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 چکيده

با    زی تما   ی بر استراتژ  یو سازمان  یفناور   ینوآور  ریهدف اصلی از انجام این رساله بررسی تأثهدف: 

های کوچک و متوسط استان قزوین(  )موردمطالعه شرکت  ینیگیری کارآفرگری جهتنقش میانجی

ها و  و روش گردآوری داده   یها کم ازنظر نوع داده  : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی وروش است.

از نوع    قیحسب نحوه اجرا تحقبر تاًیو نها یفیتوص  قیتحق  کیها وتحلیل آناطالعات و تجزیه

کارشناسان واحد تحقیق و  بود. یشیمایپ کارشناسان واحد بازرگانی و  مجموعه مدیران ارشد و 
  .شدند یهای کوچک و متوسط استان قزوین جامعه آماری پژوهش حاضر را شامل متوسعه شرکت

با  .دشری شده تعیین گیمشاهده به ازای هر متغیر اندازه ۱۵تا   ۵برای تعیین حجم نمونه بین 

عدد بازگردانده    ۱4تعداد    نیکه از ا  دیگرد  عیپرسشنامه توز  260حجم نمونه تعداد    ریتوجه به مقاد

و درنهایت تعداد    دندیدکامل بودند که حذف گر  لیو نقص در تکم  رادیا  یعدد دارا 9نشد و تعداد  
گردآوری و  پس از  موردنیاز تحقیق    یها داده  .دیآوری گردجمع  دییپرسشنامه کامل و مورد تأ  237

افزارهای  و فنون آمار استنباطی به کمک نرم  SPSSافزار توصیفی و نرم  با استفاده از فنون آمار

 انجام گردیده است.آماری تحقیق با فن معادالت ساختاری    یهاجهت تحلیل داده  PLSآماری  
بین متغیر مستقل    ریها تأثفرضیه موجود تحقیق که در آن 7حاکی از آن است که از  :هاافتهی

فرضیه    7موردسنجش قرارگرفته و تمام    دادیتحقیق و ابعاد آن و متغیر وابسته را موردبررسی قرار م

گیری کارآفرینی و استراتژی  گذار برجهتریتأثای  ی از متغیرهامجموعه:  گيرینتيجه گردید.  دییتأ

در    هاشرکتیی به مدیران و راهکارهاها بر یکدیگر مشخص و در انتها  آن  ریتأثتمایز و نیز شدت 

 راستای استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردید.

 . ینیگیری کارآفرجهت  ،زیتما  یاستراتژسازمانی،   ینوآور ،یفناور  ینوآور  :یديکل واژگان
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 2  حسن کوچک بيگی، 1  حسين عابدی 

 .استادیار ،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کار، زنجان، ایران ۱
قزوین،   مدیریت بازرگانی بین المللی، دانشکده مدیریت ،موسسه آموزش عالی غزالی،کارشناس ارشد  2

 .ایران
 

 نام نویسنده مسئول:
 حسن کوچک بيگی

گری تأثير نوآوری فناوری و سازمانی بر استراتژی تمایز با نقش ميانجی

  ینی کارآفرگيری  جهت

 کوچک و متوسط استان قزوین(  هایشرکت  موردمطالعه)

 09/02/۱400تاریخ دریافت:  

 0۵/04/۱400تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه

های کوچک و متوسط حال، شرکتالملل مسلط هستند. بااینهای بزرگ و چندملیتی بر تجارت بینهاست که شرکتمدت
شرکت  90تا   کل  از  تشکدرصد  را  بسدهندیم  لیها  شرکت  یاری.  چنداز  به  متوسط  و  کوچک  خارج  نیهای   یبازار 

های کوچک و متوسط . شرکتکنندیمکسب را از خارج از کشور    داز کل درآم  شتریب  ای  یمیها ناز آن  یاریاند و بسیافتهگسترش

با ظهور   یالمللهای کوچک و متوسط بین. نقش رو به رشد شرکتدهندیم لیرا تشک یجهان یتجارت کاالها  سومیکحداقل 
علم  کیعنوان  به  "یالمللبین  ینیکارآفر" مهم  م  یحوزه  بااینشودیمنعکس  تحق.  بین  قاتیحال،  مورد   یساز  یالمللدر 

بررسهای کوچک و متوسط توسعهشرکت در   قاتیتحق تیطور سامانمند وضعبه اتیمختلف ادب یهاینیافته و پراکنده است. 

کوچک و متوسط صادرکننده را  و شرکت  یالمللبین ینیکارآفر  نهیزم  یهانشی. مطالعات گذشته عموماً بکندیم نشانهای 

تول  یمتفاوت نکرده دیرا  برجسته مقاطع یبه مطالعات کم ازیاند، که  های کوچک و متوسط صادرکننده با  . شرکتکندیتر را 
بودن و جدیتعهدات خارج به دل دی، کوچک  شرکتیهداتتع  نیچن لیبودن روبرو هستند.  با،  در   دیهای کوچک و متوسط 

و اعمال کنند. عالوه    جادیاز عملکرد ا تیحما یهای مناسب را براگیریو جهت  هایهنگام گسترش در خارج از کشور، استراتژ

با شدت رقابت    طورکلیبه سازیهستند، جهانی وبروهای کوچک و متوسط صادرکننده با آن رکه شرکت  یبر تعهدات مختلف
بازارها  نیهمراه است. ا ییالبا در مورد  در اقتصادهااشباع  یامر  بازارها شرفتهیپ  یشده  بی  یو در  شماری نوظهور که تعداد 

شرکتشرکت بزرگ و چندملیتی و  بهبی دیجد  یهااند تا فرصتتر در تالشهای کوچکهای  سرعت در حال  شماری را که 

که از  بیرق  یجهان  دیهای جداست، مانند شرکت یو داخل  یالمللبا، اعم از بینبازار مملو از رق  .داست، هدف قرار دهن گسترش

ناش  یبازارها چارچوب راهبردهانیبنابرا .شوندیم  ینوظهور   نی. مطابق امیکنی( استفاده م۱980)  ۱پورتر  یعموم  ی، ما از 
برا، شرکتدگاهید بازارها یرقابت  تیبه حداکثر رساندن مز  یها  بر  یدر   ی)رهبر یعموم  یاز سه استراتژ یکیمنتخب خود، 

عموممنتخب خود تأکیددارند. استراتژی یدر بازارها یرقابت تیمنظور به حداکثر رساندن مزبه (زیتما  ای، تمرکز  نهیهز  یهای 

بهبه اساسعنوان استراتژیطور گسترده  بنگاه  شوندیشناخته م  یهای  آنکه  براها از  استفاده   یعملکرد سازمان  شیافزا  یها 
 (.2020، 2نمادس وون م،  تیکنند )نایم

به سمت   های کوچک و متوسط، شرکتانیمشتر یازهاین یایپو  تیو ماه یوکار جهانکسب یدر فضا  یاساس  رییتغ را 

موجود سوق داده تا بتوانند در بازارهاو اصالح استراتژی  دیهای جدتوسعه استراتژی همچنان مرتبط و  یو خارج یداخل یهای 
فناورکه استراتژی  دهدینشان م  قاتیرقابت باشند. تحققابل نوآور  یهای  براشرکت  یرهایمس  یو  گسترش و رقابت در   یها 

