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)مورد مطالعه: کارکنان پتروشیمی مارون( نوآورانه عملکرد بر المللی بین آفرینی نقش کار  

 سید فخرالدین طاهرزاده موسویان1 

ماروندانشجوی دکتری مدیریت رسانه ، کارشناس واحد تدارکات شرکت پتروشیمی . 1  
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 عملکرد نوآورانه،کارآفرینی بین المللی ، پتروشیمی مارونواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

سب و کار امروز، جا یطدر مح شدن بوده و منافع آ یاتکه چرخه ح ییک صوالت و خدمات در حال کوتاهتر  شخص م یندهمح  ینام

شد، برا سات کارآفر یبا س سکر ین،مؤ سلطه جو ینوآور یری،پذ ی س ییو  ست. بعالوه برا یاردر بازار ب  یرقابت یتتداوم مز یمهم ا

بازار را  ییراتقادر باشند تغ یدبازار بوده و با یازهاین یبهتر پاسخگو یشانبا رقبا یسهدر مقا ایدمؤسسات ب یشتر،منافع ب یجادو ا یدارپا

.لذا در این تحقیق به  بررستتی خود فراهم کنند یانمشتتتر یارزش ها را برا ینکه بتوانند بهتر یطور یند؛نما ینیب یشپ یبه درستتت

 دهدیما نشتان متحقیق  یجتان )مورد مطالعه: کارکنان پتروشتیمی مارون  پرداختیم . نوآورانه عملکرد بر المللی بین آفرینی نقش کار

که به  یعال یریتدارد. مد یبر عملکرد نوآور یاواستتتطه یرمستتتتقیمغ یرباز تأث ینوآور یقاز طر ینیکارآفر یالملل ینب یشکه گرا

 شویمیمتوجه م ی،مطابق با شواهد قبل ین،باز مرتبط است. عالوه بر ا یبا نوآور یزکند ن یباالتر در سطح شرکت کمک م یپراکندگ

 یدانش با شرکا یکسب و به اشتراک گذار یایاز مزا توانندیم کنند،یباز شرکت م ینوآور هاییتدر فعال یشترب که ییهاکه شرکت

 .خود بهره ببرند ینوآور یجاز نظر نتا یخارج
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 مقدمه

در  یمتفاوت یرش هابه نگ یلن یازمندن یامروز ییکند. ستتتازمان ها یرا طلب م ینینو یریتباز مد ینوآور یکردرو

 یرا برا ییاهستتتند تا بتوانند فر تتت ه یرونیب یستتازمانها یخود به رو یخصتتوب باز کردن درپ پهوهشتتگاهها

ش یتبادل فناور شترب یخلق کنند که منجر به اثربخ سرم اراییک ی،نوآور یندفرآ ی  یقتحق یها یگذار یهاافزون تر 

 .شود یانبرم یبه راه ها یلو ن یو توسعه ا

سانه ها یگر،د یسو از ساختیبه عنوان ز یراز تحوالت اخ یکیبه عنوان  یاجتماع یر  ینهبه یریتدر مد یدیکل یر

ستفاده از رسانه ها یم یفاسازمان ها و گسترش و توسعه آن ها ا  یشر جامعه رو به افزاد یاجتماع یکند. درواقع، ا

ست، نزد سازمان ها ۴۶به  یکا ستفاده ینبر ا اییاروپ یارتباط یحرفه ا یدر د  و  یجیتالیاز انقالپ د باورند که ا

سانه ها ینهمچن ستراته یکهم اکنون به عنوان  یاجتماع یر ست یمهم برا یا و همکاران،  )کراسسازمان ها ا

2021  . 

ضر صل حا سئله و اهم یانشامل ب یقتحق یاتبه کل ینگاه اجمال در ف سؤاالت مطرح یتم ضوع،   ینهشده در زم مو

ستجو یقتحق شگر در ج ض یکه پهوه ست، فر سخ به آنها ش یها یهپا  ی،)زمان قلمرو یق،روش انجام تحق یپهوه

 یاتمه ساختار کلشود و در خ یم اشاره مفهومی و عملیاتی مولفه های پهوهش یفراو تعیق   تحقیموضوع ی،مکان

 نامه ارائه خواهد شد. یانپا

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 داشته  IEO) شرکت یک کارآفرینی المللی بین گرایش نوظهور پدیده به ای فزاینده توجه محققان گذشته، دهه در

 بهره و برداری بهره کشف، آن هدف که دهد می انجام را رفتاری که است شرکتی کارآفرینی المللی بین اند.گرایش

