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   چکیده
عه رشد و توس، رسیدن به ثبات توسعه حال دری ترین اهداف هر نظام اقتصادی در کشورهایکی از مهم

عه و مقابله پیشران اصلی توس بنیانهای دانششرکت یسازیالمللنیباین که  بهباتوجه. استاقتصادی 
 سازیالمللیبینارائه مدلی جهت  باهدفباشد؛ بدین منظور پژوهش حاضر میهای اقتصادی با تحریم

انجی نوسازی و بررسی اثر می ابعاد متغیر گرایش کارآفرینانهستفاده از با ابنیان های دانششرکتتر موفق
امعه آماری جانجام شده است. های پویا توسعه سرمایه انسانی و قابلیت یلگریتعداستراتژیک و نقش 

بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دانشهای پژوهش مدیران ارشد و کارکنان شرکت
ها نفر از آن 264از میان اند و المللی داشتهصادرات و یا فعالیت اقتصادی بیناست که  سمدرتیتربو 

که  نامه استپرسش زیها نداده یابزار گردآورانتخاب شدند.  در دسترسگیری نفر به روش نمونه 111
 ،یفاده از روش کمها با استداده لیوتحلهیشده است. تجز دییتأ 183/4کرونباخ  یآلفا زانیآن با م ییایپا

 صورت گرفت. 2ال اس نسخه  یافزار اسمارت پال اس و نرم یپ کردیرو ون،یمعادالت رگرس یابیمدل
 بنیانشدانهای شرکتدر بر نوسازی استراتژیک  نانهیکارآفرنتایج نشان داده است که ابعاد گرایش 

 ازیسالمللیبینمستقیم باعث  صورتبه 188/4با ضریب تأثیر مثبت و معنادار دارند. نوسازی استراتژیک 
نوسازی استراتژیک در رابطه گرایش  یگریانجیمنقش و  شودمی بنیانهای دانششرکتتر موفق

طه گرایش . اثر تعدیلگری متغیر توسعه سرمایه انسانی بر رابتأیید شده است سازیالمللیبینکارآفرینانه و 
تراتژیک و های پویا بر رابطه نوسازی اسیلگری متغیر قابلیتکارآفرینانه و نوسازی استراتژیک و اثر تعد

  . ه استمورد تأیید قرار گرفت 314/4و  286/4نیز به ترتیب با ضرایب  سازیالمللیبین
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   مقدمه
ورهای کش در هاترین سیاستبه یکی از مهم انیبندانشهای شرکت سازیالمللیبینهای اخیر در سال
بنیان نقش مهمی در نوآوری صنعتی، ایجاد اشتغال، های دانشتبدیل شده است، زیرا شرکت توسعهدرحال

 .توانند توسعه جامعه را نیز به همراه داشته باشندوری و سودآوری دارند و با توسعه اقتصادی مییش بهرهافزا
 عهتوسدرحالهای رشد و توسعه اقتصادی و انتقال فناوری در کشورهای روش نیمؤثرتریکی از در واقع 

وکار از طریق وسعه شبکه کسبشامل ت سازیالمللیبینباشد. بنیان میهای دانششرکت سازیالمللیبین
جویی ه، مزیت صرفتربزرگتوسعه در بازارهای خارجی است که ارتقا فناوری، فرصت دسترسی به بازار هدف 

. به عبارتی (2424و همکاران،  1لهیریناشی از مقیاس و منابع جدید را به همراه خواهد داشت )
، شودلی میالملزمانی که وارد معامله یا همکاری بیندر را المللی وکار مشارکت بینکسب سازیالمللیبین

و همکاران،  2شود )کارنیروالمللی منجر میهای شرکت در بازارهای بینگیرد و به گسترش فعالیتدر بر می
ها در ساماندهی بنیان در توسعه اقتصاد ملی و نقش مهم آنهای دانشرغم اهمیت شرکتعلی (.2411

های شود که سهم شرکتمشاهده می 1444اساس آمار اتاق بازرگانی در سال نظام ملی نوآوری، بر 
گزارش صندوق توسعه ملل متحد رقم صادرات  بنا برباشد، همچنین درصد می 2بنیان از صادرات تنها دانش

درصد بوده و رتبه  1/1در ایران از صادرات غیرنفتی کمتر از بنیان با فناوری پیشرفته های دانششرکت
از سوی دیگر (. 1399و همکاران،  پورلیاسماعباشد )ران در این حوزه از کشورهای منطقه کمتر میای

موضوعی در عرصه حیات اقتصادی کشورها مطرح شده که مسائلی همچون  عنوانبه سازیالمللیبین
 بهاتوجهبست؛ افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ارتقا فناوری و افزایش توان رقابتی را دربرگرفته ا

مطرح  اساسی که سؤالو تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و افزایش مبادالت ارزی،  سازیالمللیبیناهمیت 
دهد؟ می سوق المللیهای بینسمت فعالیترا به  بنیاندانشهای شود این است که چه عواملی شرکتمی

ه ک شامل چه مواردی است؟ نیانبدانشهای در شرکت سازیالمللیبین کنندهلیتسههای یا محرک
سازمانی  یکارآفرین بنیان از ابتدا بر روی آن متمرکز شوند و یا ظرفیت آن را ایجاد نمایند.های دانششرکت

هنیت تغییر ذالمللی خود را از طریق کند تا موقعیت رقابتی داخلی و بینکمک می اهبه تحول شرکت
و  3والمللی بهبود بخشند )یها در سطح بینشایستگی یقاارتاستراتژیک، پرورش روحیه کارآفرینی و 

های کارآفرینی سازمانی با شناخت و گرایش کارآفرینانه آغاز (. اجرا و استفاده از فعالیت2411همکاران، 
ه رسد که مدیران تمایل زیادی بشود؛ در این راستا زمانی موفقیت کارآفرینی سازمانی به حداکثر میمی

(. کارآفرینی سازمانی از رفتار 2411، 4پذیری داشته باشند )دس و المپکینوری و ریسک، نوآیگامشیپ
تراتژیک باشد. نوسازی اسای تشکیل شده است که یکی از این رفتار نوسازی استراتژیک میکارآفرینانه

با  تهای کلیدی شرکهای حاصل از احیا و جایگزینی ویژگیها و خروجیشامل تمامی فرایندها، مضمون
(. نوسازی استراتژیک عالوه بر تغییر ساختار و 1391باشد )کالبی و همکاران، رویکرد بلندمدت می

ر پردازد که برای غلبه بهای محیطی نیز میبرداری از فرصتهای شرکت، به شناسایی و بهرهاستراتژی
تأثیرگذاری  ست که پتانسیلاست. به عبارتی نوسازی استراتژیک فرایندی جامع ا مؤثرترتعهدات خارجی نیز 
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  27ـــــــ . ـ.. نقش گرایش کارآفرینانه بنیان با تبیینهای دانشی شرکتسازیالمللنیبمدل 

عالوه بر این عوامل محیط (. 2419 ،1لسونیهان و نبر چگونگی عملکرد شرکت در بلندمدت را دارد )
نوآوری و نوسازی  (2416) 2و تویاما کامطالعه نونا بنا بربیرونی نیز بر استراتژی و عملکرد شرکت تأثیر دارند؛ 

