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 چکیده
عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بینان را  ،رقابت دانش محور و محیط رقابتی ناپایدار ،حاضر عصرر  در

جهت  را یادگیری راهبردی و کارآفرینانه هوشیاری از بهره گیری که این موضوع لزوم ،تحت تاثیر قرار داده اسرت 
یاری تاثیر هوشبررسری   حاضرر  تحقیقهدف این اسرا    بر .می کند آشرکار  بیشرتر  چه هر ،ین تقابلادر  موفقیت

روش  د.می باش دانش بنیان با توجه به نقش یادگیری راهبردی کسرب و کارهای کارآفرینانه بر عملکرد صرادراتی  
نی و مبت صورت همبستگینوع توصرییی و به ها از نظر نحوه گردآوری داده پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از

 .می باشد شهر کرمان بنیان دانششرکت  118  تعداد تحقیق این آماری نمونهاسرت.   بر مدل معادالت سراتتاری 
نگر آن است تحقیق بیانتایج گرفته است.  مورد تایید قرار آنهاپایایی روایی و که  استپرسشنامه سره  ابزار پژوهش 

فرینانه و عملکرد صادراتی شرکت های دانش جی را در ارتباط بین هوشیاری کارآیادگیری راهبردی نقش میان که 
دانش  کسب و کارهای یادگیری راهبردی بر عملکرد صادراتی. همچنین هوشریاری کارآفرینی و  می کند اییا بنیان

  بنیان تاثیر گذار هستند.
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 مقدمه
ر حوزه د تغییرات پیچیدگی، جهانی سازی و رقابت، محیطی، عدم اطمینان بین المللی، بازارهای امروزه در
 کسب و کار عملکرد صرادراتی  مهمی را در نقش فناوری، کارآفرینی و راهبردهای یادگیری و دانش، های
های تالق و دانش کسب و کار ها و حرکت به سوی ایدهافررررزایش جهررررانی شررردن       .می کنند اییا

بازارهرایی فررای برازار داتلری ی هایی که در جسرتجومنجررررر برررره رشرررد فزاینررده شرکت     محور، 
 رد صادرات نقش نتیجه، در. است ، شرده سرنتی تود و تمرکز بر رشرد باالی بازارهای صرادراتی هسرتند    

 از ییک صادرات .است شده مهم بسیار های دانش بنیانها و به تصوص در شرکتشررکت هرایفعالیرت
 بازارهای به ورود جهت گذاریسرررمایه و توسررعه برای های دانش بنیانشرررکت اولیه هایگام ترینمهم
 (2228، 1)سررهیل و آالش بناسررت تارجی بازارهای به المللی و ورودبین هایفعالیت گسررترش و جهانی
 هایروش سررایر با قیا  در صررادرات که اسررت این امر این دالیل ترینمهم از یکی(. 2228 بن، آلش)
 به زایندهف طور به عملکرد صررادراتی کسررب و کار دارد و بنابراین، نیاز کمتری منابع به شرردن، المللیبین
 .(1991 کریمی، و سرشت رحمان)است گرفته قرار توجه مورد شرکت رشد مناسب راه عنوان
 نیت زهحو در ایران تحریم و کشور سیاسی -اقتصادی وضعیت به توجه با اتیر هایسال در این بر عالوه
 و افتهی اهمیت پیش از بیش جهانی بازارهای به ورود و صادرات توسعه به کشرور  نیاز الملل،بین تجارت و

 از دولت حمایت به توجه است. همچنین با یافته جدی ضرورت نیتی و دانش محور غیر صرادرات  توسرعه 
 هب پیوستن هایزمزمه و محصرولی  تک اقتصراد  از فرار برای تالش و غیر نیتی و دانش محور، صرادرات 
 ندافزایش پیدا ک دانش بنیان کارهای و کسب میان رقابتی فشارکه  شرده  باعث جهانی، تجارت سرازمان 
ند و کن حرکت المللیبین بازارهای سوی به تود بقای ها برایشررکت  این شرده اسرت   باعث امر این که

 کارهای و کسررب اهمیت به توجه با(. 1998 الدین، تاج فقیهی و)عملکرد صررادراتی تود را بهبود بنشررند
 گذارانتسیاس و ریزانبرنامه ویژه توجه و کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه و رشد فرایند در دانش بنیان
 کارها  کسب و وضعیت عملکرد صادراتی این بهبود به نسبت تا دارد ضررورت  مهم، مقوله این به توسرعه 

راتی ها و عوامل موثر بر عملکرد صاداقدامات مقتضی انجام گیرد و با شناسایی، تبیین و بکارگیری محرک
 دیتأک (2219)2یروالی نه،ی(. در این زم1999 همکاران، و ها، قدمی رو به جلو برداشت)یدالهیاین شررکت 

ن ها باشررد و ایتواند عاملی حیاتی در بهبود عملکرد صررادراتی شرررکتکه هوشرریاری کارآفرینانه میدارد 
 تواند با استیاده از راهبردهای یادگیری تقویت گردد.موضوع می
ا بهنوز در ابتدای کار و  هوشرریاری کارآفرینانه کارآفرینی و به تصرروص در حوزه قاتیکه تحقبا وجودی 
تواند نقش میا هدر شرکتهوشیاری کارآفرینانه  اما وجود اسرت،  همراه اسراسری   یهاپرسرش  تردیدها و

 از مطالعات حاکی از آن است که یارینتایج بسر  .باشرد  داشرته  کسرب و کار صرادراتی   موثری بر عملکرد
 نواهدنل شررک یکار کسررب و چیبدون آن ه ، گام آغازین فرایند کارآفرینی بوده وهوشرریاری کارآفرینانه

                                                           
1. Sohail & Alashban 2. Valliere  
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؛ 1881، 2ارامنتاک؛ ون2222، 1)شررینو در نتیجه عملکرد موفقی در زمینه صررادرات ننواهد داشررت گرفت
، 1؛ وانگ و همکاران2221، 5؛ تانگ و همکاران2229، 2؛ آردیچ ویلی و همکراران 2221، 9گراگلیو و کراتز  

؛ میرواحدی و 2211، 8؛ آلونسرررو و همکاران2215، 9لز، شررررادر و هی2215، 1؛ نورکرارابی و بینگل 2219
مهم جهت دستیابی به  یفرآیندهای یادگیری به عاملمحققان اذعان دارند که همچنین (. 1981همکاران، 

