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Abstract 
Purpose: The purpose of this research is to analyze the impact of knowledge management on export 

performance with an emphasis on the mediating role of innovation. 

 

Methodology: The statistical population of this research is all employee of small and medium 

companies in Isfahan province (unlimited), of which 384 people were studied by simple random 

sampling. The data collection tool was Nonaka and Takuchi's (1995) knowledge management 

questionnaire, Azizi innovation (2014) and Alipour and Shirin (2017) export performance 

questionnaires, the validity and reliability of the questionnaires indicated that the data collection tool 

has validity. And they were very reliable. Analysis of research data was done through structural 

equation modeling using PLS version 3 software. 

 

Findings: The results showed that knowledge management has an effect on innovation and export 
performance. Also, innovation has an effect on export performance. And finally, the mediating role of 

innovation was confirmed. 

 

Conclusion: With the design model, it can be expected that the managers of small and medium-sized 

companies can pay attention to increasing the level of knowledge management in order to increase 

their export performance, and if they want to have a greater impact on their export performance, they 

should can pay attention to the mediating role of innovation. 
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 ،نوآوری یانجیبـر نقش م تأکیددانش بـر عمـلکـرد صادرات بـا  تیریمد تأثیر ـلیتحل

 کوچک و متوسط استان اصفهان های: شرکتیمورد مطالعه
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 پیمان اکبری
 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یدولت تیریگروه مد ار،یاستاد مسئول: سندهینو*
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 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یدولت تیریمد ، گروهکارشناس ارشد
 

 چکیده

 .باشدمی نوآوری میانجی نقش بر تأکید با صادرات عملکرد بر دانش مدیریت تأثیر تحلیل پژوهش، این انجام از هدف هدف پژوهش:
 

داد باشدد کده تعدیکوچک و متوسط استان اصفهان )نامحددود  مد یهاشرکت کارکنان یپژوهش تمام نیا یجامعه آمار :روش انجام پژوهش
 یداندش نوناکدا و تداکوچ تیریمدد ها پرسشدنامهداده آوریجمعساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار  یتصادف یریگبه روش نمونه هاآننفر  از  483)
ابدزار  هدا اداکی از آن داشدت کدهپرسشدنامه که روایی و پایداییبود   7152علیپور و شیرین ) عمدلکدرد صادرات  و 5494ی )زعزی نوآوری،  5991)

 افدزارنرم از اسدتفاده بدا سداختاری معادالت سازیمدل طریق از پژوهش هایداده تحلیل و تجزیه ها دارای روایی و پایایی خوبی بودند.گردآوری داده
 .شد انجام 4 نسخه .اس .ال .پی

 

 در نهایدت نقدش و دارد تأثیرعملکرد صادرات  بر آورینوهمچنین  .دارد تأثیرو عملکرد صادرات  نوآوریدانش بر  تیریمد داد نشان نتایج ها:یافته 
 .شد تأیید نوآوری یانجیم
 

افدزایش عملکدرد  منظوربدهبتواندد  کوچدک و متوسدط یهاشدرکتتوان انتظار داشت که مدیران با وجود مدل طراای می گیری:بحث و نتیجه
شان نیز داشته باشند بایسدتی بیشتری بر عملکرد صادراتی تأثیرگذارید توجه داشته باشند و اگر بخواه دانش یریتمدشان به افزایش سطح صادراتی

 .توجه شایانی کنند نوآوریبتواند به نقش میانجی 
 

 . ال. اس.یکوچک و متوسط، اسمارت پ یهاشرکت ،یدانش، عملکرد صادرات، نوآور تیریمد کلیدی:های واژه
 

بددر نقدش  دیدداندش بددر عمدلکددرد صدادرات بددا تأک تیریمدد ریتدأث دلیدتحل . 5311) سدیروس، جانبدازلوفر یمحمدو  پیمان اکبری، استناد:

        . 5-57) ، 5)9 ،منابع و خدمات اطالعاتی مدیریت .کوچک و متوسط استان اصفهان یها: شرکتیمورد مطالعه ،ینوآور یانجیم
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 مقدمه
 تنثیيرمندیری  دانن، و  امروزه پووهشگران به اهمين  نقن،

کوچنک  یهاشرک ي عملکرد صادراتتواند بر که مي ایحياتي
 0مونوسنامي و نندراناچ. انندپني بنردهباشند، داشنته  و متوسط

 عنوانبنه یهنر کشنوربخن، توعيند در  دریافتند کنه (3119)
منبنع مهنم اشنت ال  توانندو مني محرک ااتصادی مارح اس 

بنرای برانرار کنردن یبنات بنازار  ،آن نيز باشد. عذا برای ااتصاد
کنوه  و تند. ها نيازمند مزین  رانابتي هسنها، سازمانسازمان
-ایندهکنردن در تبدی   نوآوریکه  دریافتند (3101) 3کماریس

، نقن، تنثمي  نيازهنای مشنتریان اسن  هاآنهایي که هدف 
 بنرای بنه دسن  آوردنهای کوچک و متوسط دارد. عذا شرک 
و همچني  بهبود عملکنرد  نوآورینياز به  بازار در مزی  راابتي
 انادر بنه متوسنط و کوچنک هنایشرک  یود دارند.صادرات 

 از در ساح بند چه ،در ساح یوب چه، وکارکسبتعيي  ساح 
 یهنا، شنرک این  با وجنود .باشندمي صادرات عملکرد طریق

در ایران به آن صورتي که در یارج از کشنور کوچک و متوسط 
تواننند منجنر مي، به همي  یاطر اندکامالً توسعه نيافته هستند،

 یهننابرینني از شننرک  .ندشننو يصننادرات ،بنه عملکننرد پننایي 
بنا  ،وری مربوطنهاینابي بنه فننکوچک و متوسط هنوز در دس 

هنای وریافنن بنه یشندید وابسنتگي و موانعي روبنرو هسنتند
بنرای  هنااین  شنرک  از طرف دیگنر، بریني از ضعيف دارند.