 های سرمایه انسانی است. همچنین موفقیت درو شایستگی هااستراتژیک مبتنی بر توسعه دانش، مهارت
ی و همراه با هوشیارهای استراتژیک نتیجه فعالیت و تالش المللی یا گزینههای بینشناخت فرصت

برداری ها، شایستگی برتر جهت بهرهپذیری است و بدون ایجاد تازگی در استفاده از منابع و قابلیتانعطاف
ار است وکجنبه کارآفرینی در مدیریت کسب دهندهنشانهای پویا قابلیت رونیازارد، ها وجود ندااز فرصت

 ،های کارآفرینانه و حفظ ارزش از طریق اقدامات استراتژیککه خلق ارزش از طریق شناسایی فرصت
توسعه سرمایه انسانی و  نی؛ بنابرا(2411و همکاران،  3جانتنندهند )عناصر ضروری آن را تشکیل می

شرایط  بهاتوجهبباشند.  مؤثر بنیانهای دانششرکت سازیالمللیبینتوانند در تسهیل های پویا میابلیتق
موانع جدید برای ارزآوری نفتی و اهمیت ارزآوری  وجودآمدنبهکنونی سیاسی و اقتصادی کشور و با 

 نیترتیبااهماز کشورها بنیان که در بسیاری از های دانششرکت سازیالمللیبینغیرنفتی، نیاز به 
در این راستا توجه کشور به اقتصاد  ؛مشخص شده است شیازپشیبباشد، های اقتصادی میسیاست

اده کرد. خوبی از آن استفبایست بهبنیان فراهم نموده که میهای دانشبنیان فرصتی را برای شرکتدانش
بنیان های دانششرکت سازیالمللیبین پژوهش حاضر به سنجش نقش گرایش کارآفرینانه در رونیازا

قش یافته به نتا با سنجش نقش میانجی نوسازی استراتژیک دیدی نظاماست و سعی شده  پرداخته
تأثیر متغیرهای توسعه سرمایه انسانی و و  داده شود هاشرکت سازیالمللیبینکارآفرینی سازمانی در 

 ؤالس؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش ارائه پاسخ به این سی گرددبرر سازیالمللیبینهای پویا نیز در قابلیت
های شرکت یسازالمللیبینگرایش کارآفرینانه و  است که آیا نوسازی استراتژیک نقش میانجی در رابطه

   دارند؟ طروابهای پویا چه تأثیری بر این دارد؟ و متغیرهای توسعه سرمایه انسانی و قابلیت بنیاندانش

  بانی نظری و پیشینه پژوهشمروری بر م

 یبرا ابزاری وانعنبهشرکت و  یدر استراتژ یاتیعنصر ح کی عنوانبه یسازیالمللنیب: سازیالمللیبین
لی الملها را تشویق کرده است تا در سطح بینوکارها، شرکتکسب شدنیهانج .شودیم یحفظ و رشد تلق

ها های درآمدی جدید احیا کنند. برخی از شرکتجریانهای خود را برای ایجاد و فعالیت افتهیگسترش
بادوام توسعه دهند. ها را در بازارهای آورده تا آن به وجودالمللی وکارهای جدیدی را در سطح بینکسب

د ها است، به دنبال رشها نیز با ورود به بازارهای جدید که خارج از عملیات فعلی آنبرخی دیگر از شرکت
عبارت است از فرایند افزایش  سازیالمللیبین(. 2418و همکاران،  4لیواند )مالی خود بوده و بهبود عملکرد

یم ها آگاهی خود را از تأثیرات مستقالمللی و فرایندی است که بر اساس آن شرکتمشارکت در اقدامات بین
خود  را در دستور کار دهند و معامله با کشورهای دیگرالمللی خود افزایش میو غیرمستقیم معامالت بین

سازی بازتاب منافع کشور مبدأ و اشتیاق المللیبین(. 1391دهند )مبینی و همکاران، قرار می
و  موجود در بازارهای خارجی است هـایگیرندگان )کارآفرینان( بـرای فعالیـت بـر مبنـای فرصـتتصمیم

های زیادی از قبیل دسترسی به فرصتهای کوچک و متوسـط، المللی برای بنگاهحضور در بازار بین
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ه، ارتقا های فناورانهای کسـب شـده از مقیـاس، دسترسـی بـه مزیتبازارهای بزرگتر، دسترسی به صرفه
(. 1391)امینی و فتاحی،  دنبـال داردسطح فنی، کاهش ریسک و دسترسی به منابع تأمین مالی را بـه

صت وکار، فرتوان به توزیع ریسک کسبها میترین آنز مهممزایای متعددی دارد که ا سازیالمللیبین
برداری از مزیت رقابتی موجود در بازارهای جدید، دسترسی به مشتریان بیشتر برای معرفی محصول بهره

وکار از طریق کسب دادنانجامها و اطالعات جدید، و برند، افزایش درآمد، امکان دسترسی به فناوری
به عبارتی فرایند (. 2411، 1های ارتباطی بین مشتری و بازار اشاره کرد )نایتن کانالاینترنت و کوتاه شد

های بازاریابی های توسعه فعالیتو فراهم شدن زمینهها بنگاه یاز فشار رقابت یها ناششرکت سازیالمللیبین
ند که شوندی میبها در سه گروه طبقهشرکت سازیالمللیبینگیرد. الگوهای المللی صورت میبین

-ی( رویکرد رفتار2گذاری مستقیم خارجی، های سرمایهتئوری-ی( رویکرد اقتصاد1از:  اندعبارت
در پژوهش حاضر منظور . ایشبکه سازیالمللیبینهای ( تئوری3و  سازیالمللیبینهای فرایندی تئوری

  اند. گروه قرار گرفته ها و فرایندهایی است که در هر سهفعالیت سازیالمللیبیناز 

ها تانجام شده توسط شرک یهاتیفعال جهیمحتوا و نت ند،یمحققان غالباً به فرانوسازی استراتژیک: 
 کنندیاشاره م کیاستراتژ ینوساز عنوانبهخود  یاصل یهایستگیشا قیو تطب شیافزا د،یتجد یبرا

مداوم  و وستهیپ یصورت نوآوربه کیاستراتژ ینوساز نیمحقق یاز نظر برخ(. 2421و همکاران،  2)هورتوانی
کنند و شدت  ادیپ ییپاسخگو ییتوانا یطیمح یهاییایها در برابر پوشود شرکتیو باعث م شودیم فیتعر

 هایشرکت و خروج یهاتیدر فعال طیمح یازهایبه ن ییدر زمان پاسخگو نیرقابت را کاهش دهند همچن
 جادیرا با ا کیاستراتژ یاز محققان نوساز یبرخ(. 2411و همکاران،  3ت)آلبر کندیم جادیا یاساس راتییتغ
 .ازارمجدد ب فیو تعر دیآن را با محصوالت جد گرید یو برخ کنندیم فیتعر اروکدر مدل کسب رییتغ

 یدیکل یهایژگیو ینیگزیو جا ایحاصل از اح یهایو خروج ندهایفرا یتمام کیاستراتژ یدرواقع نوساز
 کیژستراتا ی. نوسازردیگیصورت م کالیو راد یجیتدر وهیو به دو ش باشدیبلندمدت م کردیروسازمان با 