ه در آثار ست. بر اسا  آنچالمللی تبدیل شده امزیت رقابتی بلندمدت و همچنین موفقیت در بازارهای بین
به  نهاآ، باعث دستیابی هاکسب و کاریادگیری راهبردی شود، صادرات مشاهده میای مرتبط با ههو نوشت
های طرفی چون صادرات برای شرکت. از (2212، 12)ویالر و همکارانباالتر تواهد شد صرادراتی  عملکرد

ن، هایی جهت تدویتوسرعه شیوه  (2229، 11)کرسریی و همکاران کندیادگیری ایجاد می بنیان مزیت دانش

  .(1985)کریمی و حصاری، رسدبازار تارجی ضروری به نظر مییادگیری راهبردی ذتیره و کاربرد 
 نظر قرار دم عملکرد صادراتی بهبودتشرری  چگونگی   یبرا گوناگونی لعوام ،منتلف تحقیقات  براسرا 
تصوص در بین این زمینه و به (. اما مطالعات در 2229، 19؛ ترییاسا2221، 12)شریرد و همکاران اند گرفته

د بسررریار محدو و با توجه به نقش هوشررریاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی ای دانش بنیانهشررررکت
 ی کسب و کاراهتفرصر  صیدر تشرن  لترین عواممهم کارآفرینانه یکی از یاریهوشر در واقع باشرد.  می
قش ن تواندراهبردی میو در این بین یادگیری ، شررودمی محسررو و عملکرد موفق صررادراتی المللی بین
، 12)لینماید یاای کسب و کار صادراتیعملکرد فرایند ارتباط بین هوشیاری کارآفرینی و   در یدیکل اریبسر 
 صررادراتی عملکردبر  کارآفرینانه هوشرریاریتاثیر  سررازیمدل به حاضررر بدین لحاظ پژوهش (.2219
 پردازد.راهبردی می یادگیری میانجی نقش به توجه با بنیان دانش هایشرکت
 

 تحقیق نظری مبانی

 هوشیاری کارآفرینانه
 صیچگونگی تشن نییتب یبرا 1819در سرال   15کرزنر بار توسرط  نیننسرت  یکارآفرینانه برا یاریهوشر 
فرد،  کاست که در آن ی یکارآفرینانه فرایند یاریهوش ،ینظر و  براسا کارآفرینانه مطرح شد. فرصرت 
)دی دهدمی صیتر تشننسبت به سایر افراد آگاهانه را رامونییپ طیدر مح راتییناشری از تغ  یهافرصرت 

 ازز متمای یامجموعه کارآفرینانه به عنوان یاریدیگر، هوشررر یتعریی . در(2215، 11یرانگ و مارسررریلی 
جورج و  ،2221)گاگلیو و کاتز، در نظر گرفتره شرررده اسرررت  اطالعرات  ادراکی و پردازش یاهر مهرارت 
دارد  دیتأک( 2222لی) نیدهند. همچنمی صیها را تشنکه از طریق آن افراد فرصرت  (2211، 11همکاران
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افراد  که به واسرررطه آن اسرررت شرررناتتی و ادراکی یاز فرایندها یامجموعه کارآفرینانهی اریر هوشررر
؛ 2222)لی، هنددمی شکل تاص آتی به منظور تلق ارزش یهاتیموقع یبرا مشرنصی را  یهاچارچو 

کارآفرینانه را توانایی  یاریهوش یزن (1982ی)نوبر فر وصرورت، مهربان  نی. به هم(2215 ،1لی و همکاران
شود. فرصت بالقوه کسب وکار می کبه ی منجر دانند کهپردازش و انتنا  اطالعاتی می ،یگردآورفرد در 
کارآفرینانه را توجه داشررتن و  یاریهوشرر(، 2229)آردچیویلی و همکارانش تعریف به نسرربت جامعک در ی

 تیو حساس طیدر مح یرفتار یالگوها به اطالعات مرتبط با موضروعات، رویدادها و  نسربت  تیحسراسر  
 جدید منابع در نظر بیترک و و عالیق مشررتریان ازهایکننده، ن و مشررکالت مصرررف بازار رامونیتاص پ
 بر دیتعاریف، تأک این ر اسرراسرری در تمامیآید محوتعاریف اشرراره شررده برمی از اند. همان طور کهگرفته

( 2221)گاگلیو و کاتز، شودفرصت می صیاسرت که موجب تشن  اطالعاتی جریان کقرارگرفتن فرد در ی
ها یاد صتفر صیتشرن  بر رگذاریتأث لترین عامبه عنوان اصرلی  کارآفرینانهی اریاز هوشر  ،یلدل نیبه هم
ت تقوییادگیری راهبردی  با تواندها میاین فرصت شناسایی که بدون شرک  (2212، 2)نورکارابایاشرود می
 گردد.
 

 یادگیری راهبردی
 داللت یراهبرد رییتغ جادیو اسرررتیاده از آن به منظور ا یر اکتسرررا  دانش راهبردب یراهبرد یریادگی
اجازه  سرررازمانبلند مدت به  یانطباق تیقابل کیبه عنوان  یراهبرد یریادگ(. یر 2222، 9)پیترسررروندارد
، 2اکی)سیرن و کوهتاماکند یش را بازسازایدیکل یهاتیدور شده و قابل یفعل یراهبرد ریدهد تا از مسیم

در پردازش دانش  سررازمان ییاسررت که بر توانا یسررازمان یریادگیاز  ینوع یراهبرد یریادگی. (2211
به  یراهبرد یریادگی. (2212 ،5)سرریرن و همکارانداللت دارد یراهبرد راتییتغ جادیبه منظور ا یراهبرد
 ادهاستی گذشته و یراهبرد یهااز کنش یدانش ناش ریس تیسیردر انتشار و  سازمان تیمهارت و قابل یمعن

 یریادگی. (2228، 1)اندرسررون و همکارانباشرردیم سررازمان یآت یشررکل دادن به راهبردها یاز آن برا
 نانهیآفر کاری هابه دست آمده از کنش یدانش راهبردسازد تا از یرا قادر م های دانشیسازمان یراهبرد
 ازمانسرر یو عمکرد بهتر برا یرقابت تیمز جادیاسررتیاده کند که موجب ا یابه گونه ن،یشررپی یو راهبرد
 فرآیند یکراهبردی  یادگیری که کندمی اسررتدالل (2212) 9چارلوتا (.2211، 1)کوین و همکارانشررود