سر در ها فر ت از برداری ست مرزها سرا صومی)ا  المللی بین گرایش ا لی های ویهگی . 1397و کمالی،   مع

 و کشور، از خارج تجارت در پذیری ریسک المللی، بین تجاری های فر ت به فعال بسیار رویکرد شامل  کارآفرینی

 باعث ها ویهگی از مجموعه این استتتت. المللی بین بازارهای برای جدید تجاری های ایده ایجاد و نوآوری بر تاکید

 نظارت و اسکن را خود المللی بین محیط مداوم طور به باال  کارآفرینی المللی بین گرایش با هایی شرکت شود می

ند ند)یون شتتتناستتتایی را خود رقابتی موقعیت بهبود برای جدید های فر تتتت تا کن  . 2018و همکاران،  1کن

 خارجی، نوآورانه هاینوآوری در شتترکت برای استتت ممکن باالتر  کارآفرینی المللی بین گرایش با هاییشتترکت

  کارآفرینی المللی بین گرایش با هاییشتترکت به نستتبت خارجی بازارهای هدف با محصتتول توستتعه در باز و داخلی

 نوآورانه هایتالش موفقیت به استتت ممکن نیز خارجی یا داخلی باز نوآوری هایفعالیت. باشتتند ترمناستتب کمتر

شارکت  .2019و همکاران،  2کند)جی کمک شرکت  شرکت فناوری هاینوآوری ارائه با خارجی شرکای دادن م

                                                           
1 Yun et al 
2 Ji et al 
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ست ممکن شتیبانی ا سهیل را آنها بازخورد و پ ست ممکن که کند، ت شمند اطالعاتی هایورودی به ا سعه در ارز  تو

 اندازی راه یا فروش برای را تجاری شتترکای استتت ممکن شتتود. همچنین منجر جدید فرآیندهای یا محصتتوالت

ست ممکن که کند، تحریک درآمد افزایش و جدید محصوالت سعه و تحقیق های فعالیت از ا غالم کند) حمایت تو

 اندازه به شتترکا با روابط که زمانی تا کنند، می پیشتتنهاد  2020)و علی 3شتتاهر که همانطور.  1396، زاده بافقی

 افزایش شتتامل باز نوآوری هایفعالیت. دهد می افزایش را نوآوری عملکرد عمودی مشتتارکت باشتتد، قوی کافی

. استت پروژه بر آنها تأثیرگذاری نحوه تنظیم و کنندگانشترکت در انگیزه ایجاد همچنین و فرآیند، کنترل پیچیدگی

شای خطر خارجی همکاری معرفی این، بر عالوه ست ممکن که دارد همراه به را محرمانه اطالعات اف  از به منجر ا

ست  هایرویه اجرای با هاشرکت که گذاریممی این بر را فرض  ورت، هر در. شود شرکت رقابتی مزیت دادن د

و همکاران،  4جعفری  ادقیکنند) مدیریت را مسائل این توانندمی راحتی به شریک مدیریت هایسیستم و کنترلی

 طور به را کنندگانشرکت بینش تا سازد قادر را شرکت یک است ممکن باز نوآوری هایشیوه مجموع، در.  2017

 مشتتتا  معموالً و هستتتند آگاه مستتائل این از احتماالً متوستتط و کوچک هایشتترکت. کند ترکیب نوآوری در مؤثر

  .2019و همکاران،  5بگنجانند) ادقی خود نوآورانه هایفعالیت در را خارجی دانش که هستند

سال «باز ینوآور یالگو»با عنوان  یاز نوآور یدیجد یالگو ست. طبق تعر ۲۰۰۳، از  شده ا و  6یوبکینال یفمطرح 

 یها یدهبه اندازه ا یخارج یهایده استتت که بر استتتفاده شتترکت ها از ا یمیباز پارادا ینوآور  2019همکاران )

 یبرا ینوآور یناستتت. بنابرا یت تکنولوژیشتترفدارد و با ورود اطالعات و خروج آن به بازار به دنبال پ یدتأک یداخل

سب مز شرکتها نقش ح یتو موقع یرقابت یتک شرکتها .دارد یاتیبلندمدت   یها یکه قادر به نوآور ینکارآفر یو 

و شتتاه حستتینی،  برجستتته)یافتبقا خواهند  یامروز یایپو یطدر مح یشتتترب یادبه احتمال زباشتتند،  یدارمتناوپ پا