زینرا ندارنند کنافي زمنان و سنرمایه  ،توسنعه انجام تحقيقات و
ینک  عنوانبنهگنذاری، رمایهس جایبهتحقيق و توسعه را  هاآن

اضنيه بندی  صنورت  جنبه بزرگ این اند. گرفتههزینه در نظر 
متوجنه یانر در کشور کوچک و متوسط  یهاشرک اس  که 

نيسنتند چنرا تجارت و افزای، آگاهي نسب  به مدیری  دان، 
دان، ینا اطالعنات بنه دسن   اس که مشخص  طورهمانکه 

ن در اعذا محققن .شودمي به افزای، عملکرد تجاری منجرآمده 
-کنه شنرک هستند پردایت  به مسائلي  به دنبال ای  پووه،

در این  پنووه، ، هسنتندبا آن روبنرو کوچک و متوسط  یها
مبتنني بنر  نظرینه یي همچنونربننایز هناییتئورمشخصاً از 

-اعمللنيو مدل فرآینند بني  4دید مبتني بر دان،نظریه  ،2منابع

این  هندف  بنر این  اسناس .شنده اسن اعهام گرفتنه  1سازی
در  يدانن، بنر عملکنرد صنادرات  یریمد تثیير  يتحلپووه، 

 تثکيندو بنا  استان اصفهانکوچک و متوسط  یهاميان شرک 

                                                                   
1  . Chandran & Munusamy 

2  . Kuhn & Marisck 

3  . Resource-Based Theory 

4  . Knowledge-Based View Theory 

5  . Internationalization Process Model 

ای کنه از این  نتيجنه باشند. هنر مي ،نوآوریبر نق، ميانجي 
 عنوانبنهتوانند سنودمند باشند و مني آیند بنه دسن پووه، 
 توجنه مشتاق که متوسطکوچک و  یهاشرک  برای يیراهنما
منورد  هسنتند ینود شنرک  یارتقنا بنرای دانن، مدیری  به

 تنثیيرای برای درک تواند زمينههمچني  مي .استفاده ارار گيرد
 ،صنادرات مندیری  دانن، و عملکنرددر ارتبنا  بني   نوآوری

 و کوچنکهنای شنرک  بنا تمنامي این  اوصناف،. فراهم کند
 ةدرزميننن را یننود اننن،د توانننندمنني اسننتان اصننفهان متوسننط
صنادرات  عملکنرد بهبنود همچنني  و نوآوری و دان، مدیری 

 .کسب کنند
در  اصنلي کنه محققنان سؤال ،هدفدر نهای ، با توجه به 

  یریآینا مندای  پووه، با آن روبنرو هسنتند، آن اسن  کنه 
 کوچنک و متوسنط یهناشنرک ي دان، بر عملکنرد صنادرات

 يانجينننقنن، موجنود  بننا تثیيرگننذاریاسنن  و این   تثیيرگنذار
 چگونه اس . نوآوری

  مبانی نظري

 مديريت دانش 
کشورهای در حال گذار از ااتصاد مبتني بنر توعيند بنه ااتصناد 

تواننند ابتکننار عمن  مندیری  دانن، در بنني  مني انينبندان،
بسيار مهمني را بنه  شرکتيبه دعي  اینکه موفقي   هایيشرک 

( اشاره کنرد 3112) 0دنبال یواهد داش  را گسترش دهند. ریج
 وکارکسنبکه دان، نق، مهمي در ایجناد ینروت و موفقين  

ضروری اسن  مندیری  دانن، بنه  هاشرک دان، برای  دارد.
دعي  افنزای، آگناهي از اهمين  دانن، بنرای بقنا و موفقين  

یک مفهوم مهم شده اسن . دانن، موتنور  عنوانبه، هاشرک 
رف  فنناوری و پيش کنندهعیتسراصلي حرک  رشد ااتصادی و 

؛ بایکوسنننج و 3109، 2وری اسنن  )ابوسننویليم و مننون بهننره
دهند اجنازه مني هناشنرک بنه  (. مدیری  دان،3102، 8مون 

برای پاسنخگویي بنه نيازهنا و انتظنارات و همچنني  افنزای، 
-عملکرد شرک  و رااب  در بازار از طریق ایجاد اینده ینا روش

از کسنب  انندبارتعابعاد مدیری  دان،  .های جدید عم  کند
، 03عبينند و رابنني .00و کنناربرد داننن، 01، انتشننار داننن،9داننن،

 داننند کنه در آن( کسب دان، را شام  فرایندهایي مني3100)

                                                                   
6  . Riege 

7  . Abusweilem & Abualous 

8. Byukusenge & Munene 

9. Knowledge Acquisition 

10  . Knowledge Dissemination 

11  . Knowledge Application 

12  . Obeid & Rabay'a 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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به دنبال توعيد و ایجاد دان، هستند، ینا بني  دانن،  هاشرک 
ضمني و دان، صریح که تعام  بني  دانن، ضنمني و دانن، 

اسن  تنا اننوا  صریح از طریق دانن، جدیند داین  سنازمان 
ف دان، را به نفع تصميمات آینده تنثمي  کنند )زواینده و مختل

 .(. کسب دان، نق، مهمني در سنازمان دارد3108، 0همکاران
زیرا که کسب دان، مناسب منجر بنه افنزای، دارایني دانن، 

شود و بننابرای  موجنب افنزای، عملکنرد نسب  به شرک  مي
( 3102) 3همکنارانو  يسنيرئ شود. در این  بناره،ها ميشرک 

 دهيسنازمان منؤیر طوربنهذکر کردند که دان، اکتسابي بایند 

عينائو و  شود تنا بتوانند بنرای شنرک  ارزشنمند و مفيند باشند.
( اشاره کنرد کنه تنالش و تجربنه در فرآینند 3101) 2همکاران