 ینوساز یهاو مداوم در برنامه یجیتدر نسبتاً راتییمانند گسترش محصوالت و خدمات، تغ ،یجیتدر
 ان،یبط با مشتروادر ر رییرا مانند تغ یاساس یراتییتغ کال،یراد کیاستراتژ ینوساز یول باشدیم کیاستراتژ

  (. 1399)شراعی و همکاران،  شودیمجدد بازار را شامل م فیوکار و تعرکسب یمدل اصل رییتغ

 ینیکارآفر هایاست که به جنبه کیاستراتژ یرگیجهت ینوع نانهیکارآفر شیگراگرایش کارآفرینانه: 
نجر در نظر گرفت که م کیتژاسترا ندیفرا ینوعبه توان آن رامی مرتبط است وشرکت  هاییاستراتژدر 

 ندها،یبه فرا نانه،یکارآفر شیگرا. (2412و همکاران،  4)کوین شودیشرکت م در یرقابت تیبه کسب مز
 دیبا انهنیکارآفر شیگرا .شودیمنجر م دیجد یسازمان اشاره دارد که به ورود یدیکل هایتیو فعال هاوهیش

چگونگی ورود به شغل جدید و  است و دیورود به مشاغل جدکه مربوط به  رایشود، ز زیمتما ینیاز کارآفر
 و هاشاست و مربوط به رو ندیفرا کی نانهیکارآفر شی. گراشودوکار را شامل میچگونگی موفقیت کسب

و اقدامات  اتیاستوار است و به ن کیانتخاب استراتژ دگاهیدر د باشد کهمی رانیمد یریگمیتصم یهاوهیش
. گرایش (2424، 1)دیز و سنسینی شودیکنند، مربوط میعمل م ایمولد پو ندیفرا کیر که د یاصل گرانیباز
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شوند ابعاد اصلی آن محسوب می پذیری و نوآوری، ریسکیگامشیپکارآفرینانه دارای سه بعد است و 
 از استفاده در رقبا از گرفتنسبقت یبه تالش شرکت برا یگامشیپ(. 2419و همکاران،  1)هرناندز

موضوع شامل استفاده از  نیدر بازار اشاره دارد. ا دیخدمات جد ای، فروش محصول دیجد هایاوریفن
و  2)ریگترینگ باشدمیمتمرکز  دیخدمات جد ایاست و بر توسعه محصول در دسترس موجود  هایفرصت

نند کیم یسع هاشرکتدر نظر گرفت که در آن  یاندهیآ عنوانبهتوان یرا م یگامشیپ(. 2411همکاران، 
کنند یم ینیبشیها را پو فرصت راتییمحصوالت موجود را بهبود بخشند، تغ ایکرده  جادیا دیمحصوالت جد

 یخطا نهیاز نظر هز یریپذسکیر بعد (.2413، 3وزیو ه یاستور) دهندیم صیبازار را تشخ ندهیآ یازهایو ن
سکیر(.  2411، 4)سندهو و خان شودیطرح مم شده یریگیپ هاینامشخص مرتبط با پروژه جینتا ایباال 

بر و خود ص هایگذاریهسرمای و هاپول برگشت مقابل در بتوانند هااست که شرکت یمعن نیبه ا یریپذ
و  را در دست داشته باشند و از آن استفاده کنند گرید یهاشرکت یباال اریمقاومت داشته باشند، منابع بس

نند ناشناخته ک یهایفناور صرفخود را  هیباشند و سرما دیجد یبازارهادر  دیمحصوالت جد کنندهیمعرف
 بدیع، دیجد هایدهیاز ا تیحما یشرکت برا لیبه تما نیز ینوآور را به وجود آورند دیجد یهاو فرصت
اشاره  ،شودیم دیجد یکیتکنولوژ یندهایفرا ایکه منجر به توسعه محصوالت، خدمات  تیخالقبودن و 

 ها مواجه استکه شرکت با آن ییهاها و چالشدر برابر فرصت عیبد ایخالقانه  یهادنبال روش به و  دارد
  (.2414و همکاران،  1)اوانگ باشدمی

به سرعت  یهاطیدر مح یرقابت تیمز حیتوض یبرا تالشدر  ایپو یهاتیقابل دگاهید های پویا: قابلیت

 ابیکم داشتن منابع با ارزش و اریدر اخت ،یرقابت یمنشأ برتر دگاه،ید نیارائه شد. بر اساس ا رییدر حال تغ
 طیمتناسب با مح یاوهیها به شآن یریکارگبه و قیبه منابع و تلف یابیدست یسازمان برا تیبلکه قابل ست،ین

توانایی شرکت  عنوانبههای پویا ابلیت(. ق1441قادری و همکاران، ) برخوردار است یشتریب تیبازار از اهم
های داخلی و خارجی برای انطباق با سازی، ایجاد و پیکربندی مجدد منابع و شایستگیرای یکپارچهب

(، در تعریفی مفهومی، 2441هلفات و همکاران )(. 2419، 6شود )میهاردو و روماناتغییرات محیطی تعریف می
ظور از اند. منکرده های پویا ظرفیت سازمان برای خلق، گسترش و اصالح هدفمند منابع تعریفقابلیت
 باشد که سازمان به آنهایی میها و منابع محسوس، نامحسوس و انسانی به همراه قابلیت، داراییمنابع

یب توانایی کشف، تفسیر و تعق) از: قابلیت درک محیط اندعبارتهای پویا دسترسی دارد. ابعاد قابلیت
وانایی ت(، قابلیت هماهنگی )برداری از آنود و بهرهتغییر دانش موجقابلیت بازآرایی )، (ها در محیطفرصت

سازی ه(، قابلیت یکپارچهای عملیاتی جدیدها در قابلیتها، منابع و فعالیتنقش یریکارگبههماهنگی و 
(، فهم مشترک و ادراک جمعی یکهای عملیاتی جدید از طریق ایجاد توانایی نهادن دانش جدید در قابلیت)

قابلیت  ( وسازی آنبیرونی و ترکیب و تجارییی شرکت برای تشخیص ارزش دانش قابلیت جذب )توانا
  . (1392و همکاران،  زادهینق) (عملیاتی موجود با دانش جدید یهاتیقابلتوانایی نوسازی یادگیری )

سرمایه انسانی دانش و مهارتی است که از طریق آموزش و تحصیالت در فرد : توسعه سرمایه انسانی
انجامد. به عبارتی سرمایه انسانی شامل آموزش و تعلیم گذاری شده و در آینده به کسب بازدهی میسرمایه
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 انگرینما یانسان هیسرما. (2424)علی و همکاران،  باشدسازی افراد برای انجام کار مینیروی کار جهت آماده
 صورتبهو  سازمان کی ینیازآفرو ب ینوآور یو منبع اساس کارکنان قرار گرفته در ذهن و افکار یدانش ضمن

نظریه  شدنمطرحبا  .(2446، 1شود )چنمی فیکارکنان تعر تیفکر و خالق طرزها، یستگیاز شا یبیترک
دانش ضمنی و نیروی عقالنی افراد شناخته شد و سرمایه  ها، سرمایه انسانی به همراهدر سازمان محوردانش