. سررتا تارجی محیط از سررازمان درک به مربوط یادگیری فرآیند راهبردی اثرات بر تمرکز با اسرتراتژیک 
 تیسرریر ،راهبردی دانش توزیع ،راهبردی دانش تلق شررامل راهبردی یادگیری مهم هایجنبه از برتی
 هاسازمان که دهدمی رخ زمانی راهبردی یادگیری. باشدیم راهبردی دانش انجام و اجرا و راهبردی دانش

                                                           
1. Li et al. 
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 سررری  و کنندمی ارزیابی را تود کاری تیکرات و کرده آوریجمع را اطالعات و هاداده ،هاگروه یا
 .(2219 ،1همکاران و وائل)دهندمی تطبیق ،گیرندمی آنها آنچه به پاسخ در را تود هایاستراتژی

 کسب و کار صادراتی عملکرد

 کسبصادراتی  بهبود عملکرد و ارتقا پی در سازمانی رهبران و مدیران جهان هایسازمان اکثر در همواره
 یکی صادراتی عملکرد .(2215، 2؛ آنتونیو و همکاران1998)عالمه و مقدمی، باشرند می های تویشو کار
 سنجش معیار ترینمهم شرک  بدون و اسرت  مدیریتی هایپژوهش در بحث مورد هایسرازه  مهمترین از

 و متغیرها که این تصرروص در کلی طور به ولی. آیدمی حسررا  به تجاری هایشرررکت در موفقیت
 و انغیوری)ندارد وجود صاحبنظران بین در کاملی نظر توافق هنوز کدامند،صادراتی  عملکرد هایشراتص 
 و راهبردی اهداف شررامل) بنگاه اهداف که حدی از اسررت عبارت صررادراتی عملکرد(. 1982 همکاران،
 صادراتی بازاریابی راهبردهای اجرای و ریزیطرح طریق از محصول یک صادرات برای اقتصادی( اهداف
 عامل یک یا شرراتص یک که اسررت گوناگونی ابعاد دارای صررادراتی عملکرد همچنین. شررودمی محقق
 .دهد توضی  را آن تواندنمی

 و محصرول  زمینه در بنشری  اثر اول اند.نموده برجسرته  را عملکرد صررادراتی از اصررلی بعد سره  محققین
 .دهد اننش را اثربنشری  تواندمی فروش رشرد  قبیل از نشرانگرهایی  اسرت.  رقبا قبال در بنگاه هایبرنامه
 مییدی هایشاتص عمالً و شوداسرتیاده می گسررترده  طررور  برره  که گروه، این در هاشاتص ترینرایج
 به ایرن حال برررا که است، صادرات شدت دیگر شاتص. باشدمی فررروش صادرات  رشد و حجم ،هستند
 دیگر و داد قرار تاثیر دیگر تحت عوامل را توسط آن تروانمری کرره  دلیل این به است، انتقاد مورد شدت
  .کندنمی منعک  را صادرات موفقیت رقابتی ابعاد صرادراتی و عملیات
 ریسودآو است، متمرکز آن هایورودی به نسبت کار و کسب هایتروجی بر که است کارایی بعد دومین
 صرررادرات، سرررودآوری رشرررد نرخ صادرات، سودآوری .دهدمی نشان را بعد این که است اصلی شاتص
 یسودآور و صادرات حاشیه سود رشد سود، به صادرات سهم صادرات، سود حاشیه سرود صادرات، نسربت
 از درصررردی) سرررود صرررادرات به سهم. باشندهای این عامل میاز جمله شاتص رقبا به نسبت صادرات
 این چه اگر است، کرده جلب تود به را تجربی هایبرتری توجه( صرادرات دلیررل  برره  شرررکت  سررود 
 هب صادرات سود رشد و حاشیه کره حرالی در. دارد صرادرات فرروش شرردت  مشررابه  کاستیهایی شاتص
اما بیشرتر تحقیقات مرتبط با سرودآوری عملکرد صادرات بر سودآوری    ،اندگرفته قرار بررسری  مورد ندرت

  .صادرات، نرخ رشد سودآوری صادرات و سودآوری بیشتر نسبت به رقبا تاکید دارند
 شرایط ییراتتغ به کار و کسب چطور که معنی این به و باشدو یا سهم بازار می انطباق قابلیت بعد سومین
سهم بازار صادرات، رشد سهم بازار  این بنشهای ترین شاتص. مهمدهدمی پاسخ محیط هایفرصت و
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زاده، ؛ اصغری و بدیع1982درزبان و همکاران، )باشدصادرات، و رشد سهم بازار صادرات نسبت به رقبا می
1981). 

 

 مفهومی الگوی و هافرضیه توسعه

 کسب و کار صادراتی هوشیاری کارآفرینی و عملکرد
 دارند یازن هاسازمان شدید، رقابتی فضای و زیاد محیطی اعتمادیبی به توجه با امروزی، محیط رقابتی در
 استیاده نبالد یکدیگر به از سبقت گوی ربودن برای آنها. باشند پذیرانطباق و زیرک ایفزاینده به طور که
 اهمیت کارآفرینانههوشرریاری  میان، این . درهسررتند صررادراتی عملکرد بهبود راسررتای در هاییروش از

، 1اسررت)آیرلند و و  مؤثر صررادراتی عملکرد و رقابتی مزیت ثروت، ایجاد بر کارآفرینی زیرادارد،  تاصرری
 ردعملک کاهش با باشند هوشریاری کارآفرینانه نداشته های تود ها در اسرتراتژی سرازمان  . چنانچه(2221
های دیدگاه دادن قرار رقابتی جهانی بازارهای در. شد تواهند حذف رقابت چرته از و شده روروبه صادراتی
، 2همکاران و دوراند)دارد بسررزایی نقش صررادراتی عملکرد بهبود برای سررازمان هایبرنامه در کارآفرینانه
 ملکردع بر که هستند عواملی ترینمهم از کارآفرینانه هوشیاری اندکرده ( بیان2211) 9الوی و . زی(2211

 سرعت به دتواننمی کارآفرینانه هوشیاری از باالیی سط  با افراد. گذارندمی تأثیر کارها و کسب صرادراتی 
 نتقادیا دانش و اطالعات منابع، انواع همة به همچنین و کنند شناسایی را کارآفرینی منتلف هایفرصت
حاظ بدین ل .شودمی کارشان و کسرب  در صرادراتی  عملکرد بهبود موجب که یابند دسرترسری   شربکه  در

 باشد:فرضیه اول تحقیق به صورت زیر می

ت و تاثیر مثب دانش بنیان کسررب و کارهای صررادراتی کارآفرینانه بر عملکردهوشرریاری  فرضــیا اول:

 معنادار دارد.
 

 هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی
 یط انهای دانش بنیو به تصوص شرکت ،سازمان یدیبر عناصرر کل  یراهبرد یریادگی ریبا توجه به تأث

 تیرا تقو یراهبرد یریادگیاند که پرداتته یایسازمان یهاطیدهه گذشته پژوهشگران به مطالعه مح کی
 یهاطی، محهااین محیطاز  یک(. ی2211، 5؛ سررریرن و همکاران2228، 2)اندرسرررون و همکارانکنندیم

ران، و همکا یدهکرد ینی)مب یفرهنگ سازمان کیبه عنوان  هوشیاری کارآفرینانهاسرت که   یایسرازمان 
 یراهبرد یهابرساتت نانهیکارآفر هوشمندیدر آن غالب است. های دانش بنیان همانند شررکت ( 1985
 دهیپد کی ،یو اجتماع یروان شررناتت میمیاه گریبه مانند د ف،یتعر یصرررف نظر از چگونگکه  اسررت
 یاریهوشررر یهامؤلیه(. به طوری که محققان 2215)نور کاباری و بینگل، رودیبه شرررمار م یچنردبعرد  
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 جادیو ا دیجد یاههدیا یمعمول و مداوم در جسررتجو ریو جسررتجو )تالش غ شیرا شررامل پو نانهیکارآفر
 د،یاطالعات جد یریگکارو به افتی)در وندهایروابط و پ یگسرررترده از اطالعات مرتبط(، برقرار هیآرا کی

صررت فر کی ایآ نکهیدر مورد ا نیو تنم یابیارز) و قضرراوت یابی( و ارزشرریروابط منطق جادیاو  تیتالق
 (.1985اند)صیا و همکاران، ( دانستهشودیم یناش دیتاص از اطالعات جد
دهد که هوشریاری کارآفرینانه یکی از عوامل اصلی فرهنگ یادگیری در سازمان  ادبیات موجود نشران می 
 یاریهوشرررکنند که یم دییها تأپژوهش جینتاشرررود. همچنین قابلیت یادگیری میبوده و موجب ارتقای 

)اندرسرررون، دهدیرخ م یریادگیدارد که در آن  یایسرررازمان طیدر پرورش مح یمهم ریتأث نانهیکرارآفر 
که همواره بایستی در  های دانش بنیاندر شرکت (. این مهم به تصوص2211؛ سیرن و همکاران، 2228

 باشد:بدین لحاظ فرضیه دوم تحقیق به صورت زیر می بیشتر نمایان است. پی دانش و یادگیری باشند،

بت و تاثیر مث بنیان دانش کسررب و کارهای هوشرریاری کارآفرینانه بر یادگیری راهبردی :دومفرضــیا 

 معنادار دارد.
 

 کسب و کار: صادراتی یادگیری راهبردی و عملکرد
 اریو ماندگ حیظ. کنندمی فعالیت پویا و پیچیده محیط یک در گذشته تالف بر کسب و کارها امروزه

 و ریعس تغییرات محیطی چنین در. است دشوار بسیار محیط این موفق در صادراتی و عملکرد کسب و کار
 میناناط عدم میزان نسبت همان به باشد، زیاد پیچیدگی و این تغییرات چقدر هر دهد کهمی رخ شدیدی

 گاهیآ و دانش به بیشتری نیاز کسب و کارها باال باشد، اطمینان عدم چقدر هر و بود تواهد محیطی باال
 طبیقت تحوالت محیط و تغییرات با را تود بتوانند تا دارند محیطی و یادگیری راهبردی عوامل از گسترده

 . (2219، 1همکاران و دهند)سینتیا
 آن و آورندیم شمار به پذیریحیاتی رقابت هایجنبه از یکی عنوان به را یادگیری نویسندگان از بسیاری
 رینتم قابلیت یک راهبردی یادگیری که کندبیان می (2228)2فنگ. سازندمربوط می صادراتی عملکرد با را
د موفق و عملکر تود اهداف به دستیابی و هااستراتژی کردنفرموله و تدوین در کسب و کار به کمک برای

 صادراتیعملکرد  به دستیابی در راهبردی یادگیری نقش ( به2229) 3پیترسون .باشدمیدر کسب و کار 
. اردد تأکید سریع تغییرات طریق از جهان در سازمان رهبری برای جدید هایراه طریق از اهشرکت بهتر در
 و المللیبین کار و کسب تولید استراتژی که است کسب و کار ابزار یک راهبردی یادگیری مورد، این در

 کردند اعالم( 2221)2مونت  و مورال . دهدمی دست به را رهبری هایمهارت از مؤثر ایمجموعه توسعه
ادراتی ص عملکرد مانند سازوکارهایی از سری یک با کسب و کار راهبردی یادگیری فرآیندهای اجرای که
 هایقابلیت عنوان با تحقیقی در (1985)شییعی و آرمان. شوندمی رقابت برای بسیاری مزایای به منجر برتر
 که رسیدند جهنتی این به ،راهبردی یادگیری نقش تبیین برای مدلی در بنیان، دانش هایشرکت در رقابتی
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 .ستنده مؤثر صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان عملکرد و رقابتی هایقابلیت بر راهبردی یادگیری
 باشد:لحاظ فرضیه سوم تحقیق به صورت زیر میبدین 

و معنادار  تاثیر مثبت دانش بنیان کسب و کارهای صادراتی عملکرد یادگیری راهبردی بر فرضیا سوم:

 دارد.