عيننائو و همکنناران  همچننني ، اسنن . موردنيننازکسننب داننن، 
ن انجام داد و دریافن  کنه ( نيز همي  مااععه را در تایوا3101)

راباه معناداری بي  کسب دان، و عملکرد وجنود دارد. انتشنار 
 اشتراک دانن، ینا انتقنال دانن، نينز شننایته  عنوانبهدان، 

 عنوانبنهانتشار دان، را  (3104) 4اکه-شود. ماکوره و ارسيامي
مربنو  دانسنتند. دانن، انتشنار  شنرک توزیع دان، در دای  

های سازمان بنرای انتشنار و فرایندها و روش انعنوبههمچني  
انتقال دان، در بي  کارمندان برای استفاده و توسنعه آن بنرای 

؛ عبيندات و 3111، 1شنود )داعکنيتوعيد دان، جدید تعریف مي
عناصنر  تنری مهم(. اشتراک دان، را یکي از 3108، 0همکاران

 هننایي را کننه دانننند زیننرا تفنناوتمنندیری  داننن، موفننق منني
دهند و های دیگر به دس  آورد، پوشن، منيتوان از دان،نمي

حيناتي  هنای دانن،برای استفاده مناسب و اسنتفاده از دارایني
 تننثیيراشننتراک داننن، . (3109 ،اسنن  )ابوسننویليم و مننون 

مستقيمي بر سایر فرایندهای دان، مانند دان، ادغنام و توعيند 
اننن، از روننند اشننتراک د. (3100، 2ماسننيده و همکنناراندارد )

طریق انتشار افرادی که دان، ضمني و صنریح هسنتند انجنام 
)هاسنيو و  شنودشنود کنه باعنی ایجناد دانن، جدیند منيمي

 بننرای ایجنناد فرهنننا انتقننال داننن،، . (3100، 8همکنناران

همکناری  منظوربهباید مردم را تشویق کنند تا با هم  هاشرک 
يشننتر وری ببهنره منظوربننهگننذاری و همچنني  و بنه اشنتراک

اعندن، کنار کننند )فاطمنه و جمنال منؤیر طوربه شرکتيدان، 

                                                                   
1  . Zawaideh et al 

2  . Reisi 

3  . Liao et al 

4  . Makore & Eresia-Eke 

5  . Dalki 

6  . Obeidat et al 

7. Masa'deh et al 

8. Hsiao et al 

اشاعه دان، یکي از ابعاد مدیری  دان، اسن  کنه در  (.3102
شنود. و عملکرد استفاده مني مدیری  دان، آزمای، راباه بي 
رود انتشار دان، بنا عملکنرد رابانه میبتني همچني  انتظار مي

، 9تکنان -ملينناداشته باشند. مااععنه انجنام شنده توسنط هار

راباننه میبنن  بنني  انتشننار داننن، و  دهندهنشنناننيننز  (3100)

برنامنه کناربرد  (3101) داود و یوسف باشد.مي نوآوریعملکرد 
سننازی و اشننتراک برنامننه تعریننف داننن، را شننام  ذیيننره

تواند از دان، بنه دسن  آمنده بنرای حن  مي اهشرک  کردند.

اظهنار داشن   (3100) 01بنات استفاده کنند. شرکتيمشکالت 
اجنازه  هاآنمهم اس  چرا که به  هاشرک که کاربرد دان، در 

اسنتفاده کناربردی از  .تنر باشنندآفنری تر و ارزشدهد فعالمي
دان، ای  اسن  کنه باعنی اطميننان از  مؤیردان، و عملکرد 
)ابوسنویليم و  شنودمني مؤیر طوربه شرکتيدستيابي به اهداف 

کلي، کاربرد دانن، فرآینندی اسن  کنه  طوربه (.3109مون ، 
گيری و ح  مسنئله شام  استفاده وااعي از دان، برای تصميم

این ، اسنتفاده از  بنرعالوه. (3110 ،00شود )گلد و همکنارانمي
تواند به تبدی  دان، از ینک ابنزار اندرت بناعقوه بنه دان، مي
توانند عملکنرد ها یا ایتراعات وااعي کمک کند که منينوآوری

؛ 3100، 03)مادوشني و همکناران ها را افزای، دهدکلي سازمان

کنناربرد داننن، یکنني از ابعنناد  (.3102، 02متنني  و همکنناران
 مدیری  دانن، ، اس  که در آزمای، راباه بي مدیری  دان

رود کناربرد شنود. همچنني  انتظنار منيو عملکرد استفاده مني
داننن، بننا عملکننرد راباننه میبنن  داشننته باشنند. حمنندون و 

را انجام دادند و عننوان کنرد کنه  پووهشي( 3108، )04همکاران
استفاده از دان، عام  موفقين  اساسني در توعيند محصنوتت 

و عملکنرد شنرک  اسن . هندف  نوآوری کننده تسهيجدید و 
اصلي کاربرد دان،، تلفيق دانن، بنرای دسنتيابي بنه اهنداف 

)شني  و  از منابع دایلي و یارجي به دس  آمنده اسن  شرک 
 (.3110، 01همکاران

 نوآوری 
را ایده ینا عملني تعرینف  نوآوری (3100) 00داغرتي و همکاران

یک رویکرد جدیند، بنه کنار  عنوانبهکردند که توسط یک نفر 

                                                                   
9  . Hurmelinna-Laukkanen 

10  . Bhatt   

11  . Gold et al 

12  . Madhoushi et al 

13  . Matin et al 

14  . Hamdoun et al 

15. Shin et al 

16  . Daugherty et al 
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اظهار داشنتند کنه  (3101کوه  و ماریسک ) .اس گرفته شده 
هاس  که هدف آن، ایجاد و بنرآورده فرایند تبدی  ایده نوآوری

( 1043) 0هاینترهنابر و عينزو ،ایينراً کردن نيازهای مشتریان اس .
فرآینند ایجناد ارزش و مزین  رانابتي بنرای  ننوآوریدریافتند که 

