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 چکیده:

قادر  گریو نا مطمئن است که آنها د ایپو ده،یچیپ یشرکت ها به حد یاعد کسب و کار براو قو یطیمح طیامروزه شرا

بلند مدت  یمعدود در سازمان، دوام و بقا یعده ا تیاتکاء به خالق ایساختارها، روشها و  رییهمچون: تغ یبا اقدامات ستندین

 شیکنند. گرا نهیرا در شرکت خود نهاد ینیه کارآفرب شیکنند تا گرا ایمه را یطیشرا دیکنند. شرکت ها با نیخود را تضم

شود؛ اما  یمورد توجه قرار گرفته که باعث بهبود عملکرد سازمان ها م یادیز شمندانیو اند نیمحقق یاز سو ینیبه کارآفر

به چشم  یافغانستان یهادر شرکت  نیبر اساس اطالعات محقق یارتباط نیچن یبررس یبرا یمنظم و تجرب قاتیتحق

 نهیهز یرهبر یانجیبر عملکرد با نقش م ینیبه کارآفر شیگرا ریتاث یراستا پژوهش حاضر با هدف بررس نی. در اخوردیمن

داشته  یشرکت ها کمک کند که عملکرد بهتر نیافغانستان انجام شده است تا به ا یالملل نیحمل و نقل ب یدر شرکت ها

و  یسب و کار ها به کشور کمک کنند. مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردک نیبهبود عملکرد ا قیطرباشند و گام باالتر از 

 یصور ییاست. روا دهیگرد یپرسشنامه جمع آور قیاز طر قیتحق یبوده و داده ها یشیمایپ -یفیبه لحاظ روش توص

افغانستان مورد  یلالمل نیحمل و نقل ب خبرهاز کارشناسان  یو تعداد تیریمد دیپرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات اسات

 یآلفا بیقرار گرفته است. ضر یمورد بررس یدییو تا یاکتشاف یعامل لیتحل قیاز طر زیسازه ن ییقرار گرفت و روا یبررس

 یها روشداده ها با استفاده از  یآمار لیقرار داد. تحل دییآن را مورد تا ییایپا رهایهمه متغ یبرا 7.0کرونباخ بزرگتر از 

 لیو تحل هیمورد تجز "AMOS"و  "SPSS18"شده، توسط نرم افزار  لیچندگانه تعد سونیه و رگرساد یخط ونیرگرس

مورد  یو عملکرد سازمان ها ینیبه کارآفر شیگرا نیشده نشان داد ب یجمع آور یداده ها لیو تحل هیقرار گرفت. تجز

 وجود دارد. یدار یمطالعه رابطه مثبت و معن

 یالملل نیحمل و نقل ب یعملکرد و شرکت ها نه،یهز یرهبر ،ینیبه کارآفر شیگراکلمات کلیدی: 
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 مقدمه   .1

عوامل  یاریو بس ثباتیو ب داریناپا طیمح ،یفناور عیمتقابل، توسعه سر یهایوابستگ شیامروز، افزا یرقابت یایدر دن

در بازار،  دیرقابت شد انیه جر. درواقع با توجه ب]1[ شوند نیخود کارآفر تیها جهت موفقباعث شده تا سازمان گرید

امروز  یهاشده است. شرکتدر نظر گرفته یهر شرکت یضرورت برا کیعنوان به یو نوآور یو گسترش فناور یسازیجهان

توسعه محصوالت و خدمات در  د،یجد یهااز فرصت یبرداربه بهره ازین ،یرقابت تیبازار و حفظ مز تیبه موفق دنیرس یبرا

. ]2[است  ینیتوجه به موضوع کارآفر شودیمحساس  اریامروز بس طیکه در شرا یاز موضوعات یکی نینابرابازار دارند؛ ب

به آن مبذول داشته  یتوسعه توجه جدو درحال افتهیتوسعه یاز کشورها یاریاست که بس یمهم اریبس یمقوله ینیکارآفر

در  یریگدر سازمان است که بدون شک سهم چشم ینیکارآفر ،ینیکارآفر یاصل یهااز شاخه یکی ان،یم نی. در ادارندیو م

مورداستفاده قرارگرفته  یسازمان ینیکارآفر لیوتحلهیکه در تجز یمفهوم نیترجیو را ]3[ ها داردسازمان یو تعال قیتوف

به  نانهیکارآفر شیدر مورد گرا کنند،یم تیفعال ینیکه در حوزه کارآفر یپژوهشگران .]4[ است ینیبه کارآفر شیاست، گرا

نشان  نانه،یکارآفر شی. گراشودیم فیها منجر به عملکرد ضعکم در سازمان نانهیکارآفر شیکه گرا انددهیرس جهینت نیا

 قیاز طر یرقابت تین تمرکز بر کسب مزیها و همچناز آن یبردارتازه و بهره یهافرصت بیبنگاه در تعق لیدهند تما

به  شیگرا ریاخ یها. در سال]5[است  یشگامیبر پ ینوآورانه و بروز رفتارهای مبتن کردیروگرفتن  شیدر پ ،یریپذسکیر

به  یبر عملکرد سازمان نانهیکارآفر یهایاستراتژ جادیا ندیفرا ریرا باهدف درک تأث یاریبس یو تجرب یتوجه نظر ینیکارآفر

 .]6[داده است  خود اختصاص
ندارند و  یمناسب تیها چندان وضعشرکت نیکه ا دهدینستان نشان مونقل افغاحمل یهاعملکرد شرکت یبررس

به  شیها را فراهم آورد گرابهبود عملکرد آن نهیزم تواندیکه م ی. ازجمله عواملباشندیسود اندک م یمعموالً دارا

و  یدر بازار با رقبا داخل توانندیقرار دهند م شیمالک کار خو ار ینیها، کارآفرشرکت رانیمد کهیاست. درصورت ینیکارآفر

 یهایتوجه به استراتژ قیاز طر توانندیها منسبت به قبل داشته باشند. سازمان یرقابت کنند و عملکرد بهتر یخارج

ها به سازمان نیدر ا ینیبا عدم استفاده از کارآفر ابند،یاز عملکرد دست  یبه مطلوب نهیهز یرهبر نیو همچن ینیکارآفر

 طیمح راتییخود را با تغ توانندیها نمموجود در بازار سازمان یرقابت طیکه در شرا شودیتوجه نم انیشترم یازهایسطوح ن

ها از سازمان نی. همچنشودیسازمان م فیباعث عملکرد ضع تیداده و درنهاخود را ازدست یمشتر نیهماهنگ کنند بنابرا

 شید عملکرد خود را ارتقا داده و ضمن حفظ سهم بازار خوموجو یدر بازار رقابت توانندیم زین نهیهز یرهبر قیطر

