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 چکیده

ه دن در صحنی مانبرا رندیناگز شرکتها و بر روی عملکرد کسب و کار شده ادییز دیامروزی، تأک اییکسب و کار پو طیدر مح

در  نانهیارآفرک های تیت فعالیاهم گر،یسوی د از بر عملکرد کسب و کار خود داشته باشند یقیدق رقابت، شناخت و نظارت

 و میر مستقبر اث ،ها پژوهش از ارییدر بس و قرار گرفته یمدت زمان متمادی مورد بررس یط شرکتها تیبهبود عملکرد و موفق

رد بر عملک هنانیآفرکار یابیبازار ریتاث در این پژوهش هدف بررسی.شده است دیبر عملکرد تأک نانهیکارآفر شیگرا داری معن

ژوهشی پاز نوع  می باشد.این مقاله پاک زهیپاستور اتیشرکت لبندر آموزش ضمن خدمت  یدوره ها یانجیبا نقش م یصادرات

 نیا یعه آمارو براساس روش تحقیق ، یک تحقیق علی می باشد. جام یکاربرد قیتحق کیاز نظر هدف  قیتحق نیامی باشد.

با  وی بقه اط یحاضر روش تصادف قیدر تحق یرگی باشد. روش نمونهی پاک م یدیمجموعه کارکنان شرکت لبنات تول قیتحق

 یها هینجش فرضپرسشنامه ها ،بمنظور س یو جمع آور عیپس از توز نفر برآورد شد. 57تعداد  فرمول کوکراناستفاده از 

 شد.استفاده  یمعادالت ساختار کردیاز رو یپژوهش

 آموزش ضمن خدمت یدوره ها ،یعملکرد صادرات نانه،یکارآفر یابیبازارهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

بازار  یو اطالعات کامل در مورد فرصت ها یدر مورد رقابت کامل ، وجود آگاه یاقتصاد کیکالس یتئور یاز مفروضات قو یکی

و رشد روزافزون  دیروزافزون توسعه محصوالت جد ییای، پو یاز محصوالت مال یتر عیو دامنه وس یدگیچیپ شیاست. افزا

 با همگام صادرات(. 1400)آزادارمکی و همکاران،هدد یم شیرا افزا یو مال یتصادسواد اق تی، اهم یو مال یاطالعات اقتصاد

بهره  برای  افزایش بین المللی تجارت به ورود برای روش رایجترین و تجاری فعالیتهای از یکی به عنوان جهانی اقتصاد رشد

 های شاخص و صادراتی عملکرد که آنجا از محسوب می گردد. و اجتناب ناپذیر ضروری ها امریکشور اقتصاد و تولید وری

 عوامل از صادراتی، عملکرد های شاخص و مدلها انتخاب دارند چگونگی تفاوت یکدیگر با سازمانی اهداف اساس بر آن کلیدی

و در این میان بازاریابی  دارند حیاتی نقش صادراتی موفقیت عملکرد و بهبود در که هستند کسب وکار در موفقیت کلیدی

 مزایای از بهره برداری امکان به عنوان دریچه ای، این مفهوم واقع در و نموده جلب را محققان از بسیاری توجه کارآفرینانه

 به نیاز حاضر حال در .است ایفا نموده مهمی نقش کشورها، اقتصادی توسعه در و ساخته فراهم هاسازمان در رانوآور رقابتی

 کسب سبب و بخشد را بهبود اشتغال وضعیت بیشتر، ارزش افزوده ایجاد ضمن می تواند و شده بیشتر غیرنفتی صادارت

بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد صاداراتی با نقش میانجی دوره های آموزش  شناخت هدف با پژوهشاین  .شود ارزی درآمدهای

 پژوهش شده در ارائه شاخص های اهمیت و رابطه آشکارشدن با تا است اثربخش راهکارهایی ارائه دنبال به ضمن خدمت ،

 پیامدهای از متعهدند، صادراتی عملکرد توسعه به که شرکتهایی .نماید فراهم را شرکتها صادراتی عملکرد ارتقای زمینه ،حاضر

 مرکزی ساختار که است کارآفرینانه بازاریابی مهم، عوامل این یکی از .واقف اند نیز شرکت استراتژیک اهداف تحقق در آن مهم

 موجب و میشود محسوب سازمانها در جدید استراتژیهای از یکی کارآفرینانه، بازاریابی زیرا .دهد می شکل را حاضر پژوهش

 را نوآوری توانایی و ریسک پذیرش امکان همچنین و جدید های محیط در وکار کسب فرصتهای از برداری بهره و شناسایی

از  یمرسوم سهم مناسب یهابه روش قیطر یط ،یوکار پرتالطم کنونکسب یبا توجه به فضا1 (.1396)رضایی،هدد می افزایش

شدت احساس در بازار به نانهینوآورانه و کارآفر یهابه روش ازیوکار نخواهد گذاشت و نصاحبان کسب اریبازار را در اخت

مدرن  یکه بدون استفاده از ابزارها میشاهد رقابت تنگاتنگ فرهنگ ها هست یدرعصر کنون (1400)ناظم و همکاران،.شودیم

 (1396)محقق و همکاران،نخواهد بود. ریامکان پذ یفرهنگ داریمطولب توسعه پا تیبه وضع یابیدست یابیو اثربخش بازار نینو

بازاریابی در نظر بگیریم، « کامالً کارآفرین»و « کاماًل بازاریابی»های اقتصادی را به صورت ها و بنگاهاگر رویکرد شرکت

های مداری و نیازهای بازار تأکید دارد و هم بر ایدهشود که هم بر مشتریپیوندی میان این دو رویکرد محسوب می کارآفرینانه

نو و برهم زننده ساختار فعلی بازار. به عبارت بهتر، مشتری و کارآفرین، نقشی مساوی در شکل دادن فرهنگ شرکت، استراتژی 

شود که کاوش و های نوآورانه تیم کارآفرینی، منجر به ایجاد فرهنگی مییابی دارند. پذیرفتن ریسک و ارزشهای بازارو تاکتیک

به ها موانع بسیاری در ورود شرکت.1(2021)کاتلر و کلر، سازدهای جذاب پیش رو را ممکن میبرداری از فرصتبهره

، 2)اسید وجود دارد.بیشتر این موانع به احتمال زیاد ناشی از فقدان اطالعات بازار و عوامل خارج از کشور است صادراتبازار

نیاز به ساختن قابلیت های منحصر به فرد خود  هابرای غلبه بر این مشکالت و دستیابی به عملکرد پیشرفته، شرکت  .(2009

ها، برای رقابت را دارند تا ، منابع داخلی یا قابلیت های داخلی نسبتا ضعیف خود را از محیط خارجی تامین کنندشرکت

                                                           
1 -Kotler & Keller 

2- oced  
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توسعه امر،نیازمند فرآیندهای  . اینموفقیت آمیز، در توسعه مداوم محصوالت جدید و افزایش این محصوالت تالش فروان کنند

محصوالت منعطف و توانایی برای دستیابی به دانش و صالحیت هاست.حمایت از فرآیندهای توسعه محصوالت جدید به کمک 

اطالعات جدید در مورد نیازهای بازار و فناوری ها ، می تواند هزینه و زمان توسعه و خطرپذیری شکست را به میزان بسیار 

بازارمحوری و دستیابی به اطالعات بازار ، در توانمند سازی شرکت ها برای درک . 3(2014مورگان و همکاران،)زیادی بکاهد

جهت رقابت پذیری بیشتر یک مشتریان و رقبا و توسعه راه کارهای مناسب در تولید محصوالت جدید نقش مهمی دارد. 

 می باشد و کارآفرینی نوآوریشرکت، نقش مدیران ارشد در برنامه ریزی و اجرای راهبردهای شرکت، از جمله راهبردهای 

ها دارد. آندر حوزه بازاریابی، تاثیر بسزایی  یک شرکت موفقیت راهبردیمدیران ارشد، بر دیدگاه . 4(2012)ندوبیسی و افتخار، 

مسیر راهبردی کلی شرکت، ترکیب پورتفولیوی پروژه و تخصیص منابع در پروژه های نوآوری را مشخص می نمایند. مدیران 

ارشد با نگرش های شخصی تر نسبت به تغییر، تمایل دارند تا تاکید بیشتری بر نوآوری در راهبردهای خود داشته باشند. 