در  یرقابت یتکستتتب مز یبرا یرا به عنوان روشتتت ینیبزرگ، کارآفر یاز ستتتازمان ها یاری . امروزه بستتت1398

 یسازمانها بر نوآور یدو تأک ینیکارآفر ۱۹۸۰دهه  یلاز اوا . 1399و همکاران،  یوسفی)کنند یبلندمدت، استفاده م

 یها عالیتف یتشتتدند، موجب هدا یاندک در  تتحنه بازار ظاهر م یهکه با ستترما ینانیبقا و رقابت با کارآفر یبرا

شد)محمدی و ریاحی ینانهکارآفر سازمان ها  را  ینیکارآفر یندکه فرآ یمهم یها یدگاهاز د یکی . 1399، به درون 

ستراته ست. گرا ینیبه کارآفر یشدهند گرا یم یوندپ یسازمان یها یبه ا در درک  یدیکل یمفهوم ینانهکارآفر یشا

  .2018و همکاران،  7یون)یرخ یارا اتخاذ کرده است  ینیکارآفر یها یتشرکت فعال یک یااست که آ ینا

 توستتعه و نوآوری به که شتتود می محستتوپ کشتتور در موجود های  تتنعت بزرگترین جمله از پتروشتتیمی  تتنعت

 مبرم نیاز جهانی، بازارهای در حضور منظور به و مشکالت و ها کاستی جبران برای خود های فعالیت و محصوالت

                                                           
3 Shaher& Ali 
4 Jafari Sadeghi et al 
5 Sadeghi et al 
6 Liubkina et al 
7 Yun et al 
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  تتتنعت در نوآورانه عملکرد بر المللی بین کارآفرینی گیری جهت تاثیر بررستتتی هدف با حاضتتتر پهوهش. دارد

شیمی شور پترو شیمی مارون) ک شی در فعال  نایع از یکی عنوان به  کارکنان پترو شور خارجی بازارهای از بخ  ک

 و رقبا به نسبت را شرکت نوآوری سطح که عاملی عنوان به باز نوآوری عامل دو منظور، این برای. است شده انجام

ستفاده و دهد می قرار سنجش مورد رقابتی محیط سانه از ا سی در اجتماعی ر ستفاده مورد رابطه این برر  گرفته ا

 . است

 کارآفرینی

در تعریف واژه کارآفرینی میان  تتتاحب نظران اتفا  نظر وجود ندارد، در حقیقت از معنی کلمه آن نمی توان به 

سوی  شه واژه کارآفرینی از کلمه فران شدن Entreprendreمفهوم واقعی آن پی برد. ری شات  به معنای متعهد  ن

اقتصتتادی را  ود خطر های یک فعالیتگرفته استتت. در واژه نامه وبستتتر: کارآفرین کستتی استتت که متعهد می شتت

 . کار آفرینی یک علم است و همچون علوم دیگر می 1398هادی زاده و همکاران، سازماندهی اداره و تقبل کند )

توان آن را فرا گرفت؛ در اوایل سده شانزدهم کسانی را که در سمت هدایت ماموریت های نظامی بودند کار آفرین 

ی انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت هایی مورد استفاده قرار می گرفت)فرهنگی می خواندند، از آن پس برا

کارآفرینی شتتامل یک فرآیند یادگیری استتت و عبارتستتت از   2018) 8دای و ستتی . از نظر 1399 و  تتفرزاده،

سائل و شد. توانایی بر آمدن از عهده م شکالت و نیز یاد گرفتن از آنها می با معتقدند   2021ن )و همکارا9فریچ م

کستتب و کار و با بستتیج منابع که با مخاطره  استتت دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کارآفرین فردی

 اجتماعی و حیثیتی همراه است، محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می دهد.  مالی،

 عوامل موثر بر جهت گیری کارافرینی

که شتتروع به فعالیت های کارآفرینانه می کنند گام مهمی در جهت تشتتویق شتتناخت ویهگی ها و ستتوابق کستتانی 

کارآفرینان بالقوه و افزایش احتمالی موفقیت آنان است هر چند که تشخیص این امر کار دشواری است و الزم است 

شخیص کارآفرینان، به دلیل بی دقتی در فعالیت  سختی ت شود که:  شاره  شومپیتر ا های آنان به این نکته از ژوزف 

نیست، بلکه به خاطر این است که اوال اشخا ی که واقعا در گیر فعالیت های کارآفرینانه می شوند سخت پیدا می 