بر عملکرد  ینیبه کارآفر شیگرا ریتاث یمطالعه بررس نیاساس هدف ا نی. بر ادیجذب نما زیرا ن یشتریب انیمشتر

 است. نهیهز یبرره یانجیافغانستان با در نظر گرفتن نقش م یالمللنیونقل بحمل یهاشرکت

مخترعان و  نان،یاست که در ذهن کارآفر یاو خالقانه یکاربرد دهیفناورانه، ا یهاشرفتیامروزه موتور محرک پ

است  ینیبه بار نشسته و آغازگر مفهوم کارآفر دیوکار جدها در قالب کسبآن یجد یریگیو با پ ردیگیمبتکران شکل م

 یثروت مل شیو افزا دیمشاغل جد ادجیا یبرا یکشورهاست، راه یتوسعه اقتصاد حرکم یروین ینیدرواقع کارآفر ]0[

 .]8[ است

ها ها نامشخص بوده و شرکتشرکت ندهیو چرخه عمر کوتاه محصوالت و خدمات، منافع آ عیسر راتییپر از تغ طیمح در

 تیتداوم مز یعالوه براخود باشند. به اتیسود حاصل از عمل شیافزا یبرا دیجد یهاطور مداوم به دنبال فرصتبه دیبا

 راتییقادر باشند تغ دیبازار بوده و با یازهاین یبهتر پاسخگو شانیبا رقبا سهیدر مقا دیبا شتریمنافع ب جادیو ا داریپا یترقاب
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 یطیشرا نیخود فراهم کنند در چن انیمشتر یارزش را برا نیبهتر کهیطوربه ندینما ینیبشیپ یدرستبازار را به

 .]0[ شوندیم ندمصورت مداوم بهرهبه یاز نوآور کنندیاذ مرا اتخ ینیبه کارآفر شیکه گرا ییهاشرکت

به  یاعتمادیحس ب د،یرقبای جد شیافزا یعنی یاساس ازیاز سه ن زین ینیبه کارآفر شیوجود استراتژی گرا ضرورت

 ان،یم نیگرفته و در امستقل نشأت ینیها به کارآفرکاری و اقدام آن روهایین نیو خروج بهتر یسنت تیریمد یهاوهیش

ها دائمًا در حال شرکت طیمح .]5[ داشته است رییچشمگ شیافزا شرفتهیپ یو ارتباط یاطالعات یهایگسترش فناور

بازار را در معرض خطر قرار داده است. در مواجهه با  ینیبشیپ تیو کمبود منابع، ثبات و قابل یاست. توسعه تکنولوژ رییتغ

 جادیا یبرا ییهاقرار داده و فعاالنه به دنبال روش یرا موردبازنگر شانیهاتیالفع دیکوچک با یهاشرکت د،یرقابت شد

گفت  توانیم یطورکل. به]9[باشند  شتریب یریپذخود و نشان دادن رقابت ینوآور ت،یظرف شیافزا ،یریپذانعطاف

 یمهم اریصوالت و عوامل بسو چرخه عمر فشرده مح کیتکنولوژ عیسر راتییتغ نیامروز همچن یشدت رقابتبه یهاطیمح

را  دیها بتوانند محصوالت جدشرکت شودیبودن باعث م ترعیکند چراکه سر دایپ یاریبس تیاهم یهستند که سرعت نوآور

نفر محصوالت خود را وارد بازار  نیعنوان اولها بتوانند بهوجود دارد که آن یشتریاحتمال ب بیترت نیتوسعه دهند و بد

 .]17[ ابندیدست  تیبه موفق جهیبودن استفاده کنند و درنت شرویپ یایکنند و از مزا

هم در حد  اینشده و مطالعات انجام نهیزم نیها در افغانستان در اعوامل در بهبود عملکرد سازمان نیا تیاهم رغمیعل

هم  هانامهانیستجو پاج یبرا یجامع ستمینشده و متأسفانه سبه مقاله و چاپ لیاست که تبد یدانشگاه یهانامهانیپا

منظم و  قاتیوجود دارد و تحق یقاتیخأل تحق کی نهیزم نیو درواقع در ا ستاندک ا اریبس قاتیتحق نیوجود ندارد بنابرا

 یو از طرف دهیغفلت ورز اریعوامل بس نیاز ا رانیمد گریدیعبارتاست. به ازیادعا ن نیو اثبات ا ترقیدرک عم یبرا یتجرب

و بازار  ینیبه کارآفر شیاست که گرا یدر حال نیا کنندیم تیشکا انشانیمشتر یو عدم وفادار ادیز ید رقبااز وجو وستهیپ

 .و عملکرد بهتر فراهم سازد طیمح تیریمد یرا برا یسازمان تیظرف تواندیم

 تین نین با اآنا ینیبه کارآفر شیجهت بهبود عملکرد و گرا رانیمد یبرا یریمطالعه در نشان دادن مس نیا تیاهم

 خود را بهبود بخشند. یکار یهاکه حوزه

 

 

 . مبانی نظری2

 .شودیپرداخته م نهیهز یعملکرد و رهبر ،ینیبه کارآفر شیچون گرا قیتحق ینظر یمرور مبانبخش به نیدر ا

 

 :ینیبه کارآفر شیگرا.1. 2

فراهم  نانهیو اقدامات کارآفر ماتیتصم یبرا طیاست که شرا ییو الگوها هااستیدهنده سنشان نانهیکارآفر شیگرا

 رانیگ میشود که تصم ستهینگر نانهیراهبرد کارآفر نییتع یندهایاز منظر فرا تواندیم نانهیکارآفر شیگرا نیبنابرا کند؛یم

از  یکی. کنندی( رقابت استفاده می)ها تیانداز و خلق مزاز چشم تیحما ،یوضع هدف سازمان یاز آن برا یدیکل

 نیاست. بر اساس ا ینیبه کارآفر شیگرا دهد،یم وندیسازمان پ یهایرا به استراتژ ینیکارآفر ندیکه فرا یمهم یهادگاهید

که سازمان فعال است،  ی. زمانردیقرار گ نیکارآفر ایکار تا فعال محافظه ایاز منفعل  ،یفیدر ط تواندیهر سازمان م دگاه،ید

با  سهیو در مقا ردیگیرا در نظر م یریپذسکیر زیو ن شتازیی، ابتکار عمل و پنوآوری اش،یسازمان یهایدر استراتژ

( معتقد است 1983)  لری. مکندیها ماز فرصت یبردارو بهره یابیارز ،ییبر شناسا شترییب دیمنفعل، تأک یهاسازمان

و  یریپذسکیری در بازار و محصول، رنوآو رینظ ییهایژگیدارند، دارای و ینیبه کارآفر شیکه استراتژی گرا ییهاسازمان
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 دینمایم فاءیا یرقابت طیسازمان در مح کیاستراتژ گاهیرا در کسب جا یامر، نقش اصل نیکه ا باشندیابتکار عمل م