به  یخارج  یبازارها برخمثال، گفتهعنواناست.  استراتژی  یشده است که  فناز  و تصوهای   شبردیپ  یبرا  یدیکل  هابیآوری 

بر اهم اتی. ادبسازندیم  فراواندانش    یکه کشورها را کارآمد و داراوری هستند درحالیبهره در رقابت و   ینوآور  تیموجود 

برادارد. از همه مهم  دیشرکت تأک  یبقا بازار محدودشده و در اثر شرکت یتر،  های کوچک و متوسط که ازنظر منابع، قدرت 
درآمد رشد و گسترش آوری و نوآورانه پیشهای فن، انجام فعالیترندیگیمقرار   شار بسیارفتحت  یداخل  یدر بازارها  دیرقابت شد

به بازارهاآن ادبدرواقع  .شودیقلمداد م  گرید  یها  نوآور  دهدینشان م  ینوآور  اتی،  سازمان  یفناور  یکه  طور جداگانه  به یو 

 (.3،2020چو و  یرنکییسور، آمپونگ،  کند )دونبیم  تیرا هدا  یالمللعملکرد شرکت، ازجمله عملکرد بین
گذار در موفقیت و جلب رضایت مشتریان و خریداران باشد. ارائه محصوالت و خدمات   تواندیمتمایز   بسیار تأثیر  نقطه 

با شناسایی مهمضامن موفقیت کسب  تواندیممتفاوت و متمایز از دیگران  ی مشتریان و خریداران  ارهایمعترین  وکار باشد و 

دهد. مسیر درست و هدفمند قرار  تمایز  استر نیبنابرا شرکت را در  بقای    تواندیماتژی  موفقیت و  و   هاسازمانکلیدی برای 

بهتری دست یابند. هاشرکت بازار مقابله و با مشتریان به ارتباط   در نظر گرفت تا از این طریق بتوانند با رقبای خود در 
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موردبررسی ی  نیکارآفر گیریگری جهتبا نقش میانجی  زیتما  یبر استراتژ  یو سازمان  یفناور  ینوآور  ریدر این تحقیق تأث

تأث که  هستیم  روبرو  با این موضوع  حال  است.  نوآور  ریقرارگرفته  این تغییرها  از  نوآور4  یفناور  یهرکدام  ، ۵  یسازمان  ی، 

با یکدیگر درنهایت م 6  ینیگیری کارآفرجهت اثرگذار باشند؟ کیفیت و نوع اثر هر تغییر  7 زیتما  یبر استراتژ  توانندیدر ارتباط 
در راستای  زیتما  یگذار بر استراتژ  ریتأث یهاگیری مؤلفهبا شناسایی و اندازه توانیچیست؟ آیا م زیتما  یهر تغییر بر استراتژ

 های سازمان )صادرات( اثر مثبت داشت؟ بهبود فعالیت

 

 مبانی و چهارچوب نظری تحقيق

)نوآوردر این بخش به   پژوهش  نوآوریفناور  یتشریح تغییرهای  کارآفرجهتی، سازمان  ی،  (  ز یتما  یاستراتژ ی،نیگیری 
نظری و تجربی، فرض با شناخت عوامل    شودیدر این پژوهش تالش م  .شوندیتدوین م هاهیپرداخته و سپس با بررسی مفاهیم 

برسیم.ن آنها بر تعهد و عملکرد صادرات و آزمودآن  ریاثرگذار و میزان تأث  ها به درک بهتری 

 

 ی فناور  ی نوآور
هایی که در ، که در آن شرکتایپو  تیفعال  کیعنوان  به کوچک و متوسط هایشرکت در یساز  یالمللبین  هیبر اساس نظر

:  م یکنیها تمرکز مواسطه  نیتراز محبوب  یکیهای نوآورانه دارند، ما بر  به انجام فعالیت  لیتما  کنندیم  تیفعال  یالمللتجارت بین

فعالهایدر قالب ورود  ینوآور"عنوان  به  یفناور در  ی( از نوآور20۱3) 8رلندی. کارنس و ایفناور  ینوآور  "هایو خروج  هاتی، 

منابع    نیدارتریترین و پااز مهم  یکی  ینوآور  .میکنیدر مطالعه خود استفاده م ینوآور  فیتعر  یبرا  فیتعر  نی. ما از اکنندیم  ادی
برخشرکت  یساز  یالمللبین  یبرا یرقابت تیمز  یهای نوآورحاصل از فعالیت  یاصل یایاز مزا یهای کوچک و متوسط است. 

شامل اولشرکت کوچک و متوسط  کاهش حساس  یحرکت دهنده، وفادار  یایمزا  نیهای  ،  ان یمشتر  متیبه ق  تیبه برند و 

از دانش است. افزاییدر شناسا  یریادگی های کوچک و متوسط در . شرکتیوری و رشد اقتصادبهره  شی، جذب و استفاده 
بازارها شبکه و   )کمبود منابع، کمبود  شوندیروبرو م  یادیها و موانع زبا چالش یالمللبین  یهنگام رقابت در  تجربه، فقدان 

غ و  بهرهیشهرت  با  (  ابتکار  نینو  یهاراه  افتنیطور مداوم  بین  یابیدست  یبرا  یو  .  شوند یم  تیهدا  دخو یالمللبه اهداف 

نواستراتژی های آوریفن. شوندیاتخاذ م  یالمللبازار بین  یرقابت طیمتناسب با تقاضا، فرهنگ و شرا یهای تجارو مدل  نیهای 

های که به شرکت یامحصوالت خالقانه نی، همچندهندیبازار پاسخ م  دیجد  ییایسرعت به پوکه به یدیهای جدروز و فنبه
برسانند و در  زیخود متما یجهان  یرقبا  انیخود را در م  دهدیکوچک و متوسط اجازه م به حداقل  کنند، خطرات رقابت را 

های کوچک و متوسط که شرکت  ییهاتیمحدود  قیاست.. تصد  افتهی، توسعه  ابدییم شیها افزاآن  یوری و رشد کلبهره  جهینت

مال  یابدستیدر   انسان  یکم  یبه منابع  نوآور  یو  خطرات  تصمیمدر فن  یدارند و  بازار آوری،  فنون در  ارتقا  در مورد  گیری 
 (.9،20۱8کولپولوسینو  یاتزی، بامچلموری، میشود )باقریم  لیشرکت تبد تیموفق  یعامل مهم برا  کیبه    یالمللبین

 

 یسازمان  ی نوآور
  ای و محصول    ندیدر فرآ ی، نوآوریریادگی،  تیفیعملکرد، کنترل ک  ییازنظر کارا یبه اهداف تجار یابیدست یها براشرکت

نوآور بازار،  نوآوربیترت  نی. به همکنندیرا اتخاذ م یسازمان  یتوسعه  برا  کیاستراتژ  لهیوس کیعنوان به یسازمان  ی،   یمهم 
عملکرد شرکت، ا   ای  جادیا  یسازمان ینوآور .کندیعمل م یرقابت  تیو حفظ مز یابیو دست  یفناور  هارزش، توسع جادیبهبود 