 . در اواسط ۱۳98احمدپور داریانی، )شوند، ثانیا آنان همواره کارآفرین نیستند و ثالثا هیچ یک فقط کار آفرین نیستند

ه تجزیه و تحلیل و خصو یات افراد متمرکز کردند تا پاسخ این سوال را قرن بیستم، روان شناسان، توجه خود را ب

سازد؟ از تحقیقات این  ست که او را از غیر کارآفرین متمایز می  به دست آورند کدام ویهگی های فردی کار آفرین ا

صیتی یاد می کنند اما علیرغم این تالش ها تاکنون الگوی قابل شخ ستنادی  گروه در حکم رویکرد ویهگی های  ا

برای تشتتخیص کارآفرینان موفق وجود ندارد. با توجه به آنچه در تحقیقات حستتن مرادی، پرداختچی و شتتفیع زاده 

                                                           
8 Dai & Si 
9 Fritsch et al 
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مواردی مانند تمایل به   2017 ، بولی )2017) 11 ، کامپوس2018) 10فداشده،  احب نظرانی همچون  مطرح

یت و نوآوری، انگیزه توفیق به خالق ماد  س، استتتتقالل رای، عزم و اراده )مرکز کنترل نف طلبی، خوش بینی ،اعت

شتیا  به کارهای بزرگ، رفتار هدایت گرانه، مردم داری، پشتکار، انتقاد پذیری، سخت کوشی، پیشگامی،  درونی ، ا

انعطاف پذیری، کاردانی و تدبیر، تغییر پذیری، دوراندیشتتتی، قدرت درک، خطر پذیری و تحمل ابهام را مهم ترین 

  .1399)درویشی، فرینان دانسته اندویهگی های کارآ

داری،  ایت گرانه، مردمنفس، استتتقالل رای، عزم و اراده )مرکز کنترل درونی ، اشتتتیا  به کارهای بزرگ، رفتار هد

شگامی، انعطاف پذیری، کاردانی و تدبیر، تغییر پذی شی، پی سخت کو شتکار، انتقاد پذیری،  شی، قدرت پ ری، دوراندی

 . در این ۱۳۹۷ستتتعادتمند، )مل ابهام را مهم ترین ویهگی های کارآفرینان دانستتتته انددرک، خطر پذیری و تح

به عنوان مؤلفه  پهوهش پس از بررستتی جامع پیشتتینه مطالعات کارآفرینی از دیدگاههای مختلف، ویهگی های زیر

 شخصیت کارآفرین برتر انتخاپ شدند: های

خالقیت استتتت. خود خالقیت مبتنی بر اراده آدمی استتتت. در   جهت گیری به خالقیت: درون مایه کارآفرینی، ۱ 

و  12گنس . 1395مطلق و همکاران،حقیقت خالقیت حق انتخاپ و قدرت تصتتتمیم گیری برای انتخاپ استتتت)

ست. به طور نبیان می کن ، 2019همکاران ) صیتی ا شخ شتر یک متغیر  ست، بلکه بی د، خالقیت یک توانایی نی

که تازه و مفید باشتتد به عنوان ویهگی مرکزی خالقیت پذیرفته شتتده استتت.  معمول خلق یک ایده یا محصتتول

د که خالقیت هم شامل سالست )توانایی خلق ایده ها  و هم ابتکار ناشاره می کن  2018و همکارانش ) 13آرزوبیاگا

 .)پاسخ های جدید و غیر عادی  می باشد

عملکرد کاری ی پذیرش مستتتئولیت های فردی در قبال   برخوداری از مرکز کنترل درونی: این ویهگی را به معنا2

، حاجی علی اکبری )محمدی وبه جای توجیه موفقیت ها یا شتتکستتت ها از طریق عوامل بیرونی تعریف می کنند

سال 1400 سط روتر در  ست  ۱۹۵۰ ؛ این مفهوم در آغاز تو شناختی ا سازه روان سترش یافت. مرکز کنترل، یک  گ

آیا افراد اعتقاد دارند که رفتارها یا تالش هایشان تحت کنترل خودشان می باشد؟ در واقع که اشاره دارد به این که 

شاره می کند بر طبق نظر روتر شان ا سی وقایع زندگی سا   1950) مرکز کنترل به ادراک افراد در مورد علت های ا

سبت دادن شخص به ن ست از تمایل  ست  وقایعی که باعث نتایج خوپ یا مرکز کنترل عبارت ا بد در زندگی اش ا