احتمال بیشتری دارد تا راهبردهایی را برگزینند که تغییر و رشد محور هستند مدیران ارشد با تمایالت رهبری تحول گرا، 

5(2011)تالک و همکاران، )سند چهارم، پنجم و ششم( به نقش آموزش  رانیا یو فرهنگ یاجتماع ،یدر سند توسعه اقتصاد.  

 یآموزش یهارساختیدر ز یمناسب یگذارهیسرما رانیا یشده است. اگرچه در عمل، نظام آموزش دیتاک اریبس ینیکارآفر

را در هنگام  ینیکنند که آموزش کارآفر همرا فرا یطیگذاران شرا استیکه س میکن یم شنهادینکرده است. ما پ ینیکارآفر

6)سعادت و همکارانکنند. یعمل شتریحرکت رو به جلو ب در این راستا نقش آنها در به دادن به مساله آموزش های ( 2021،

امروزی مدیران سازمان ها، در عصر تغییر و تحوالت روزافزون کارکنان می تواند اساسی و پررنگ جلوه کند.ضمن خدمت 

ناگزیرند به شرایط و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از مهم ترین رویکردها برای توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی 

 ری در کارکنان سرمایه گذاری در دوره های آموزشی ضمن خدمت استبه منظور ایجاد قابلیت های دانشی، مهارتی و رفتا

آموزش در این معنا همان آموزش مداوم است و آموزش ضمن خدمت نیز اصطالحی است که  .(1400حاجی زاد و سرمست،)

توانند باعث ایجاد افزایش کارایی گردند که  در ادبیات آموزش مداوم و آموزش بزرگساالن طرح می شود. البته آموزشهایی می

هدف دار، مداوم و پرمحتوا بوده و به وسیله کارشناسان، اساتید و مربیان مجرب در امور آموزشی، برنامه ریزی و اجرا گردد. این 

ر ارتقای کیفیت آموزشها می تواند نیروی انسانی یک سازمان را همگام با پیشرفت های علم و تکنولوژی به حرکت درآورده و د

اینگونه آموزش ها باید عالوه بر توجه به دانش نظری، برکاربرد .(1391براهیمی دماوندی،)او کمیت کارایی آنان مؤثر باشد 

مهارت  یو ضرورت ارتقا تیبا توجه به اهم (.1400دهقان و همکاران،.)دانش و اطالعات در زمینه های شغلی متمرکز باشند

خود اتخاذ کنند. با تمرکز بر  یمنابع انسان یریرقابت پذ شیافزا یبرا یمناسب یاستراتژ دیشرکت ها با یمنابع انسان یها

ها و  تیبر ظرف یمبتن ییها یکه با اتخاذ استراتژ یدر حال ابند،ی یدست م یشرکت ها تنها به پس انداز مال ند،یفرآ ونیاتوماس

                                                           
3 -Morgan et al 

2-Ndubisi & Iftikhar 

5 -Talke et al,2011 

6 Saadat&etal 
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به رشد و اهداف کسب و کار  یابیدست یرا برا یتواند چشم انداز بزرگ تر یشرکت م کی ،یو فناور یمنابع انسان یاستعدادها

7)بالویی و همکارانمتصور شود. ،2022) 

کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد است. در اواخر دهه نوآوری و برای توجه به مقوله  شرکتهاسه دلیل مهم 

های جامعه و تغییرات جمعیت شناختی، موجی از ها و گرایشتغییر در ارزش در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت 1970

(.عملکرد کارآفرینی در رابطه با خروجی کارآفرین تعریف شده است. 1394)نظری،  کسب و کارهای کوچک به وجود آمد

داد کارکنان، سود و حجم عملکرد کارآفرینی به دستاورد کارآفرین در مدیریت شرکت اشاره دارد. دستاورد ممکن است با تع

فروش اندازه گیری شود. همچنین ممکن است به نتیجه تالش های یک کارآفرین در کسب و کار اشاره داشته باشد، که تحت 

8ننکاتأثیر عوامل متعددی است)  و اولین جزو ، لبنی های فرآورده تولید سابقه سال 60 از بیش با پاک لبنیات گروه .(2015، 

 کره، ماست، پنیر، شیر، انواع تولید با شرکت این. باشدمی کشور در لبنی محصوالت تولید در فعال هایشرکت ترین پرسابقه

 در موجود هایقابلیت از مندی بهره با شرکت این. نمایدمی تامین و تولید را کشور یروزانه نیاز از بخشی...  و بستنی خامه،

 کاهش تولید، بخشی تنوع و ظرفیت افزایش نوسازی، پرتالش، و دلسوز جوان، متخصصین جذب با همچنین و خود مجموعه

 این جوان، مدیریتی تیم بکار آغاز از ماه شش حدود گذشت با وه نمود آغاز را خود محصوالت کیفیت ارتقاء و سربار هایهزینه

 رضایتمندی و کیفیت ارتقاء تولید، شرایط بهبود راستای در سازنده برنامه و پروژه120 از بیش انجام به موفق مجموعه

 .شد خود نیروهای رفاهی امکانات تامین همچنین و کنندهمصرف

 باشد:ک برای شرکت لبنیات پاانجام این پژوهش می تواند در حوزه های زیر دارای پیامد های مثبت و ارزشمندی 

 یزارهادر با انیمشتر ایکنندگان  نیارتباط با تام میتوانند به اهمیت و ضرورت لبنیاتهای فعال در عرصه  شرکت 

 د.رار دهنقگشته و ارتباط با تامین کنندگان ،رقبا و مشتریان خارجی را جزو ضرورت های خود  مورد فعالیت

 واهد خهای فعال در عرصه صنعت مورد پژوهش به اهمیت تحلیل محیط بیرونی سازمان خود پی برده و  شرکت

 روند برنامه ریزی بازاریابی خود را به روز نگه دارند.توانست با شناخت فرصتها و تهدیدات 

 انجام تجه مالی های فعال در عرصه صنعت مورد پژوهش با توسعه بخش تحقیق و توسعه و اختصاص منابع شرکت 

 ارائه فرایند در ههموار و عرضه بازار و مراجعان به جدیدی خدمات خواهند توانست همواره جدید های پروژه و تحقیق

 آورند.  بوجود را تغییراتی خدمات

 رکتشاجرای امورشرکتی  جدید روشهای های فعال در عرصه صنعت مورد پژوهش خواهد توانست همواره شرکت 

این  داده که در ئهارا بهتری را در مقایسه با آنها روشهای خواهند کرد سعی و را مورد مطالعه قرارداده رقیب های

 نش جهتم بمنظور جمع آوری داده ها و همچنین استقرار سیستم مدیریت داراستا داشتن زیر ساخت های الز

 ارزیابی بازار جزو ضروریات آنها قرار خواهد گرفت.

 ت رااز شرک در خارج یریپذ سکیر یفرصت ها به های فعال در عرصه صنعت مورد پژوهش توجه بیشتری شرکت 

ک بمنظور ستراتژیقوت سازمان و تبیین برنامه ریزی های اداشته که این امر نیازمند تحلیل و بررسی نقاط ضعف و 

 استفاده از فرصت های موجود در بازار و موقابله با تهدیدات احتمالی است.
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 ت های فعال در عرصه صنعت مورد پژوهش ضرورت دقت نظر در امر قیمت گذاری محصوالت و تبلیغا شرکت

د را خواهن ا رقباهت مقایسه اثربخشی این اقدامات در قیاس ببازاربابی شرکت را درک و بررسی های دقیق میدانی ج

 داشت. 

 سبت االیی نبهای فعال در عرصه صنعت مورد پژوهش ضرورت سرمایه گذاری و استخدام افراد خبره توانایی  شرکت

 حصوالتن مز نمودبه رقبا در کاربرد ابزار بازاریابی )طراحی محصول، قیمت گذاری، تبلیغات غیره( در جهت متمای

 خود را بیش از پیش درک خواهند کرد. 