و  2سانیلوری اقتصادی را به همراه دارد )ه سود و بهرهدانش و مهارتی تعریف شد ک صورتبهانسانی 
ـر تحصـیالت و دیگبه منزله فرایندهای مرتبط با آموزش، سرمایه انسانی  یطورکلبه(. 2424همکاران، 

 های اجتماعی یـکها و داراییها، ارزشها، تواناییطح دانش، مهارتسمنظور افزایش ای بهحرفه اقـدامات
عریف ت انجامد،هبود سطح رضایت شغلی و عملکرد کارمند و در نهایت عملکرد شرکت میکارمند که به ب

از: پیشینه روانی )مهارت و میل افراد  اندعبارتابعاد سرمایه انسانی  .(1398اسدی و همکاران، شود )می
پذیری شنسبت به تغییر(، پیشینه دانشی )تحصیالت و تجربه فرد( و ظرفیت فرد )میزان خالقیت و آموز

  (.1391فرد( )انصاری و همکاران، 

 ها و مدل نظریتوسعه فرضیه
گرایش کارآفرینانه از مفهوم مینتزبرگ در مورد چگونگی اتخاذ استراتژی کارآفرینانه و سبک مدیریت  منشأ

 تهگرفنشئتشود ای از باورها و هنجارها که توسط تصمیمات کلیدی سازمان حفظ میمجموعه عنوانبه
د: کنن(. اکثر مطالعات گرایش کارآفرینانه را با سه بعد فرعی معرفی می2419و همکاران،  3شاواست )

درصد آغاز حمالت رقابتی جهت ارتقا جایگاه  دهندهنشان یگامشیپپذیری و نوآوری. ، ریسکیگامشیپ
وکار مربوط بسهای مربوط به کها به پذیرش ریسکپذیری به میزان تمایل شرکتباشد، ریسکرقابتی می

ز های نوآورانه مانند استفاده اشود و نوآوری نیز میزان حمایت شرکت از تغییرات و تکیه بر فعالیتمی
رایش یک گ عنوانبهگرایش کارآفرینانه  فناوری، سبک جدید مدیریت و ارائه محصوالت جدید اشاره دارد.

است  شدنییاجراهای عملیاتی خاصی برای ویهها، فرایندها و راستراتژیک در سطح شرکت، نیازمند فعالیت
های نوسازی استراتژیک شامل فعالیت (.2419، 4کوین و ولزکند )و نوسازی استراتژیک را تسهیل می

کند و عملیاتی پرریسک است که از فرایندهای موجود شرکت فاصله گرفته و نتایج نامطمئنی را ایجاد می
، کارانو هم کوراتکواست ) حلقابلتر ها راحتقوی باشد این چالشاگر شرکت دارای گرایش کارآفرینانه 

ک را و نوسازی استراتژیدهد شرکت را افزایش می سازمانیگرایش کارآفرینانه قابلیت یادگیری  (.2411
نیاز مهم یادگیری سازمانی، تجربه و اکتشاف است که توسط بعد نوآوری و کند؛ زیرا دو پیشتسهیل می

فرهنگ  تواند یکپذیری در گرایش کارآفرینانه میشود. همچنین بعد ریسکتیبانی میپش یگامشیپ
 1اندرسون) نمایدتحمل شکست را افزایش داده و نوسازی استراتژیک را تسهیل میسازمانی ایجاد کند که 

ژی دئولوتواند یک ای( بیان نمودند که گرایش کارآفرینانه می2441) 6چانگ و گیبونز(. 2449و همکاران، 
سازمانی و ساختار اجتماعی را فراهم کند که با ایجاد تعهد، اعتماد و هنجارها از نوسازی استراتژیک پشتیبانی 

ابعاد گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری  ( نشان داد که2419نتایج پژوهش شاو و همکاران )کند. 
 سازی فرایندهای نوسازی استراتژیک را فراهمیاتیو عمل شدنییاجرابر نوسازی استراتژیک دارند و زمینه 
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( نیز حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه 2419و همکاران ) 1مورتیآورند. همچنین نتایج پژوهش می
پذیری، و با ایجاد نوآوری و افزایش ریسکدهد قرار می ریتأثتحتهای درونی و بیرونی شرکت را فعالیت
د بخشد و باعث افزایش عملکرفزایش داده و نوسازی استراتژیک را تسهیل میپذیری شرکت را اانعطاف

ی برای هایی است که مبنایموارد مطرح شده گرایش کارآفرینانه سیاست و شیوه بهباتوجهشود. شرکت می
فرینی های کارآنیاز عملیاتی شدن فعالیتکند و پیشها و اقدامات کارآفرینانه فراهم میگیریتصمیم

  شود:فرضیات زیر مطرح می اساسنیبرازمانی است؛ سا

  دارد.  بنیانهای دانشدر شرکتتأثیر معناداری بر نوسازی استراتژیک  یگامشیپ :1فرضیه 

  دارد. بنیانهای دانشدر شرکتپذیری تأثیر معناداری بر نوسازی استراتژیک ریسک :2فرضیه 

  دارد. انیبندانش یهادر شرکتتراتژیک نوآوری تأثیر معناداری بر نوسازی اس :3فرضیه 

را تشکیل  هاشرکت سازیالمللیبینو گرایش کارآفرینانه و رفتارهای کارآفرینانه فرایند تحول تدریجی 
به یک ذهنیت در بازارهای نوظهور  دهند. منطق این گرایش از منطق داخلی مناسب برای رقابتمی

، یگامشیپالمللی منطبق است. در واقع گرایش کارآفرینانه با نهای بیاستراتژیک تبدیل شده که با عرصه
ها برای تکند تا از منابع و قابلیهای نوسازی استراتژیک کمک میپذیری و نوآوری به تدوین فعالیتریسک

(. 2419، سونلیهان و نالمللی استفاده کنند )گذاری بیناز طریق سرمایه سازیالمللیبینحرکت به سمت 
داشته باشد که  یاتیعمل یندهایو فرا هاتیفعال ای کیاستراتژ یبه نوساز ازیممکن است ن سازیلمللیابین

( 2411و همکاران ) نتایج پژوهش یومنجر شود.  عملکرد رییو تغ یوربهره شیوکار، افزادامنه کسب رییبه تغ
 یالمللنیب یدر بازارها یرقابت گرانیاند به بازرا اجرا کرده کیاستراتژ یکه نوساز هاییشرکتنشان داد که 

های ( رابطه بین نوسازی استراتژیک و فعالیت2413) 2اباسو و وادهو. همچنین مطالعه شوندیم لیتبد
نتیجه  عنوانبهشرکت را بررسی کرد و نتایج آن حاکی از آن است که نوسازی استراتژیک  المللیبین

های جدید فعالیت تواندیجاد رشد و شکوفایی در شرکت میبا اکه ای از تصمیمات مدیریتی است مجموعه
های کارآفرینی سازمانی فعالیت( نیز حاکی از آن است که 2418و همکاران ) 3ابوسدهمطالعه را توسعه دهد. 