 14کوین و ولزبه نتایج مهارت، ویهگی ها و رفتارهای خودش.  هم به ستتایر نیروها و افراد یا تقدیر و شتتانس و هم

زندگیشتتان، متفاوت می باشتتند و او این تفاوت ها را به  که افراد بر حستتب قدرت کنترل ندمشتتاهده کرد  2019)

                                                           
10 Fadda 
11 Campos 
12 Genc 
13 Arzubiaga et al 
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عد تحلیل کرد: مرکز کنترل  به عنوان دو ب با مرکز کنترل درونی موفقیت ها را  درونی و مرکز کنترل بیرونی افراد 

در حالی که افراد با مرکز کنترل بیرونی نتایج وقایع را به شتترایط  اعمال و فعالیت های خودشتتان نستتبت می دهند؛

سبت می دهند و معتقدند که آنها سیر ز ناگزیر بیرونی ن ستند. آنها بر این باورند که تقدیر م شان را تعیین می ه ندگی

  .2018،  15جینگ و همکاراننیستند) کند و آنها قادر به مداخله کردن

  توفیق طلبی )نیاز به موفقیت : نیاز به موفقیت، انگیزه برتری جویی کستتتب موفقیت در زمینه مجموعه ای از ۳

یت در عالی، برای موفق نداردهای  تا با استتت کار  جام دادن  یا ان ها برای پیشتتترفت  قابتی  تالش  های ر یت  موقع

ست) شد. مک 1398واعظی، ا  . تئوری نیاز به موفقیت یکی از کاربردی ترین تئوری ها در زمینه کارآفرینی می با

کله لند بیان می کند که نیاز به موفقیت عبارت استتت از میل برای انجام کارهای ستتخت، ستتر آمد و برتر بودن، و 

سایرین به منظور  سبت به  صی. مطالعات متعددی تأثیر بهتر عمل کردن ن شخ شرفت  ساس پی ستیابی به یک اح د

. افرادی که از  2019، 16)آالیو و همکارانمثبت نیاز به موفقیت باال بر روی رفتار کارآفرینانه را مشتتاهده کرده اند

شخصی مسئولیت حل مشکالت، تعیین اهداف و توفیق طلبی باالیی برخوردار هستند، ترجیح می دهند تا به  طور 

دستیابی به آنها را از طریق تالش شخصی خود بر عهده گیرند. این افراد در کارهای چالش برانگیز کارایی بیشتری 

راه های جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشتتتان خال  می باشتتتند  از خود نشتتتان می دهند و در زمینه یافتن

  .2019، 17کورکیندیل و بلدر)

سیار بر4  ست که به عنوان یک نیروی ب ستقالل از ویهگی هایی ا ستقالل طلبی: نیاز به ا انگیزاننده مورد تأکید   ا

ستقالل طلبی را می توان به  ورت عباراتی نظیر  ست. در واقع ا شده ا شتن ب»واقع  سرنوشت خودکنترل دا » ، «ر 

شتن » و « آقای خود بودن » ، «کاری را به رأی خود انجام دادن  حبیبی و همکاران، د)تعریف کر« آزادی عمل دا

رها را به شیوه خود و رئیس خود بودن یکی از قوی ترین نیازهای فرد کارآفرین می باشد. او می خواهد کا . 1399

یل به از این رو م . 1397ی و همکاران، برای دیگران برای او سخت است)دهقان برای خود انجام دهد و کار کردن

ارآفرینی کپاداش دیگر  بسیار مهمی برای کارآفرینان معا ر است. بنابراین، آزادی عمل، نیروی انگیزشیاستقالل، 

ست و در هر دوره امفاهیم متعددی یافته   . کار آفرینی در طول دوره های مختلف1399 ،غنیون و همکاراناست)

شی ستردگی و پیچ نظریه پردازان بر یکی از جنبه های آن تأکید کرده اند. این امر نا یدگی مفهوم کارآفرینی و از گ

ست که توسط نظریه پردازان برای افراد کارآفرین در نظر گرفت سیعی از ویهگی هایی ا شودطیف و صاری و ه می  )ان

  . 1396براهویی، 

سی بخشی از سان و... هریک به برر شنا سان، روان شنا صاددانان، جامعه   در این میان با توجه به اهمیت موضوع، اقت

صاددانان،1397کیا،  سعیدی اهمیت ویهگی فردی کارآفرینان پرداخته اند) شتر به ارائه تعاریف کارکردی و   . اقت بی
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شناختی  صو یت فردی و روان سعی می کنند تا خ سان،  شنا سودآوری توجه دارند اما روان صادی و  شد اقت ابعاد ر