اشاره کردند کنه  (3110) 3اس . گریفي  و همکاران هاس شرک 
تواند بازار شرک  را تقوی  کنند، بلکنه بنا دانن، مي تنهانه نوآوری

پنردازد. جدید به سای  محصول جدید یا یدمات بنه مشنتری مني

فرایند جدید نسب  به شنرک   عنوانبه نوآوریبا ذکر  (3112) 2عي 
باشند، مي ها و تجهيزاتها، پروژهکه شام  کاتها، یدمات، سياس 

اشاره کردنند  (3111) 4از ای  تعریف حمای  کرد. یابرومانيم و یون 
هنای ها را به ایدهدهد ایدهمي را امکان ها ای شرک به  نوآوریکه 

ی تبدی  کننند تنا در بنازار ااصلي یا محصوتت یا یدمات پيشرفته

دارد  هناشرک نق، مهمي در ابال  نوآوری . ندهمچنان رااب  کن
در حنال  نوآوری عملکرد شرک  منجر شود.ی تواند به ارتقازیرا مي

دهند امکنان مني هناشنرک تبدی  شدن به آزمایشي اس  که به 
کسب سود بيشتر و همچني   منظوربهمحصوتت یا یدمات یود را 

در  ننوآورییعني  نوآوریدر بازار راابتي آزمای، کند. دو نو  ماندن 
آل سنعدی و  در فرآینند منورد بحنی اسن . ننوآوریمحصنول و 

محصنول، ینک فراینند  ننوآوریاشاره کردند که  (3102همکاران )
های مختلنف را در ه تعداد فزاینده اابلي ک مداوم و عملکردی اس 

کند. بنه عبنارتي، های سازماني ادغام ميدای  و یارج از محدودی 
هنای ، روشي کنه سنازمان از دانن، و ایندهفرآیند نوآوریدر طول 

 ننوآوری. اس  نوآوری، هسته اصلي کندشرکای یارجي استفاده مي
يير شنک  دهنند در دهد تا به نسخه جدیدی ت به سازمان اجازه مي

منجنر  ننوآوری بازار در مقایسه با رابای یود در رااب  بااي بماننند.
شنود. ای در جه  ینط توعيند موجنود منيبه ت يير جزئي یا عمده

های کوچک و متوسط برای پاسخگویي به بنازار در بنابرای ، شرک 
، 1هرگو و جامانندروشوند )حال ت يير باید با شرایط مت ير بازار سازگار 

3114). 

 عملکرد صادرات

-را ارائنه منينق، مهمني  ها،عملکرد صادرات در هنگام انجام کار

هنای تواند تالش کنند عملکنرد شنرک عملکرد صادرات ميدهد. 
، يدر طنني عملکننرد صننادرات کوچنک و متوسننط را بهبننود بخشند.

شنان در های کوچک و متوسط اادرند بداننند کنه صنادراتشرک 

                                                                   
1  . Hinterhuber & Liozu  

2 Griffith et al 

3. Lin  

4. Subramaniam & Youndt  

5  . Huergo & Jaumandreu 

بند. صنادرات شنام  سنفر بنه ینارج از ساح یوب اس  یا ساح 

-شرک  .باشدمرزها، شام  فروش محصوتت به کشورهای دیگر 

 بنه دسن تواند سنود مي تنهانه اعملليتجارت بي ها با صادرات، در 
انادر بنه بلکنه ، کننندکمنک بازار ینود سهم  بياورند و به افزای،

ا اشتراک یا تبادل دان،، فرهنا، دی  و زبنان در آن سنوی مرزهن

اهمين  صنادرات، بنرای تمنامي  .(3111، 0)کریسنتي  هستندنيز 
هنای کوچنک و متوسنط مشنخص یصوص شنرک به ها شرک 
اشاره کرد که صادرات بستری اس  کنه در  (3110) 2تریمو .اس 

صادرات انادر اسن   .شودا شام  ميآینده ر ياعملل يبآن گسترش 
هنا کمک کند تا از چاع،و متوسط های کوچک به توعيدات شرک 
در گسنترش سنهم بنازار  ینود هنایي را بنرایعبور کرده و فرص 

هنایي ای  برای شرک  تبادل دان، و تجربيات ایجاد کنند. عنوانبه
 که دان، کافي در منورد کشنورهای ینارجي ندارنند بسنيار مهنم

اشاره کردند که مهم اس  بنرای  (3111) 8نای  و کاووسگي  اس .
را  ياعمللن يبکه از نزدیک یا از کشور یود عملکرد تجاری  شرکتي

فنروش توعيند  به بنياندان،از طریق استفاده از منابع درک کرده یا 
 9. کاسنيم  و گواوکنودهندادامنه منيیود در کشورهای ینارجي 

ا ورود و صنادرات بنه بنازار ینارجي، ( اظهار داشنتند کنه بن3100)
شود و از مقندار زینادی از مزی  ورود به بازار بریوردار مي هاشرک 
هنای کوچنک و بنرای توعيند شنرک  وهیوبههای شرو ، از هزینه

عنو  ای ، برعالوهکنند. متوسط که کمبود سرمایه دارند جلوگيری مي
ر صنادرات کنه د هنایيشرک اشاره کردند که  (3110) 01وبيامي،
 اعمللنيبي آوردن دانن، و تجربينات  به دسن کند اادر فعاعي  مي

های کوچک و متوسط مهنم اسن  کنه درک برای شرک  هستند.
های ااتصادی کوچک و متوسنط نگاههای باز توانایيچقدر تا کنند 
یک مزی  راابتي استفاده کنند تا بتواننند در  عنوانبهتوانند ميیود 

 (.3100، 00کشتریبمانند )درات بااي رااب  بازار صا

 پيشينه پژوهش

 تننثیير" بررسنني بننه پووهشنني در ،(3130) 03سننورگلي و همکنناران
 کنه داد نشنان جینتناپرداین .  "صننایع نوآوری بر دان، مدیری 
 بنه پووهشي در ،(3131) یاو .دارد تثیير نوآوری بر دان، مدیری 