 فزایش زار و اهای فعال در عرصه صنعت مورد پژوهش با بهره مندی از تکنیک های توسعه بازار،نفوذ در با شرکت

 ورد.واهد آخسهم بازار با توجه به بهره مندی از نواوری ها و ابداعات جدید در حوزه فعالیت خود را بدست 

ر عرصه دست که هدر ایران با این تفاسیر ضرورت پرداختن به این موضوع جزو اولویت های پژوهشی سازمانها و شرکت هایی 

 نیبنابرا سازد.هایی مانند پژوهش حاضر را بیش از پیش نمایان میفعالیت دارند و  اهمیت پژوهش تولید و صادرات مواد لبنی

دوره  یرگ یانجیا مب یراتبر عملکرد صاد نانهیکارآفر یابیبازار ایاست که آ نیمحقق ا یشده مسئله اصل انیبا توجه به مطالب ب

 دارد؟ یمعنادار ریتاث در شرکت لبنیات پاک آموزش ضمن خدمت یها

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 بازاریابی کارآفرینانه

 بازاریابی. کند کمک می کارآفرینی طریق از رشد به که است کوچک های بازاریابی بنگاه استراتژی کارآفرینانه بازاریابی

 تبدیل روشی به آن بازاریابی در که میکند تبدیل جامع سازی مفهوم به را و کارآفرینی بازاریابی مهم های جنبه کارآفرینانه

 بدون بازاریابی غیرخطی، اقدامات که کردند تصریح رو این از. میکنند استفاده آن از انجام کارآفرینی برای بنگاهها که میشود

 یک عنوان به در کارآفرینی کارآفرینانه بازاریابی. میشود شناخته کارآفرینانه بازاریابی عنوان به زنی بصری بازاریابی و برنامهریزی

 در نوآوری و شده های خلق فرصت از استفاده با استراتژیک، کارآفرینی فرصتهای مزایا و جستجوی برای بازاریابی تکنیک

9اوانگ و هاک)است اقتصاد ،2019.) 

 دوره های آموزش ضمن خدمت

سازمان و حتی در برداشت گسترده تر برای  در خدمت دوران طول در افراد که هایی آموزش کلیه به  آموزش ضمن خدمت

به استخدام دولت و یا آموزش ضمن خدمت به افرادی ارائه می گردد که .گی طی می نمایند، اطالق می گردد دوران بازنشست

سازمانها در آمده باشند، به عبارتی دیگر شرط اساسی برخورداری از این نوع آموزش آن است که فرد رسماً در استخدام سازمان 

باشد. مقصود اصلی آموزش ضمن خدمت پر کردن خالء مربوط به اطّالعات شغلی کارکنان و افزایش اطّالعات، معلومات، 

وابط اداری کارکنان می باشد. بنابراین آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطالق تخصص ها و بهبود ر

می شود که عموماً پس از استخدام فرد در سازمان صورت می پذیرد. جان اف.می در تعریف آموزش ضمن خدمت می گوید : 

نظر دانش، مهارت ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و  آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از

از جمله انتخاب،  یمنابع انسان تیریانسان بر بهبود مد کردیرو (.1399)طرزی و همکاران، .سازمان محل خدمتشان کمک نماید
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آن  ریاست، اما تأث کردیرو نیا یایاز مزا یبرخ عینسبتاً سر رینسبتاً ارزان و تأث یاستخدام، آموزش و ارتقاء متمرکز است. اجرا

 یبرا یاهیرو یبانیو پشت یدارساختار ا میمحدود است که تمرکز بر انتخاب کارکنان و آموزش، تنظ تیواقع نیا لیبه دل

1)بالویی و همکاران.کندینم نیرا تضم ندهایفرآ 0 ،2021) 

 صادراتی عملکرد

 عملکرد ینجاا در. است شرکت ارجیخ و لیداخ اهداف و دستاوردها شامل که است سازمانی عملیات حاصل صادراتی عملکرد

 بکس بموج هنتیج در هک ازارب هتوسع و ولمحص هتوسع آن در و شده عریفت ازمانیس دافاه بکس ه  منزله یب صادراتی

 عملکرد با وانمیت را صادرات امر در شرکت یک موفقیت میزان . دمی گیر رارق هتوج مورد شد واهدخ شرکت برای سودآوری

 ونچ یمعیارهای. رددا وجود مرکب و غیرمالی مالی، فتلمخ یارمع هس ادراتی،ص ردعملک سنجش برای نمود ارزیابی آن ادراتیص

 به غیرمالی یارهایعم ازجمله دافاه هب دستیابی رضایت، موفقیت، نظیر یارهاییمع و مالی یارهایمع ازجمله رشد و ودس وش،فر

 (.1399و همکاران، آقازاده).آیند می شمار

 

 پیشینه پژوهش

 پیشینه داخلی

 و ایپو تیقابل بازار،یی ایپو قیاز طر یصادرات با عملکرد نانهیکارآفر یریگ رابطه جهت "( 1399)یو الجورد یحصار (1

 از که هستند دراتصا حوزه در ایرانی برتر شرکت 570 پژوهش، تعداد آماری جامعه"یبرتر صادرات یدر شرکتها یابیبازار

 ابزار و تاس پیمایشی توصیفی پژوهش روش .شد انتخاب تهران شهر در )آماری نمونه( برتر شرکت 159 تعداد، این

 سهم .است دهش استفاده معادالت ساختاری مدلیابی از آماری وتحلیل تجزیه برای .است ساخته محقق پرسشنامه پژوهش

 فته هایا .است اجرا شده نظری چارچوب شکل به مشابه پژوهشهای در کمتر که است سازهای آزمون حاضر، پژوهش

 و توان توصیفی همیت،ا از صادراتی، عملکرد با بازاریابی قابلیت و بازار جهتگیری رابطه رابطه، ده آزمون بین داد نشان

 وجود برتر ایشرکته صادراتی عملکرد با شاخصها بین قوی ارتباط و همبستگی همچنین .برخوردارست بیشتری معناداری

 کارآفرینانه از هتگیریج نیز و استراتژیک جهتگیری و بازار جهتگیری طریق از کارآفرینانه جهتگیری چه هر بنابراین .دارد

 شرکتهای توجه مورد بیشتر بازار، پویایی و بازاریابی قابلیت و پویا قابلیت و ارتباطی منابع و اطالعاتی منابع طریق

 .است برخوردار بیشتری رقابتی مزیت از برتر، شرکتهای این صادراتی عملکرد پس قرار گیرد، صادراتی

 استراتژیک مدیریت بین ارتباط در کارآفرینی به گرایش میانجی نقش پژوهش خود در(1398بینشیان و همکاران) (2

 پژوهش این آماری جامعه. دادند قرار بررسی مورد شاهد دانشگاه در( مالی و کارکنان) سازمان عملکرد و انسانی منابع

  نفر 143 حجم با ای نمونه محدود، جامعه از نمونه حجم برآورد روش از استفاده با که بوده شاهد دانشگاه کارکنان

 نوع از پژوهش استراتژی است؛ کاربردی نوع از پژوهش گیری جهت پژوهش، فلسفی مبانی براساس. شد برآورد

 و تجزیه استنباطی صورت به PLS افزار نرم از استفاده با شده، آوری جمع هایداده. است موردی مطالعه – پیمایشی

 مثبت تاثیر کارکنان عملکرد و مالی عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت که داد نشان نتایج. گردید تحلیل

 در دهد، می قرار مثبت تاثیر تحت را دانشگاه کارکنان عملکرد و مالی عملکرد کارآفرینی به گرایش همچنین داشته،
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 و انسانی منابع استراتژیک مدیریت بین ارتباط در گر میانجی متغیر عنوان به کارآفرینانه گرایش شد مشخص نهایت

 .است مثبت تاثیر این که باشد می کارکنان عملکرد و مالی عملکرد

بی کسب و بازاریا رابطه جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد بین المللی با نقش میانجی قابلیت های بررسی"( 1397فخار) (3