اعتقاد به اینکه انگیزه درونی کارآفرین، نیروی محرکه کارآفرینی را مورد مطالعه قرار دهند، جامعه شتتناستتان نیز با 

اوستتت که در کودکی، با تأثیر پذیری از محیط پیرامون فرد، تقویت می شتتود، ابعاد و تبعات اجتماعی کارآفرینی را 

سی می کنند)قراخانی صاددانان قرار گرفت و 1398و دژاهنگ،  برر  . مفهوم کارآفرینی، نخستین بار مورد توجه اقت

حامدی و مشتتکانی، مکتب های اقتصتتادی، آن را مورد توجه قرار داده اند) از قرن شتتانزدهم تا کنون تقریبا تمامی

سط قرن جاری  .1399 شمندان علوم رفتاری با درک نقش از اوا سان و دان شنا سان، جامعه  شنا کارآفرینان در  روان

صاد و به منظور سایی ویهگی ها و الگوهای رفتاری کارآف اقت سی و تحقیق درشنا خصوب کارآفرینان  رینان، به برر

  . درباره رویکردهای کارآفرینی از سوی  احب نظران دسته بندی های گوناگون1398، پرداختند)رفیعی کرکوندی

ست. به عنوان نمونه  مد آقایی ) شی1398انجام پذیرفته ا شناختی و گرای صیتی، جمعیت  شخ سه منظر  یا    از 

ستتته    نیز از1395)حجازی و همکاران  .پرداخت از منظر رویکرد مدیریتی،  1397اران )گیالنی و همکرفتاری، 

 .جنبه رویکرد اقتصادی، ویهگی ها و محیطی به کارآفرینی توجه کرده اند

 نوآورانه عملکرد 

 ها، مشتتی خط ها، ستتیستتتم ابزارآالت، ها، ایده کاریر اولین اینکه برای شتترکت توانایی به اشتتاره نوآورانه، عملکرد 

شد، جدید خدمات و ها، محصوالت فرایند ها، برنامه  طریق از نوآورانه، عملکرد  .2018، 18دارد)دس و رابینسون با

 عملکرد با نوآورانه خروجی ستترانجام و خروجی به داده تبدیل که معنی بدین. شتتود می تعریف نوآورانه روندادهای

 خروجی که دلیل این به نوآورانه عملکرد  ،2018) 19ستتتونگ و چوی طبق بر هرچند. استتتت ارتباط در شتتترکت

ست ممکن شرکت عملکرد همراه به نوآورانه شند، تأثیرگذار نوآورانه های هزینه روی بر ا سته چند به تواند می با  د

-باشد اثرگذار شرکت ی مرحله سه روی بر است ممکن شرکت یک اقتصادی عملکرد کلی طور به اما. شود تقسیم

  )عسگریاست ارتباط در شرکت عملکرد و نوآوری با که ای نوآوری خروجی و نوآوری خروجی نوآوری، برای تصمیم

 عملکرد که حالی در نوآوری، ستتتودآوری و کارایی دارد، بعد دو نوآورانه عملکرد کلی طور  . به1399و همکاران، 

 عملکرد . 1399، )شتتتهدکار و وظیفه دوستتتتنوآورانه های ایده درک و ارتقا تولید، دارد، بعد ستتته فردی نوآورانه

 تعاریف در مجموع، در. دارد شتتترکت یک در فنی نوآورانه اقدامات و دانش گیری بهره ارزیابی به اشتتتاره نوآورانه

 خالقانه و نوآورانه عملیات فنی، دانش به استتتت، تر کلی که اول مفهوم. دارد وجود مفهوم و امعنا نوآورانه عملکرد

 نیز را فرایندی عملکرد و محصول اجتماعی، اقتصادی، عملکرد تواند می نوآورانه عملکرد اساس، این بر. دارد اشاره

ست نوآوری فرایند اثربخش مدیریت بر متکی ای، عمده طور نوآورانه به عملکرد بنابراین،. کند بیان  باید مدیران و ا

 ها قابلیت و منابع تخصتتیص و حمایت توستتعه، شتتناستتایی، به پایدار، رقابتی مزیت کستتب منظور به مداوم طور به

ست، تر جزئی که دوم مفهوم در. بپردازند شاره نوآورانه عملکرد ا  شوند می معرفی بازار که دارد اختراعاتی تعداد بر ا
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 مقیاس شومپیتر، بندی طبقه سیستم طبق بر. شرکت جدید تدابیر با فرایندی های سیستم جدید محصوالت یعنی