در فرضیات قبل . ها داردالمللی شرکتو عملکرد بین سازیالمللیبینو نوسازی استراتژیک تأثیر مثبتی بر 
و  مطرح شد، بر اساس آن بنیانای دانشهیش کارآفرینانه بر نوسازی استراتژیک در شرکتگرا ریتأث

ر محیط دگیرد تا بتواند را در برمی هافرایند احیا و تغییر شرکتاین که نوسازی استراتژیک  بهباتوجه
  شود:، فرضیات زیر مطرح میبه فعالیت بپردازد آنجادر و  المللی سازگار شودبین

  د. دار بنیانهای دانششرکت سازیالمللیبیننوسازی استراتژیک تأثیر معناداری بر  :4ه فرضی 

 دارد.  سازیالمللیبیننوسازی استراتژیک نقش میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و : 5فرضیه 
ارد که نان اشاره دها و دانش کارکها، تکنیکاز توانایی فردمنحصربهای به مجموعهتوسعه سرمایه انسانی 
(، توسعه 2411و همکاران ) 4مطالعه اسمیت بنا برگیرند. های رسمی سرچشمه میاز تجربیات و آموزش

ود های خود را بهبها و تواناییآن افراد مهارت لهیوسبهشود که سرمایه انسانی از آموزش رسمی ناشی می
تایج ن بینی نتایج و ایجاد نوآوری و تغییر مفید است.نظارت بر فرایندها، پیشع، در مدیریت مناب و بخشندمی

                                                                                                                             
1. Morreti 
2. Basu and Wadhwa 

3. Abosede 
4. Smith 



   1441، زمستان 4المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 27

( نیز نشان داد که آموزش باعث افزایش دانش و قابلیت یادگیری کارکنان 2424) 1مطالعه پرز و هرناندز
( نیز بر ارتقا 2449) 2ها دارد. کاپرون و میشلشود؛ بنابراین تأثیر مثبتی بر نوسازی استراتژیک شرکتمی

و  3ها تمرکز کردند. گلیزرافزایش نوسازی شرکت منظوربهیادگیری  یخألها رکردنپها جهت قابلیت
نا ب( نیز به نقش آموزش کارکنان در دستیابی به اهداف نوسازی استراتژیک توجه نمودند. 2411همکاران )

 ها و( نیز نوآوری و نوسازی استراتژیک مبتنی بر توسعه دانش، مهارت2416پژوهش نوناکا و تویاما ) بر
( نیز استدالل کرد که توسعه کارکنان 2444) 4های جدید نیروی انسانی است. عالوه بر این فریلشایستگی

آموزش و دانشِ سرمایه انسانی گرایش باشد. مبنایی اساسی برای نوآوری و نوسازی استراتژیک می
ر ایه و اساس نوآوری در نظپ عنوانبهکند. در واقع سرمایه انسانی وکار را مشخص میکارآفرینانه کسب

یج پژوهش است. نتا مؤثرشود که از طریق ایجاد پایگاه دانشی گسترده بر گرایش کارآفرینانه گرفته می
دهد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینانه در نشان می (2411و همکاران ) 1مانو

( حاکی از آن است که سرمایه انسانی 2424همکاران ) و 6همچنین پژوهش سانیلتحول اقتصادی دارد. 
کند و های اقتصادی حمایت میترین عواملی است که از رشد و گسترش کارآفرینی و فرصتیکی از مهم

عه این که توس بهباتوجه. خواندیفرامجزئی از منابع نامشهود است که شرکت را به عبور از مرزهای ملی 
 شود: یاست فرضیه زیر مطرح م مؤثرش کارآفرینانه و هم بر نوسازی استراتژیک سرمایه انسانی هم بر گرای

  یر دارد. تأثرابطه بین گرایش کارآفرینانه و نوسازی استراتژیک بر توسعه سرمایه انسانی  :6 هیفرض
وکار ها سربا چارچوب جامع قابلیتترین جریانات تحقیقاتی که در ادبیات مدیریت استراتژیک، یکی از فعال

ه ها بای از مطالعات چگونگی واکنش سازمانهای پویا حوزههای پویا است. قابلیتدارد مفهوم قابلیت
و همکاران  8تا(. هلف2414و همکاران،  1استفانودهد )دیتغییرات سریع فناوری و استراتژیک را توضیح می

ی و های بیروناندهی مجدد شایستگیعنوان توانایی توسعه، ادغام و سازمهای پویا را به( قابلیت2441)
مبتنی  کردند. نوسازی استراتژیکداخلی برای رسیدگی به تغییرات در حال وقوع در یک محیط پویا تعریف 

ی هایقابلیت عنوانبههای پویا را ( قابلیت2441) 9سپدا و وراهای جدید است. ها و شایستگیبر توسعه مهارت
جاد و گسترش های پویا پتانسیل ایکند. قابلیتهای عملیاتی کمک مییدانستند که به افزایش شایستگمی

( 2413و همکاران ) 14(. پی2441وکار به سمت نوسازی استراتژیک را دارند )هلفات و همکاران، منابع کسب
تحول و  رمنظوبههای درونی و بیرونی های پویا در توسعه و سازماندهی مجدد شایستگیبر اهمیت قابلیت

هایی از نظر ( نیز بیان نمودند که تنها سازمان2411حسن و همکاران )زی استراتژیک تأکید دارند. نوسا
( 2424) 11ها باشند. نتایج پژوهش آصفاستراتژیک متحول خواهند شد که دارای ماهیت پویایی از قابلیت

عنوان هتراتژیک دارد و بای و نوسازی اسهای پویا نقش مهمی در یادگیری دومرحلهنیز نشان داد که قابلیت
( نیز حاکی از آن است که 2411و همکاران ) 12پژوهش پهرسونشود. های رقابتی تلقی میمنبعی از مزیت

های عالیتفالمللی را گسترش داده و تواند روابط بینهای زیربنایی میهای پویا با ایجاد مکانیزمقابلیت
  شود: ارد مطرح شده فرضیه زیر مطرح میمو بهباتوجهجدید را تسهیل کند. المللی بین

                                                                                                                             
1. Perez and Hernández 
2. Capron and Mitchell 
3. Glaser 
4. Freel 
5. Manev 
6. Sanyal 

7. Di-Stefano 
8. Helfat 
9. Cepeda and Vera 
10. Pai 
11. Asif 
12. Pehrsson 
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 بنیانانشهای دشرکت سازیالمللیبینهای پویا بر رابطه بین نوسازی استراتژیک و قابلیت :7 هیفرض

  تأثیر دارد. 
  آمده است.  1فرضیه در شکل شماره  1فرضیات مطرح شده مدل مفهومی پژوهش در قالب  بهباتوجه

 
 پژوهش مفهومیمدل  .1شکل 

  یشناسشرو
ها، توصیفی از نوع همبستگی داده یگردآورو از لحاظ نحوه اربردی ک-یاپژوهش حاضر از نظر هدف توسعه

ه شود و در صدد توصیف و تبیین تأثیر گرایش کارآفرینانمی محسوب)مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری( 
پژوهش با  باشد. مبانی نظریمی بنیانهای دانششرکتتر موفق سازیالمللیبینو نوسازی استراتژیک بر 
 نفر از 264 رسانی تدوین شده است. جامعه آماری پژوهشهای اطالعای و پایگاهاستفاده از منابع کتابخانه

بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشهای مدیران ارشد و کارکنان شرکت
ران و با سطح فرمول کوک بنا برالمللی دارند. الیت اقتصادی بینکه صادرات و یا فع باشندمی مدرستیترب