 هنایرک شن صنادرات عملکنرد بنر دان، مدیری  تثیير" بررسي
 مدیری  که داد نشان جینتاپردای .  "کوچک و متوسط ماعزی

                                                                   
6  . Christian 
7. Larimo  
8  . Knight & Cavusgil  
9  . Cassiman & Golovko 
10  . Lu & Beamish  
11  . Kshetri 

12. Sorguli et al 
13  . Khaw 
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 پووهشي( 3108) برزنيک .دارد تثیير صادرات عملکرد بر دان،

د. ننپردایت "عیصننا نوآوریمدیری  دان، بر  تثیير"به بررسي 
رسيکا و  .دارد تثیير نوآوری بر دان، مدیری  که داد نشان جینتا

بننر  نننوآوری تننثیير"ه بررسنني بنن پووهشنني( 3108) 3همکنناران

د. ننپردایت "صنایع در ااتصناد در حنال گنذرصادراتي عملکرد 
 .دارد تنثیير يبنر عملکنرد صنادرات ننوآوری که داد نشان جینتا

 تننثیير"بننه بررسنني  پووهشنني در( 3102) مننافيني ترامبيننوا و
 "هنای زیمبناوهشنرک  صنادرات عملکنرد بنر دان، مدیری 
 صادرات عملکرد بر دان، مدیری  که داد نشان جینتا. دنپردایت
بنه بررسني  پووهشي در( 3100)فونچامننو و وژونا  .دارد تثیير

در  یدينتوع یهاشنرک در  و عملکرد صنادرات نوآوری تثیير"
عملکنرد  بنر ننوآوری کنه داد نشنان جینتاپردایتند.  "کامرون
 .دارد تثیيرصادرات 

ي بننه بررسنن پووهشنني در( 0292) تیننقآهننني حيدرینه و 

آن بنر عملکننرد  تننثیيربنر صننادرات نوآوراننه و  مننؤیرعوامن  "
 بننرنوآورانننه  کننه داد نشننان جینتنناپردایتننند.  "صننادراتي
 (.0291) زادهوميننو ا فرزادهصنن. دارد تننثیير صننادرات عملکننرد

عملکننرد  یبننر رو نننوآوری تننثیير"بننه بررسنني  پووهشنني در
در  یيمنننواد غنننذا دکننننندهيتوع یهننناصنننادرات در شنننرک 

 عملکنرد بنر ننوآوری کنه داد نشنان جینتناردایتنند. پ "تهران
اشننرف حصنناری  وکریمنني علویجننه . دارد تننثیير صننادرات

هنننای اباننه فعاعينن ر"بننه بررسنني  پووهشنني در( 0291)
هنای کوچنک مدیری  دان، و عملکنرد صنادراتي در شنرک 

پردایتننند.  "و متوسننط صننادرکننده ینندمات فننني و مهندسنني
 صننادرات عملکننرد بننر منندیری  داننن، کننه داد نشننان جینتننا

بننه  پووهشنني در (0294بننراری و جمشننيدی ) .دارد تننثیير
  يدر بن يسنازمان ننوآوریدانن، بنر   یرینق، مند"بررسي 

 کننه داد نشننان جینتنناپردایتننند.  کارکنننان دانشننگاه مازننندران
 اليچلنني و ااتصنناد. دارد تننثیير نننوآوری بننرمنندیری  داننن، 

 ننوآوری دانن، و  یریمند" بنه بررسني پووهشني در( 0294)
کوچننک و متوسننط  یهنناشننرک  وکارکسننبدر عملکننرد 

 ينیو کنارآفر یفنناور ی)مورد مااععنه: مرکنز رشند و واحندها
 کننه داد نشننان جینتنناپردایتننند.  "(يبهشننت ديدانشننگاه شننه

 دهقنناني .دارد تننثیير صننادرات عملکننرد بننرمنندیری  داننن، 

نقنن، منندیری  داننن، در "بننه بررسنني  پووهشنني در( 0292)
مندیری   کنه داد نشنان جینتناپردایتنند.  "هناننوآوری سازما

 .دارد تثیير نوآوری بردان، 

                                                                   
1  . Breznika 

2  . Recica et al 
3  . Tarambiwa & Mafini 

 پژوهشکار  روش

و از نظنر  "تحقيقات کاربردی"ای  پووه، از نظر هدف از نو  
 "پيمایشني -تحقيقات توصيفي"ها، از نو  نحوه گردآوری داده

دنبال تعيي  راباه بني  مت يرهنای ن بهااس . از آنجا که محقق

 "تحقيقنات همبسنتگي"ستند، ای  پووه، از ننو  پووه، ه
 هنایشنرک نفنر از  1111اس . جامعه آماری پووه،، شام  
نفنر از  284بودنند کنه تعنداد  کوچک و متوسط استان اصفهان

 طریق فرمول کوکران و به روش تصادفي ساده انتخناب شندند
 4يتنناکوچ و نوناکننا. از پرسشنننامه منندیری  داننن، (0جنندول )
 يسنازمان ننوآوری، پرسشننامه سؤال 00شتم  بر ( که م0991)

و در نهاین  پرسشننامه  سؤال 9ه مشتم  بر ک (0292) عزیزی
کنه  (3102) پنور یريپنور و شنيعلن هاتوسعه صادرات شرک 

 اصنلي عننوان ابنزاراستفاده شده بودند، بنه سؤال 0مشتم  بر 
 گينری نظریناتانندازه استفاده شدند. مقياس هاداده گردآوری

 "مخاعفم کامالً"از بوده که  ای عيکرتپنج گزینه طيف اساسبر
بنه  دهنيشنده، نحنوه نمنره ینتم "موافقم کامالً" به و شرو 