را اتخاذ نموده  ینیکارآفر یهاتیشرکت فعال کی این است که آیدر درک ا یدیمفهوم کل کی ینیکارآفر شیگرا یطورکلبه

نظران متفاوت است اما در نظر صاحباست که تعداد آن ازنقطه ییهاابعاد و شاخص یدارا نانهیکارآفر شی. گرا]5[ ر؟یخ ای

 کهیطوراست به دهیحاصل گرد شدهییناساو دس ش نیالمپک یابعاد که از سو نیدر خصوص ا یاجماع نسب ریاخ انیسال

 ندینمایاستفاده م لریو م نیو اسلو نیکو یبعدسه ایو دس  نیپکالم یپنج بعد نانهیکارآفر شیاز ابعاد گرا قاتیاکثر تحق

 :که شامل

 .]11[ (ییجو)رقابت یو تهاجم رقابت یشگامیپ ،یریپذسکینوآورانه داشتن، ر کردیرو ،یطلباستقالل

 

 یطلباستقالل. 1. 1. 2

و تداوم آن تا مرحله تکامل است.  اندازچشم ای شهیاند کیطرح  یبرا میت ایمستقل فرد  تیاز استقالل، فعال منظور

 یها دارد. در بافت زمانآن یو اجرا دهیا جادیها در اگروه ایمستقل افراد و  یهاتیاشاره به فعال ،یطلباستقالل ،یطورکلبه

 .ردیپذیصورت م یآور سازمانخفقان یهاتیدور از محدودکه به گرددیاطالق م یتیواژه به فعال نیا

انداز،  چشمکی رشیپذ ایآوردن  دیباهدف پد میت ایفرد  کی یو اقدام مستقل از سو تیعنوان فعالهب یطلباستقالل

به  ازیاز ن ییافراد با سطح باال یطورکلاست. به شدهفیکامل شدن تعر ییوکار و انجام آن تا مراحل نهاکسب کی ای دهیا

به  یتوجهیکنند که ممکن است به ب یریگمیتصم ییتنهابه صورت مستقل انجام وکار را به دهندیم حیترج یطلباستقالل

 .]12[ منجر شود گرانید یهادگاهینظرات و د

 

 ینوآور. 2. 1. 2

 بی)تخر ندیفرا کیعنوان به یکرد، در آن مفهوم نوآور یمعرف  تریبار شومپ نیرا اول ینیکارآفر ندیدر فرا ینوآور

 یتمرکز کرده بود. درواقع نوآور دیخدمات جد ایکاال و  یبا توجه به معرفثروت و ارزش  جادیشد که بر ا فیخالق( توص

 جادیثروت و ارزش ا دیخدمات جد ایمحصوالت  یموجود و با معرف ازاردر ب یساختارشکن قیاست که در آن از طر یندیفرا

 .]12[ دهدیرا م دیجد یاهاجازه رشد بنگاه جهیو درنت شودیم دیجد یهاکه باعث حرکت منابع به سمت بنگاه شودیم

بعد توسعه و  نی. اگرددیها برمو خالقانه در مواجهه با چالش عیبد یهاحلبه نبال نمودن راه ینیدر کارآفر ینوآور

. ردیگیرا دربر م یسازمان فیانجام وظا یبرا دیجد یهایو تکنولوژ یتیریمد یهاکیمحصوالت و خدمات و تکن شبردیپ

نموده است ازجمله ساخت محصوالت  ییشناسا یرا در کنار بهبود تکنولوژ یاز نوآور یل متنوع( اشکا1934) تریشومپ

 یسازیتجار دیجد یهابا روش دیتول دیروش جد ی(، معرفدیمحصوالت موجود )محصول جد تیفیبهبود در ک ای دیجد

 یهانهاده گرید ایمواد خام و  د،یبع جد(، توسعه منادیجد ی)بازارها دیبازار جد یها(، فضاها و فرصتدیجد ندیکاال )فرا

ابزار  ینوآور کهییازآنجا. ]13[ (یسازمان یهای)نوآور یصنعت یهااز سازمان یدی( و اشکال جددی)مواد. منابع جد دیجد

از  یعنوان عنصر مهمبه ینمود، نوآور افتیشرکت را در یرو شیپ دیجد یهافرصت توانیآن م قیاست از طر یمهم

جاافتاده متفاوت است درواقع نوآورانه بودن، همان  یهایو فناور هاتیرفتار از فعال نی. اکنندیم یتلق نانهیرارآفک کردیرو

 .]14[است  ینوآور یریکارگبه ندیفرآ

 

 یریپذسکیر. 3. 1. 2
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 عیرس یو در رابطه با جستجو شودیمحسوب م یسازماندرون ینیمهم کارآفر اریاز ابعاد بس یکی یریپذسکیر

ها ها و تجربه کردن آنفرصت یجستجو یجسارت برا قتی. در حقباشدیمنابع و اقدامات جسورانه م یریکارگها، بهفرصت

معناست که سازمان بدون در نظر  نیبه ا یریپذسکی. ر]14[رد یمدنظر قرار گ نیسازمان کارآفر یژگیعنوان وبه تواندیم

و ناشناخته  دیجد یو وارد بازارها رودیم ینیکارآفر یهات، به دنبال فرصتاس رممکنیغ ایمنابع ممکن  نکهیگرفتن ا

از  تیبه حما لیاشاره به تما یریپذسکی. در سطح بنگاه، رکندینامشخص م جیبه نتا یگذارهیو اقدام به سرما شودیم

و  جادیبر ا یتوجهاثر قابل یدارا که ینیکارآفر یژگیو کیعنوان را به سکیبا بازده نامشخص دارد. مطالعات ر ییهاپروژه

 .]12[اند شناخته باشدیم یو نوآور یانتشار فناور

 

 

 

 یشگامیپ. 4. 1. 2

های موجود در بازار، به دنبال کردن نسبت به فرصت یقدمشیپ قیها چگونه از طرموضوع اشاره دارد که بنگاه نیا به

ارائه محصوالت  یانداز بودن که در پچشم یرصت بودن و به دنبال نوعبه دنبال ف یعنی یسهم بازار هستند. به عبارت شیافزا

 یدهشکل زیو ن رییتغ جادیتقاضای بازار با ا ینیبشیپ نیاست و همچن زاربا ازهاییاست که در رأس ن دییو خدمات جد

 .]15[ طیمح

 یجستجو قیاز طر یتآ یازهایالعمل نسبت به نو عکس ینیبشیشده در پ یگذارهدف یندهایبه فرآ یشگامیپ

