آزمون  نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد های اصلی مدل معادالت ساختاری بررسیفرضکی از پیشی

ضریب چولگی  های صورت گرفتهطبق بررسیگیرد، در این پژوهش های مختلفی مورد استفاده قرار میها، روشنرمال بودن داده 
( قرار دارد و همچنین مقدار خطای استاندارد ضریب چولگی و کشیدگی در -2+ و 2و کشیدگی تمامی متغیرهای پژوهش در بازه )

 ک را اجرا کرد.یهای پارامترتوان آزمونهای تحقیق نرمال بوده و میبه عبارت دیگر توزیع داده ( قرار گرفته است.-2+ و 2بازه )
در این آزمون  KMO آماره اگر مقدار  مشخص شده استحجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی تاییدی  در ادامه آزمون کفایت

به نام تقارن یا کرویت در روابط بین  یشاخص، آزمون نیباشد، یعنی حجم نمونه پژوهش ما کافی است. در کنار ا 7/0 بیشتر از
 ی. بارتلت خودش مقداری ندارد اما با توجه به معناداری کایندگوکه آن را آزمون بارتلت ها انجام شده است سواالت و متغیر

 گیرد.تایید قرار می  اسکوئر، مورد
 

 Bartlettsو  KMO آزمون -4 شماره جدول

 مقادیر شاخص ها  

 
 KMOمقدار آماره 

0.863 

 

 

 

 1539.897 مقدار کای اسکوئر
 253 درجه آزادی

 0.000 سطح معناداری

 
 بارتلت هم و آزمون دست آمده استبه 7/0یشتر از ب و 863/0برابر  KMOچون مقدار آماره  4 مقادیر جدولبا توجه به 

در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری  .است تأیید ما مورد نمونه حجم توان بیان نمود که کفایتباشد، میمی معنادار
سنجی های تحقیق مورد روائیساختار کلی پرسشنامه  یدییاستفاده از تحلیل عاملی تأها استفاده شده است. بنابراین با داده 

محاسبه شده   tاستاندارد و آماره  یمعادالت ساختاری بار عامل یابیو مدل یدییمحتوائی قرار گرفته است. برای تحلیل عاملی تأ
 است. 

 

 تحلیل عاملی تاییدی  -5 جدول

 گویه ابعاد سازه اصلی
بارعاملی 

 استاندارد

آماره 

 تی
CR AVE 

CR> 

AVE 

 منابع نامشهود

مالیمنابع غیر  

Q1 86/0  69/11  

726/0  558/0  
 

 تایید
Q2 84/0  78/10  

Q3 49/0  51/6  

 منابع اطالعاتی
Q4 54/0  74/6  

 
704/0  

 
524/0  

 
 تایید

Q5 61/0  17/9  

Q6 52/0  96/6  

 منابع ارتباطی
Q7 55/0  53/7  

792/0  675/0  
 

 تایید
Q8 42/0  96/4  

Q9 72/0  32/8  

المللیگیری کارآفرینی بینجهت  
 نوآوری

Q10 53/0  53/5   
757/0  

 
541/0  

 
Q11 61/0 تایید  03/7  

Q12 64/0 فعال بودن  41/7  712/0  550/0   
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Q13 52/0  42/6  
 تایید

 

پذیریریسک  

Q14 69/0  58/7  

703/0  512/0  
 

 تایید
Q15 41/0  70/5  

Q16 46/0  47/5  

های پویاقابلیت  

Q17 67/0  63/8  
 
 
824/0  

 
540/0  

 
 تایید

Q18 74/0  72/9  

Q19 72/0  38/8  

Q20 54/0  41/7  

 عملکرد صادراتی
Q21 51/0  08/6  

 
770/0  

611/0 Q22 73/0 تایید   58/7  

Q23 53/0  46/6  

 

برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل )متغیر   یدییاستاندارد تحلیل عاملی تأ  یبار عاملشود گونه که مشاهده میهمان
بدست آمده است. بنابراین ساختار  3/0تر از های پرسشنامه( در تمامی موارد بزرگمشاهده آن )گویه با متغیرهای قابل ،پنهان(

های سنجش هریک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان شاخص تی هچنین مقدار آمار؛ هماستقابل تائید  عاملی پرسشنامه