و نحنوه  ، محاسبه شنده اسن 1تا نمره  0نيز، از نمره  سؤاتت
. بنرای ها به صنورت حضنوری بنودارسال و دریاف  پرسشنامه

ایي ارزینابي اسنتفاده گيری از سه نو  روتثیيد روایي ابزار اندازه
. روایي محتنوا 2و روایي واگرا 0، روایي همگرا1شده، روایي محتوا

گينری و هنای انندازهوسيله اطمينان از سازگاری بي  شایصبه
شود، ای  روایني توسنط نظرسننجي از ادبيات موجود ایجاد مي

گنردد کنه حاص  شد. روایي همگرا به ای  اص  بر مي استادان
ای داشنته باشنند. زه با یکدیگر همبستگي ميانههای هر ساشایص

هنای معيار روایي همگرا بودن این  اسن  کنه مينانگي  وارینان 

باشد. روایني واگنرا نينز از طرینق  1/1( بيشتر از AVE) 8یروجي
( 3جندول با همبستگي بي  مت يرهای مکنون ) AVEمقایسه جذر 

 AVEهنای انعکاسني جنذر از سنازه هرکدامسنجيده شده و برای 
هنا در مندل باشند. باید بيشتر از همبستگي آن سازه با سنایر سنازه

، 9جه  تعيي  پایایي پرسشنامه از سه معيار )ضریب آعفای کرونبنا 
( اسنتفاده شنده اسن . و بارهنای عناملي 01ضریب پاینایي مرکنب

کرونبا  تمامي مت يرها در ای  پووه،، از حداا   ضرایب آعفای
حداا  مقدار  يبيترک یيایپا بیضر در( بيشتر اس . 2/1مقدار )

هنا بنه صنورت مالنق، بنا توجنه بنه سازه یيایپابه بات ( 2/1)

                                                                   
4. Nonaka & Akochi 

5. Content Validity 
6. Convergent Validity 
7. Divergent Validity 
8. Average Variance Extracted 

9. Coefficient of Cronbach's alpha 

10. Coefficient of Composite Reliability 



 0411(، زمستان 23 ياپي، شمارة چهارم، )پهشتم سالي، شناساطالعات و دان،  یریفصلنامه مد                                                        6

. پایایي مرکب محاسبه یواهند شد گریکدیها با سازه يهمبستگ
کنند هنر طور ضمني فنر  منيآعفای کرونبا  که به بریالف

شایص وزن یکساني دارد، متکي بر بارهای عاملي حقيقي هنر 
دهند. بنابرای  معيار بهتری را برای پایایي ارائه ميسازه اس ؛ و 

دسن  آورد تنا  را بنه 2/1پایایي مرکب باید مقنداری بني، از 
(. در 0980فورنن  و ترکنر، باشند )بيانگر یبنات درونني سنازه 

طنور کامن  نتایج پایایي و روایي ابزار سنج، بنه 2و  3جدول 
 آورده شده اس .

 
گيریایي ابزار اندازهروایي همگرا و پای. 1جدول 

 25/0زن  55/0 مرد جنسیت

 01/1ارشد و باتتر  11/1عيسان   21/1دیپلم  مدرک

 س 
 ؛21از کمتر 
21/1 

 ؛11 ياع 21بي  
01/1 

 ؛11از باتتر 
1/1 

 گيریاندازهروایي همگرا و پایایي ابزار . 2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش

 

(AVE) 

 ضريب بارهای عاملی

 پايايی مرکب

 پايايی ضريب

 کرونباخ آلفای
  tآزمون  ضریب مسير 

 23/1 81/1 - - 80/1 دانش تيريمد

 84/1 91/1 - - 84/1 نوآوری

 24/1 83/1 - - 82/1 صادرات عملکرد

 

 ماتری  همبستگي و بررسي روایي واگرا .3جدول 

 تيريمد متغیر

 دانش

 عملکرد نوآوری

 صادرات 

 جذر
(AVE) 

 92/1   88/1 دانش مديريت

 93/1  90/1 89/1 نوآوری

 90/1 92/1 93/1 90/1 صادرات عملکرد

 
هنای براساس مااعب عنوان شنده و نتنایج حاصنله از یروجني

این   دهندهنشان 2و  3در جداول  اسمارت پي.ال.اس افزارنرم
گيری از روایني )محتنوا، همگنرا، واگنرا( و ابزار اندازه اس  که،

ایي مرکب، ضریب آعفای کرونبا (، پایایي )بار عاملي، ضریب پای
 مناسب بریوردار هستند.

  

 هایافته
اسن .  شنده استفاده يجزئاز روش حداا  مربعات  پووه،در ای  

سنازی معادعنه سازی معادعه سایتاری اس . مندلروشي برای مدل
، ای  دروااعهای مسير یا علّي اس . سایتاری تنها ابزار تحلي  مدل

ها را بنه ، که شایصيهای اصلتحلي  مؤعفه اس  از يروش ترکيب
کند و تحلي  مسنير کنه امکنان ایجناد نهفته مرتبط مي یمت يرها

                                                                   
1. Smart Pls 

سازد. برآورد پارامترهایي که سيستمي از مت يرهای نهفته را فراهم مي
هننا هسننتند و روابننط مسننير، بننا اسننتفاده از شننایص دهندهنشننان
. در این  روش، گيردهای حداا  مربعات معموعي صورت ميتکنيک

ها را مشخص کند. پووهشگر باید ابتدا سایتار مدل و روابط شایص
در  اس . اسمارت پي. ال. اس افزار مورد استفاده در ای  پووه،نرم

 آورده شده اس . هاآنافزار و تحلي  های حاص  از نرمادامه یروجي
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 ضرایب مسير مدل. 2نمودار 

 

 
 Tنتایج آزمون . 3نمودار 

 

دار بودن ایر مت يرها را ( یا معنيT-Value) tاب  ذکر اس  ارزش ا
باشد یعنني، اینر  90/0بيشتر از  Tاگر مقدار  .دهندبر هم نشان مي