 یزیرهیسازمان به پا لیبه تما یشگامیپ نیبنابرا گردد؛یدر رقابت برم دیجد یمحصوالت و برندها یمعرف د،یجد یهافرصت

که با  کندیرا مطرح م ییرو به جلو دگاهید کیوان  گرددیبرم شودیالعمل رقبا مکه موجب عکس یاقدامات ابتکار

 دیجد یهایتا محصوالت، خدمات و تکنولوژ کندیتالش م شگامیسازمان پ کی. ]11[ باشدیم نوآورانه همراه یهاتیفعال

در جهت اقامه  دیجد ای رمعمولیغ یهاراه عاالنهف یتوسط جستجو ،یشگامیپ نی؛ بنابرا]16[کند  یرا جلوتر از رقبا معرف

 .]10[ شده استمشخص ،یبه اهداف سازمان یابیو دست یمنظور باروربه ینیکردن مفهوم کارآفر

 

 یتهاجم رقابت. 5. 1. 2

اشاره دارد درواقع،  زیآمتیحل موفقبه راه دهیرس یرقبا برا دنیبه چالش کش یها برابنگاه لیبه تما یتهاجم رقابت

 .]12[عمل کنند و پاسخگو باشند  داتیها در مقابل تهدموضوع دارد که چگونه بنگاه نیاشاره به ا یمفهوم رقابت تهاجم

 یشدت یصنعت رقبا است. رقابت تهاجم فیدر عملکرد و تضع یشرویپ یشرکت برا یهاتالشمعرف شدت  یرقابت تهاجم

 نیبه ا ی. رقابت تهاجم]18[افتد  شیاز رقبا پ کندیشرکت رقابت را انتخاب کرده و تالش م کیکه  دهدیرا نشان م

بازار وجود دارند واکنش نشان  طیکه در مح ییو تقاضاها یابتها چگونه نسبت به روندهای رقموضوع اشاره دارد که شرکت

 .]19[ بخشندیداده و عملکرد خود را بهبود م

 

 رهبری هزینه. 2. 2

ای است برای دستیابی به پیشرو بودن کلی در هزینه از متداول شده شیوه 1907استراتژی رهبری هزینه که از سال 

ها از طریق زم تدارک تجهیزات کارآمد، تالش فراوان برای کاهش هزینهطریق یک سری راهکارهای عملکردی که مستل

باشد. هزینه پایین سازمان در قیاس با سایر های جاری و کاهش هزینه به حداقل میتجربه، کنترل شدید مخارج و هزینه
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ها را نادیده یگر حوزهتوان کیفیت خدمات و درقبا فاکتوری است که باید در کل استراتژی محور قرار گیرد، گرچه نمی

 .]27[ گرفت

 و زمان تیفیک یعنی رقابت ابعاد ریسا با مؤلفه نیا تعادل جادیاست ا رقابت در مهم ابعاد از کی شدهتمام متیق

 عبارت نهیت هزیریمد .است هاآن ترینمهم ازجمله شدهتمام متینه قیهز تیریمد است آن بر تیریمد اعمال مستلزم

 بهای هاهزینه کاهش مستمر و کنترل با همراه انیمشتر تمندییرضا برای تأمین تیریمد که یاماتاقد مجموعه از است

. 2، تیفعال بر یابیهزینه .1: از اندعبارت نهیهز تیریمد ابزارهای ازجمله دهدانجام می ابزارها کاربست با شدهتمام

 ایدوره نویدبخش آغاز رقابت شدن فشرده و تجارت گسترش. کیفیت یابیهزینه .4، زنیکا یابیهزینه .3، هدف یابیهزینه

 یمحصوالت از رقبا شیپ که است یشرکت برنده یطیمح نیچن در که استی جهان و یداخل تجارت اتیح در دیجد

 ارییبس اتیح امروزه کندفا مییا یاتیح نقش نهیهز تیریمد طیمح نیا در. دیعرضه نما ترپایین متیق و برتر باکیفیت

 طول تمام در هاهزینه بر کاهش که است وابسته نهیهز تیریمد ستمیس دقت شیدر افزا آنان ییتوانا به هارکتش از

 د.ینما فایا را یاتیح نقش نیا تواندمی خوبیبه نهیهز رهبری است. استراتژی متمرکز ره ارزشیزنج و دیتول ندیفرا

تولیدکننده  ترینارزاناستراتژی رسیدن به موقعیت هدف این  رهبری قیمت در بازار آشناترین استراتژی است.

بنگاه به مواد اولیه یا تکنولوژی تولید پیشرو دسترسی  کههنگامیمحصول یا خدمات در بازار است. اتخاذ چنین استراتژی 

 هاهزینهدر این استراتژی مدیریت درصدد کاهش دادن . مناسب یا بازده صعودی به مقیاس دارد، بسیار متمرکز است

رقیب به سهم بیشتری از بازار دست یابد.  هایشرکتدر مقایسه با  هاهزینهاز طریق کاهش دادن  کوشدمیو  آیدبرمی

و  گیردمیقرار  اولویت. در اجرای این استراتژی حفظ ثبات و پایداری در آیدبرمیافزایش کارایی  درصدد مهابابیسازمان 

رقابتی است. البته از  هایقیمتو خدمات به  التبلکه به دنبال عرضه محصوشرکت به فکر نوآوری و خطرپذیری نیست 

 تواندمی کندمی. شرکتی که از این شیوه مدیریت استفاده دهدمیو به سودی معقول تن در  کاهدنمیت الکیفیت محصو

 ]21[کنند پیدا  ترارزانقیمت و  البا باکیفیتی التمحصو تواندنمیرقیب ایستادگی کند زیرا مشتریان  هایشرکتدر برابر 

. 1 :اند ازعبارت هاتاکتیک این متفاوتی را اعمال کنند هایتاکتیکجهت دستیابی به مدیریت هزینه  توانندمی هاشرکت

. 5، مدیرت کیفیت جامع. 4، حداقل کردن هزینه. 3، بهبود فرآیند. 2، در مقیاس وسیع (تالتسهی)استفاده از امکانات 

 .حذف انحرافات نامساعد منظوربهها استفاده بهینه از تمامی آن. 6، سربار هایهزینهو کنترل  الگوبرداری

تا بتوان به  استجهت طراحی محصول مستلزم مهارت زیادی در مهندسی فرآیند تولید  معموالًاستراتژی مدیریت هزینه 

 همان(.یافت )دستمولد  هایداراییدر  ایعمده گذاریسرمایهتولیدی کارا و 

 ترپایین متیباق خدمات و محصوالت ارائه در یرقابت تیمز کی خود، نهیهز کاهش با شرکت نه،یهز رهبری استراتژی در

نمود.  خواهد دایپ را صنعت بر حاکم یرقابت دیشد طیشرا در رقابت امکان جهیدرنت و کندمی جادیا رقبا به نسبت