ها از شرکت  یشده است، بخش بزرگنشان داده ریطور که توسط شواهد اخسازمان است. همان  یبرا  دیرفتار جد  ای  دهیا  کیاتخاذ  
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 ینسبتاً کم  اتیدر دهه گذشته، هنوز ادب  یتجرب یهاو کمک یسازمان ینوآور تیاهم  رغمعلی  .هستند  یسازمان ینوآور ریدرگ

نوآور  یفناور  یهایو اتخاذ نوآور  جادیها شامل ادر سازمان هایکه نوآور تیواقع نیوجود دارد. برخالف ا یسازمان یدر مورد 

 یمحدود موجود در مورد نوآور قاتیق، تحنیهمچنان حاکم است. عالوه بر ا یمحور به نوآور یآوری است، نگاه فناورفن  ریو غ
کرده و  جادیا یسازمان  ینوآور  دهیدرک پد  یبرا یمختلف  یکردهایمختلف رو یهادگاهیاز د  قاتیپراکنده است. تحق یسازمان

به روش کرده اهای مختلف مفهومآن را  به یسازمان یمطالعات نوآور یست. برخسازی  اند و تصور کرده ینیشیپ کیعنوان  را 

آن بر نوآور نییدر تع یسع عملکرد شرکت دارند. د ندیدر فرآ  یتأثیرات  به یسازمان  ینوآور گرانیو محصول و    کی عنوان  را 
نظر گرفته ندیفرا بر درک چگونگدر  اند  ها متمرکزشدههای سازمانروال و فعالیت  در  آن  ی، توسعه و جاسازشیدایپ یاند و 

 (. ۱0،20۱9آرویابهو   ی)آروناز، آرویاب، ل

 

 ینیگيری کارآفرجهت 
مانند پشتکار،   ییهایژگیو  یکارمندان دارا ریو سا  رانیتوسط مد ینیکارآفر  شیگرا  یدارا  یهااز دیدگاه کلی، سازمان

  یهای خاص ویژگی  یدارا نیهای کارآفردر شرکت  رانیمد.  شوندیبه اهداف مشخص م  یابیدست یو تالش برا  ییای، پویفداکار
جستجوتیزه موفقیانگ –هستند   های کارکنان  و ویژگی  کیاستراتژ تیبه وضع ینیکارآفر  ی.نوآور  یبرا  حیو ترج سکیر  ی، 

با سبک نوآور  شودیمربوط م رانیهای مدو روش  هاوهیش نیگیری و همچنهای تصمیممرتبط  به ورود    تی و فعال   یکه منجر 

های چالش یهای خالقانه براحلبه راه رانیمد  یابیدست  یکننده چگونگمنعکس  ینیکارآفر شیبعد نوآورانه گرا.  شودیم  دیجد

 نیا  .اهداف شرکت است  یها و اجرافرصت یریگیپ یبرا  رانیمد  یتهاجم  التبعد فعاالنه مربوط به ح. شرکت است یرو شیپ
 (.2020، و همکاران  تیبه اهداف است )نا یابیبودن در دست  رمعمولیو غ یبه تالش اضاف لیتما یاغلب به معنا

 

 زیتما  ی استراتژ 
ها . شرکتشودیم  یفردی تلقاست که در کل صنعت نسبتاً منحصربه  یمحصول  یابیو بازار  جادیدهنده انشان  زیتما یاستراتژ

بر اساس تصو  یشنهادهایپ توانندیم  یهای محصول، خدمات مشتر، ویژگیشرفتهیپ یمحصول، فناور یبرند، طراح  ریخود را 

  مصون بیرق حمالت، شرکت را از متینسبت به ق تیحساسکاهش به برند و    یوفادار  جادیابا    زیکنند. تما زیابعاد متما  ریو سا
 زیتما ی. استراتژکندیم یریهزینه جلوگکم تیبه موقع  یابیبه دست ازیسود دارد و از ن هیحاش شیبه افزا لیتما زیتما  .کندیم

متوسط معموالً  های کوچک و . شرکتدیآیبه وجود م  لیامر به چند دل  نیمرتبط است. ا  کوچک و متوسط  هایشرکت  باویژه  به

الزم را  اسیمق یایها نه اندازه بزرگ و نه مزاآن  ،طورمعمولهستند. به نهیدر هز قیرقابت دق یبرا یکاف یفاقد صرفه اقتصاد
 متوسطو   کوچکهای از شرکت ی. بعالوه، تعداد کمکنندیخود کسب نم یاصل کیاستراتژ  کردیعنوان روبه  نهیهز یرهبر یبرا

به دست م  ایمحصول   کافی هاندازبهصادرکننده   .  ابند یبازار خاص تسلط   ایگروه خاص  کیکه بتوانند بر   آورندیقدرت بازار را 

. در مقابل، رساندیتمرکز را به حداقل م  یبرداری کامل از استراتژبازار، امکان بهره  ایدر تسلط بر دسته محصوالت   ییعدم توانا

و شرکتبه شرکت  تواندیم  زیتما  یاستراتژ کوچک و متوسط  نوپاهای  کنند و در   دایپ  برتریکمک کند تا    یجهان یهای 
را فراهم   یرقابت یایکند و مزا  زیتا خود را از رقبا متما  کندیبه شرکت کمک م  زیتما  جایگاه مناسب کسب کنند.شلوغ   یبازارها

 (.2020و همکاران،   تیکند )نا

 

 تجربی پژوهش  نهيشيپ
  «صادرکننده  کوچک و متوسط هایدر شرکت زیتما  یاستراتژ سوابقی از( در تحقیقی با عنوان »2020و همکاران )  تینا

  یر یادگیگیری و جهت  یالمللگیری رشد بین، جهتینیگیری کارآفرجهت  یرا برا یمهم  یهانقش  هاافتهیبه پژوهش پرداختند.  
 .هددینشان م زیتما  یاستراتژ نی، در تدویالمللبین

 
10 Arranz, Arroyab, Li, Arroyabe 
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( نوآوریفناور  یبا عنوان »نوآور  یقی( در تحق2020دونبسور و همکاران  بین یسازمان  ی،  عملکرد  های شرکت یالمللو 

که سطح   دهدیوتحلیل نشان محاصل از تجزیه  جیپرداختند. نتا ی«داخل  ینهاد  طیکننده محکوچک و متوسط: نقش تعدیل

. عالوه بر  بخشدیهای کوچک و متوسط را بهبود مشرکت  یالمللبین ردطور مشترک عملکبه  یو فناور یسازمان ینوآور یباال
بر عملکرد   یو فناور  یسازمان ی، اثر مکمل نوآورینهاد  طیمح  یاجرا  تیو قابل ینهاد  طیمح  یژگیکه و دهدینشان م  جی، نتانیا

 .دهدیم  شیهای کوچک و متوسط را افزاشرکت  یالمللبین

  یها تیالمللی، رقابت در بازار داخلی و قابلگیری کارآفرینی بینبررسی نقش جهت»( در تحقیقی با عنوان  20۱8، چو )نیج
گیری کارآفرینی  ها نشان داد جهتاند. نتایج آنپرداخته  «های کوچک و متوسطآوری و بازاریابی در عملکرد صادرات شرکتفن

فنّاورانه و بازاریابی خود را توسعه دهند و افزایش عملکرد    یهاییرغیب کرد که تواناالمللی و رقابت در بازار داخلی هر دو را تبین