 در دسترساز رویکرد  با استفادهو  نمونه آماری مشخص شدند عنوانبهها نفر از آن 111درصد  1خطای 
 ینظر یابتدا از مبان رهایسنجش متغ یپژوهش برا یهااسی. مقآوری گردیدجمع ازیموردناطالعات 

 یمحتوا و یصور ییشد. روا یطراح کرتیل یانهیپنج گز فیط بر اساس یانامهشپرساستخراج و سپس 
مورد  یعامل لیبا استفاده از تحل زیسازه ن ییو روا تأیید کردندو  یبررس یرا خبرگان دانشگاه نامهپرسش

انه نپذیری و نوآوری از ابعاد گرایش کارآفری، ریسکیگامشیپبرای سنجش متغیرهای . قرار گرفت تأیید
و همکاران  2( و برای سنجش متغیر نوسازی استراتژیک از مطالعه کالمر2441) 1از مطالعه هاگس و مورگان

( 2412) 3نهیچیاوو توارون نهیکورساکبا استفاده از ادبیات پژوهش  سازیالمللیبین( استفاده شد. متغیر 2411)
( 2414و همکاران ) 4استفاده از پژوهش فلیسیونیز با مورد سنجش قرار گرفت و متغیر توسعه سرمایه انسانی 

قرار  مورداستفاده( 1392زاده و همکاران )های پویا پژوهش نقیسنجیده شد. همچنین برای سنجش قابلیت
 آمده است.  نامهپرسشساختار و منابع  1گرفت. در جدول شماره 

  نامهپرسشساختار و منابع . 1جدول 

 منبع متغیر  سؤاالتتعداد  سؤالشماره 

 2441، هاگس و مورگان یگامشیپ سؤال 4 1-4

                                                                                                                             
1. Hughes and Morgan 
2. Klammer 

3. Korsakiene and Tvaronaviciene 
4. Felicio 
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 منبع متغیر  سؤاالتتعداد  سؤالشماره 

 2441، هاگس و مورگان پذیریریسک سؤال 4 1-8

 2441، هاگس و مورگان نوآوری سؤال 4 9-12

 2411کالمر و همکاران،  نوسازی استراتژیک  سؤال 1 13-11

 2412 ،نهیچیو تواروناو نهیکورساک سازیالمللیبین سؤال 1 18-22

 2414، و همکاران ویسیفل توسعه سرمایه انسانی ؤالس 6 23-28

 1392، و همکاران زادهینق های پویاقابلیت سؤال 6 29-34

 

ابزار  ییایاز پا نانیحصول اطم یاستفاده شد. برا کرتیل یانهیگز 1 فیاز ط نامهپرسشکه در  نیا بهباتوجه
( به 1/4( )حداقل CAکرونباخ ) ی( و آلفا1/4( )حداقل CR) یبیترک ییایها دو شاخص پاداده یگردآور

از آزمون  زین نامهپرسشکل  ییایامحاسبه پ یقرار گرفت. برا دییتأکار گرفته شد که در اغلب موارد مورد 
 یبه دست آمد. برا 183/4برابر  نامهپرسش سؤاالتکل  یکرونباخ استفاده شد که مقدار آن برا یآلفا

 ییسنجش روا ی( و برا1/4( )حداقل AVE) یاستخراج انسیوار نیانگیهمگرا از شاخص م ییسنجش روا
  دهد. روایی و پایایی متغیرها را نشان می 2جدول شماره استفاده شد،  یبارعامل لیسازه از تحل

 . روایی و پایایی متغیرهای مدل مفهومی7جدول 

 نتیجه اعتبار بارعاملی گویه متغیر
آلفای 

 1کرونباخ

پایایی 

 7ترکیبی

ن واریانس میانگی

 7استخراجی

 یگامشیپ

 مناسب 182/4 اول

191/4 861/4 126/4 
 مناسب 138/4 دوم

 مناسب 618/4 سوم

 مناسب 849/4 چهارم

 پذیریریسک

 مناسب 831/4 اول

829/4 893/4 184/4 
 مناسب 844/4 دوم

 مناسب 181/4 سوم

 مناسب 121/4 چهارم

 نوآوری

 مناسب 181/4 اول

111/4 189/4 181/4 
 مناسب 699/4 دوم

 مناسب 698/4 سوم

 مناسب 611/4 چهارم

نوسازی 
 استراتژیک

 مناسب 621/4 اول

843/4 864/4 614/4 

 مناسب 821/4 دوم

 مناسب 111/4 سوم

 مناسب 944/4 چهارم

 مناسب 891/4 پنجم

 ازیسالمللیبین

 مناسب 613/4 اول

194/4 862/4 664/4 
 مناسب 142/4 دوم

 مناسب 189/4 سوم

 مناسب 168/4 چهارم

                                                                                                                             
1. Cronbach's alpha (CA) 
2. Composite reliability (CR) 

3. Average variance extracted (AVE) 
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 نتیجه اعتبار بارعاملی گویه متغیر
آلفای 

 1کرونباخ

پایایی 

 7ترکیبی

ن واریانس میانگی

 7استخراجی

 مناسب 188/4 پنجم

توسعه سرمایه 
 انسانی

 مناسب 128/4 اول

193/4 849/4 186/4 

 مناسب 696/4 دوم

 مناسب 118/4 سوم

 مناسب 694/4 چهارم

 مناسب 639/4 پنجم

 مناسب 691/4 ششم

 اهای پویقابلیت

 مناسب 641/4 اول

842/4 868/4 644/4 

 مناسب 841/4 دوم

 مناسب 841/4 سوم

 مناسب 686/4 چهارم

 مناسب 846/4 پنجم

 مناسب 126/4 ششم

 

قرار دارد  مطالعهمورد، جذر میانگین واریانس استخراجی هر یک از متغیرهای 3در قطر اصلی جدول شماره 
های جدول، میزان همبستگی میان متغیرها درج شده است. از آن جایی که مقادیر عناصر و در سایر سلول

 ها بیشتر است؛ بنابراینهای متناظر با خود آنروی قطر اصلی ماتریس، از تمامی عناصر سطر و ستون
از  یشناختتیجمعهای داده لیوتحلهیتجز جهت(. 1981 ،1د )فورنل و الرکرشومی دییتأروایی واگرا نیز 

معادالت ساختاری با رویکرد حداقل  یسازمدلو جهت بررسی مدل پژوهش از  22نسخه  Spss افزارنرم
  استفاده شده است. 2نسخه   Smart Plsافزار نرممربعات جزئی و 

 (1771 ،)فورنل و الرکر . روایی واگرای متغیرهای پژوهش7جدول 

 2 7 7 4 7 7 1 متغیر

       777/4  یگامشیپ

      277/4 199/4 یانسان هیسرما توسعه

     777/4 692/4 124/4  یریپذسکیر

    712/4 621/4 434/4 142/4 سازیالمللیبین

   747/4 622/4 643/4 198/4 664/4  ایپو یهاتیقابل

  277/4 121/4 118/4 684/4 612/4 692/4 ینوآور

 277/4 619/4 689/4 441/4 146/4 121/4 612/4 کیاتژاستر ینوساز

 