 یهزینه با خدمات و است محصوالت دیتول اساس بر یرقابت تیمز دجایا برای یتیموقع کی نه،یهز رهبری استراتژی

 بر تأکید با بازار سهم شیافزا برای است یتالش نه،یهز رهبری یعموم استراتژی .است رقبا با سهیمقا در کمتر اریبس

 هایجوییصرفه از گیریبهره به قادر را بزرگ هاشرکت مناسب نهیهز رهبری استراتژی کیرقبا  نسبت به نییپا نهیهز

 بیشتر به منابع و سربار کمتر و در نتیجه به طور کلی کاهش هزینه هر واحد از محصول است. یدسترس اسیمق از یناش
 بازار دیتول برای هزینه نیترپایین به شدنبا تبدیل یرقابت تیمز دنبال به استراتژی کی عنوانبه نه،یهز رهبری استراتژی

 .]22[است شده تعریف خود هدف
 

 یعملکرد سازمان. 3. 2
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خاص که از  یدوره زمان کیسازمان در  یو اثربخش ییکارا زانیم نییو تع یریگاندازه یاست برا یاریمع عملکرد

مهم و پرکاربرد  یبه مفهوم راًیاخ اریمع نی. اگرددیفروش آن سازمان مشخص م زانیو م یدر بازار، مشتر ییهانشانه قیطر

و مطالعه مباحث مربوط به  یها محققان به بررسکه در آن یقاتیحقخصوص در تاست. به شدهلیتبد تیریمد قاتیدر تحق

 یاری یریگمیتصم ندیدر فرآ رانیعملکرد به مد یریاند. انداز گپرداخته یزیرو برنامه یساختار، استراتژ لیسازمان از قب

 .]27[ آوردیم مها فراهآن یسازمان را برا یهاتیبر فعال قینظارت و کنترل دق تیقابل نیو همچن رساندیم

 لیوتحلهیوجود دارد و تجز یمشتر تیمارس و رضا کی تیفیک لیاز قب یادهیچیعملکرد ابعاد پ ریمتغ یبررس یبرا

 یرگی¬مهم هستند چراکه به اندازه اریابعاد برای فروشندگان و بازارها بس نیاست. ا تیعوامل حائز اهم نیاز ا کیهر 

 .]21[  کندیبا رقبا کمک م سهیرد شرکت در مقاعملک

 نیاز ا یکیطور نمونه . بهدیآیچند شاخص به دست م یابیاز ارز اریمع نیکه ا سازدیمشخص م یسازمان عملکرد

است که  یعملکرد مال گرید یدر سازمان به اجرا درآمده است. شاخص یاحرفه یهاتیاست که چقدر از فعال نیها اشاخص

کارکنان  یوقت کهیطوررابطه مثبت دارد. به شانیابیبه ارز بتت نشان داده است با نگرش مثبت افراد سازمان نسمطالعا

شده و زمان و کار  ریدر کار خود درگ شتریب شود،یها مآن یبه اهداف شخص لیها باعث نسازمان درک کنند که تالش آن

عملکرد  شیافزا .]27[ شودیسازمان م یریپذو رقابت یث بهبود بهره ورکه متعاقبًا باع کنندیسازمان وقف م یبرا یشتریب

سازمان را به سمت عملکرد  ،یسازمان ینیاست. طبق نظر محققان، کارآفر یسازمان ینیسازمان از مباحث مطرح کارآفر کی

ها است آن نیترمهم انهنیکارآفر شیها مؤثر هستند که گراعملکرد سازمان شیدر افزا ی. عوامل مختلفدهدیباال سوق م

]18[. 

 

 

 . مدل مفهومی3

 2714های کوچک ایسلندی در سال که بر شرکت کریستین لچنر و گودمندسونمدل این پژوهش با الهام از مدل 

عنوان میانجی انتخاب رهبری هزینه به استراتژی، از موردبررسیهای است که با توجه به سازمان شدهشده بود طراحیانجام

گرایش به کارآفرینی متغیر مستقل، رهبری هزینه متغیر  1همچنین با مشاهده شکل شده با توجه به مطالب گفته .شد

 میانجی و عملکرد متغیر وابسته است.

 

 
 (2114لچنر و گودمندسون، )شده از مدل مدل مفهومی تحقیق اقتباس -1شکل

گرایش به  رهبری هزینه

 کارآفرینی

 عملکرد
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 فرضیه های تحقیق .4

 .دارد المللی افغانستان تأثیر معنادارونقل بینهای حملشرکت عملکرد برگرایش به کارآفرینی 

 .دارد المللی افغانستان تأثیر معنادارونقل بینهای حملشرکت عملکرد بر هزینه رهبری

 .المللی افغانستان تأثیر معنادار داردونقل بینهای حملکارآفرینی بر رهبری هزینه در شرکت

 المللی افغانستان تأثیر معنادار دارد.ونقل بینهای حملبر عملکرد در شرکتکارآفرینی از طریق رهبری هزینه

 
 

 قیتحق روش .5

 نیلذا ا شودیبر عملکرد پرداخته م ینیبه کارآفر شیگرا ریتاث لیوتحلهیو تجز یپژوهش به بررس نیدر ا ازآنجاکه

 که شود¬در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه، سعی می کهنیا توجه به ااست و ب یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد

قرار گیرد، لذا این تحقیق به  یعلمی در دنیای واقعی موردبررس یاسئلهم به پاسخ برای متغیرها، بین روابط نوع و میزان

عضو انجمن  یالمللنیونقل بحمل یاهشرکت قیتحق نیا آماری جامعه. باشد¬لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی می

ها شرکت نیا رانیکه مد باشد؛یشرکت م 377ها که بر اساس آمار و اطالعات موجود تعداد آن باشندیافکو در افغانستان م

کوکران، حداقل حجم نمونه به  یتصادف یرگی¬. در فرمول نمونهدهندیاز طرف شرکت به سؤاالت پاسخ م یندگیبه نما

تواند یک متغیر را بر اساس تعریف خاصی ای ست که یک وسیله میاعتبار یا روایی معرف درجه .مشخص شد 102تعداد 

دهد که ابزار سنجش کند. در این مطالعه دو نوع روایی بررسی شد؛ روایی محتوا و روایی سازه. روایی محتوا اطمینان می

منظور تعیین روایی سازه، از در بردارد. به موردسنجشمفهوم گیری های مناسب برای اندازهموردنظر به تعداد کافی پرسش

گیری تا چه آمده از کاربرد یک ابزار اندازهدستکند نتایج بهشده است. روایی سازه یا ساخت بیان میتحلیل عاملی استفاده

و  یدو صورت اکتشافبه  دتوانیم یعامل لیتحلاست تناسب دارد.  شدهنیتدوها هایی که آزمون بر محور آنحد با نظریه