 نظرخبرگان توب ودراین تحقیق با استفاده از منابع مک"کار )شرکت های کوچک و متوسط ایرانی فعال در عرصه صادرات(

ری هت گیومی پژوهش استخراج و متغیر جوهمچنین بررسی پیشینه پژوهش ها و مقاله های مجالت معتبر، مدل مفه

ابسته در ووان متغیر ی بعنکارآفرینانه بعنوان متغیر مستقل ، قابلیت بازاریابی بعنوان متغیّر میانجی و عملکرد بین الملل

 ردید، برایهیه گمدل مفهومی تحقیق قرار گرفتند و سپس با راهنمایی استاد راهنما پرسشنامه های استاندارد آنها ت

حاسبه ورد میین روایی از روایی صوری و روایی سازه وبرای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ متع

اقل پنج نه حدقرارگرفت.از آنجاییکه در این تحقیق از روش معادالت ساختاری استفاده شده است می بایست حجم نمو

حاکی از آن ها افتهی.نفر در نظر گرفته شده است  130یق برابر تعداد سواالت پرسشنامه باشد لذا حجم نمونه آماری تحق

ت تغیر قابلیمنه و است که تمامی فرضیه های تحقیق که در آنها رابطه معناداری بین ابعاد متغیر جهت گیری کارآفرینا

مورد  رار می دادقررسی ببازاریابی و نیز رابطه بین متغیر قابلیت بازاریابی و ابعاد متغیر عملکرد بین المللی را مورد 

 سنجش قرار گرفته و تمامی آنها تایید گردید.

دراین  "نایع لبنی(ص اثرکارآفرینی و رویکرد مدیریت دانش برمزیت رقابتی پایدار )موردمطالعه: بررسی"(1397بابازاده) (4

تبر، مدل ت معتحقیق با استفاده از منابع مکتوب و نظرخبرگان وهمچنین بررسی پیشینه پژوهش ها و مقاله های مجال

ی ت گیرمفهومی پژوهش استخراج و متغیرمحرک های کاربردی شامل جهت گیری کارآفرینی وجهت گیری بازار و جه

در مدل  غیر وابستهان متمدیریت دانش بعنوان متغیر مستقل ، تولید پاک بعنوان متغیّر میانجی و مزیت رقابتی پایدار بعنو

فی ساده انتخاب نفر در نظر گرفته شد و سپس با روش تصاد 132آماری تحقیق  حجم نمونه.مفهومی تحقیق قرار گرفتند 

فاده از ی و با استد آورو پرسشنامه ها میان آنها توزیع گردید و پس از تکمیل و جمع آوری، داده های مورد نیاز تحقیق گر

گردیده  انجام  PLS آماریو فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای  SPSSفنون آمارتوصیفی و نرم افزار 

حرک های تغیر محاکی از آن است که تمامی فرضیه های تحقیق که در آنها تاثیر معناداری بین ابعاد مها یافتهاست.

ی داد مررسی قرار ورد بکاربردی و متغیر تولید پاک و نیز تاثیر بین متغیر تولید پاک و متغیر مزیت رقابتی پایدار را م

 فته و تمامی آنها تایید گردید.مورد سنجش قرار گر

حاضر با  ژوهشپ "برندسازی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق بررسی "(1396فشارکی و همکاران) (5

از نظر  شپژوه هدف بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی صورت پذیرفته است. این

حاکی از تأثیر مثبت و معنادار گرایش  های پژوهشباشد. یافتههمبستگی می-نظر روش، توصیفیهدف، کاربردی و از 

 وابطه مثبت رنیز  کارآفرینانه بر رشد کسب و کار و برندسازی، تأثیر مثبت و معنادار برندسازی بر رشد کسب و کار و

ر بحقیق عالوه تباشد. نتایج طریق برندسازی می معنادار گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار به صورت غیر مستقیم از

ت سازند، از جهباشند و ارتباط بین دو حوزه کارآفرینی و بازاریابی را برقرار میآنکه از جهت نظری حائز اهمیت می

 .توانند راهگشای فعاالن صنعت قرار گیرندکاربردی نیز می

قیق حاضر کوششی است تح" ازارگرایی بر مزیت رقابتی مدیرانرابطه جهتگیری کارآفرینی وب " (1395مطلق و همکاران ) (6

های کسب  در جهت بررسی این موضوع که آیا جهتگیری کارآفرینی و بازارگرایی میتوانند از طریق نقش میانجی حوزه

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-enconfkha01-enconfkha01_077%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html&type=0&id=20585485
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ژوهش با هوشمندی رقابتی و فراوانی کسب هوشمندی رقابتی بر بازنمایی مدیریتی مزیت رقابتی رابطه داشته باشند. این پ

هدف کاربردی و برحسب شیوه گردآوری توصیفی و از نوع همبستگی و مدلیابی معادالت ساختاری میباشد. اعتبار 

محاسبه  8/0پرسشنامه از نوع صوری میباشد وسنجش پایایی آن بوسیله آلفای کرومباخ برای همه متغیرها بزرگتر از 

کارآفرینی و بازارگرایی مدیران از طریق نقش میانجی  گشته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جهتگیری

حوزههای کسب هوشمندیرقابتی و فراوانی کسب هوشمندی رقابتی، بر بازنمایی مدیریتی مزیت رقابتی شرکتها رابطه 

 .دارد

 " سازمان عملکرد و بازاریابی هایقابلیت استراتژیک، هایگیریجهت میان علی بررسی روابط "( 1392خیری و همکاران) (7

 به چگونگی از فیکا درک هاسازمان ولی است، موجود هاسازمان در بازارگرایی وجود بر مبنی زیادی شواهد که این با

 گرایی،نوآوری ملهج از استراتژیک هایگیری جهت طرفی از. ندارند رقابتی مزیت به دستیابی برای دارایی این کارگیری

 تمزی توانندمی یی،بازارگرا مکمل عنوان به گراییهزینه و کارمندگرایی گرایی،کارآفرینی گرایی،مشتری گرایی،رقیب

 عملکرد به منجر ودکارخ طور به استراتژیک هایگیریجهت. بیاورند ارمغان به سازمان برای عالی عملکرد و پایدار رقابتی

 هایقابلیت نقش این،بنابر. گذاردمی اثر سازمان عملکرد بر که دارند دنبال به را خاصی رفتارهای اما شوند،نمی بهتر

 ،کنندمی تقویت را ردعملک و استراتژیک هایگیریجهت بین رابطه که میانجی متغیرهای عنوان به بازارگرایی و بازاریابی

 از نامه پرسش 226 آوری جمع از شده ارائه مفهومی مدل آزمون جهت مورد نیاز اطالعات. است گرفته قرار مطالعه مورد

-مدل از یمفهوم مدل در متغیرها بین علی پیوندهای آزمون جهت. است آمده دست به ایران ملی بانک شعب مدیران

 و گرایی نیکارآفری ایران ملی بانک در که دهدمی نشان پژوهش نتایج. است شده استفاده ساختاری معادالت سازی

 افتی داری معنی رابطه یبازارگرای و استراتژیک هایگیریجهت سایر بین ولی. دارد مثبت تاثیر بازارگرایی بر کارمندگرایی

 قرار بازاریابی ایه قابلیت و بازارگرایی متغیرهای تاثیر تحت کنونی رقابتی فضای در بانک این عملکرد همچنین،. نشد

 دارد.