بین بازارهای  واسطهدر  و قابلکامل فن  یاالمللی اثرات  بین  یهاتیآوری  کارآفرینی  بین گرایش  عملکرد  بازاریابی  المللی و 
توانا با نی بر عملکرد صادرات، شرکتسازما یهاییصادرات را منجر شوند. با توجه به تأثیر مستقیم    دی های کوچک و متوسط 

بینروحیه جهت بهگیری کارآفرینی  بازار داخلی  آگاهی مدیریتی از رقابت در  کنند افزایش  منظور افزایش المللی را تسهیل 

 سازمانی و پرورش آن است.  یهاتیکارآمدی قابل

 یا: نقش واسطهکوچک و متوسط هایدر شرکت  یالمللگیری بینجهت»(، تحقیقی تحت عنوان  20۱8) و همکاران  یباقر
خود،  کیهای استراتژگیریبا تصمیم  توانندیم  رانیکه مد  دهدیمطالعه نشان م  نیا  یهاافتهیانجام دادند.   «آوریدر فن  ینوآور

 را بهبود بخشند.  یالملل، عملکرد بینیرونیو ب یدرون یساز  یالمللبین شیگرا بیبا ترک

بامداد صوف  یروزآبادیف  یخاتم  ؛پور علی عنوان  ۱392)  یو  با  عملکرد    یاستراتژ  ریتأث یبررس»( در تحقیقی  بر  تمرکز 
)مطالعه موردشرکت متوسط  کوچک و  شهرکیهای  پرداختند. «استان خوزستان(  یصنعت  یها:  پژوهش  نتایج پژوهش  به 

بر عملکرد شرکت دارا  یاستراتژ  ریکه تأث دهدینشان م  است. یو معنادار  میاثر مستق  یتمرکز 

با عنوان  ۱394)  اسدپور، کارگر، های نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت  ریبررسی تأث»( در تحقیق 

پارک علم و فناوری گیالنهای دانشبنیان موردمطالعه: شرکتدانش . نتایج نشان داد ندداختبه پژوهش پر« بنیان مستقر در 
دارند. نتایج همچنین نشان داد نوآوری سازمانی    ریبنیان تأثهای دانشکه نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت

بر موفقیت شرکت  ریتأث نوآوری  بیشتری را از طریق شدت  بیشترین تأثغیرمستقیم  بر موفقیت   ریها دارد و شدت نوآوری  را 

 رد.ها داشرکت
  یو چابک   یمبتنی بر فناور یخلق دانش، نوآور نیمطالعه ارتباط ب»( در تحقیقی با ۱393)  ،یشهرآباد یرجبی و ل چیقل

نتا« (رانیا  یاژی)موردمطالعه: شرکت فوالد آل یسازمان بر    دهدینشان م  قیتحق  نیا  جیبه پژوهش پرداختند.  که خلق دانش 

 .است  یشده بر چابکدانش تازه خلق  ریتأث  یهااز راه یکی یفناور  بری مبتن یمثبت دارد و نوآور ریتأث یسازمان  یچابک

بر فرآ  ییشناساعنوان »با   یقی( در تحق۱392) ،یپور گونیم ،یپور گونیم ،یمتوسل  ستمیگیری سشکل  ندیعوامل مؤثر 
پرداختند. در ا «برخاسته از داده مقاله هیبر نظر یمبتن ییفناورانه در کشور: الگو  ینوآور   یها پژوهش مصاحبه نیبه پژوهش 

  استیس  ،یدر سه گروه دانشگاه  ینوآور  یهاستمیفناورانه و س ینوآور  مینفر از خبرگان آشنا به مفاه 9و هدفمند با   یعمق

گلوله برف به مدد روش  تحل  یگذار و صنعتگر و  عوامل  ها ممصاحبه لیانجام شد. با استفاده از  پنج گروه از  شد که  شخص 
  ۱7فناورانه در کشور مؤثرند که در قالب    ینوآور  یهاستمیگیری سبر شکل  یو راهبرد یکارکرد ،یساختار ،یط یمح ،یانهیزم

پامقوله مجزا دسته ا یچگونگ  زمیهم مکان  انیبندی شدند. در  بر پ  نیتأثیرگذاری  فناورانه در   ینوآور  ستمیس شیدایعوامل 

 شده است.ارائه یمدل تجسم  کیقالب   کشور در

عنوان »بررس  یقی( در تحق۱399برندق، )  یمانیا  ،یجعفر  ی،ریام  ش،یرایپ گیری و جهت  یسازمان ینیکارآفر  ریتأث یبا 
  پرداختند.به پژوهش  «  استان زنجان  یهای صنعتدر شرکت کیاستراتژ  ینیکارآفر  یانجیبا نقش م  یبر عملکرد سازمان  ینیکارآفر

که متغ  جینتا جهت  یسازمان  ینیکارآفر  یرهاینشان داد  کارآفر  ینیکارآفر  یریگو  متغ  کیاستراتژ  ینیبر  بودند و    ری مؤثر 

 یریگو جهت  یسازمان  ینیکارآفر میرمستقیغ  ریتأث  گریمثبت داشت. از طرف د ریتأث یبر عملکرد سازمان کیاستراتژ  ینیکارآفر
 قرار گرفت. دییتأ ردمو زین  یبر عملکرد سازمان  ینیکارآفر
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 هافرضيه  یتوسعه مفهوم

در مورد موضوع موردبحث    یپژوهشگران، لزوم بررس  ریمتفاوت توسط سا  یرهایمتغ  یپژوهش و بررس  یتجرب  نهیشیبا مرور پ
رابطه، در پژوهش حاضر تالش شده است که با   نی. در همشودیاثرگذار احساس م یرهایمتغ ریسا  ییو شناسا  گرید  یایاز زوا

 گیری کارآفرینی و استراتژی تمایزای جهتمتغیره  باسازمان   یو نوآور یفناور ینوآور ایو افزودن متغیره  دیمدل جد  کیارائه 

اساس آنچه بیان شد  بر  .میپردازیمو مدل مفهومی    هاهیفرضبه بیان  در ادامه   به بررسی تأثیر این عوامل بر یکدیگر پی ببریم.
تحق  یمدل مفهوم ) تینا  قی)اقتباس از  همکاران  )  دونبسور و( 2020و  صورت شکل  بدین  هاهیو فرض ((2020و همکاران 

 .ردیگیم

 
 (2020( و دونبسور و همکاران )2020و همکاران ) تینا قي. مدل مفهومی پژوهش)اقتباس از تحق1شکل 

 

 هافرضيه
 .دارد  ریهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثشرکتکارآفرینی   گیریبرجهت نوآوری فناوری

 .دارد ریهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثشرکت استراتژی تمایزبر  یفناور ینوآور

 .دارد  ریهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثشرکت ینیگیری کارآفربرجهت  نوآوری سازمانی

 .دارد  ریهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثشرکت زیتما  یبر استراتژ  نوآوری سازمانی
 .دارد  ریهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثشرکت  زیتما  یبر استراتژ ینیگیری کارآفرجهت

 .نقش میانجی دارد زیتما  یتراتژبر اس یفناور  ینوآور ریدر تأث ینیگیری کارآفرجهت

 .نقش میانجی دارد زیتما  یبر استراتژ  سازمانی  ینوآور ریدر تأث ینیگیری کارآفرجهت
 

 تحقيقشناسی  روش
ها یک تحقیق وتحلیل آنها و اطالعات و تجزیهها کمی و روش گردآوری دادهتحقیق ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده

بوده  پژوهش پرسشنامه  نیدر ا  یهاداده  یابزار گرداور  و ه استنهایتاً برحسب نحوه اجرا تحقیق از نوع پیمایشی بودتوصیفی و 

 کوچک و متوسط هایشرکت کارشناسان و عملیاتی مدیران میانی، مدیران ارشد، مدیران شامل تحقیق این جامعه آماریاست.  