ادراتی صو عملکرد  در ارتباط بین هوشییاری کارآفرینانه  نقش میانجی یادگیری راهبردی

 کسب و کار:
 هب مدیران و کارمندان راهبردی یادگیری به نیاز جدی، نیازهای جمله از ،دانش بنیان کسب و کارهای در
کسب  راتیصاد تاثیرگذاری موثر بر عملکرد برای بحث این از آنها مناسب گیریبهره و پیوسته و دائم طور
 در نانههوشیاری کارآفری بحث بکارگیری توانایی آن دنبال به و هاشرکت دیگر با رقابت راستای در و کار
 در حاضر عصر ها درکسب و کاراین  طرفی از .(1985)رضایی و قراتانی، است کسب و کارهااین  محیط
دارند که الزام توجه به هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی در کسب  قرار ایناپیوسته تغییرات معرض

 بنش دولت، چون منتلیی عوامل با هااین شرکت تعامل و کند و از طرفی ارتباطو کار را دو چندان می
 اجتماعی، عوامل همه تر ازمهم و المللیبین ملی، هایها و شرکتسازمان و مالی حامیان تصوصی،
داده است تا ظرفیت یادگیری راهبردی نقشی موثر  هم به دست دست همگی فرهنگی و سیاسی اقتصادی،

ما مطالعات ااییا نماید.  بنیاندانش  هایکسب و کارصادراتی بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد  ارتباطدر 
در  به تصوص صادراتییادگیری راهبردی در ارتباط بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد  در مورد نقش
بدین لحاظ و با توجه به ادبیات تحقیق و مطالب بیان باشد. یاندک م اریبسدانش بنیان  کسب و کارهای

 های تحقیق، فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر می باشد:یهشده در ارتباط با دیگر فرض

 ادراتیصهوشیاری کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی یادگیری راهبردی بر عملکرد فرضیا اصلی: 

 دارد. مثبت و معنادار انش بنیان تاثیر د کسب و کارهای
 آفرینیمتغیر هوشیاری کار آن در که شودمی ارائه 1نگاره  در تحقیق میهومی مدل ذکر شده موارد به توجه با

 به عنوان ارکسب وکصادراتی  عملکرد و میانجی متغیر یادگیری راهبردی به عنوان مستقل، متغیر به عنوان
 نمایان است. 1 یک از متغیرها در نگاره های هرهمچنین مولیه .هستند مد نظر وابسته متغیر
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 . مدل مفهومی تحقیق1نگاره 

 

 پژوهشروش 
ای دانش هکسب و کار صادراتی بر عملکرد هوشیاری کارآفرینانهتاثیر این پژوهش از آنجا که به بررسی 

می پردازد و به توصیف واقعیت های موجود و  یادگیری راهبردیبا توجه به نقش متغیر میانجی  بینان
 مبتنی بر مدل همبستگی–فرایندهای جاری پرداتته و مالک آن زمان حال بوده است، از نوع توصییی

است. به عالوه، چون مجموعه ای ساتتاریافته از داده ها را در قالب پرسش نامه گرد معادالت ساتتاری 
به  مانشهر کر بنیان دانش شرکت های کلیه تحقیق این آماری جامعهآوری کرده، از نوع پیمایشی است. 

ه ب الع رسانی این شرکت ها اتناذ شده است.که اطالعات آنها از پورتال اط می باشد شرکت 181 تعداد
های مذکور کلیه شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتنا  شدند که با  لحاظ اندک بودن تعداد شرکت

 پرسشنامه برگشت داده شد.   118ارسال پرسشنامه به این شرکت ها نهایتا تعداد 
صیا  انههوشیاری کارآفرین. ننست پرسشنامه سنجش پرسشنامه است سهابزار اندازه گیری در این پژوهش 

سوال و از  8را در قالب   هوشیاری کارآفرینانهمی باشد. این پرسشنامه ابعاد منتلف ( 1985و همکاران )
دهد. مورد سنجش قرار می مولیه پویش و جستجو، برقراری روابط و پیوندها، و ارزشیابی و قضاوت 9منظر 

یل شده تشکسوال  12( است که از 1981یادگیری راهبردی تقوایی و حجازی)پرسشنامه دوم پرسشنامه 
 جد.سنمی را تلق، توزیع، تیسیر و اجرای دانش راهبردییعنی  یادگیری راهبردیشاتص عمده  2است و 
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 رشدای مولیه هرا براسا   کسب و کار صادراتی عملکردو باالتره پرسشنامه سوم پرسشنامه ای است که 

. از طیف (2211، 1سوال مورد سنجش قرار می دهد)پراجوگو 8در قالب  سودآوری و و بازار سهم فروش،
 برای تدوین پرسشنامه ها استیاده شد. )کامال موافق تا کامال منالف(پنج گزینه ای لیکرت

از روش اعتبار محتوایی معمولی استیاده شده است. بدین معنی که از نظر  ها برای بررسی روایی پرسشنامه
نیر از اساتید دانشگاهی و  متنصصان در زمینه تحقیق استیاده شده است و با ارسال پرسشنامه به آنها،  12

های از ایشان در تواست گردید که نظرات تود را در رابطه با سواالت پرسشنامه ها و تناسب آن ها با فرضیه
ه اسب، نامناسب و کامال نامناسب، کتحقیق با استیاده از گزینه های کامال مناسب، مناسب، تا حدودی من

و صیر می باشند، ارائه نمایند. به این ترتیب  25/2، 5/2، 15/2، 1به ترتیب دارای ارزش عددی معادل 
محاسبه گردید که روایی پرسشنامه ها را مورد تایید قرار  821/2و  821/2 ، 859/2ها  روایی پرسشنامه

ای مورد استیاده نیز از روش آلیای کرونباخ استیاده گردید، که می دهند. برای بررسی پایایی پرسشنامه ه
درصد برای پایایی پرسشنامه ها به دست آمد،که پایایی  89و  درصد 99، درصد 82به ترتیب مقادیر 

 پرسشنامه های مورد نظر را مورد تایید قرار می دهد.
استنباطی صورت گرفته است. در سط  تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سط  آمار توصییی و آمار 

آمار توصییی از میانگین و در سط  آمار استنباطی از ضریب همبستگی و روش معادالت ساتتاری استیاده 
برای تجزیه و تحلیل داده ها  9و اسمارت پی ال ا  29 2ا  پی ا  ا  گردیده است. از نرم افزارهای

 استیاده شده است.
 

 یافته های تحقیق:

 متغیرهاان توصیفی بیالف: 
بیان گردیده است. همانطور که مشنص است  هاآن مولیه های متغیرهای تحقیق و میانگین 1در جدول 
از میانگین تقریبا یکسانی در بین شرکت های دانش بنیان برتوردار  هوشیاری کارآفرینانه،مولیه های 
همگی از سط  متوسط باالتر است که این بیانگر کارکرد  این متغیرتمامی مولیه های میانگین  و هستند

یانگین همچنین با توجه به مدانش بنیان در زمینه هوشیاری کارآفرینانه است.  کسب و کارهاینسبتا تو  
ین ا متغیر یادگیری راهبردی، این متغیر در شرکت های دانش بنیان در سط  مطلوبی است. در 2باالی 

بردی بهترین وضعیت را دارا می باشد. نهایتا آنکه میانگین باالتر از متوسط بین مولیه تلق دانش راه
زمینه  ق شرکت های دانش بنیان درفکسب و کار دانش بنیان بیانگر عملکرد نسبتا موصادراتی عملکرد 

  صادرات می باشد.
 