 1حاصل از جدول شد و نتایج  افزار آموس انجامی انجام شود. تحلیل عاملی تأییدی برای تحقیق حاضر توسط نرمدأییت

ها از ها کمتر شدن سطح معناداری آنگویه موردمطالعه بود. مبنای معناداری گویه 20حاکی از معناداری بارهای عاملی 

 است. 75/7

 

 نامههای پرسش( برای گویهCFAیج تحلیل عاملی تأییدی )نتا-1جدول

 نتیجه معناداری بارعاملی کشیدگی چولگی گویه ابعاد نام متغیر

 گرایش به کارآفرینی

 پذیریریسک
Q1 572/7 685/7 875/7 771/7 معنادار 

Q2 982/7 166/7 875/7 771/7 معنادار 

Q3 876/7 175/7 629/7 771/7 معنادار 

 آورینو
 

Q4 749/7 531/7- 048/7 771/7 معنادار 

Q5 106/7- 591/7- 030/7 771/7 معنادار 

Q6 540/7- 290/7 047/7 771/7 معنادار 
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 نتیجه معناداری بارعاملی کشیدگی چولگی گویه ابعاد نام متغیر

 پیشگامی

Q7 735/7- 720/7 066/7 771/7 معنادار 

Q8 756/7- 320/7- 857/7 771/7 معنادار 

Q9 837/7- 640/7 059/7 771/7 معنادار 

 اجمیرقابت ته

Q10 034/7- 159/7 846/7 771/7 معنادار 

Q11 075/7- 402/7 036/7 771/7 معنادار 

Q12 669/7- 276/7 077/7 771/7 معنادار 

 طلبیاستقالل

Q13 301/7- 515/7- 074/7 771/7 معنادار 

Q14 729/7 576/7- 018/7 771/7 معنادار 

Q15 756/7- 576/7 591/7 771/7 معنادار 

Q16 799/7 917/7 005/7 771/7 معنادار 

Q17 201/7 430/7 080/7 771/7 معنادار 

Q18 978/7 181/7 665/7 771/7 معنادار 

  رهبری هزینه

Q19 620/7 522/7- 826/7 771/7 معنادار 

Q20 700/7 571/7 651/7 771/7 معنادار 

Q21 834/7 234/7- 869/7 771/7 معنادار 

  زمانیعملکرد سا

Q22 916/7- 750/7 080/7 771/7 معنادار 

Q23 111/7- 727/7 658/7 771/7 معنادار 

Q24 864/7- 823/7 693/7 771/7 معنادار 

Q25 968/7- 321/7 030/7 771/7 معنادار 

Q26 873/7- 699/7 087/7 771/7 معنادار 

Q27 781/7- 605/7 062/7 771/7 معنادار 

 

گیری دهد. برای اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میماد یعنی ابزار اندازهقابلیت اعت

کند. ضریب پایایی صفر، شود و این کمیت بین صفر و یک تغییر میپایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می

است. مشهورترین ابزار برای آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه، یا معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل 

هایی که گیری ازجمله پرسشنامهمنظور محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازههمان پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است که به

شد و آلفای  انجام SPSS افزاررود. در تحقیق حاضر آزمون پایایی توسط نرمسنجند، به کار میهای مختلفی را میویژگی

 به دست آمد که نشان از پایایی خوب ابزار داشت. 0/7بیش از  آمده 2که در جدول  کرونباخ تمامی متغیرها

 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق -2جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرها آلفای کرونباخ ابعاد نام ابعاد نام متغیر

 922/7 084/7 یریپذریسک گرایش به کارآفرینی
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 آلفای کرونباخ متغیرها آلفای کرونباخ ابعاد نام ابعاد نام متغیر

 084/7 نوآوری

 831/7 پیشگامی

 815/7 رقابت تهاجمی

 850/7 طلبیاستقالل

 870/7   رهبری هزینه

 804/7   عملکرد سازمانی

 

 

 ها افتهیداده ها و  لیتحل .6

 2در شکل  یختارنامه، مدل معادالت ساپرسش یهاداده لیبا تحل قیابزار تحق ییایو پا ییاز روا نانیپس از اطم

 شده است.حاصل

 
 مدل معادالت ساختاری -2شکل 

 

(، EO2) ی(، نوآورEO1)،یریپذسکیر یعنی ینیبه کارآفر شیگرا ریمدل ابعاد متغ نیالزم به ذکر است در ا

به  شیگرا ریشده و خود متغمشاهده ری( نقش متغEO5) یطلب( و استقاللEO4) ی(، رقابت تهاجمEO3) یشگامیپ

با توجه به  یو عملکرد سازمان نهیهز یرهبر ریغکردند اما دو مت فایا یمکنون را در مدل ساختار رینقش متغ ینیرکارآف

 دارند.مکنون را در بر عهده رینقش متغ رهایشده و خود متغمشاهده رینقش متغ رهایمتغ نیا هایهیبعد نداشتند گو نکهیا

 ,p<0/05)مثبت و معنادارندد  95/7متغیرها در سطح اطمینان یافته تمام اثرهای مستقیم بین در مدل برازش

t >1/96)  .دو شاخص  از یهآزمون فرض یبراp-value  وt-value رابطده  یدکشده و شرط معنادار بودن  استفاده

 باشدد. ±96/1بازه از خارج  و مقدار شاخص دوم 75/7از  کمترنظر  مد ۀرابط یاست که مقدار شاخص اول برا ینا

مشاهده می شود هر سه فرضیه که به روابط مستقیم بین متغیرها مربوط مدی شدود در  3که در جدول  گونههمان
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یرمستقیم  گرایش غاین پژوهش به بررسی اثر  چهارم های یهفرضهمچنین، درصد معنادار می باشد.  95سطح اطمینان 

 شود تغیرهای مستقل بر وابسته با فرمول زیر محاسبه مییرمستقیم مغپرداخته است، میزان میزان اثر به کارآفرینی بر عملکرد 

(1)  

a  اثر متغیر مستقل بر میانجی وb .اثر متغیر میانجی بر وابسته است 
یرمستقیم را نیز محاسببه کبرد غتوان با استفاده از آزمون سوبل، معناداری اثر یمیرمستقیم غعالوه بر محاسبۀ میزان اثر 

 است: 2ه صورت رابطکه روش آن به

(2) 
 

a انجی،اثر متغیر مستقل بر می b اثر متغیر میانجی بر وابسته، sa  خطدای اسدتاندارد میدانجی بدر وابسدته و میزانsb 

 است. میزان خطای استاندارد متغیر مستقل بر میانجی
رآفرینی و گردد مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیر گرایش به کامالحظه می2گونه که در شکل همان