  های پژوهشیافته
 یآورجمع یهانامهاز پرسش آمدهدستبهاطالعات  بر اساس یشناختتیجمع یهاافتهی لیوتحلهیتجز جینتا

دهندگان درصد از پاسخ 83حدود  یعنینفر  128دهنده پاسخ 111دهنده آن است که از تعداد شده نشان
درصد( از  14/18نفر ) 29 یدهندگان زن هستند. از نظر سندرصد از پاسخ 11حدود  یعنینفر  21و مرد 

                                                                                                                             
1. Fornell and Larcker  
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از  شیدرصد( ب 13/44نفر ) 69سال و  44تا  34 نی( برصدد 11/36نفر ) 11سال،  34 ریدهندگان زپاسخ
نفر( و  63) درصد 64/44ارشد با  یمدرک کارشناس یافراد دارا الت،یسال سن داشتند. از نظر تحص 44

 اند. را به خود اختصاص داده یفراوان نیشترینفر( ب 14درصد ) 84/34با  کارشناسی
رحله بعد ، در میدییتأاز طریق تحلیل عاملی  موردمطالعهبعد از بررسی ساختار داخلی و وضعیت متغیرهای 

در  گوی تفسیریال بهباتوجهدرستی فرضیات در قالب مدل ساختاری پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. 
توان باشد می تربزرگ 96/1مربوط به هر مسیر از  tسازی معادالت ساختاری، چنانچه مقدار آماره مدل

ود. شمی دییتأدرصد معنادار است و فرضیه مربوط به آن مسیر  91گفت که مسیر مربوطه در سطح اطمینان 
است و تمامی مسیرها  96/1فرضیات باالتر از تمامی  tنشان داد که مقدار آماره  نتایج حاصل از آزمون مدل

   دهد.معناداری مدل پژوهش را نشان می 2معنادار هستند. شکل شماره 
 

 
 . اعداد معناداری مدل مفهومی پژوهش7شکل 

 

دهند؛ های خود ارائه میافزارهای معادالت ساختاری معناداری اثر مستقیم را در خروجینرماین که  بهباتوجه
کنند جهت سنجش عدد معناداری فرضیه پنجم پژوهش از فرمول ی اثر غیرمستقیم را ارائه نمیاما معنادار

 سوبل استفاده گردید که فرمول آن آورده شده است:
مستقل  ریاثر متغ aفرمول  نیکه در ا شودیمحاسبه م ریبا فرمول ز میرمستقیدر روش سوبل مقدار اثر غ

   ابسته است.بر و یانجیم ریاثر متغ bو  یانجیبر م

𝐵𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝑎 × 𝑏 

𝑡 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎 × 𝑏

√(𝑏2 × 𝑠𝑎2) + (𝑎2 × 𝑠𝑏2)
 

 

 برای و 641/4 برابر نوسازی استراتژیکو  نانهیکارآفر شیگرا ریدو متغ نیرابطه ب یبرا ریمس بیمقدار ضر
گونه که در آن ،نی؛ بنابرادیمحاسبه گرد 188/4 سازیالمللیبین  و نوسازی استراتژیک ریدو متغ نیرابطه ب

نوسازی  قیاز طر سازیالمللیبینبر  نانهیکارآفر شیگرا میمستقریاثر غ زانیمحاسبه شده است، م ریز
  .باشدمی 416/4 با برابر استراتژیک
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𝐵𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 0.605 × 0.788 = 0.476 

𝑡 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
0.605 × 0.788

√(0.7882 × 0.0282) + (0.6052 × 0.0392)
= 13.585 

 

-t اینکه بهباتوجهقرار گرفته است که  یمورد بررس میرمستقیاثر غ یمعنادار آمدهدستبه جینتا بهباتوجه

value ( م-96/1و  96/1خارج از بازه )بر نانهیکارآفر شیگرا میرمستقیگفت اثر غ توانیم باشدی 
رضیات آزمون ف .شودید مییتأ هیفرض نای و است معنادار تژیکنوسازی استرا قیاز طر سازیالمللیبین

از طریق آزمون معادالت ساختاری صورت گرفت که نتایج آن در جدول  نیز پژوهش و فرضیه اثر تعدیلگری
  دهد.نیز ضریب مسیر فرضیات پژوهش را نشان می 3است. همچنین شکل شماره  مشاهدهقابل 4شماره 

 

   فرضیات پژوهش tاره . ضریب مسیر و آم4جدول 

ضریب  مسیر مدل فرضیه

 مسیر

ضریب 

 تعیین

 نتیجه tآماره 

 دییتأ 434/1 186/4 669/4 نوسازی استراتژیک  یگامشیپ 1

 دییتأ 481/9 186/4 119/4 نوسازی استراتژیک  پذیریریسک 2

 دییتأ 614/4 186/4 114/4 نوسازی استراتژیک  نوآوری 3

 دییتأ 439/14 626/4 188/4 سازیالمللیبین   نوسازی استراتژیک 4

 دییتأ 181/13 626/4 416/4  سازیالمللیبین نوسازی استراتژیک   گرایش کارآفرینانه 1

 دییتأ 111/3 186/4 286/4 نوسازی استراتژیک  توسعه سرمایه انسانی و گرایش کارآفرینانه 6

 دییتأ 186/4 626/4 314/4  سازیالمللیبین  های پویا و نوسازی استراتژیکقابلیت 1

.  

 
 

  . ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش7شکل 
 

استفاده شد. معیار ضریب تعیین  GOF( و R2برای بررسی برازش مدل پژوهش از معیار ضریب تعیین )

 متغیر و816/4مقدار با  نوسازی استراتژیکبرای متغیرهای وابسته محاسبه گردید که برای متغیر 
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 GOFدر دامنه قابل قبولی قرار دارد. برای برازش مدل کلی از شاخص  626/4با مقدار  سازیللیالمبین

مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی  عنوانبهبه ترتیب  36/4و  21/4، 41/4استفاده شده که مقادیر 

 اند.شده

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅ = √0.657 × 0.751 = 0.702 

 برازش قوی مدل پژوهش است.  دهندهنشانآمد که  به دست 142/4مدل  GOFشاخص 

   گیریبحث و نتیجه

رشد و توسعه ، رسیدن به ثبات توسعهدرحالترین اهداف هر نظام اقتصادی در کشورهای یکی از مهم

و  تصادیهای اق، مقابله با تحریمتوسعهاصلی  پیشران سازیالمللیبیناین که  بهباتوجه. استاقتصادی 

 باهدفباشد؛ پژوهش حاضر ارزی در داخل کشور می درآمدهایمحرک تولید و اشتغال از طریق افزایش 

انجام شده است؛ به همین خاطر به بنیان های دانششرکتتر موفق سازیالمللیبینارائه مدلی جهت 

های پویا لیتانسانی و قاب ، نوسازی استراتژیک، توسعه سرمایهنانهیکارآفربررسی تأثیر متغیرهای گرایش 

ر اساس دهد که بپرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان میبنیان های دانششرکت سازیالمللیبینبر 

از ابعاد گرایش کارآفرینانه بر نوسازی استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری  هرکدامفرضیات اول تا سوم، 

و بعد نوآوری  119/4پذیری برابر با ، بعد ریسک669/4بر با برا یگامشیپدارند. این میزان تأثیر برای بعد 