 
 

                                                           
1. Prajogo 2. SPSS 3. Smart PLS 
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 هاو مولفا های آن متغیرهای تحقیق. میانگین 1جدول 

 میانگین مولفا ها میانگین مولفا ها

 11/2 اجرا دانش راهبردی 25/2 پویش و جستجو

 14/4 یادگیری راهبردی 12/2 روابط و پیوندها

 18/9 رشد فروش 29/2 ارزشیابی و قضاوت

 91/9 سهم بازار 22/4 هوشیاری کارآفرینانا

 22/2 سودآوری 92/2 تلق دانش راهبردی

 11/3 کسب و کار صادراتی عملکرد 22/2 توزیع دانش راهبردی

   21/2 تیسیر دانش راهبردی

 

 های پژوهش بررسی فرضیهب: 
 ساتتاریه معادل یابیمدل الگوی در مکنون متغیّرهای رویکرد کارگیری به هایشرط پیش از یکی که ازآنجا
رای این ب لذا بایستی از ضریب همبستگی استیاده شود. است، پژوهش متغیّرهای میان همبستگی وجود
های ادهد بودن غیرنرمال یا نرمال بررسی ننست برایو شناسایی نوع آزمون ضریب همبستگی،  منظور
 باشد، می 25/2 از بیشتر هامولیه همه sig چون شد و استیاده اسمیرنوف – کولموگروف آزمون از تحقیق
تیاده بهینه از ها و اسنرمالیتی داده به همچنین برای اطمینان بیشتر نسبت. هستند نرمال هامولیه کلیه لذا

 کلی حالت ها محاسبه گردید. درچولگی و کشیدگی داده PLSافزار آنها از روش معادالت ساتتاری و نرم
هستند که نتایج در جدول  برتوردار نرمال توزیع از هاداده باشد( -2 ، 2) بازه در کشیدگی و چولگی چنانچه
ول و مقایسه با مقدار بحرانی، کلیه متغیرهای تحقیق از نظر نشان داده شده است و با توجه به مقادیر جد 2

  باشند. چولگی و کشیدگی نیز نرمال می
 

 ها. مقادیر چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق جهت آزمون نرمالیتی داده2جدول 

 کشیدگی چولگی متغیر

 119/2 582/2 یادگیری راهبردی

 199/2 121/2  هوشیاری کارآفرینانه

 929/2 518/2 صادراتی کسب و کارعملکرد 

 
نتایج مربوط  9شده است. در جدول  همبستگی پیرسون استیاده ضریب جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از

   نشان داده شده است. ضریب همبستگیبه آزمون 
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  . نتایج حاصل از تجزیا و تحلیل ضریب همبستگی بین متغیرها3جدول 

 یادگیری راهبردی کسب و کار صادراتی عملکرد 

 Sig ضریب همبستگی  Sig ضریب همبستگی 

 --- --- 222/2 51/2 یادگیری راهبردی

 222/2 12/2 222/2 15/2  هوشیاری کارآفرینانا

 
د وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای درص 85همان طور که مالحظه می شود در سط  اطمینان 

درصد بین متغیرها، بیانگر ارتباط  52مورد تایید قرار گرفته است. مقدار ضریب همبستگی باالی  تحقیق
 قوی بین این سه متغیر می باشد. نسبتا 

مدل با استیاده از  ،در ادامه برای بررسی مدل اندازه گیری و به عبارت دیگر بررسی روایی پرسشنامه
 یچون بارها .نشان داده شده است 2ج در نگاره که نتایاجرا شد  Smart PLSسواالت در نرم افزار 

لذا مدل اندازه گیری مورد تایید قرار گرفته و  ،می باشد 5/2عاملی کلیه سواالت بیشتر از مقدار بحرانی 
 سواالت از روایی برتوردار می باشند.

 

 
 . خروجی مدل ساختاری تحقیق2نگاره

 
تحقیق و  ای هبرای بررسی فرضیه و تایید مدل اندازه گیری در ادامه  ارتباط بین متغیرهابا توجه به تایید 
استیاده شده است که نتایج  Smart PLS از روش معادالت ساتتاری و نرم افزار  پژوهشمدل میهومی 
 نشان داده شده است. 9در نگاره 
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 . ضرائب مسیر مدل تحلیل تحقیق3نگاره

 
 نشان داده شده است. 2همچنین مقدار آماره تی برای روابط به دست آمده در نگاره 

 
 تحقیق تحلیلی مدل t  . ضرائب4نگاره

است و  81/1مشاهده می شود، مقدار آماره تی برای تمامی مسیرها باالتر از  2همان طور که در نگاره 
نشان می دهد تمام ضرایب مسیر به دست آمده معنادار هستند و بدین لحاظ کلیه فرضیه های تحقیق 

ردی تغیر هوشیاری کارآفرینانه بر یادگیری راهبد. این بدان معناست که مقدار تاثیر گذاری منتایید می گرد
درصد و تاثیر هوشیاری  59درصد، تاثیر گذاری یادگیری راهبردی بر عملکرد صادراتی کسب و کار  99

 درصد می باشد.  99کسب و کار صادراتی کارآفرینانه بر عملکرد 
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از آماره  ،تعیین اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجیو فرضیه اصلی مقدار تاثیر بر اسا  برای بررسی 
نزدیکتر  1را اتتیار می کند و هر چه این مقدار به  1و  2استیاده می شود که مقداری بین  VAFای به نام 

قوی تر بودن تاثیر متغیر میانجی دارد. در واقع این مقدار نسبت اثر غیر مستقیم به اثر کل باشد، نشان از 
 .از طریق فرمول زیر است VAFرا می سنجد. روش محاسبه 

 :1فرمول 

VAF =
a ∗ b

(a ∗ b) + c
 

aمیانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب : مقدار  
bوابسته و میانجی متغیر میان مسیر ضریب : مقدار  

cوابسته و مستقل متغیر میان مسیر ضریب : مقدار 
 

 داریم  2بنابر این با توجه به نگاره 

VAF =
. 825 ∗ .530

(. 825 ∗ .530) + .377
= .537 

 
عملکرد صادراتی کسب و کار شرکت بر  کارآفرینانههوشیاری درصد از اثر کل  52این بدان معناست که 

  ایجاد می شود. یادگیری راهبردیاز طریق متغیر میانجی   بنیانهای دانش 
 

 تحقیقبرازش مدل ج: 
از چندین معیار استیاده می شود که اولین و   PLSبرای بررسی برازش مدل ساتتاری پژوهش در روش 

 81/1می باشد. درصورتی که مقدار این اعداد t-valuesیا همان  tاساسی ترین معیار ضرایب معناداری 
است. براسا  این شاتص برازش  85/2و بیشتر شود، نشان از صحت رابطة بین متغیرها در سط  اطمینان 

 نمایان است. 9مدل در نگاره 

که  معیاری است 2Rاستیاده می شود.  PLSدومین معیاری است که برای برازش مدل های  2Rمعیار 
  برای متصل کردن بنش اندازه گیری و بنش ساتتاری مدل سازی معادالت ساتتاری به کار می رود.