و برای رابطه بین دو متغیر  (121/7= افزارنرمی هایخروج)میزان خطای استاندارد بر اساس  01/7 برابر نهیهزرهبری 

بنابراین، ؛ محاسبه گردید (707/7=  افزارنرمی هایخروج)میزان خطای استاندارد بر اساس  39/7بر عملکرد رهبری هزینه

با  برابر نهیهزاست، میزان اثر غیرمستقیم گرایش به کارآفرینی بر عملکرد از طریق رهبری  شدهمحاسبهکه در زیر  گونهآن

 باشد.می 206/7

 
موردبررسی قرارگرفته است که با توجه به اینکه  میرمستقیغآمده در ادامه معناداری اثر دستحال با توجه به نتایج به

گرایش به کارآفرینی از طریق رهبری هزینه  میرمستقیغن گفت اثر تواباشد میمی ±96/1خارج از بازه  t-valueمقدار 

تواند سبب بهبود می گرایش به کارآفرینی از طریق رهبری هزینه گریدعبارتبهشود تأیید می هیفرضمعنادار است و این 

توان گفت لکرد میذکر است با توجه به تأیید شدن اثر مستقیم گرایش به کارآفرینی بر عمعملکرد شرکت گردد. شایان

صورت مستقیم و هم گری جزئی است به این معنا که گرایش به کارآفرینی هم بهنقش متغیر رهبری هزینه میانجی

 است. اثرگذار)از طریق رهبری هزینه(  میرمستقیغصورت به

 

 
 

این جدول نیز مشخص است گونه که در دهد همانهای تحقیق را نشان میجدول زیر خالصه نتایج مربوط به آزمون فرضیه

 .انددشدهییتأهای تحقیق همه فرضیه

 

 های تحقیقخالصه نتایج مربوط به آزمون فرضیه -3جدول 

ردضریب استاندا نتایج فرضیه ی آزموننتیجهسطح عدد خطای    
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 معناداری معناداری استاندارد

506/7 عملکرد ←گرایش به کارآفرینی -1 .1  175/7  301//6  777/7  تأیید 

394/7 عملکرد ←رهبری هزینه -2 .2  707/7  673/4  777/7  تأیید 

017/7 رهبری هزینه ←گرایش به کارآفرینی  -3 .3  121/7  344/8  777/7  تأیید 

206/7 عملکرد ←رهبری هزینه ←گرایش به کارآفرینی  -4 .4  768/7  747/4  777/7  تأیید 

 

 شنهاداتیو پ جینتا .7

توانند بایست نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات میت، میدر پایان هر تحقیق، محقق پس از آزمون فرضیا

-های مهم تحقیق که درواقع میبنابراین یکی از قسمت؛ ها پیشنهادات تحقیق شکل گیردهایی باشند تا بر اساس آنپایه

حیح و پیشنهادات مربوط و های صگیریتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت تحقیقات آتی باشد، نتیجه

ها را که تواند مشکالت موجود در سازمانشده باشد، میهای صحیح ارائهوتحلیلکاربردی است. نتایجی که بر اساس تجزیه

در این بخش تالش  کند. برطرفاست،  شدهیطراحمسائل  نیچننیاها و به دلیل وجود درواقع، تحقیق بر مبنای آن

ها ارائه گردد و آورده شود و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ختصر نتایج حاصل از سؤاالت عمومیطور مشود ابتدا بهمی

 با ادبیات موجود در این زمینه، مقایسه شود.

 .معنادار دارد ریافغانستان تأث یالمللنیونقل بحمل یهابر عملکرد شرکت ینیبه کارآفر شیگرا

بر عملکرد اثر  ینیافغانستان نشان داد که کارآفر یالمللنیونقل بحمل یهاتبر عملکرد شرک ینیکارآفر ریتاث یبررس

سبب بهبود عملکرد شرکت  تواندیشرکت م ینیبه آن معناست که بهبود کارآفر هیفرض نیا دییمثبت و معنادار دارد. تأ

(، 2778(، اکاتان و بولوت  )2714(، لچنر و گودمندسون )2716و کاست ) نتونیل قاتیتحق جیبا نتا هیفرض نیا جیشود. نتا

و همکاران  دی(، ناه1996و دس ) نی(، المپک2775و شفرد  ) کالندی(، و2776و همکاران ) (، هن2778)  السیمورنو و کاس

 دارد. ی( همخوان1391و همکاران ) ی(، فرهان1392مقدم ) ینیو حس ی(، حجاز1395)

 .دارد المللی افغانستان تأثیر معنادارونقل بینهای حملشرکت عملکرد برهزینه رهبری 

بر عملکرد دهد که رهبری هزینهالمللی ارتباط نشان میونقل بینهای حملبر عملکرد شرکتبررسی رهبری هزینه

ترین ضریب گونه که در فصل چهارم نیز اشاره شد قویشود. همانشرکت اثر مثبت و معنادار دارد و فرضیه دوم تأیید می

بر عملکرد بود. نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین همچون پرلینر و ن مطالعه مربوط به اثر رهبری هزینهمسیر در ای

(، زباونیک و 2717(، پانداکومار و همکاران )2717(، ووال و همکاران )2714(، لچنر و گودمندسون )2716همکاران )

( مطابقت داشت. شبان برون 1391ولی پور و همکاران ) و( 2773(، پاوزر و هان )2770(، آموکو و آکور )2778همکاران )

های تولیدی بزرگ و متوسط شهرستان مشهد سعی بیشتر برای کاهش کند هر چه شرکت( در تحقیق خود بیان می1394)

و از طرفی چون در مشتریان  رسدیمبه دست مشتریان  ترارزان هاآنمحصوالت  جهیدرنتهزینه های خو داشته باشند، 

های . در شرکتکندیمرا بیشتر جذب  هاآن، ترنییپاها حساسیت نسبی به قیمت وجود دارد قیمت ف این شرکتهد

ونقل هرچه در کاهش هزینه های خود بیشتر موفق های حملتوان گفت شرکتجامعه موردمطالعه در این پژوهش نیز می

وانند مشتریان قدیمی خود را حفظ و مشتریان جدید نیز تاست می افتهیکاهشباشند با توجه به شرایط فعلی که تقاضا 
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کارآفرینی بر  شود.بنابراین با رضایت بیشتر مشتریان و فروش بیشتر، زمینه برای عملکرد بهتر مهیا می ؛ وجذب نمایند

 المللی افغانستان تأثیر معنادار دارد.ونقل بینهای حملرهبری هزینه در شرکت

تواند بر رهبری هزینه داشته رهبری هزینه نشان داد که کارآفرینی اثر مثبت و معناداری میبررسی اثر کارآفرینی بر 

( با عنوان 2712شود. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش لچنر و گودمندسون )باشد بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید می