بودند تعیین شد  قزوین استان به واردات و صادرات  بندی برای جهت تعیین جامعه آماری این تحقیق از خوشه .که مشغول 

ها انتخاب  های کوچک و متوسط و در خوشه دوم مدیران و کارشناسان آنبندی استفاده گردیده، که در خوشه اول شرکتدسته

بر اساس فرمول جامحجم نمونه برای شرکت . تعیینشدند شرکت که درزمینه صادرات و   780عه محدود کوکران از میان ها 

مشغول بوده   0.06با حسب خطای   به استناد از آمار دریافتی از کارمندان صنعت معدن و تجارت استان قزوین(اند )واردات 
ند به امر صادرات ها نتوان)علت این درصد از خطابه دلیل وضع اقتصادی و مشکالت ارزی است که باعث شده تا برخی از شرکت

 یشرکت انتخاب شد و در مورد مدیران و کارشناسان بر اساس فرمول فن معادالت ساختار  ۱98تعداد   یا واردات مبادرت نمایند(
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حداکثر    ۵( یعنی حداقل  ۱384)هومنی، پرسشنامه   ۱۵برابر و  به اینکه مجموع تعیین گردیدبرابر تعداد سؤاالت  . با توجه 

. با توجه به مقادیر حجم نمونه تعداد مقرر گردید  300و حداکثر   ۱00حجم نمونه حداقل   بوده،سؤال   20سؤاالت پرسشنامه 

عدد دارای ایراد و نقص در تکمیل کامل بودند    9  عدد بازگردانده نشد و تعداد  ۱4پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد   260
دهی در این پژوهش آوری گردید بنابراین نرخ پاسخجمع  دییمورد تأپرسشنامه کامل و    237که حذف گردیدند و درنهایت تعداد  

روش   .دسترس بودند، شرکت کردندشرکت در پژوهش همکاری و یا قابل  ۱8۱درصد است که از این تعداد فقط   0.9۱۱برابر 

 .بوده است الیقضاوتی و غیر احتمطور  ها و بهگیری مدیران و کارشناسان نیز بر اساس میزان دسترسی به آننمونه

 . اطالعات و منابع پرسشنامه1 جدول

 نام تغيير
نوع 

 تغيير

تعداد 

 سؤال 
 منبع گویه ها

نوآوری 

 فناوری
 4 مستقل

 دامنه محصوالت خود را گسترش دهد تواندیشرکت م نیا
 کند  نیگزیشده را جامحصوالت منسوخ تواندیشرکت م نیا

 دیتول  نهیکاهش هز  یهاشرکت همچنان به توسعه و بهبود برنامه نیا

 .پردازدیم
 .کندیرا ادغام م  دیتول  تیریهای مدطور کارآمد فعالیتشرکت به نیا

دونبسور و 

همکاران 

(2020) 

نوآوری 

 سازمانی
 ۵ مستقل

را   یابیبازار  شرفتهیپ  یهاخدمات / محصوالت خود برنامه یما برا

 میدهیتوسعه م
 میکنیم یخود همکار  انیما با مشتر

  ییباال ییشرکت از توانا نیکه کارکنان ا میکنیحاصل م  نانیما اطم

 برخوردار هستند  دیجد یهادهیا  یدر توسعه و اجرا
به تجربه ا حل   یبرا  دیجد  یهاو راه  دیجد یهادهیما کارمندان را 

 میکنیم قیمشکالت تشو

 است رمتمرکزیگیری شرکت اغلب غتصمیم  یندهایفرآ

دونبسور و 

همکاران 

(2020) 

گیری جهت
 کارآفرینی

 7 میانجی 

حاصل کنند که   نانیتا اطم کنندیم یشتریکارمندان معموالً تالش ب

 اندزده شده/ کاربران از محصوالت / خدمات شرکت هیجان  انیمشتر

توسعه محصوالت / خدمات شرکت را بر   ایبهبود  تیکارمندان مسئول
 رندیگیعهده م

  کنندیاستفاده م یخواندن مطالب یکارمندان از اوقات فراغت خود برا

 باشد دیها مفکار آن یبرا تواندیکه م
  یانهیدر قبال آن هز نکهیبدون ا  کنندیم یکارمندان تالش اضاف

 کنند  افتیدر

بدانند که مد یکارمندان حت کار نخواهد شد،  نیجه امتو  تیریاگر 

 کنندیم یشتریتالش ب
 گذارندیو احترام م  یقدردان  گریکدی یهاکارمندان شرکت از مشارکت

ها  که احتمال شکست آن  سکیبا ر ییشرکت انجام کارها نیدر ا

 خطر استکارمندان بی یاست برا شتریب

و   تینا
 همکاران

(2020) 
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استراتژی  

 تمایز
 4 وابسته

 یمشتر یازهایبه ن یدگیفرد با توجه به رسمنحصربهمحصول  
 یفرد با توجه به طراحمحصوالت منحصربه

 آوریفرد با توجه به فنمحصوالت منحصربه

 فرد با توجه به استفادهمحصوالت منحصربه

و   تینا
همکاران 

(2020) 

 

 پژوهش    های   افتهیها و    داده  ليتحل
  تی فعال  نهیو زم  التی، سابقه خدمت، تحصتیبر اساس جنس  هاافتهی نیاکه  پژوهش  یفیتوص لیحاصل از تحل  یهاافتهی

 .است، به شرح جدول زیر  آمدهدستپرسشنامه پژوهش به  انیپاسخگو

 پرسشنامه انیپاسخگو  ی فيتوص لي. تحل2جدول 

 ميزان نوع

 نفر  3۵و باالتر سال:    20 -نفر  77سال:    20تا   ۱۱  -نفر  87سال:    ۱0تا  6 -نفر  38سال:   ۵تا   ۱ سابقه خدمت

 نفر  ۱9۵نفر تعداد آقایان:    -42تعداد خانوم ها:   جنسیت

 نفر  ۱3دکترا:  -نفر  ۱06لیسانس:  فوق  -نفر  ۱07لیسانس:   -نفر  ۱۱دیپلم:  دیپلم و فوق التیتحص

 نفر  ۱4ها:  سایر بخش -نفر  79مدیریت:   -نفر  86  مهندسی: -نفر  ۵8اداری:   تیفعال نهیزم

 

. گام شودیپژوهش محقق م  یهاهیبا بررسی برازش مدل و آزمون فرض  PLSافزار  پژوهش تحلیل مدل در نرم یهاافتهی

  .شوند یگیری، ساختاری و مدل کلی پژوهش است که در ادامه تشریح مهای اندازهنخست در این روش، سنجش برازش مدل
پایایی با سه شاخص ضریب بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده م . بارهای شودیدر این پژوهش 