2R  99/2،  18/2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا دارد. سه مقدار 
برای  2Rمقدار  ضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفته می شود. به عنوان مالک برای مقادیر 11/2و 

تحقیق نشان داده  مدل مربوط به 2Rمقادیر  9متغیرهای برون زا یا مستقل برابر صیر است. در جدول 
 مقدار به توجه با و باشد می قوی و متوسط حد در ها متغیر کلیه 2R مقادیر جدول به توجه با شده است.
 .شود می تایید ساتتاری مدل برازش بودن مناسب مالک
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 AVEو  2R. مقادیر معیار 4جدول 

 R Square AVE  Communality متغیر

 929528/2 929528/2 -------------- هوشیاری کارآفرینانه

 125292/2 125292/2 191219/2 یادگیری راهبردی

 182291/2 182291/2 152998/2 کسب و کارصادراتی عملکرد 

 

به کار  PLS برازش مدل های اندازه گیری در روش ی است که برایهایمعیار یکی دیگر ازروایی همگرا 
 میانگین واریان  به اشتراک گذاشته شده بین هر کدام از ابعاد  نشان دهنده AVEمعیار  برده می شود.

برای  مقدار مالک برای سط  قبولی 1همکارانز و مگن سازه و گویه های مرتبط با آن است. طبق نظر
AVE ، 2/2  .است، مشنص که همانگونه .است نشان داده شده 2یار در جدول نتایج این معمی باشد 
 حد در شاتص این منظر از مدل که است آن موید مطلب این و بوده 2/2 از بیشتر AVE مقادیر تمامی
 .باشد می قبولی قابل
ازش بر یبرازش آن، بررس دییشود و با تأی و ساتتاری م رییشامل هر دو بنش مدل اندازه گ یمدل کل
 نیمدل های معادالت ساتتاری است. بد یبه بنش کل مربوط 2GOF اریشود. مع یمدل کامل م کیدر 
 و بنش ساتتاری رییبرازش بنش اندازه گ یتواند پ  از بررس یم محقق اریمع نیکه توسط ا یمعن

 .دیکنترل نما زیرا ن یپژوهش تود، برازش بنش کلی مدل کل
 Communality مقادیر مشترکی( در فرمول( GOF به  ریهر متغ یمجذور بارهای عامل نیانگیاز م

و  به دست می آید 2Rبا محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و میانگین  GOF  .دیآ یدست م
تر است. همچنین تر باشد برازش مدل مناسبمقداری بین صیر تا یک دارد و هرچه که به یک نزدیک

و مدل با برازش متوسط  91/2ا برازش تو  مقداری باالتر از اند که مدل ببرتی از محققین بیان کرده
  به صورت زیر محاسبه می شود. GOFدارد. مقدار  فرمول  91/2تا  18/2مقداری بین 

 

 

Gof = √R2̅̅ ̅ ∗ communilaty̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

به دست آمد. با توجه به این مقدار برازش   =122/2GOFمقدار  9 با استیاده از فرمول و مقادیر جدول
 تحقیق تایید شد.  مدلبسیار مناسب 

 
 

 
                                                           
1. Magnez et al  2. Goodness Of Fit 
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 بحث و نتیجه گیری:
 فرایندها و والتمحص در برشتا  تغییرات بایستگی و سو یک از عمومی نیازهای در پرشتا  بسیار تغییرات
 ینتر مهم از هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری اهبردی که است آورده وجود به را شرایطی دیگر سوی از
 بنیان، دانش کسب و کار محیط در. است شده مطرح کسب و کار صادراتی موفقیت عملکرد املوع

 ادراتیص عملکرد در کارآفرینی راه از ها توانمندی این در پرشتا  تغییرات توانایی و یادگیری هایراهبرد
 افزایش اعثبهوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی . است برتوردار بنیادی اهمیتی از موفق کسب و کار

 و جدید تدمات و کاالها فناوری، آمدن وجود به باعث و برد می باال را وریره به شود، می اقتصادی رشد
 سازمان رد راهبردی کار آفرینی و نیز یادگیریهوشیاری  به توجه رو این از. شود می بهتر عملکرد صادراتی

 به تصوص شرکت های دانش و در سازمان ها توجه به این دو متغیر ترتیب بدین باشد، می بدیهی امر ها
 نونیک رقابت پر دنیای در و هستند موفق کسب و کارهایی امروزه. باشد می ای ویژه اهمیت دارای بنیان
 و یندنما کاربردی را کارآفرینانه های اندیشه و افکار دائم طور به که دهند ادامه تود حیات به توانند می

 زا. بدانند صادراتی را های طرح سودآوری ارزش و نموده ایجاد یادگیرنده با رویکرد بلند مدت محیطی
 حصوالتم فروش توانایی به توان می بنیان دانش های شرکت آمیز موفقیت صادراتی عملکرد های شاتص
 کیییت با تدمات یا و محصول تولید توانایی ،و صادرات مناسب زمان در به مشتریان بین المللیمشتری به
 واکنش امانج ودانش بنیان  جدید تدمات و محصوالت تولید و کارآفرینی و نوآوری در استمرار توانایی ،باال
 أثیرت بررسی به پژوهش این در که کرد اشارهرشد بازار و سودآوری  و رقبا تحرکات به نسبت الزم های

ری یهوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان با توجه به نقش میانجی یادگ
 . شد پرداتته بنیان دانش های شرکت درراهبردی 
اثیر مثبت ت کسب و کارصادراتی عملکرد هوشیاری کارآفرینانه بر  دهد می نشان پژوهش اول فرضیة نتیجة