 جدید منابع تولید، جدید های روش جدید، محصوالت شود: می بندی طبقه مختلف دسته۵ به نوآورانه عملکرد های

 دو بر تحقیقات اکثر. کارها)  و کستتتب دهی ستتتازمان برای جدید های راه و جدید بازارهای از برداری بهره تامین،

 محصتتول، های نوآوری. اند شتتده متمرکز فرآیندی های نوآوری و محصتتول در نوآوری یعنی نوآوری اول ی حوزه

 . 2019و همکاران،  20آلن)دهد می نشان را جدید خدمات و محصوالت کلی سازی تجاری و اختراع

 سازمان نوآورانه عملکرد

سوپ محور دانش های سازمان بقای و موفقیت بر مؤثر عوامل از یکی نوآوری   و همکاران، )به گزینشود می مح

 یا ها گروه افراد، توستتط که وستتیله یا ستتامانه یک فرایند، یا محصتتول ایده، یک از استتت عبارت نوآوری . 1399

 بر . 1397 محمدی، و )پناهیشود درک جدید موضوع یک عنوان به جامعه و  نعت بخش یک حتی ها، سازمان

 این. باشتتد فناوری یا فرایند محصتتول، نوآوری شتتامل تواند می نوآوری ماهیت ستتازمان، داخلی های عامل مبنای

 های عامل. هستتتند هنجارها و ها ارزش مدیریت، های ستتامانه مهارت، و دانش منابع شتتامل داخلی های عامل

 فناوری و قوانین رقبا، مشتتتتریان، شتتتامل که گذارند می اثر ستتتازمان نوآوری روی که دارند وجود نیز خارجی

ستند ستاوردهای برای نوآوری عملکرد . 2020و همکاران، 21باتاچاریا )ه صوالت د  سود و فروش جهت جدید مح

سوپ بازار پاداش سازمانی، ساس این بر. شود می مح صوالت کاربرد و موفقیت ا  به باید جدید های پروژه یا مح

 مختلف های پهوهش از حا تتل نتایج . 2016، 22شتتود)لین گرفته نظر در بنگاه نوآوری عملکرد از بعد یک عنوان

 به را خود سود و بازار سهم کنند، می توجه نوآوری موضوع به ویهه،  ورت به که هایی شرکت که دهد می نشان

 نوآوری عملکرد معیارهای که دهد می نشتتتان پیشتتتین های پهوهش. دهند می افزایش ای مالحظه قابل میزان

 متمایز را موفق تجارپ دارای های بنگاه تواند می جدید محصتتتول تولید خطوط جدید محصتتتول معرفی همچون

  . 2020، 23مولین)کند

 گیری نتیجه

شتترکت، از  یکاستتتراته یها یریرا با انواع مختلف جهت گ یعملکرد نوآور یریتدر دو دهه گذشتتته، محققان مد

ند. ا یریو جهت گ یی،بازارگرا ینی،کارآفر یشجمله گرا عه بر موضتتتوع مورد عالقه  ینمنابع، مرتبط کرده ا مطال

 یرآن تأث ینوآور یچگونه ممکن استتتت بر بهره ور ینکهشتتترکت، و ا یک ینیکارآفر یالملل ینب یشگرا ینده،فزا

ما نشتتان تحقیق  یجتانرابطه متمرکز استتت.  ینبر ا یاجتماع یباز و رستتانه ها ینوآور یراتتأث ینبگذارد، و همچن

دارد.  ینوآوربر عملکرد  یاواستتطه یرمستتتقیمغ یرباز تأث ینوآور یقاز طر ینیکارآفر یالملل ینب یشکه گرا دهدیم
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شرکت کمک م یکه به پراکندگ یعال یریتمد سطح  ست. عالوه بر ا یبا نوآور یزکند ن یباالتر در   ین،باز مرتبط ا

 کنند،یباز شتترکت م ینوآور هاییتدر فعال یشتتترب که ییهاکه شتترکت شتتویمیمتوجه م ی،مطابق با شتتواهد قبل

خود بهره ببرند. به طور  ینوآور یجاز نظر نتا یخارج یدانش با شرکا یکسب و به اشتراک گذار یایاز مزا توانندیم

شان دهنده پل یکند که نوآور یم یتفرض حما یناز ا یجنتا ینخال ه، ا  ینیکارآفر یالملل ینب یشگرا ینب یباز ن