 پیشینه خارجی

1سورمی و همکاران (1 1  بیان داشتند برای"استراتژی های بازاریابی و فناوری اطالعات و کسب و کار بر عملکرد تاثیر"(2020)

 سایر توسط که باشد داشته روشن تجاری استراتژی یک باید شرکت یک ، امروز رقابتی کار و کسب محیط در موفقیت

 عملکرد استراتژیک تراز که کنند می استدالل قبلی مطالعات که حالی در. شود می پشتیبانی سازمانی راهبردهای

 داشته کمی توجه بنگاهها استراتژیک گیری جهت یا متعدد عوامل شامل استراتژیک تراز یا ، بخشد می ارتقا را شرکت

 در جانبه سه استراتژیک تراز عملکرد تأثیر بررسی به ، تنظیمات نظریه و احتمالی نظریه بر تکیه با مطالعه این. است

 در نیز را ها بنگاه استراتژیک گیری جهت همزمان همزمان و پردازد می بازاریابی های استراتژی و IT ، تجارت بین

 یک در شده آوری جمع های داده از استفاده با MANOVA و SEM طریق از تحقیق مدل یک. گیرد می نظر

 تأثیر گانه سه استراتژیک تراز( 1) که است آن از حاکی ها یافته. است شده آزمایش یمن مدیر 242 از پرسشنامه

. دارد وجود مدافعان و ها پرسپولیسی برای آل ایده جانبه سه استراتژیک تراز یک( 2) و دارد شرکت عملکرد بر مثبتی

 های استراتژی و اطالعات فناوری ، تجارت کردن تراز چگونگی از مدیران درک و استراتژیک تراز ادبیات به تحقیق این

 کند. می کمک شرکت عملکرد بهبود برای بازاریابی

                                                           
11 - Surmi et al. 
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1و همکاران یگوریگر (2 2 عملکرد در  شیافزا یبرا کیتجارت الکترونکارآفرینانه در  یابیبازار یها تیقابل توسعه"(9201)

بر عملکرد  کیاثرات تجارت الکترون یبر منابع با بررس یمبتن دگاهید یمطالعه بر مبنا نی، ا"صادرات کسب و کار

 شیتوسعه داده شده و آزما کیتجارت الکترون تیمنابع / قابل نییتع یچارچوب برا کیصادرات است.به طور خاص، 

به انواع منابع و  نشیبه دست آوردن ب یبا صادرکنندگان انجام شدبرا قیمصاحبه عم 15حاصل از  جیشده است. نتا

با استفاده از  یچوب تجربشود.سپس چار یصادرات استفاده م یابیآن در بازار ریو تاث کیتجارت الکترون یها تیقابل

تجارت  یتخصص یابیبازار یها تیدهد که قابل یشواهد نشان م نیشد. ا شیصادر کننده آزما 340از  یا ونهنم

ارتباطات، که به نوبه خود منجر به  یدهدو بهره ور یم شیشرکت را افزا عیتوز زانیم میبه طور مستق کیالکترون

 .دهد یم شیصادرات مشود را افزا یگذار هیعملکرد بازار سرما شیافزا

1جولیو کسر و همکاران (3 3  پژوهشگران در این تحقیق نشان "تاثیر جهت گیری کارآفرینانه  بر مزیت رقابتی بررسی"(2018)

دادند  بین جهت گیری کارآفرینانه با تولید پاک رابطه معناداری وجود دارد.بین جهت گیری بازار با تولید پاک رابطه 

وجود دارد.بین جهت گیری مدیریت دانش با تولید پاک رابطه معناداری وجود دارد.بین تولید پاک با مزیت معناداری 

 رقابتی پایدار رابطه معنادارای وجود دارد.

1ترحینی وهمکاران (4 4 بیان داشتند نوآوری "در ارتقای عملکرد سازمانی کارآفرینیفناوری اطالعات و نقش تکنولوژی"(2018)

قتصادی و محرک اصلی پیشرفت عملکرد سازمانی ، رشد ا مبتنی بر فناوری های اطالعات و ارتباطات ها و کاربردهای

. این مقاله چارچوبی را تهیه و آزمایش می کند که ماهیت رابطه بین استفاده از فناوری تحوالت اجتماعی شده اند

ن را با توجه به تأثیر کارآفرینی شرکتها در این اتخاذ / استفاده و عملکرد سازمانی در بازار لبنا-اطالعات و ارتباطات

برای آزمایش روابط پیشنهادی و همچنین اهمیت تأثیر واسطه کارآفرینی  PLSرابطه ، ترسیم و بررسی می کند. از 

شرکتها استفاده می شود. تجزیه و تحلیل چند گروهی نیز برای بررسی تأثیر سطح استفاده از فناوری اطالعات و 

بر روی مدل مستقر شده است. مدل پیشنهادی ثابت شده است مناسب ، فرضیه ها پشتیبانی می شوند ، و ارتباطات 

 پیامدهای مورد بحث قرار می گیرد.

1بیونگو جین و همکاران (5 5 ابعادی جهت گیری کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط کره ای بر  تاثیرات "(2017) 

این مطالعه، توضیح کاملی را برای این مهم فراهم می آورد  "بین المللی سازی و عملکرد: نقش واسط قابلیت بازاریابی

و عملکرد کسب و که کدام جنبه ها از کارکرد جهت گیری کارافرینانه، به صورت مهمی بر درجه بین المللی شدن 

کارهای کوچک و متوسط تاثیر می گذارند. دوم، درحالیکه قابلیت بازاریابی در عملکرد شرکت، مهم مد نظر قرار گرفته 

است ،رویکردهای قبلی صرفا آن را به عنوان صرفا یک پیش نیاز مد نظر قرار داده اند با ارائه قابلیت بازاریابی به عنوان 

ارافرینانه را به دستاورد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط ارتباط می دهد؛ این یک واسطه که جهت گیری ک

مطالعه، دیدگاه جدیدی را فراهم می آورد که کدام جنبه ها از جهت گیری کارآفرینانه بیشتر با قابلیت کارافرینانه 

                                                           
12 - Gregory et al. 

13 - Julio Cesar et al. 

14 - Tarhini et al. 

15 - Byoungho Jin et al. 
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رهای کوچک و متوسط منتهی می مرتبط هستند و نیز چگونه قابلیت کارافرینانه به تالش های بین المللی کسب و کا

گردد. سوم، ادبیات کارافرینی بین الملل، بین المللی شدن را به عنوان ترکیبی از رفتار نواورانه، محتاطانه و ریسک پذیر 

 می بینند .

 

 روش تحقیق

های گری مهارت میانجیا تاثیر قدرت ارتباطات بر مدیریت ارتباط با مشتری بتاثیر از آنجایی که هدف تحقیق شناسایی و تعیین 

 مطرح است کالتی کهبرای مش باشد ، زیرا تحقیق در پی یافتن پاسخ می باشد ، لذا تحقیق از نظر هدف کاربردی می ارتباطی

یان بای و  الهقعیت مساز نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع همبستگی است ،  زیرا پس از برخورد با مو.باشدمی

ین تحقیق حاصل سواالت پرسشنامه مورد استفاده در ا (1388شورینی، اطالعات موردنیاز گردآوری شده است )خلیلیموضوع 

حقیق تی در این می باشد. جامعه آمار برای سه متغیر پژوهشندارد از پرسشنامه های استاندارد اشاخص های استگردآوری 

طبق فرمول نفر 57ت این شرک بازاریابی کارکنانفر ن 66 از بین شند.می باشرکت لبنات تولیدی پاک  بخش بازاریابی کارکنان

یدانی به مدل مهر پژوهش .پرسشنامه بین آنها توزیع گردید  ساده به صورت تصادفی کوکران برای نمونه گیری انتخاب و 

 .دهدیمرا نشان  هاآنتحقیق نیاز دارد که در قالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط بین 

 

 

 

 

 ( مدل تحقیق1شکل )

وسیله ، بهیحداقل مربعات جزئ روشهای مختلف آمار توصیفی، استنباطی و ها از روشوتحلیل دادهدر این تحقیق برای تجزیه

 های تحقیق ازفرضیهمنظور آزمون در آمار تحلیلی این تحقیق به .شده است استفاده 2SmartPLS و SPSS 22افزارهاینرم

 شده است. مدل معادالت ساختاری استفاده

 نتیجه ها و بحث 

 برازش مدل اندازه گیری

-یگیری مازهو انده گیری مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون مورد توجه قرار گرفتمدل اندازه