بیشتر از   یهاعاملی اغلب سؤال به دست آمد. مقدار مناسب برای دو شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز    0.7پژوهش 

(  AVE. مقدار مناسب برای روایی همگرا )پردازدیبستگی هر سازه با سؤال خود ماست. روایی همگرا به بررسی میزان هم  0.7
  کندیاین مقادیر را برای متغیرهای پژوهش گزارش م  3(. جدول  ۱392اند )داوری و رضازاده، و باالتر معرفی کرده  0.۵را مقادیر  

 اند.تأییدشده، همه مقادیر قبول و شودیطور که مشاهده مو همان

 روایی همگرا-پایایی ترکيبی -. ضرایب آلفای کرونباخ 3جدول 

 AVE پایایی ترکيبی آلفای کرونباخ 

 0.74 0.923 0.888 یفناور ینوآور

 0.715 0.926 0.899 یسازمان ینوآور

 0.615 0.917 0.894 ینیکارآفر گیریجهت

 0.714 0.909 0.866 زیتما  یاستراتژ

 

پژوهشآزمون جهت    قطر)۱عدد جایگزین(  AVE)  شدهاستخراج واریانس میانگین جذر تشخیصی، از روایی  روایی ابزار 

 از هاشاخص باشد شده کمتراستخراج واریانس میانگین دوم ریشه از هاسازه بین همبستگی کهدرصورتی .شودیم ماتریس(

 همبستگی ماتریس زیر جدول شودیم شناخته ۱۱الرکر و فورنل روش بنام روش این .هستند برخوردار مناسبی تشخیصی روایی

 .دهدیم نشان را پنهان متغیرهای بین
 
 

 
11. Fornell- Larcker Criterion 
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 پنهان متغيرهای . همبستگی 4جدول 

 یفناور ینوآور یسازمان ینوآور ینیگيری کارآفرجهت زیتما یاستراتژ 

    0.845 زیتما  یاستراتژ

   0.784 0.920 ینیکارآفر گیریجهت

  0.846 0.896 0.904 یسازمان ینوآور

 0.865 0.881 0.900 0.925 یفناور ینوآور

 

 است، بیشتر متغیر، هر برای هاسازه بین همبستگی از شدهاستخراج واریانس میانگین جذر شودیم مشاهده که طورهمان

 ماتریس قطر در جدول، در شده،استخراج واریانس میانگین جذر (دارد مناسبی تشخیصی روایی گیریاندازه ابزار بنابراین

 ) .است شدهنوشته
 گیریاندازه (هامؤلفه) ها گویه هر عاملی بار روش؛ این در .شودیم استفاده عاملی تحلیل از سازه روایی گیریاندازه برای

 نشانگر واریانس از نیمی حداقل دهدیم نشان که بود خواهد R، 0.5 دوم توان باشد،  0.707 استاندارد عاملی بار اگر .شودیم

 از بیش استانداردش عاملی بارهای تمامی که مدلی به رسیدن کلی حالت در اما .شودیم داده توضیح پنهان متغیر توسط

 .شوندیبارهای عاملی با مقدار کم حذف م در محاسبات معموالً بنابراین است، مشکل باشد، 0.707

و چون مقدار آن به مقدار   است  0.643( که دارای مقدار  ۱3 )سؤال  یکجز یبه هام سازهبا توجه به اینکه که بار عاملی تما

 .شوندیحفظ م، از همین رو، تمام سازها در مدل استذکرشده نزدیک  

 مقدار نشانگر معیار این گرددیم )حشو( انجام اشتراک اعتبار بررسی آزمون گیری،اندازه ابزار کیفیت بررسی منظوربه

 اشتراکی مقادیر ضربحاصل از و ردیپذیم ریتأث زابرون چندسازه یا یک از که است زادرون سازه یک یهاشاخص تغییرپذیری

 باشد، مثبت پنهان، متغیرهای مشترک اعتبار وارسی شاخص اگر .میاید دست به آن به مربوط 2R مقدار در زادرون سازه یک

 .شودیدارد در ذیل به بیان دو جدول افزونگی و اشتراک با روایی متقاطع سازه پرداخته م مناسبی کیفیت گیری،اندازه مدل

 (با روایی متقاطع سازه اشتراکگيری )اندازه ابزار کيفيت . بررسی 5جدول 

 
 مجذورات مجموع

 SSOمشاهدات 

 خطاهای مجذور مجموع

 SSE بينیپيش
Q² (=1-SSE/SSO) 

 0.496 477.448 948.000 زیتما  یاستراتژ

 0.477 868.420 1,659.000 ینیکارآفر گیریجهت

 0.548 536.069 1,185.000 یسازمان ینوآور

 0.542 434.081 948.000 یفناور ینوآور

 

 متغیرها، مثبت تمامی برای (SSE/SSO-1) پنهان متغیرهای مشترک اعتبار وارسی شاخص مقدار که با توجه به اینکه

ترین شاخص برازش مدل در فن حداقل  مهم  .دارد مناسبی کیفیت گیری انداز مدل که شودیم مشخص است، شدهاستخراج
( ابداع گردید و طبق رابطه ذیل محاسبه  2004توسط تننهاوس و همکاران )  GOFاست. معیار    GOFمجذورات جزیی شاخص 

معرفی    Gofعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  را به  0.36و    0.2۵،  0.۱( سه مقدار 2009شود. وتزلس و همکاران )می

 .محاسبه استهای افزونگی قابلو میانگین شاخص  R2اند. این شاخص با استفاده از میانگین هندسی شاخص نموده
 GOF=√avrage          (                                                                                           ۱  رابطه

(Comunalities)*R^2 
 (2 رابطه

 GOF= √0.696*0.882 =.0.73۵ 
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 قوی مدل برازش دهندهنشان که 0.735 با است برابر GOF شاخص شدهمحاسبه مقادیر شده وبا توجه به مقادیر استخراج

 .است

 صورت گرفت.   spssافزار استفاده کردیم. که توسط نرم  رنوفیاسم-کولموگروفجهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون  
 :است زیر شکل به دهدیم انجام آزمون که این فرضی آزمون 

H0  :.توزیع تجربی با توزیع اصلی یکسان است 

H1: .توزیع تجربی با توزیع اصلی یکسان نیست 

 دیگربیانبه شودیم پذیرفته H0 فرض صورت آن در باشد، بیشتر 0.0۵ از داریمعنی مقدار کهدرصورتی بررسی نتایج، در

 این به این و شودیم پذیرفته   H1فرض باشد، ترکوچک 0.05از  داریمعنی سطح چنانچه اما .است نرمال شدهمشاهده توزیع

 .نیست نرمال هاداده توزیع که است معنی

 اسميرینوف -. نتایج آزمون کالموگروف6جدول 

 تغيير
 اسميرینوف -کالموگروف

 وضعيت نرمال بودن sigدار مقدار معنی آماره آزمون

 نرمال نیست 0.000 0/246 یفناور ینوآور

 نرمال نیست 0.000 0/247 یسازمان ینوآور

 نرمال نیست 0.000 0/246 ینیکارآفر گیریجهت

 نرمال نیست 0.000 0/234 زیتما  یاستراتژ
 

 فرض لذا است کمتر  0.0۵ مقدار معین از موارد تمامی در آزمون Sig چون معناداری، ستون در موجود اعداد بررسی با