ایر باشد  -90/0تا  +90/0دار اس . اگر بي  میب  وجود دارد و معني
باشد یعني ایر منفي  - 90/0از  تراگر کوچکوجود ندارد و  یمعنادار

باشد  0/1همچني  ضرایب مسير اگر باتی  و معنادار اس  يوعدارد 
ميان دو مت ير وجود دارد، اگنر بني   بدی  معناس  که ارتباطي اوی

باشند ارتبا  ضعيفي  2/1باشند ارتبا  متوسط و اگر زیر  0/1تا  2/1

آمده از تحقيق ميداني در  به دس های داده .(3112چي ، دارد )وجود 
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( 1( و )4د و ماابق نمودارهای )شاجرا  مارت پي. ال. اس.اسافزار نرم
 درواانعآمند تحلين  هرینک از روابنط کنه  بنه دسن نتایج فوق 

باشد به صورت مفيد و مختصر مي وه،وپهای فرضيه دهندهنشان
 نشان داده شده اس . 4در جدول 

 

 یالصه نتایج حاص  از آزمون فرضيات .4جدول 

 تأثیرمیزان  سطح معناداری Tش آزمون ارز ضريب مسیر متغیرها

 متوسط معناداری 941/20 118/1 نوآوری مدیری  دان، و

 متوسط معنادار 391/01 212/1 صادرات عملکرد و نوآوری

 ضعيف معنادار 411/1 082/1 ملکرد صادراتع مدیری  دان، و

 
که بر پایه نتایج حاصن  از آزمنون فرضنيات  فوقبه جدول  با توجه
توان عنوان کرد که: نتيجه حاص  از آمده اس  مي به دس  پووه،

 Tمقندار  و 118/1آزمون فرضيه اول با توجنه بنه ضنریب مسنير 
متوسط و  تثیير نوآوریمدیری  دان، بر دهد که ، نشان مي941/20

 Tو مقدار  212/1در آزمون فرضيه دوم با ضریب مسير  .دارد معنادار
 تثیير بر عملکرد صادرات نوآوری، ای  نتيجه حاص  شد که 391/01

دارد. نتایج حاص  از آزمون فرضيه سوم با ضنریب  متوسطمعنادار و 
مدیری  دان، ، گواه بر ای  دارد که T 411/1و مقدار  082/1مسير 

 ميزان بررسي دارد. برای ضعيفمعنادار و  تثیير بر عملکرد صادرات

 تا اس  تزم بستهوا بر مستق  مت يرهای غيرمستقيم و تثیير مستقيم
 مندل یزادرون مت يرهای برای غيرمستقيم و مستقيم ک ، ایرات

 (.1شود )جدول  ارائه
 

 تفکيک ایرات ک ، مستقيم و غيرمستقيم .5جدول 
 ایرات ک  ایرات غيرمستقيم ایرات مستقيم روابط

 118/1 ---- 118/1 نوآوریو  مدیری  دان،

 212/1 ---- 212/1 صادرات عملکرد و  نوآوری

 082/1 ---- 082/1 عملکرد صادرات دان، مدیری 

 020/1 020/1 ---- مدیری  دان، بر عملکرد صادرات تثیيرگذاریدر  نق، ميانجي نوآوری

 
که به بررسي ضرایب مسنير )اینرات  2بریالف جدول  1در جدول 

مستقيم( پردایته شد، به بررسي نق، مت يرهای ميانجيگر پردایتنه 
نقشن، را  يدرستبه، اادر هستند تا نوآوری کهشد  شده و مشخص

اجرا کند. آزمون سوب  مت ير ميانجي نيز گویای ای  وااعي  اس  که 
گری کنند، چرا را ميانجي 08/2توانند به ترتيب به مقادیر مينوآوری 

 ،90/0از  ( تس  سوب  اگنر0290که طبق گفته داوری و رضازاده، )
 0اینر واف یواهد شد تثیيدنق، ميانجي  91/1 احتمالبهبيشتر باشد 
نشان داد که شدت  کندمت يرهای ميانجيگر رو بررسي مي که شدت
ای  مت يرهنای  جزئيباشد و گویای نق، ( مي40/1، )نوآوریمت ير 

( 3103) 3و همکناران پرفسور هایرميانجي اس ، چرا که طبق گفته 
اینننر واف در یکننني از سنننه حنننال در یکننني از سنننه حاعننن  

 بننننننننندون اینننننننننر مينننننننننانجي؛

؛ جزئنننيدارای اینننر مينننانجي 

 گيرد.دارای ميانجي کام ؛ ارار مي 

                                                                   
1. VAF Variance Accounted For 

2. Hair et al 

 برازش مدل
هنای معنادتت سنایتاری مرتبط به بخ، کلي مدل GOF2معيار
طوری که ( معرفي شد. 3114) 4توسط تننهاوس و همکاران و اس 

قنادیر اشنتراکي هنر نشانگر ميانگي  م 

-سازه R Squaresنيز مقدار ميانگي  مقادیر   باشد وسازه مي

( سنه مقندار 3119، )1زای مدل اس . وتزع  و همکارانهای درون
مقادیر ضعيف، متوسط و اوی برای  عنوانبهرا  1020و  1031، 1010

GOF ارينمقندار معانند. معرفني کنرده GOF  و از  09/1معنادل
 پووه، اس . يمدل کل یکه نشانگر برازش او باشديم شتريب20/1

                                                                   
3. Goodness of fit 

4. Tenenhaus et al 

5. Wetzles et al 
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 GOFنتایج برازش کلي مدل با معيار . 6جدول 
GOF Communality  زادرون یرهایمتغ 

GOF = 

= 
0.69 

 مدیری  دان، ---- 23/1

 نوآوری  02/1 84/1

 عملکرد صادرات 00/1 24/1

 