 گیری معیارهای زیر استفاده شده است:های اندازهشود. برای بررسی برازش مدل

 معناداری بار عاملی بین گویه ها و متغیرهای مکنون مربوط به خود   (1

 پایایی که توسط ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده می شود. (2

 شود.( بررسی میAVEواریانس استخراج شده )روایی همگرا که با معیار میانگین  (3

 .روایی واگرا که با  روش فورنل و الرکر سنجیده می شود (4

 بازاریابی کارآفرینانه

دوره های آموزش 

 ضمن خدمت

عملکرد 

 صادراتی

H1 

H2 

H3 

H4 
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 های تحقیقبرای مولفه AVE(. مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و 2جدول )

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی AVE شاخص

 871/0 897/0 613/0 بازاریابی کارآفرینانه

 739/0 801/0 587/0 آموزش ضمن خدمتدوره های 

 796/0 864/0 679/0 عملکرد صادراتی

 

است.  7/0از مقدار  ها بزرگتر( مشخص است، مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در تمامی مولفه2همانطور که از جدول)

است.  5/0ز مقدار اتمامی متغیرهای پژوهش باالتر  AVEبنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد تایید است. همچنین مقدار 

 باشد.مورد قبول می بنابراین روایی همگرای سواالت پرسشنامه

نی وجود دارد وایی همگرا زما( محاسبه شده است. رAVEبرای بررسی روایی همگرا شاخص میانگین واریانس استخراج شده)

صورت  شد. در اینبزرگتر با AVE باید از پایایی ترکیبی د. همچنیننباشبزرگتر  5/0از  AVEو  7/0از  پایایی ترکیبی که

باشد. بنابراین یمشرط فوق برای تمامی متغیرها برقرار  3( هر 2با توجه به جدول )شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت. 

 تمامی متغیرها از روایی همگرا برخوردار هستند.

ر متغیرها باشد، ( برای یک متغیر بزرگتر از همبستگی آن متغیر با سایAVEده)چنانچه جذر میانگین واریانس استخراج ش

 ند.باشده میخراج شروایی واگرا برای آن متغیر وجود دارد. در جدول زیر اعداد روی قطر اصلی جذر میانگین واریانس است

 های تحقیقو همبستگی بین شاخص AVE(. 3جدول )

 3 2 1 متغیر ردیف

.7830 کارآفرینانهبازاریابی  1      

.5290 دوره های آموزش ضمن خدمت 2  7660.    

.5210 0.453 عملکرد صادراتی 3  0.824 

 

 از همبستگی آن ( مشخص است، جذر میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر3های جدول)همانطور که از داده

 های پژوهش مورد تایید است.متغیر متغیر با سایر متغیرها است. بنابراین روایی تشخیصی

 

 برازش مدل ساختاری

 2ریمقاد یبررس قیمدل از طر یبرازش بخش ساختارR )2ریو مقاد )واریانس تبیین شدهQ معیاربینی مدل( و )قدرت پیش 

f  .ردیپذیصورت م 2

Rمعیار الف(  2 

Rمعیار  Rزای)وابسته( مدل است. مربوط به متغیرهای پنهان درون 2 زا برر معیاری است که نشان از تاثیر یک متغیرر بررون 2

Rبه عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار یک متغیر دورن در نظر  2

R( مقدار5شود. با توجه به جدول)می گرفته و عملکررد  334/0های  دوره های اموزش ضمن خدمت محاسبه شده برای سازه 2

 سازد.، مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید می208/0صادراتی 
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Q معیارب(  2 

Qمعیار  ، 02/0زا سره مقردار کند و در صورتی که مقدار آن در مورد یرک سرازه درونقدرت پییش بینی مدل را مشخص می 2

ای مربروط بره های برون زبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازهرا کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 35/0و  15/0

Q( مقدار معیار5با توجه به جدول) آن را دارد.  هرایمحاسبه شده، نشان از قدرت پیش بینی مناسب مدل در خصروص سرازه 2

-یرد مریدارد و برازش مناسب مدل سراختاری را تائ208/0و عملکرد صادراتی  31/0زای دوره های آموزش ضمن خدمت درون

 سازد.

fج( معیار  2 

 دهد.موجود در جدول باال مناسب بودن این شاخص را نشان می  شاخص  مقادیر

 (. شاخص های بررسی کفایت مدل تحقیق4جدول )

    متغیر
 869/0 -- -- بازاریابی کارآفرینانه

 501/0 310/0 334/0 دوره های آموزش ضمن خدمت

 -- 355/0 208/0 عملکرد صادراتی

به ترتیب به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و  برای  67/0و  33/0، 19/0سه مقدار 

 قوی

 بینی کم، متوسط و قویبه ترتیب قدرت پیش برای 35/0و 15/0، ، 02/0سه مقدار 

 به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ برای  35/0و  15/0، 02/0سه مقدار 

 

 برازش مدل کلی

شود و با تایید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامرل گیری و مدل ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

1خواهد شد. برای بررسی برازش مدل کلری تنهرا یرک معیرار بره نرام  6GOF   وجرود دارد. معیرارGOF  توسرط تننهراوس و

1همکاران 7  گردد. ( ابداع گردید و طبق فرمول موجود در جدول محاسبه می2004)

 GOF. نتایج برازش کلی مدل با معیار (5جدول )

   

354/0 437/0 271/0 

 

و میرانگین  437/0( مقردار مقدار میانگین مقادیر اشتراکی )شود، ( مشاهده می5جدول)همانطور که در 

بدست آمد که بزرگتر از مقردار  354/0معادل  GOFبدست آمده است و با توجه به فرمول مقدار معیار  271/0برابر  مقادیر

                                                           
16Goodness Of Fit 

17Tenenhaus et al. 
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مدل کلی را با قدرت تایید کرده و اجازه ورود  GOFبوده و نشان از برازش قوی مدل کلی تحقیق است. معیار باالی  3/0مالک 

 به بخش بررسی فرضیات صادر می گردد.

 

 آزمون فرضیه های پژوهشی

قدرت و  نشان دهنده  ضریب مسیر اندازهانجام شده است.  روش حداقل مربعات جزئی ی پژوهش بر اساسهاآزمون فرضیه

بیشتر باشد.  96/1 از عدد  هر مسیرآماره تی  الزم است مقدار بودن ضریب مسیر معنادار برایبوده و بین دو متغیر  قوت رابطه

 variance accounted اما مهمترین شاخصی که باید بیاموزدسوبل استفاده میکنیم.  برای بررسی فرضیه میانجی از روش

for(VAF) است واریانس شمول همان یا . 

 برای بررسی فرضیه های تحقیق نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری (6جدول)

 مسیر ردیف
ضریب مسیر 

(β) 

 داریعدد معنی

(t-value) 

نتیجه 

 آزمون

 تایید 998/16 578/0 دوره های اموزش ضمن خدمت بازاریابی کارآفرینانه  1

 تایید 960/2 226/0 عملکرد صادراتی بازاریابی کارآفرینانه  2

دوره های اموزش ضمن خدمت  3  تایید 623/4 286/0  عملکرد صادراتی

 

 (دوره های آموزش ضمن خدمتچهارم پژوهش)بررسی فرضیه  (7جدول)

 فرضیه

ضریب 

مسیر 

 استاندارد

 t P (sig)آماره 
 تائید یا

 عدم تائید
 نتیجه

دوره های آموزش ضمن  بازاریابی کارآفرینانه

 خدمت 
578/0 998/16 P<0.05 های متغیر دوره تائید

آموزش ضمن 

خدمت در رابطه 

بازاریابی کارآفرینانه 

با عملکرد صادراتی 

نقش میانجی جزئی 

 دارد.