H0 رهایمتغ در داده توزیع نبودن نرمال به توجه با .نیست نرمال متغیرها تمامی برای هاداده توزیع دیگربیانبه.  شودیم  رد  

 شد. گرفته بهره Smart PLS افزارنرم از ساختاری معادالت انجام برای

 ماتریس بازتولید جایبه رویکرد نیا .است واریانس بر مبتنی ساختاری معادالت سازیمدل ، 12جزئی مربعات حداقل فن

 .دارد تمرکز ،شوندیم بینیپیش مستقل یرهایمتغ توسط که وابسته متغیرهای واریانس سازیبیشینه بر تجربی، کوواریانس

 و ۱3بیرونی مدل گیریاندازه بخش  PLSرویکرد در.  نیست متکی نمونه حجم همچنین و جامعه بودن نرمال فرض به فن این

 .شودیم نامیده 14درونی مدل ساختاری بخش

 

 درونی مدل تحليل
سنجش و  ارزیابی   ساختاری یهامعادله سازیمدل بر مبتنی علی روابط از حاضر تحقیق یهاهیفرض درستی جهت 

 یرهایمتغ بین معناداری رابطه باشد، 1.96 از تربزرگ t آماره چنانچه ساختاری، معادالت مدل به توجه با شده است.استفاده

 یهاشکل  .ندارد وجود متغیرها بین رابطه معناداری باشد، مذکور میزان از ترکوچک مقدار این اگر و شودیم پذیرفته آزمون مورد
 .دهدینمایش م را(  )ضرایب مسیر و حالت معناداری ساختاری معادالت سازیمدل روش به تحقیق یهاهیفرض آزمون نتایج زیر

 
12 Partial Least Squares 
13 Outer Model 
14 Inner Model 
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 مسير ضرایب نمایش حالت در ساختاری معادالت مدل .2شکل 

 

 معناداری حالت در ساختاری معادالت . مدل3شکل 

 نمایش اثرات کل  .7جدول 

 

 

 
ضریب 

 مسير

ميانگين 

 (M) نمونه

 انحراف استاندارد

(STDEV) 
 T آماره

 مقادیر

P 

تمایز  <-گیری کارآفرینی جهت  0.000 5.536 0.058 0.326 0.323 استراتژی 

تمایز <-نوآوری سازمانی    0.000 8.139 0.049 0.404 0.399 استراتژی 

 0.000 8.850 0.052 0.466 0.460 گیری کارآفرینیجهت<-نوآوری سازمانی _

 0.000 11.470 0.050 0.570 0.573 استراتژی تمایز <-نوآوری فناوری 

 0.000 9.491 0.052 0.490 0.495 گیری کارآفرینیجهت<-نوآوری فناوری 
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 7و  6آزمون سوبل برای فرضیه 

 (3رابطه 

z-value=
𝒂 ×𝒃

√(𝒃𝟐 ×𝒔𝒂𝟐)+(𝒂𝟐 ×𝒔𝒃𝟐)+(𝒔𝒂𝟐 ×𝒔𝒃𝟐))
 

 6برای فرضیه   Z( مقدار ضریب 4رابطه 

z-value=
𝟎.𝟒𝟗𝟓×𝟎.𝟑𝟐𝟑

√((𝟎.𝟑𝟐𝟑𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟐𝟐)+(𝟎.𝟒𝟗𝟓𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟖𝟐)+(𝟎.𝟎𝟓𝟐𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟖𝟐))
4.78=  

 7برای فرضیه   Z( مقدار ضریب ۵رابطه 

 

z-value=
𝟎.𝟒𝟔𝟎×𝟎.𝟑𝟐𝟑

√((𝟎.𝟑𝟐𝟑𝟐 ×𝟎.𝟎𝟒𝟗𝟐)+(𝟎.𝟒𝟔𝟎𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟖𝟐)+(𝟎.𝟎𝟒𝟗𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟖𝟐))
4.76=  

 

 بحث
تجارت   در  یبعد اساس  کی  گذار در آینده آن و  ریتأثدر حال حاضر یک محور مهم و  های کوچک و متوسط صادرات شرکت

  کی عنوان  را بهآن   زیتما  یاستراتژتالش کردیم تا با محور قرار دادن ، ما  تحقیق نیاست. در ا یمل  یو توسعه اقتصاد  یالمللبین

موفق  یاصل  کردیرو و متوسط  هایشرکت  یالمللبین  تیدر  شناسا  کوچک  و   هالی. تحلکنیمسازی  و مفهوم  ییصادرکننده 

نقش   هایبررس سه    انی. در ماستحاکی الملل  و تجارت بین یاقتصاد مل درشدت های کوچک و متوسط بهشرکتاز اهمیت 

نشان م  یشواهد یقبل  یهاافتهی(،  ۱980) پورترشده توسط  مشخص  یعموم  یاستراتژ صورت  به زیتما  یکه استراتژ دهدیرا 
این های کوچک و متوسط  شرکت یی کمترتواناتر و . با توجه به ابعاد کوچکاست دیهای کوچک و متوسط مفشرکتی برا  ژهیو

برای بعید است که  ،  دهدیکاهش م هابرای آن  اسیبه اقتصاد مق یابیدست  امکان را    کی   عنوانبه  نهیهز  یرهبراز همین رو 

های شرکت  یتمرکز ممکن است برا ی، استراتژی نیزالمللباشد. در سطح بینموردقبول  ها  شرکت  نیا  نیتوجه در بقابل  یاستراتژ
باشد زیرابه سرمایهبهکوچک و متوسط کمتر مقرون ن  نیتأم  یبرا  یتوجهری منابع قابلگذاصرفه  مختلف در   یازهایماهرانه 

گروه   کیتسلط بر    یبرا یکاف  یهاتیمنابع و قابل یدارا متوسطهای متوسط و از شرکت  یدارد. تعداد کم  ازیمختلف ن یبازارها

های شرکت یرا برا  یابزار  زیتما  یزمان هستند. در مقابل، استراتژطور همکشورها به  از  یاریدر بس  یبازار جهان  ایخاص محصول  

  ی استراتژ نیکند. ا یریکند و از رقابت رودررو جلوگ زیمتما یمحل  یتا بتواند خود را از رقبا کندیکوچک و متوسط فراهم م
به  که به  یانیدد و توسط مشترمتع  یکه اغلب توسط رقبا ییتا در بازارها کندیتر کمک مبه شرکت کوچک طور بالقوه وفادار 

 یمشتر  یوفادار  شیو افزا  جادیا یبرا تواندیهای کوچک و متوسط مد. شرکتنبارزتر شو و هستند، مشخص  یهای محلکمار

استراتژ کشور، از  از  کمک م  زیتما  یدر خارج  به ثبات درآمد  کند، که  تأث  کندیاستفاده  م  ریو  کاهش  بازار را  .  دهد یرکود 
از را   یباالتر  یهامتیبه شرکت اجازه دهد ق تواندیم  زیتما  ی، استراتژشودیاعمال م  یاکه به طرز ماهرانهسرانجام، هنگامی

 .(2020 ،و همکاران  تیناکنند )حاصل   نانیاطم  ربیشتسود  هیتا از حاش کندیکمک م هاآنکند، که به   افتیدرمشتریان  