 گيريبحث و نتيجه
 تنثیير ن ينتنحنلکه گفته شد هدف از ای  پووه،،  رطوهمان
بنر نق،  تثکيددانن، بنر عمنلنکننرد صنادرات بنا  ن یریمند
 .بود نوآوری يانجيم

 ننوآوریدان، بر   یریمدنشان داد که  فرضیه اولنتایج 

و همکاران  يسورگل آمده از به دس ای  یافته با نتایج . دارد تثیير
 يدهقنان (،0294، براری و جمشيدی )(3108) برزنيک(، 3130)
 شنهرک در فعال یهاشرک به مدیران همسویي دارد.  (0292)

 تزم ماعي منابع تثمي فکر شود که به توصيه مي اصفهان يصنعت
 و اهنداف با مرتبط و مناسب مدیری  دان، یريارگیبک  جه 
باشند.  اصفهان استان متوسط و کوچک یهاشرک  یهافعاعي 

 و نقن، بنه نسب  مسئوتن دیدگاه و نگرش ت ييره همچني  ب
 توجه شود. ،دان مدیری  فرآیند در نوآوری جایگاه

عملکرد بر  نوآوریکه  حاکي از آن اس  دومفرضیه  جینتا

، (3108) و همکاران کايرسیافته با نتایج  که دارد تثیيرصادرات 
 و( 0292) قینتآهني و  هیدريح و( 3100فونچامننو و وژونا )
بننه منندیران مشننابه  دارد.  ،(0291)زاده صننفرزاده و ايننوم

شنود توصنيه مني اصفهان يصنعت شهرک در فعال یهاشرک 
عقب نماندن از اافله ت ييرات سریع حاص  از دان، روز  منظوربه
 هر موضوعي که نياز به دان، ي درتح  بررس هایشرک  ا،يدن

  همچننيم؛ نسب  به آمنوزش در واحند ینود ااندا حتماًدارند 
 -یکسنان طوربنه -دسترسي مشترک به اطالعات بنرای همنه

باشد؛ تا کارکنان از ت ييرات در اواني  یود اطال  پيدا  ریپذامکان
 کار باعی بهبود عملکرد صادرات یواهد شد.  یا چراکهکنند 

نيز گوینای این  وااعين  اسن  کنه  فرضیه سومنتایج  

بنا  جنهينت  یاکه  دارد تثیيردان، بر عملکرد صادرات   یریمد
 (3102) ترامبيوا و مافيني(، 3131یاو )آمده توسط  به دس  جینتا
 ، اليچلني و ااتصناد(0291اشرف حصاری )و کریمي علویجه  و
 شهرک در فعال یهاشرک به مدیران مشابه  دارد.  در( 0294)

 یيهااس يس یاجرا قیطر از کهشود توصيه مي اصفهان يصنعت
 و کنار  يحن در و مستمر آموزش و امکانات و نابعم جيبس مانند
 جهن  کارکننان بنه دیجد یهامهارتدان، و  انتقال  يچنهم
 گردنند، کارکنان دان، ساح یارتقا موجب يسازمان امور انجام
  نوآوری توسعه منظوربه دان، کسب یهابرنامه به توجه  يهمچن

 دانن، سناسبرا دینجد دان، جادیا منظوربه یيهابرنامه ارائه و
 و یندمات جبنران و عملکنرد يابینارز. شنوديم هيتوص موجود
 تثیير قیطر از عملکرد ،یافزا و یيجابجا کاه، تعهد، ،یافزا
-يمن دان،  یریمد یارتقا باعی کارکنان زشيانگ و توسعه بر
 .دشو

در  ننوآورینيز مشخص کنرد کنه  فرضیه چهارمنتایج 

 مينانجي را نق،ت دان، بر عملکرد صادرا  یریمد تثیيرگذاری
 اصنفهان يصننعت شهرک در فعال یهاشرک به مدیران  .دارد

 صنادرات، عملکرد  یتقو و بردن بات جه  کهشود توصيه مي
 بنر را اصنفهان اسنتان متوسنط و کوچک یهاشرک  امکانات
 ضنم  آمنوزش یهنادوره و داده ارتقنا روز یهایفناور اساس
 عملکرد که يکارکنان  ينهمچ. کنند برگزار کارکنان یبرا یدم 
 به نسب  را یود کارمندان  يهمچن. کنند قیتشو را دارند يیوب

 کام  يآگاه با کارمندان که دهند يآگاه شرک  اهداف و مقاصد
 .باشنند پاسنخگو یود یها يفعاع ةنيدرزم یرييت  هر به نسب 
 د،ینجد دانن، جنادیا به هاسازمان که شوديم هيتوص  يهمچن
 یندمات توسنعه منظوربنه دان، کسب و یرمشت دان، کسب
 داشنته یاوهیو توجه دان، و منابع انوا  یسازکپارچهی و دیجد

 زينن يسنازمان دان، ،یپات و انتقال مسئله به  يهمچن. باشند
 مین  دیجد مشکالت ح  منظوربه دان، از استفاده. کنند توجه
 یشنرکا انينم در دانن، عینتوز سنازمان، ک  در دان، عیتوز
 آن  يتسه و دان، اشتراک یبرا پاداش استاندارد نظام ،یارتج

 .شوديم شنهاديپ زين

 معنادتت مندل از حاصن  نتنایج بنه عناین  با و پایان در
 تنوانمني را پووه،، مفهومي که مدل گف  توانمي سایتاری

 بنرای مبننایي و راهنمنا توانندمني کنه تجربني مندل عنوانبه
اعبته  .گرف  نظر در گيرد، رارا آینده عملي و علمي هایپووه،

محدودیتي که پووهشگران  ،با توجه به نتایج گفته شده در فوق
در ای  پووه، با آن روبرو بودند آن اس  که کارکنان از تنرس 

ایرسویي بر وضع یدمتي و حقنوق  سؤاتتاینکه مبادا پاسخ به 
 کاراننهمحافظهرا با دید  سؤاتتداشته باشد، ممک  اس   هاآن
 سخ داده باشند.پا
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