و در حد  7/0باالتر از  نیز رهایتمامی متغپایایی درونی و ترکیبی  .و مورد تایید است باشدمی 96/1تر از مقداری بزرگ 95%

رستی نتایج د نیبنابرا. باشندمی 5/0ن واریانس استخراجی باالي داراي میانگی مطلوب است. همچنین تمامی متغیرها

سه مقدار و با توجه به این که که  ،بوده است CR>AVE همپنهان  يرهایمتغ یشود. در تمامروایی همگرا تایید می

؛ ضریب شونددر نظر گرفته می 2R مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي عنوانبه 67/0و  33/0،  19/0

براي . هر چه این مقدار دست آمده استبه 517/0رد صادراتی طبق محاسبات تعیین براي متغیر وابسته عملک

مدل از   تیمقبول انیب یبرادر ادامه پژوهش  زاي یك مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.هاي درونسازه

و مجذور کامل   یقیتطب یهاشاخص س،یلو -توکر ،یشیبرازش افزا ،یبونت، برازش نسب -برازش هنجار شده بنتلر یهاشاخص
 .استفاده شده است

 
 ی برازش مدل ساختاری تحقیقهاشاخص -6 شماره جدول

 یزانم یمعادل فارس نوع شاخص

 استاندارد

برازش 

 مدل

 نتیجه

NFI 90/0< بونت -شاخص برازش هنجار شده بنتلر  مطلوب  96/0 
RFI  90/0< شاخص برازش نسبی  مطلوب  96/0 
IFI 90/0< شاخص برازش افزایشی  مطلوب  97/0 
TLI 90/0< لویس -شاخص برازش توکر  مطلوب  97/0 
CFI 90/0< شاخص برازش تطبیقی  مطلوب  95/0 
GFI  90/0< نیکویی برازش شاخص  مطلوب  97/0 

RMSEA برآورد  ی مربعات خطا  نیانگیم شهیر < 1/0  مطلوب  038/0 
CMIN/DF مطلوب  815/1 3> ی دو به درجه آزاد ینسبت کا 

 

هستند و این  9/0شده باالی  ی برازش تطبیقی مدل تدوینهاشاخصتمامی  ،شودمشاهده می 4 گونه که در جدولهمان
بنابراین،    باشد که مناسب است.می 038/0و برابر  1/0نیز کمتر از  RMSEAشاخص   دهنده مورد قبول بودن مدل است.نشان
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از آنجا که شاخص ریشه میانگین مجذورات  باشد.ها مدل کلی از برازش مناسبی برخوردار میدرکل با توجه به کلیه شاخص

های نیکوئی برازش نیز در بازه  مدل از برازندگی خوبی برخوردار است. همچنین سایر شاخص 025/0برابر  (RMSEAتقریب )
 آمده است. 7 اند که در جدول شمارهمورد قبول قرار گرفته 

 
 های نیکوئی برازش شاخص -7جدول

 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 1 -0 9 .0< 9 .0< 9 .0< 9 .0< 1 .0> 1 .0> مقادیر قابل قبول 

 85 .0 91 .0 93 .0 95 .0 96 .0 0.025 079 .0 مقادیر محاسبه شده

 

استفاده شد که   VAF از آماره ،یانجیم ریمتغ قیاز طر میرمستقیشدت اثر غ نییتع یبرا :تحلیل متغیر میانجی -2-5
 دارد. در یانجیم ریمتغ ریتر بودن تأثیتر باشد، نشان از قو کینزد 1مقدار به  نیکند و هر چه ا یم اریرا اخت 1و  0 نیب یمقدار
 و باشدمی 645/0این مقدار در این پژوهش طبق محاسبات  ،سنجدیاثر کل را م بر میرمستقیمقدار نسبت اثر غ نیواقع ا
های مستقیم توسط متغیر میانجی قابلیتاز طریق غیر عملکرد صادراتیمعنی است که بیش از نیمی از اثر منابع نامشهود بر بدین
که   شود از آزمون سوبل استفاده می گریمعناداری میانجیهمچنین جهت بررسی  گردد. شود و این فرضیه تایید میتبیین می پویا

 نتایج به دست آمده به شرح زیر استا
 

 ایپو  یهاتیقابل یانجیم ریمتغ یمعنادار زانیحاصل از م جینتا _ 8شماره  جدول
ta tb zvalue 