عملکرد  دوره های آموزش ضمن خدمت 

 صادراتی
286/0 623/4 P<0.05 تائید 

 تائید P<0.05 960/2 226/0 عملکرد صادراتی بازاریابی کارآفرینانه

 165/0 = میمستقغیر  ریمس بیضر 226/0 = میمستق ریمس بیضر

t 960/2 = مستقیم t   560/4 =غیر مستقیم 

   391/0 =ضریب مسیرکل

باشد. یم 96/1دار و مقدار آماره تی   به دست آمده که بیشتر از مق  ریمتغ، مقدار ضریب مسیر برای 3و2 مطابق شکل های

 بنابراین فرضیات مورد تائید هستند.
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 ( آماره تی2شکل )

 

 ( ضریب مسیر3شکل )

 

 

 نتیجه گیری

و  صادراتیعملکرد و  بازاریابی کارآفرینانهدر ارتباط با متغیرهای تحقیقی با توجه به بررسیهای فراوان از ادبیات گذشته 

یافت نشد که این سه متغیر را مورد بررسی قرار داده باشد. در ادامه با توجه به اینکه  آموزش های ضمن خدمتهمچنین 

یابی معادله های ساختاری با پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روابط بین متغییرها به صورت هم خطی میباشد از روش مدل
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برای برازش و ارزیابی روایی مدلهای معادله های  PLS Smart ستفاده شد. روشا PLS Smartافزار  استفاده از نرم

 همچنین از نرم گیری، مدل ساختاری و بخش کلی مدل ساختاری، سه بخش را تحت پوشش قرار میدهد: بخش مدلهای اندازه

 .برای به دست آوردن نتیجه کمک گرفته شد spss افزار

باشد ( می998/16برابر) ی بین متغیر بازاریابی کارآفرینانه و دوره های آموزش ضمن خدمتدار(؛ آماره معنی6مطابق با جدول )

من خدمت ره های آموزش ضدهندة این است که ارتباط میان بازاریابی کارآفرینانه و دو( است و نشان96/1که بزرگتر از مقدار )

ان تاثیر مثبت ( است و میز578/0دو متغیر برابر) دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این( معنی%95در سطح اطمینان)

بی ر بازاریادتغییر  دهد. به عبارتی دیگر یک واحدبازاریابی کارآفرینانه بر دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت را نشان می

یابی بازار واحدی در دوره های آموزش ضمن خدمت خواهد شد. این بدان معناست که 578/0کارآفرینانه، موجب افزایش 

 ود. شید میپژوهش تایاول کارآفرینانه بر دوره های آموزش ضمن خدمت تاثیر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین فرضیه 

باشد که بزرگتر از ( می960/2داری بین متغیر بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد صادراتی برابر)(؛ آماره معنی6مطابق با جدول )

( %95نان)ر سطح اطمیددهندة این است که ارتباط میان بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد صادراتی ( است و نشان96/1مقدار )

یابی کارآفرینانه بر ( است و میزان تاثیر مثبت بازار226/0دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر )معنی

 226/0ایش وجب افزحد تغییر در بازاریابی کارآفرینانه، مدهد. به عبارتی دیگر یک واعملکرد صادراتی شرکت را نشان می

ستقیم مثبت و م تاثیر واحدی در عملکرد صادراتی خواهد شد. این بدان معناست که بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی

 شود. پژوهش تایید می دوم دارد. بنابراین فرضیه

اشد که ب( می623/4دوره های آموزش ضمن خدمت و عملکرد صادراتی برابر) داری بین متغیر(؛ آماره معنی6مطابق با جدول )

ر کرد صادراتی ددهندة این است که ارتباط میان دوره های آموزش ضمن خدمت و عمل( است و نشان96/1بزرگتر از مقدار )

اثیر مثبت دوره و میزان ت ( است286/0دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر)( معنی%95سطح اطمینان)

موزش آره های دهد. به عبارتی دیگر یک واحد تغییر در دوهای آموزش ضمن خدمت بر عملکرد صادراتی شرکت را نشان می

وزش ضمن واحدی در عملکرد صادراتی خواهد شد. این بدان معناست که دوره های آم 286/0ضمن خدمت، موجب افزایش 

 شود. پژوهش تایید میسوم یر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین فرضیه خدمت بر عملکرد صادراتی تاث

ابطه ردارای  578/0ده ششود متغیر بازاریابی کارآفرینانه با ضریب استاندارد شاهده می( م7)همانطور که در جدول در نهایت 

 .( t>1.96) باشددار با دوره های آموزش ضمن خدمت میمعنی

-رد صادراتی میدار با عملکدارای رابطه معنی 286/0وزش ضمن خدمت با ضریب استاندارد شده همچنین متغیر دوره های آم

ملکرد عینانه بر تاثیر بازاریابی کارآفر درتوان پذیرفت که دوره های آموزش ضمن خدمت بر این اساس می (.t>1.96)باشد

 .داردی انجیم نقشصادراتی 

ر داه معنیدارد شدهای آموزش ضمن خدمت بر عملکرد صادراتی دارای ضریب استانضمنا با توجه به اینکه مسیر مستقیم دوره 

ی ازاریاببتوان نتیجه گرفت که متغیر دوره های آموزش ضمن خدمت به صورت متغیر میانجی جزئی در رابطه است، می

 نماید.کارآفرینانه و عملکرد صادراتی می

 در کهی همانطور. باشدیم ریمتغ کی یانجیم نقش به مربوط اتیفرض رد ای قبول دردیگری  کردیرو سوبل آزمونهمچنین 

 بر وبیشتر است.  96/1 از مقدار نیا کهاست،  288/2 سوبل آزمون از حاصلغیر مستقیم   tرمقدا است شده داده نشان جدول

با میانجی گری دوره های بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی  میمستق ریغتاثیر  که گرفت جهینت توانیم اساس نیا
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 ریمس بیضر مدل، آزمون از حاصل جینتا اساس بر .است گرفته قرار دییتا مورد مذکور هیفرض و داریمعنآموزش ضمن خدمت 

از طریق متغیر میانجی دوره های آموزش ضمن بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد صادراتی  ریمتغ دو نیب استاندارد حالت در کل

 است. 472/0برابر با خدمت 

 :با توجه به مدل و نتایجی که از فرضیات پژوهش به دست آمد پیشنهادات ذیل ارائه شده استدر پایان 

 ر د انیمشتر ایدگان کنن نیفعاالنه به دنبال ارتباط با تام سازمان مورد مطالعه در این پژوهش می بایستارشد  تیریمد

لمللی جهت ای بین باشند لذا اعزام تیم بازاریابی سازمان جهت شرکت در همایشها و رویدادها یالملل نیب یبازارها

 ارتباط با تامین کنندگان ،رقبا و مشتریان خارجی جزو ضرورت های موجود می باشد.

 با  حلیل کرده وبیرونی سازمان  خود را تمی بایست محیط همواره در این پژوهش سازمان مورد مطالعه ارشد  تیریمد

 شناخت فرصتها و تهدیدات روند برنامه ریزی بازاریابی خود را به روز نگه دارند.

 نجاما جهت یمال سازمان مورد مطالعه در این پژوهش با توسعه بخش تحقیق و توسعه و اختصاص منابعارشد  تیریمد 

 همواره شود و عرضه بازار و مراجعان به جدیدی خدمات باشند هموارهمی بایست در تالش  جدید های پروژه و تحقیق

 آورد.  بوجود را تغییراتی خدمات ارائه فرایند در

 را مورد قیبر های اجرای امورشرکتی شرکت جدید روشهای سازمان مورد مطالعه در این پژوهش هموارهارشد  تیریمد 

اخت های داشتن زیر س داده که در این راستا ارائه مقایسه با آنهابهتری را در  روشهای کنند سعی و مطالعه قرارداده

نجر می مهایتا جزو ضروریات می باشد که ن های آموزشیالزم بمنظور جمع آوری داده ها و همچنین استقرار سیستم 

 گردد دانش شرکت راجع به مشتریان و رقبا در سطح باالیی قرار گیرد. 