 رصتف شناسایی طریق از کارآفرینانه هوشیاری که است شده اشاره پیشین های پژوهش در و معنادار دارد.
( 2211)الوی و زی پژوهش نتایج راستا، این در. شود می منجر صادراتی عملکرد بهبود به کارآفرینانه های
همچنین  .ارددآنان  وکارهای کسب عملکرد با مثبتی رابطة فناور کارآفرینان کارآفرینانة هوشیاری داد نشان

 ( همسو است. 1981( و گلرد و همکاران)2212)1ایدیجونتیجه این فرضیه با نتیجه مطالعه 
ضریب تاثیر  مقدارتاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر یادگیری راهبردی پرداتت. فرضیه دوم تحقیق به بررسی 

فرضیه با  نتایج این درصرد نشران از تاثیر بسیار زیاد هوشیاری کارآفرینانه بر یادگیری راهبردی است.   99
( 1981یی و حجازی)(، و تقوا2228)9(، اندرسرررون و همکاران2211)2مطرالعرات سررریرن و کوهترامراکی    

 یابیپیوندها، ارزش و جستجو، روابط و هوشیاری کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان)پویش همراسرتاست. 
قضاوت( دانش راهبردی تلق می کند، و شرکت را به سمت تغییرات راهبردی هدایت می کند و از این  و

 تا یادگیری راهبردی در شرکت های دانش بنیان ایجاد شود. می شود طریق منجر

                                                           
1. Oyedijo 2. Sirén & Kohtamäki 3. Anderson et al 
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ب و کار با کسرر صررادراتی بر عملکرد یادگیری راهبردیثیر مثبت و معنادار افرضرریه سرروم تحقیق بیانگر ت
 در سازمان، راهبردی یادگیری افزایش با که معنا این به می باشد.در صد  59ی مقدار تاثیر گذار نسبتا باال

 و (، آرمان2221)1مونت  و مورال  تحقیقات با یافته این. می یابد بهبود کسررب و کار تیصررادرا عملکرد
 فرآیند یک راهبردی یادگیری که آنجا از. دارد ( همنوانی1981و عباسرری و فتاحیان) (،1985شررییعی)
 داومم انطباق برای جدید راهبردهای پیاده سررازی و کردن فرموله و برای تدوین آگاهی و دانش بر مبتنی
کسب و  ایه قابلیت بهبود آن تبع به و سازمان پایه دانش افزایش بنابراین می باشد، آن انواع و محیط با
 مکک کسب و کار مناسبصادراتی  عملکرد و بازدهی بهبود به تارجی محیط با روابط شردن  فعال و کار
 دکن می آماده کار و ساز سری یک سازمان، برایردی راهب یادگیری فرآیندهای اجرای همچنین. کند می
 مکک سازمان به. شود می رقابتی محیط در سازمان حیظ برای بهترصادراتی  عملکرد ایجاد به منجر که
 مورا انجام تسررهیل جهت را دانش این و کند توزیع و تیسرریر کسررب، را جدید دانش بتواند تا کند می

 (. 1981، انحیا)عباسی و فتبگیرد کار به نیاز به توجه با سازمانی
درصدی متغیر یادگیری راهبردی به  52نهایتا آنکه با توجه تایید کلیه فرضیه های تحقیق و تاثیر گذاری 
 ب و کارهای کسکسب و کار،  صادراتی عنوان متغیر میانجی در ارتباط بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد

زون کارآفرینی و یادگیری توجه روزاف موفق تر به موضوعات صادراتی دانش بنیان بایستی برای عملکرد
اهبردی از طریق یادگیری ر صادراتی که هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد داد نشان تحقیق نتایجنمایند. 

یق را در شگران این تحقهومستقیم در رابطه با این موضوع پژتاثیر گذار است، اما به دلیل نبود مطالعه ای 
اما وجود چنین نتایجی برای مطالعات دیگر  ،تحقیقات انجام شده معذور می داردارتباط با مقایسه با دیگر 
 دور از تصور ننواهد بود.

 

 پیشنهادات:
از آنجا که نتایج تحقیق نشان داد که هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی در بهبود عملکرد  -1

و آموزه های مناسب می توان به افزایش این صادراتی نقش به سزایی دارد، و چون با استیاده از راهکارها 
که در پی کسب عملکرد صادراتی بهتر  کسب و کارهاییها و ها پرداتت، لذا  به شرکتدو متغیر در سازمان
سب و کشود که به افزایش و ارتقاء هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی در هستند، پیشنهاد می

 تود بیردازند. کارهای
عامل رشد فروش، سهم بازار و سودآوری و با استیاده از  9تحقیق عملکرد صادراتی براسا   در این -2

راتی ها ارزیابی و توسعه و تقویت عملکرد صادشود که شرکتمولیه های منتلف بررسی شد. لذا پیشنهاد می
ی هوشیاری رویکرد با عوامل دیگر صادراتی مورد سنجش قرار داده و با بکارگیر 9را عالوه بر این 

ملکرد در راستای ارتقا و اعتالی ع سازی یادگیری راهبردی در شرکتکارآفرینانه منابع انسانی تود و نهادینه
     صادراتی تود کوشا باشند.

                                                           
1. Morales & Montes 
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نقش یادگیری راهبردی در ارتباط بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد صادراتی شرکت  این تحقیق به -9
حقیقاتی شود که تگیری کلی در این زمینه، پیشنهاد میاذعان نمود. لذا جهت اظهار نتیجه بنیان های دانش

نیز انجام گیرد، تا بتوان حکم کلی را در این زمینه صادر  هاها و سازمانشرکتاز این دست، در بین دیگر 
 نمود.
فرینانه، هوشیاری کارآگیری ازهسازی ابزارهای اندشود که به هنجاریابی و بومیبه محققین پیشنهاد می -2

ه گیری باین ابزارهای اندازه در محیط ایران پرداتته، تا بتوان از یادگیری راهبردی و عملکرد صادراتی
 نحوی شایسته استیاده نمود.

 

 :محدودیت ها
 هوشیاری کارآفرینانه و چه از لحاظ یادگیری راهبردیبکر و نوظهور بودن مساله چه از بعد  -1
رتباط آنها و ا هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردیکمبود منابع و تحقیقات انجام گرفته در زمینه  -2

 به ویژه در ایران با عملکرد صادراتی شرکت ها
ژوهش ایرانی در امر پ ها و شرکت های مناسب سازمان و پشتیبانی ، پاسنگوییعدم همکاری، پیگیری -9

  عملکرد صادراتیمنابع انسانی و ژه در ارتباط با موضوعات مرتبط با و به وی
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