8.11 7.04 5.32 

 
ta یانجیمستقل و م ر یمتغ ان یرابطه م یآماره ت، tb اگر مقدار آماره   باشدیو وابسته م  یانجیم ر یمتغ ان یرابطه م یت ه آمار

 نیدار است که در ایرابطه معن نیدر ا یانجیم ریاست که تاث نیدهنده انشان ،باشد شتریب 1.96آزمون بدست آمده از مقدار 
بر  یالمللنیب ینیکارآفر یر یگجهت میاثر مستق نیهمچن گردد.یم دییتا هیفرض نیا نیبنابرا؛ بدست آمده است 5.32 هیفرض

باشد که یم 0.616برابر با  ایپو یهاتیقابل یانجیم ریدر صورت وجود متغ میمستقریاثر غ و باشدیم 41/0برابر  یعملکرد صادرات
  ر یتوسط متغ میمستق ریغ قیاز طر یبر عملکرد صادرات یالمللنیب ینیکارآفر یریاز اثر جهت گ یمیاز ن شیاست که ب یمعن نیبد
با استفاده   یگریانجیم یمعنادار یجهت بررس نیهمچن گردد. یم دییتا نیز  ه یفرض نی شود و ا ی م نییتب  ایپو یهاتیقابل یانجیم

 اشودیاز آزمون سوبل استفاده م

 
 های پویانتایج حاصل از میزان معناداری متغیر میانجی قابلیت _9شماره  جدول

ta tb Zvalue 

9.56 7.04 5.67 

 

دار است که در  یرابطه معن ن یدر ا یانجیم ر یاست که تاث ن یدهنده اباشد نشان شتر یب 1.96مقدار آماره آزمون بدست آمده از مقدار  اگر
 گردد. ی م دییتا نیز هیفرض نی ا نیبدست آمده است و بنابرا 5.67 هیفرض نیا
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اصلی تحقیق )منابع نامشهود،   یهاعدد از سازه 4برای سنجش رابطه  ییمدل معادالت ساختاری نها: هاآزمون فرضیه -3-5
ارائه شده  1مدل شماره در  یی( استفاده شده است. مدل نهایو عملکرد صادرات ایپو یهاتیقابل ،یالمللنیب ینیکارآفر یریجهت گ

 ترسیم شده است. یزرلافزار لداد نرم است. این مدل با اقتباس از برون

 

 

 قیتحق یاصل یسازه ها نیارتباط ب یینتایج تائید مدل نها -2شکل

 

 

 
 قیتحق یاصل یسازه ها نیارتباط ب یینتایج تائید مدل نها t-valueآماره -3شکل
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 آزمون فرضیات پژوهش  _ 10جدول 

 وضعیت  فرضیه ردیف

فرضیه 
 اصلی

عملکرد صادراتی - های پویاقابلیت -المللیگیری کارآفرینی بینمنابع نامشهود و جهت  تایید 

1فرضیه  عملکرد صادراتی -منابع نامشهود    تایید 
2فرضیه  های پویاقابلیت -منابع نامشهود    تایید 
3فرضیه  عملکرد صادراتی -های پویا قابلیت   تایید 

4فرضیه  عملکرد صادراتی -المللی گیری کارآفرینی بینجهت   تایید 
5فرضیه  های پویامنابع غیرمالی بر قابلیت   تایید 

6فرضیه  های پویامنابع اطالعاتی بر قابلیت   تایید 
7فرضیه  های پویامنابع ارتباطی بر قابلیت   تایید 

 

 گیرینتیجهبحث و  -6

توجه به نقش   المللی بر عملکرد صادراتی باگیری کارآفرینی بین، منابع نامشهود و جهتنشان دادهای پژوهش حاضر یافته

عنوان تحقیق که به( 2019،  1مونتیرو و همکاران) تحقیقتاثیر مثبت و معناداری دارد و این نتایج با   های پویامیانجی قابلیت
رابطه  ای مهمی درکه شامل نقش واسطه  های پویاباشد و قابلیتظر گرفته شده بود، کامال همسو میمرجع این پژوهش در ن