، شاو و (2441از پژوهش چانگ و گیبونز ) آمدهدستبههای ؛ این نتایج با یافتهباشدمی 114/4برابر با 

که نوآوری را در  بنیانیهای دانششرکت ( همخوانی دارد.2419( و مورتی و همکاران )2419همکاران )

گیرد؛ بنابراین تالش را بر عهده می زیآممخاطرههای ، برخی از فعالیتاندبه کار گرفته فرایندهای خود

 ینها ایجاد کند. همچنبرداری از فرصتهای نوآورانه تغییراتی در راستای بهرهکند تا با اجرای فعالیتمی

رگ و پرخطر در زمانی ایجاد تعهدات بزها برای که تمایل آن شودباعث میها پذیری شرکتریسک افزایش

رایندها و در فها شود تا شرکتو این عامل باعث می افزایش یابدکه احتمال شکست وجود داشته باشد نیز 

ها اقدامات خود از نظر مالی نیز نوسازی داشته باشند، در واقع نوسازی استراتژیک فرایندهای مالی شرکت

ده است؛ اثرگذار بو بنیاندانشهای استراتژیک شرکتنیز بر نوسازی  یگامشیپ گیرد.را نیز در بر می

یشتر و که شامل سود ب یگامشیپتوانند از مزایای می جلوروبهبا نگاهی  بنیاندانشهای بنابراین شرکت

ها ممکن تشرایط شرک بهباتوجه یطورکلبهتر است استفاده کنند. های گستردههای توزیع و شبکهکانال

های گرایش کارآفرینانه معنادار نباشند و به نتایج مطلوبی منجر نشوند اما در شرکتاز ابعاد است برخی 

هر سه بعد گرایش کارآفرینانه بر نوسازی استراتژیک تأثیر داشته است. میزان تأثیر  موردمطالعه بنیاندانش

ی بر آن است که نوسازی استراتژیک تأثیر مثبت و معنادار دهندهنشاندر فرضیه چهارم  188/4

گذارد؛ نتیجه این فرضیه با نتیجه مطالعات یو و همکاران می بنیانهای دانششرکت سازیالمللیبین

همخوانی دارد. نوسازی استراتژیک فرایند  (2418و ابوسده و همکاران ) (2413باسو و وادهوا )، (2411)

حیط های مبرداری از فرصتهرا در راستای خلق، کشف و بهر بنیاندانشهای بازسازی و تغییر در شرکت
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های فعالیت و سازیالمللیبیناقدامات، گیرد و با تغییر در ساختار، فرایندها و المللی در بر میداخلی و بین

نماید. در فرضیه پنجم نقش میانجی نوسازی استراتژیک در رابطه بین گرایش را تسهیل میالمللی بین

بل حاصل از آزمون سو آمدهدستبهبررسی قرار گرفت. عدد معناداری مورد  سازیالمللیبینکارآفرینانه و 

(181/13 =t )آن است که متغیر نوسازی استراتژیک نقش میانجی در رابطه گرایش کارآفرینانه  دهندهنشان

( همخوانی دارد. در 2419دارد. تأیید شدن این فرضیه با نتایج پژوهش هان و نیلسون ) سازیالمللیبینو 

نوسازی استراتژیک  و نانهیکارآفرمتغیر تعدیلگر توسعه سرمایه انسانی بر رابطه گرایش  ریتأثششم  فرضیه

تعدیل  مثبت صورتبهمورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد که توسعه سرمایه انسانی این رابطه را 

 رتقادهندهارمایه انسانی گرایش کارآفرینانه قرار دارد و توسعه س ریتأثتحتکند و نوسازی استراتژیک می

برداری این رابطه است. در واقع سرمایه انسانی با دانش، مهارت، تجربه و توانایی خود، اجازه دسترسی و بهره

ی سرمایه کند. به عبارتالمللی فراهم میدر عرصه بینفعالیت های بیشتر در جهت عملکرد بهتر و از فرصت

ها توری را برای توسعه فعالیآورد و زمینه کارایی و بهرهه وجود میهای شناختی بیشتری را بانسانی مهارت

و  های پویا بر رابطه نوسازی استراتژیککند. در فرضیه هفتم تأثیر متغیر تعدیلگر قابلیتایجاد می

مثبت  صورتهبهای پویا این رابطه را مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد که قابلیت سازیالمللیبین

این  رتقادهندهاهای پویا نوسازی استراتژیک قرار دارد و قابلیت ریتأثتحت سازیالمللیبینکند و عدیل میت

ای شرکت در هسازی، ساختاردهی و پیکربندی تواناییهای پویا با یکپارچهقابلیترابطه است. به عبارتی 

زیرا مفهوم  تسهیل بخشد؛ سازیالمللیبینتواند نوسازی استراتژیک را در راستای جهت ارزیابی محیطی می

محیطی به  هایهای پویا با ارزیابینوسازی استراتژیک شناسایی و خلق فرصت را به همراه داشته و قابلیت

نیاز به انجام اقدامات کارآفرینی  بنیاندانشهای شرکت یطورکلبه دهد.مسیر حرکت شرکت جهت می

ای کارآفرینی هدارند. فعالیت المللیبین در عرصهانجام فعالیت ی سازمانی در قالب نوسازی استراتژیک برا

 بنیانانشدهای و نوسازی استراتژیک در کنار هم به شرکت نانهیکارآفرسازمانی در قالب دو مفهوم گرایش 

رد برداری از آن، عملکها و تغییر فرایندهای خود در راستای بهرهکمک خواهند کرد تا با شناسایی فرصت

سازی ر جواند نانهیکارآفرباید از گرایش  بنیاندانشهای شرکتتری داشته باشند. به عبارتی ا و فعالپوی

س از های خود استفاده کنند و پهای رقابتی و بازتعریف دامنه فعالیتفرایندهای داخلی، نوسازی استراتژی

المللی حضور های بیندر فعالیت توانندمی بنیاندانشهای تکمیل فرایند تحول کارآفرینی است که شرکت

ی به های آتمطالعه انجام شده در پژوهش بهباتوجهالمللی فعالیت کنند. داشته باشند و در سطح بین

  شود: پژوهشگران توصیه می

  ها بپردازند و نقش آن هاشرکت سازیالمللیبینبه بررسی تأثیر سایر ابعاد کارآفرینی استراتژیک در

  قرار دهند.  موردمطالعه المللیهای بینفعالیترا در چگونگی 

 وکارنوع کسب بهباتوجهرا  المللیهای بینزمان آغاز فعالیتالمللی و زمان ورود به بازارهای بین ،

  . دهندمورد بررسی قرار 
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 الملل نقش سناریوپردازی و چابکی عدم ثبات اقتصادی و وجود ریسک در تجارت بین بهباتوجه

  مورد بررسی قرار دهند.  وکارکسب سازیالمللیبینر استراتژیک د

 پیامدهای اقتصادی مثبتی را به همراه دارد، باید بستر فرهنگی  سازیالمللیبیناین که  بهباتوجه

های آتی به شناسایی عوامل شود در پژوهشها فراهم شود؛ لذا توصیه میالزم جهت اخذ حمایت

  پرداخته شود.  وکارهاکسب سازیالمللیبیندر  مؤثرفرهنگی 
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