به نتا پژوهش  یرهاییتغ انیم میکننده اثرات مستقمنعکس جیکه، نتا  میابیدر  میتوانیم  7شده در جدول ارائه  جیبا توجه 
 یبر رو یفناور ینوآور ری)تأث2  هی(، فرضینیکارآفر یریگبرجهت یفناور ینوآور  ری)تأث  ۱ هیما، فرض یهاهیبوده و از تمام فرض

نوآوری)تأث3 هی( و فرضزیتما  یاستراتژ  یبر استراتژ یسازمان  ینوآور ری)تأث4 هی( فرضینیکارآفر  یریگجهت  یبرا یسازمان یر 

 ری)تأث6  هیفرض یحاصل از آزمون سمبل برا  جینتا  نی( همچنزیتما  یاستراتژ  یبرا  ینیکارآفر یریگجهت ری)تأث۵  هی(، فرضزیتما

 ینوآور ریدر تأث  ینیکارآفر یریگجهت  ری)تأث7  هی( و فرضزیاتم  یاستراتژ یبر رو  یفناور ینوآور ریدر تأث  ینیکارآفر یریگجهت
 .کندیم  یبانی( پشتزیتما  یاستراتژ یبر رو  یسازمان

برجهت مؤثر  کل  مسیر  ضرایب  تمایزو    کارآفرینی  گیریبررسی  م  استراتژی  تأث  دهدینشان   یفناور  ینوآور  ریکه 

 داشته که نشان از اهمیت و لزوم توجه بیشتر به آن را دارد.  0.49۵بیشترین مقدار را با  ی  نیگیری کارآفربرجهت
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 متغيرها بر یکدیگر ريبندی ميزان تأثاولویت .8جدول 

 ريميزان تأث متغير وابسته متغير مستقل  شماره اولویت

 0.49۵ ینیکارآفر گیریجهت یفناور ینوآور ۱

 0.460 ینیکارآفر گیریجهت یسازمان ینوآور 2

 0.4۱3 زیتما  یاستراتژ یفناور ینوآور 3

 0.323 زیتما  یاستراتژ ینیگیری کارآفرجهت 4

 0.2۵0 زیتما  یاستراتژ یسازمان ینوآور ۵

 0.۱۵9 زیتما  یاستراتژ یفناور ی* نوآورینیگیری کارآفرجهت 6

 0.۱48 زیتما  یاستراتژ یسازمان ی* نوآورینیگیری کارآفرجهت 7

 

تمایز در کشور بود از همین   هایاستراتژیعدم تحقیق و بررسی در حوزه  کردیمآنچه در مرور ادبیات پیشین بیشتر جلوه  

نیاز به  استراتژ  بیشتر  قاتیتحقرو،    ر یکه تأث  میهست  یشتریب  کیهای تئورمختلف و مدل  یهاطیدر مح  یرقابت  یدر مورد 
استراتژگیریجهت بین تیبر فعال  ،هاشرکت  کیهای  تجارت  نوآوریالمللدر  تأثیرات  متفاوت  ترکاملرا    ی و  با تغییرهای   و 

 د.نقرار ده  یموردسنجش و واکاو

 

و پيشنهادنتيجه  تهاگيری 
است   این  از  پژوهش حاکی  نوآورنتایج  سازمان  یفناور  یکه  استراتژ  یو  میانجی  زیتما  یبر  نقش  گیری گری جهتبا 

رابطه مثبت و معناگرای است.ی نیکارآفر بیشتر  نتیجه گرفت شرکت  توانیبنابراین م  دارای  ها و مدیران برای افزایش هرچه 

بیشتر به تقویت و حم توان رقابتی عوامل بپردازندالزم است هرچه  به ایت از این  ی  ها برنامهعنوان مبحثی جدی در  و آن را 

بهره بردن بیشتر از این هایی در . از همین رو به بیان پیشنهاداستراتژیک خود قرار دهند  .میپردازیعوامل مراستای 

ی روز صنایع خود را با  هایفناورجهت استفاده از  در ،گرددیمتوصیه  پژوهش این در موردمطالعه جامعه ارشد مدیرانبه  
ها بتوانند از توان رقابتی باال و دانش بروز بهره ببرند. انعقاد  بنیان در حوزه خود پیوند زده و با همکاری با آندانش هایشرکت

و مشارکت میان قراردادها همکاری  شرکت را در مسیر کسب   تواندیمخارجی فعال در حوزه فعالیت شرکت    هایشرکتی 

از  استفاده در حوزه نوآوری سازمانی اشاره کرد، توانیم آنچه ی جدید تولید و توسعه محصول یاری نمایید.هایفناورنش و دا
ابراز   هایشرکت رشد کارکنان و  برای  بستری  به کارکنان و ایجاد  آموزش  و  جهت ارزشیابی  باتجربه در  مدیران  و  مشاور 

است. قرار دادن مدیران    شانییکاراست و همچنین دریافت پاداش در صورت افزایش  ی خود بدون ترس از تنبیه و شکهاییتوانا

و فنی باشند  توانایی رهبری، اخالقی  باعث ایجاد انگیزه در کارکنان و سمبل سازی  تواندیمو سرپرستان شایسته که دارای 

گذاری با کارکنان در هر سطحی عالوه بر اشتراکی صمیمانه و برگزاری جلساتی ارابطهها باشد. مدیران باید با ایجاد برای آن
ازنظرت آن دیگری که  اطالعات و استفاده  نمایند. نکته مهم  بودن را در کارکنان خود القاء  بودن و ارزشمند  ها، حس مهم 

 در صورت دستیابی به یک محصول و داشتن فروش در محصول یا خدمت، در هاشرکتبیان نمود این است که اغلب   توانیم

در ساختار و حتی شکل محصول کوتاهی   بهبود کار آیی، ایجاد تنوع  نواقص،  رفع  تا زمانی که نیاز مبرم  کنندیمارتقاء،  و 
 هایشرکتبا ایجاد هولدینگ هایی یا استفاده از   هاشرکت، گرددیماز همین رو پیشنهاد    دهندینماحساس نشود اقدامی صورت  

سپاری و ... اقدام نمایند.  کمک و راهنمایی در جهت بهبود محصول، طراحی مجدد، برون دتواننیمکه با توجه به محصول خود 

بتوانند به  هاشرکت اینکه  بینبرای  بازار  در  نقش کنند،صورت مستمر  اصالح   مجبور  المللی ایفای  رقابتی،  توان  به افزایش 

 فرد هستند.بهو داشتن محصولی منحصر  هانهیهز، مدیریت و کاهش ندهایفرآو  ساختارها
یکی    لذا ،شودیمنظیر در جهان محسوب کشور ایران ازنظر منابع کشوری کم ضعف در صادرات و تمایل فراوان به واردات 

نقاط ضعف کشورمان محسوب  پیشنهاد  شودیماز  در حوزه افزایش توان  گرددیم. از همین رو به محققان در تحقیقات آتی 
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صادرات به    شیافزا سازی و تقویت برند،  برند  همچون افزایش کیفیت طراحی محصوالت، هاشرکترقابتی  دانش و استراتژی 

 جلو پیش ببریم.تحقیق و پژوهش بپردازند تا درنهایت بتوانیم کشورمان را گامی روبه
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