ارتباط میان  ،های پویالیتالمللی بر عملکرد صادراتی دارد و با بهبود وضعیت قابگیری کارآفرینی بینمیان منابع نامشهود و جهت
کمک به  رینظ ییهاتیحماتوجه شود. از صادرات  تیدر حما یرنقدیغ یهابه مشوق ،شودپیشنهاد می .یابدها بهبود میاین مولفه

هدف  یدر کشورها یابیو بازار غاتیکمک به تبل ،یو پرواز ییایدر ،یلیخطوط منظم ر یبرقرار ،یخارج یهاشگاهیشرکت در نما
هستند؛  یصادرات یبه مراتب اثرگذارتر از پرداخت مشوق نقد یتصادرا یهانامهمهینامه و بضمانت افتیکمک به در نیو همچن

 رسد.یم یرانیبه صادرکنندگان محصوالت ا میچراکه احتمال انحراف در منابع آن کمتر است و منافع آن به طور مستق
نفتی و پتروشیمی تاثیر  هایفرآورده صادرکنندههای دراتی در شرکتاز طرفی مشخص شد منابع نامشهود بر عملکرد صا

همسو ( 2017،  2اوزکانو)  (1396ن )(، یوسفی و همکارا1398ن )مثبت و معناداری دارد و این نتیجه با تحقیقات اکبری و همکارا
چنین توان گفت که اگر کارکنان شرکت در امور مختلف مشارکت و همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند و همباشد و میمی

سترسی مناسبی به اطالعات بازار صادرات داشته باشد و همچنین شرکت دسترسی مناسبی به قدرت روابط مشتری شرکت د
از منابع صندوق  نهیاستفاده به یبعد شنهادیپه بهبود عملکرد صادراتی می شود. موجود در بازار صادراتی داشته باشد، منجر ب

 ی، از محل صندوق توسعه ملاز توسعه صادرات تیحما یهامنابع در نظر گرفته شده در بسته  باشد. بخش عمدهیم یتوسعه مل
و کاهش  یصادرات یهامشوق یهمچون اعطا یاست که صرف موارد یبه نحو ،منابع ن یکرد ا نه یحال نحوه هز نیاست. در ع

در گذر زمان   نخست،که  رندیمورد استفاده قرار بگ یاگونه الزم است منابع به کهیشود. در حالیم یپرداخت یهانرخ بهره وام
 ستمیمنابع موجود در س گریاهرم کردن د یها براتا حد ممکن از آن دوم،منابع افزوده شود؛  نیمستهلک نشوند و هر سال بر ا

در خصوص  خواهد شد. زیاز صادرات تجه تیحما یهاطرح یبرا یشتریدر مجموع منابع ب بیتتر نی استفاده شود. به ا یبانک
های نفتی و پتروشیمی نتایج حاصل با فرآورده صادرکنندههای پویا در شرکت هایتاثیر مثبت و معنادار منابع نامشهود بر قابلیت 

توان گفت که اگر ، میباشد. در واقع با تایید این فرضیهسو میهم( 2019،  4مونتیرو و همکاران) و( 2014، 3کوملو)تحقیقات 
 

1.Monteiro et al 
2. Ozcan 
3. Kumlu, Ömer 
4.Monteiro at.Al 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050538#!
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و  کنندو دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب  هادهیاکارکنان شرکت این قابلیت را داشته باشند که اطالعات، 

ربوط اطالعات مه چنین شرکت دسترسی مناسبی بشرکت دسترسی مناسبی به دانش مشتری در بازار صادرات داشته باشد و هم
 یبعد شنهاد ی پبنابراین شود. های پویا مینجر به بهبود قابلیتکنندگان فعلی در بازار داشته باشند، مبط با توزیعبه مدت زمان روا

، از توسعه صادرات تیحما یهامنابع در نظر گرفته شده در بسته  باشد. بخش عمدهیم یاز منابع صندوق توسعه مل نهیاستفاده به
  یهمچون اعطا ی است که صرف موارد ینحومنابع به ن یکرد انه یحال نحوه هز ن یاست. در ع یاز محل صندوق توسعه مل

  رند یمورد استفاده قرار بگ یاگونهالزم است منابع به کهیشود. در حالیم یپرداخت یهاو کاهش نرخ بهره وام یصادرات یهامشوق
 گریاهرم کردن د یها براتا حد ممکن از آن دوم،منابع افزوده شود؛  نیدر گذر زمان مستهلک نشوند و هر سال بر ا نخست،که 

 زیاز صادرات تجه تیحما یهاطرح یبرا یشتریدر مجموع منابع ب بیتتر ن یاستفاده شود. به ا یبانک ستمیمنابع موجود در س
نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و  هایفرآورده صادرکنندههای دراتی در شرکتهای پویا بر عملکرد صااز طرفی قابلیت خواهد شد.