که بین کارآفرینی و  انددهیرساین نتیجه  های کوچک( که به)گرایش به کارآفرینی، استراتژی شرکت و عملکرد شرکت

 ی وجود دارد یکسان بود.معناداررهبری هزینه رابطه مثبت و 

 المللی افغانستان تأثیر معنادار دارد.ونقل بینهای حملبر عملکرد در شرکتکارآفرینی از طریق رهبری هزینه
های تواند رابطه کارآفرینی و عملکرد شرکتمی نهیهزگونه که در فصل چهارم نیز مورداشاره قرار گرفت رهبری همان

گری جزئی به معنای تأیید اثر مستقیم و غیرمستقیم کارآفرینی بر عملکرد گری جزئی نماید. میانجیونقل را میانجیحمل

شود. تواند سبب عملکرد بهتر صورت مستقیم میکارآفرینی هم از طریق رهبری هزینه و هم به گریدعبارتبه ؛باشدمی

تواند از طریق رهبری در هزینه سبب بهبود گیری نمود که کارآفرینی میتوان چنین نتیجهبر اساس این فرضیه می درواقع

 ها گردد.عملکرد شرکت

ی تغییرات عوامل نیبشیپکارآفرین محور باشند باید در  واقعاً ونقل برای اینکه های حملهای نظیر شرکتسازمان

های باید از رقبا عنوان نوعی مزیت پیشگام باشند. در پیشگامی این شرکتی محیط بهدهشکلو در  محیطی، پیشگام بوده

تهاجمی رقبایشان را برای ورود به بازار جدید، بهبود موقعیت یا غلبه بر موانع به چالش کشند.  طوربهی نمایند و الگوبردار

، آشنایی با نقاط قوت و نامعمولی هاکیتاکتدگی انطباق با ها بایستی آمابرای پاسخگویی پیشگامانه به رقابت، شرکت

های کارآفرین با آن مواجه افزوده باال داشته باشند. یکی از مسائلی که شرکت باارزشضعف رقیب و تمرکز بر خدمات 

ی نیبشیپان ی پویا عدم امکهاطیمح. در هاستآنی پویا و همچنین پویا بودن محیط برای هاطیمحهستند قرار گرفتن در 

ی بارز و ادهیپدی بازار و نوآوری صنعت روندهای رقبا و همچنین نرخ باالی تغییر در هاتیظرفی مشتری و هاخواسته

ها ناچار به جستجوی اطمینان خواهد شد و شرکت رقابلیغآشکار است. در چنین شرایطی کسب سود از عملیات فعلی 

ی تغییرات نیبشیپهای مانند قابلیت ها با ویژگیفکر کارآفرینانه مدیران شرکتباشند. در این شرایط تهای جدید میفرصت

های (. در شرکت2775و همکاران،  *کراوس)باشد بهبود عملکرد سازمان می جهیدرنتی کسب مزیت رقابتی و بسترسازو 

بهبود عملکرد شرکت ایفا شرکت هستند و نقش اساسی و کلیدی در ارتقا و  هایفعالیتکارآفرین مدیران محور کلیه 

طلبی و رقابت پذیری، پیشگامی، استقاللهای مانند نوآوری، ریسک. بدین ترتیب، تفکر کارآفرینانه آنان، با ویژگیندینمایم

شود تا مدیران بتوانند چاالکی سازمانی الزم را در ها باعث میعملکرد بهتر شرکت خواهد بود. این ویژگی بسترسازتهاجمی 

و  آماده نمایند هاآنی ازهاینی تغییرات محیط و بازار و پاسخگویی سریع به نیبشیپیجاد نمایند و سازمان را برای شرکت ا

های مانند نوآوری و پیشگامی عواملی مهم در حفظ مزیت باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت شوند. ویژگی بیترتنیابه

 باشد.ی مالی میدستاوردهارقابتی و بهبود 

 صورت زیر خالصه کرد:توان نتایج گسترش و رشد کارآفرینی در سازمان را بهبراین میبنا

ی: محصوالت/ خدمات، فرآیندهای و هاعرصهکارگیری نوآوری بنیادی و تدریجی در آماده کردن سازمان برای به

ی هاوهیشی جدید سازمانی در های روشریکارگبهی، ابیبازارهای جدید خدمات، اجرای روش ارائههای جدید تولید/ روش

                                                 
* Kraus, Michael, Christian & Jens 
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 نیترمهمی پویا و در حال تغییر، نوآوری یکی از هاطیمحدر  ازآنجاکه ؛ ویسازمانبرونی و سازماندرونوکار و ارتباط کسب

 گرددیممنابع کسب مزیت رقابتی پایدار است و باعث توسعه محصوالت و فرایندها، رشد سریع شرکت و کارایی بیشتر 

 دهد.( عملکرد شرکت را بهبود و ارتقا می2713اران، )آتالی و همک

 یهاتیتا فعال ندینما قیکارکنان خود را تشو ،یالمللنیونقل بحمل یهاشرکت رانیمد گرددیم شنهادیپ نیهمچن

تا  ندینما ینیبشیآن را پ یو روندها ندیبازار را کشف نما راتییو تغ عیوقا دیبا رانیداشته باشند. مد شگامانهیو پ یابتکار

 ستمیدر س شرفتیتا با پ ندینما یسع دیها با. آنندیآمده به نفع خود استفاده نما دبه وجو یهابتوانند قبل از رقبا از فرصت

 یهادر فرصت یگذارهیسرما یبرا شگامانهیونقل و حرکت پحمل یهاتیاز فعال دیدر انواع جد یگذارهیونقل، سرماحمل

امروز  یایپو طیدر مح دیجد یبازارها بهورود  د،یجد یتیریو مد یابیبازار یهاکیتکن یمعرف قینوظهور در بازار از طر

 .ندینما تیفعال

 نیافغانستان ارائه نمود ا یالمللنیونقل بحمل یهاشرکت یعال رانیبه روسا و مد توانیکه م یشنهادیهم پ انیپا در

قرار دهند  تیرا در الو یافراد ستیبایها، معملکرد آن یابیارز ایها و آن یارتقا ،یندگینما رانیمد یریکارگاست که در به

داشته باشند تا بتوانند  یانانهیکارآفر یقرار داشته باشند و رفتارها یقبولقابل طحدر س ینیبه کارآفر شیکه ازنظر گرا

 رانیدر مد شیگرا نیقاء و انتقال ادر ال یسع یآموزش یهابرنامه یبا طراح نیاز خود نشان دهند و همچن یعملکرد بهتر

وجود دارد  ینیبه کارآفر شیسنجش گرا یکه برا یمختلف یهااز آزمون توانیم نهیزم نیداشته باشند. در ا هایندگینما

 استفاده کرد.
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