 مانند)دیریتیم نوین های سیستم شرکت، بهتر اداره برای در این پژوهش همواره سازمان مورد مطالعهارشد  تیریمد 

از  به همین منظور بهره مندیو   کنند جستجو را( ارزیابی جدید های وسیستم جذب،استخدام های سیستم

 یباشد. زم مالجزو ضرورت های  و آموزشی متخصصان حوزه منابع انسانی و بازاریابی و تشکیل کارگروه های تخصصی

 ز ا ر خارجد یریپذ سکیر یفرصت ها به مورد مطالعه در این پژوهش می بایست توجه بیشتریسازمان ارشد  تیریمد

ی یزی هارداشته باشند که این امر نیازمند تحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و تبیین برنامه  کشور

 های موجود در بازار و موقابله با تهدیدات احتمالی است. استراتژیک بمنظور استفاده از فرصت

 یها اتیلعم ریسا ایدر مورد صادرات  ماتیبا تصم ییارویدر زمان رو مورد مطالعه در این پژوهشسازمان ارشد  تیریمد 

 .دینماببالقوه را تحمل  یها سکیرسعی داشته باشند همواره  ،یالملل نیب

 والت و در این پژوهش می بایست دقت نظربیشتری در امر قیمت گذاری محصسازمان مورد مطالعه ارشد  تیریمد

 ا را داشتها رقبتبلیغات بازاربابی شرکت و بررسی های دقیق میدانی جهت مقایسه اثربخشی این اقدامات در قیاس ب

 باشد. 

 باالیی  ه تواناییگذاری و استخدام افراد خبردر این پژوهش می بایست با سرمایه سازمان مورد مطالعه ارشد  تیریمد

نمودن  تمایزنسبت به رقبا در کاربرد ابزار بازاریابی )طراحی محصول، قیمت گذاری، تبلیغات غیره( در جهت م

 محصوالت خود را بدست آورند. 
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 پویای  ونوین ی هادر این پژوهش می بایست تجدید ساختار شرکت ها مطابق با الگوسازمان مورد مطالعه ارشد  تیریمد

ن حوزه شاوراسازماندهی برای ورود به بازار های بین المللی صورت پذیرد به این منظور استفاده متخصصان و م

 مدیریت و سازمان کمک شایانی در راستای تحقق این امر خواهد نمود.

 ق عالین موففرگانی و با استفاده از تجارب خبرگان رشته بازاریابی و باز سازمان مورد مطالعه می بایست ارشد  تیریمد

کنیک های ی از تبهره مندرا داشته و این حوزه سعی در باال بردن میزان سهم بازارشرکت در حوزه داخلی و صادرات 

عالیت فد در حوزه جدی عاتتوسعه بازار،نفوذ در بازار و افزایش سهم بازار با توجه به بهره مندی از نواوری ها و ابدا

 شرکتها جزو ضروریات رسیدن به این امر می باشد.

سترده ازاریابی گهای ب امروزه با استفاده از بستر اینترنت و روش های نوین فروش ،فعالیتدر پایان خاطرنشان می کنیم که 

ت کاملی شناخ صان این حوزه کهدر سطح جهان بسیار کم هزینه تر و راحت تر صورت می پذیرد لذا بهره مندی از متخص

تاه دت زمان کوما در در ویژگیهای کاربردی  این حوزه نوین بازاریابی و فروش دارند می تواند میزان فروش و سود شرکت ر

 تری نسبت به روشهای سنتی بازاریابی بهبود بخشد.

 

 منابع

 یانجیبا نقش م نانهیکارآفر یاریبر هوش ینیآموزش کارآفر ری(. تاث1400)ررضایام مجد،زادهیعارفه؛ عل ،یداود ر؛یام ،یآزادارمک

 .21-41، ص8، شماره3سال ت،یریعلوم مد یهافصلنامه پژوهش ،یاقتصاد یآموزش و آگاه یاثربخش

 مدیریت کاوشهای علمی نشریه صادرات، تعهد با صادراتی عملکرد تبیین ،(1399)، زهره جونقانی رحیمی و هاشم آقازاده،

 1399 تابستان و بهار سوم، و بیست شماره دوازدهم، سال سمنان دانشگاهبازرگانی، 

(.بررسی تاثیر بررسی اثرکارآفرینی و رویکرد مدیریت دانش برمزیت رقابتی پایدار )موردمطالعه:صنایع 1397بابازاده،کبری)

 لبنی(،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد قزوین

 مدیریت بین ارتباط در کارآفرینی به گرایش میانجی نقش بررسی(.1398)جمشید صدقیانی، صالحی و ملیحه بینشیان،

  (شاهد دانشگاه: موردی مطالعه)کارکنان عملکرد و انسانی منابع راهبردی

 امیرآباد بندر: مطالعه مورد) کارکنان توانمندسازی بر خدمت ضمن آموزشهای تاثیر (1400سرمستی). محمد. زاد حاجی

 106-91(. 2)1. دریامحور مدیریتی مطالعات(. بهشهر

 قابلیت بازار، پویایی طریق از صادراتی عملکرد با کارآفرینانه گیری جهت ،رابطه(1399)سمانه، الجوردی، و بنفشه حصاری،

 وحسابداری مدیریت ملی همایش وهفتمین المللی بین همایش صادراتی،چهارمین برتر های شرکت در بازاریابی و پویا

 ایران،همدان

 های گیری جهت بین رابطه در بازاریابی های قابلیت گرانه میانجی نقش بررسی(.1392) ،عارفه روشنی و ،بهرام خیری

 صفحه از  29شماره 10 دوره ، مدیریت پژوهگر نشریه.ایران ملی بانک در موردی مطالعه: سازمان عملکرد و استراتژیک

 113 تا 97

 توانمندی با تحصیالت و خدمت سابقه خدمت، ضمن های آموزش رابطه (بررسی1391).عصمت. الزامی،ابراهیم ودماوندی

 .136-127(. 2)7. آموزش فناوری. زن معلمان شغلی

: بازاریابی مدیران برای انسانی منابع مدیریت هایسیاست کاربرد(. 1400. )ابراهیم. پور رجب. حیدر. احمدی. مائده. دهقان

-146(. 3)11. نوین بازاریابی تحقیقات. متوسط و کوچک هایشرکت در سازمان عملکرد و بازاریابی راهبردهای بر تأکید

129. 
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(.  17)9. بازرگانی مدیریت های کاوش. الملل بین بازاریابی های استراتژی از صادراتی عملکرد تاثیرپذیری(. 1396. )ر رضایی،

55-80 . 

 و آموزشی برنامه شناختی، جمعیت ویژگی متغیرهای تاثیر (1399صغری). افکانه. کوروش. معین پارسا. محمد. طرزی

(. 1)13. پرورش و آموزش شناسی جامعه علمی فصلنامه. خدمت ضمن آموزش های دوره اثربخشی بر مدیران حمایت

142-15 

بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد بین المللی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی کسب و  (.1398)فخار،هانیه

 پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین،کار 

شماره  ،23دوره  ،برندسازی بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق .(1396فشارکی فرزاد و همکاران)

 57-80، صفحه 1396، پاییز 66

فصلنامه  ،یبر رسانه اجتماع یمبتن یمحصوالت فرهنگ یابی(.بازار1396)ررضایام مجد،زادهیعل رضا؛یعل ،یمحقق، نادر؛ سرحد

 .27-45، ص25، شماره6جامعه، فرهنگ و رسانه، سال

اولین و بازارگرایی بر مزیت رقابتی مدیران،بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینانه با "(1395مطلق،مژده وشهرابی،بهزاد)

  کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خالقیت و نوآوری

کوچک و  یوکارهابر عملکرد کسب نانهیکارآفر یابیبازار ری(. تأث1400مسعود) ،ینارنج ررضا؛یام مجد،زادهیعل ترا؛یناظم، م

العلوم  یاطالعات(، دراسات ف یمنتخب حوزه فناور یها)موردمطالعه: شرکت نانهی: رفتار کارآفریانجیمتوسط با نقش م

 .67-92(. ص1)28 ه،یاالنسان

 اول،  چاپ گرگان، دانش، عشق ، انتشارات”کارآفرینی مبانی و اصول"(1394 ) محمدرضا، نظری،  

  بنگاهای صنعتی،تهران،دنیای اقتصاد(بهره وری صنعت ایران:بررسی توان رقابت پذیری 1393نیلی،مسعود ودرگاهی،حسن و)
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