و  ایپو یهاتیرسانى در مورد قابلاطالعباشد و سو میهم(  2019،  1مونتیرو و همکارانمعناداری دارد و این نتیجه با تحقیقات )
این زمینه است. آشنا هاى دولت در گذارىفلت از آن به منزله اتالف سرمایهاز مواردى است که غ ،هاى توسعه صادراتبرنامه

هاى توسعه صادرات در ارتقاى عملکرد ها به استفاده از برنامهیقى و حمایتى دولت و تشویق بنگاههاى تشوها با برنامهنمودن بنگاه
ها  ى بیشتر و موثرتر و معرفى برنامهها با دولت و ایجاد ابزارهاى ارتباطبنگاهاط صادراتى کشور بسیار مهم و موثر است. تقویت ارتب

  تباطتواند ارهاى پیشنهادى مىاز راه یکیهاى موجود بر عملکرد صادراتى داشته باشد. نقش اساسى در تاثیرگذارى برنامه تواندمى
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  هاى حمایتى دولت باشد.هبا مراکز دانشگاهى و علمى به منظور ارتقاى شناخت جامعه از برنام

نفتی و پتروشیمی  هایفرآورده صادرکنندههای دراتی در شرکتالمللی بر عملکرد صاگیری کارآفرینی بیننشان داد جهت هاداده 
( و درودی و 1397) (، صوف باف و لطفی1392) درزیان عزیزیو  کاله کجو نتایج حاصل با تحقیقات تاثیر مثبت و معناداری دارد 

اندازی کند دیدی از محصوالت یا خدمات را راهتوان گفت که اگر شرکت خطوط تولیدی جباشد و میسو می( هم1397) جعفرلی
های ت برای پروژهگیر باشد و همچنین مدیران ارشد شرکو تغییرات شرکت در خطوط تولیدی محصول یا خدمات کامالً چشم

  شنهاد یپپس شود. منجر به بهبود عملکرد صادراتی میپرخطر )با احتمال بازده بسیار باال( از قدرت ریسک باالیی برخوردار باشند، 
  ن یو انتشار اطالعات در ب جادیا ندیشناخت فرآ یبرا شتریو تالش ب ینیدانش کارآفر یریبا بکارگ یصادرات یهاگردد شرکتیم

 یخارج انیروابط با مشتر  یو بطور کل  یبازرگان اتیعمل ،یبازار خارج طیشناخت خود را از مح زانیسازمان، م یافهیوظ یهابخش
از  یکیتوسعه محصوالت نوآورانه چنین هم .الزم را انجام دهند یهاشها، واکنشناخت نیا  شیافزا رابر دهند و در ب شیافزا

  شنهاد یرو پ نیاست. از ا یتجار یهاطیمح ایواکنش در برابر فشار بازار  یسازمان به جا ندهیصادرات آ تیریمد یهاروش 
کار رفته با هب یدر بازارها تیبهبود موقع یسازمان را برا ییو خالقانه، توانا دیمحصوالت جد دیدر تول یگردد با نوآوریم
در   .ندیمطلوب ارائه نما طی مح ک یدر  یتجار طیمح تیتقو ی برا را ییهافرصت نیچنباال برده و هم دیجد یهاروش  یریرگکاهب

نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت  هایفرآورده صادرکنندههای پویا در شرکت هایمشخص شد که منابع غیرمالی بر قابلیت ادامه نیز 
همسو (  2019،  2مونتیرو و همکارانو ) (1398ن )و نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیقات اکبری و همکاراو معناداری دارد 

چنین توان گفت که اگر کارکنان شرکت در امور مختلف مشارکت و همکاری الزم را با یکدیگر داشته باشند و هممی باشد ومی
بیشتر از هر شرکتی در  و شرکت  کنندو دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب  هاده یانان بتوانند اطالعات، کارک

 .شودهای پویا در شرکت میهبود قابلیتصنعت در ایجاد خدمات ارزش افزوده تالش و کوشش کرده باشد، منجر به ب
در  دیجد یهایگذارهیسرما نهیو سطح پژوهش در زم یرمالیها جهت ارتقاء منابع غمدیران ارشد سازمان ،شودپیشنهاد میپس 

توان از هایی که مینامهها تدابیری را اتخاذ نموده و کارکنان را به پژوهش و گفتگو تشویق نمایند، از جمله اقدامات و برسازمان

 
1.Monteiro at.Al 
2.Monteiro at.Al 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C&queryWr=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D8%AC&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C&queryWr=%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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عبارتند ازا موجود بودن امکاناتی مانند کتابخانه، آرشیو مجالت  ،فراهم ساخت در سازمان پژوهشطریق آن موجبات ارتقاء سطح 

های مشترك، به کارهای پژوهشی، برگزاری همایشرسانی و ترغیب کارکنان های سیستم اطالعبه عنوان ابزار ،تخصصی و ...
 عملکرد این موسسات پژوهشی در اختیار کارکنان. تایجها و قرار دادن نگران و اساتید ، برگزاری سخنرانیدعوت از پژوهش

نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و  هایفرآورده صادرکنندههای پویا در شرکت هایچنین مشخص شد منابع اطالعاتی بر قابلیتهم
ترسی مناسبی توان گفت که اگر شرکت دسباشد و می( همسو می1396ن )معناداری دارد و این نتیجه با تحقیق یوسفی و همکارا

هبود  به اطالعات بازار صادرات و دانش مشتری در بازار صادرات و همچنین دانش رقبا در بازار صادراتی داشته باشد، منجر به ب
 یدر نظر گرفته شود تا شرکت جهت ارتقا منابع اطالعات یداتیشود تمهیم شنهادیپ ،بنابراین . شودهای پویا در شرکت میقابلیت

 یهاروش  نیمحصوالت استفاده کند و همچن کیتفک ی( براغاتیتبل ،یگذار متیمحصول، ق ی)طراح یابیبازار یبتواند از ابزارها
.  دیدر خارج از کشور استفاده نما دیفروش جد یهاانالکند و از ک یاندازصادرات کاالها و خدمات راه یرا برا یگذارمتیق دیجد
توسط  افتهیتوسعه یهایآور)از جمله فن یو خارج یداخل یهایآوراز فن یبیشود در شرکت، از ترکیم شنهادیپ ،چنینهم

 دیمحصوالت جد یمعرف یبرا یمداوم منابع اطالعات انیاستفاده شود و شرکت جر یمنابع اطالعات ء( جهت ارتقایتجار یشرکا
های نفتی و وردهفرآ صادرکنندههای پویا در شرکت هایدر نهایت نیز مشخص شد منابع ارتباطی بر قابلیت کند.در بازار را حفظ 

باشد و اگر شرکت دسترسی مناسبی سو میهم، (2019،  1مونتیرو و همکاران)تحقیق پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد که با 
قدرت روابط مشتری موجود در بازار صادراتی و اطالعات مربوط به مدت زمان روابط با توزیع کنندگان فعلی در بازار داشته به 

شود های پویا در شرکت میهبود قابلیتچنین شرکت دارای روابط نزدیک و مناسبی با مشتریان موجود باشد، منجر به بباشد و هم
قرار دهند و  یتکنولوژی در صنعت را مورد بررس شرفتیهمواره پ یصادرات یهاسؤوالن شرکتگردد میم شنهادیپ به همین علت 

 یهای تخصصمیتوانند از تیم منظور  ن ی. بدرندیمحصوالت بهره بگ دینوآوری در تول لیروز جهت تسههای بهیاز تکنولوژ
و مورد استفاده قرار   یای طراحبه گونه ن یتام ره یو زنج دیخطوط تولتر، قیدق زییربا برنامهچنین ؛ همندیبازار استفاده نما قاتیتحق
 داشته باشد. دتریهای جدیژگیبا و یمحصوالت دیبرای تول یمناسب رییپذکه سازمان بتواند انعطاف ردیگ
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