ست. دوم، ما همچن یو عملکرد نوآور سطح باالتر گرا یافتیمدر ینا ان اندازه به به هم ینیکارآفر یالملل ینب یشکه 

سطح ب شترینفع  سانه ها ی ستفاده از ر ست، همانطور که انتظار م یاجتماع یاز ا فعال تر، نوآورتر و  یرانرود. مد یا

به استفاده از  یشتریب یلتما ینباشند و بنابرا یارترهوش یزن یبازار جهان یدارند نسبت به روندها یلگراتر تما یسکر

که ابعاد  رستتدیبه نظر م ین،دارند. بنابرا یکستتب دانش بازار خارج یبرا یاجتماع یرستتانه ها یمعظ یفر تتت ها

مرتبط با  یتقابل یککه به توسعه  دهدیرا نشان م یجهان یریتیمد یهانگرش ینیکارآفر یالملل ینب یشگرا یا ل

شرکت کمک م یفناور سطح  ستفاده از ابزارها و پلتفرم کندیاطالعات در  سانه یهاتا هم دانش بازار را با ا  یهار

شف و بهره اییندهبه طور فزا یجهان یاسدر مق یاجتماع ستفاده ب یبردارک سوم، ا شترکند.  سب از ابزارها ی  یو منا

 یندهایاز کاربران و مشارکت آنها در فرآ یجوامع یجادا یشرکت ها را برا یلممکن است پتانس یاجتماع یرسانه ها

آنها را بهبود بخشد. اگرچه در مطالعه ما استفاده از  ینوآور یتالش ها یخشاثرب یجهش دهد، در نتیباز افزا ینوآور

 .دهد یرا نشان نم یمیمستق یرکه  رفاً در نظر گرفته شده است تأث یاجتماع یرسانه ها

 ین،دهد. بنابرا یباز انجام م ینوآور یها یتفعال یتبا تقو یرمستتتقیمکار را به طور غ ینا ی،مورد عملکرد نوآور در

را از نظر  یاجتماع یتوان رستتتانه ها یم ینوآور یندمشتتتارکت در فرآ یبرا یخارج ینفعانتنها با اجازه دادن به ذ

به طور  ینیکارآفر یالملل ینب یشکه گرا دهدینشان م چنینما هم یجنتا یت،نشان داد. در نها یدمف ینوآور یخروج

متعاقب آن بر  یرو تأث یاجتماع یهارستتتانه یهاپلتفرم از یشتتتترآن بر استتتتفاده ب یرتأث یقاز طر یمثبت بر نوآور

ست از طر ینیکارآفر یالملل ینب یشگرا ین،. بنابراگذاردیم یرباز تأث ینوآور هاییتفعال باز  یخود نوآور یقممکن ا

 .بخشد ودبهب یشتر  را بیعملکرد نوآور یجه)و در نت

 

 

 منابع:

کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، چاپ پنجم، تهران، انتشتتتارات شتتترکت  ، ۱۳98) ،احمد پور داریانی، محمود

 پردیس

،تاثیر شتتبکه های اجتماعی مجازی بر یادگیری ستتیار،اولین همایش 1399احمدوند، کبری و تقی زاده قوام، زهرا،

 ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل،تهران
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 شرکت آورانه تو عملکرد بر باز نوآوری تاثیر . ۱۳۹۷. )یونس. الرعایا وکیل. محن آبادی، نیک شفیعی. زهرا. احمدی

.  ستتمنان شتتهر تولیدی متوستتط و کوچک های شتترکت: موردی مطالعه) بازار تالطم گری تعدیل نقش بر تاکید با

 ,16 32,) 73-92. نعتی تکنولوژی توسعه فصلنامه)

 نوآورانه عملکرد بر باز نوآوری ،تاثیر1397یونس، الرعایا، وکیل و محستتتن آبادی، نیک شتتتفیعی و زهرا احمدی،

 شتتهر تولیدی متوستتط و کوچک های شتترکت: موردی مطالعه)بازار تالطم گری تعدیل نقش بر تاکید با شتترکت

  سمنان

ها )مطالعه موردی: میزان و نحوه استتتتفاده ،خبرنگاری تلویزیونی در عصتتتر همگرایی رستتتانه1398احمدی، علی،

 )های اجتماعیرسانه خبرنگاران  دا و سیما از

 60و  59چاپ اول،  ص  ه،یانتشارات ثان ،یاجتماع های شبکه لیتحل ، 1398) ،افتاده، جواد

,چگونه گروه های تروریستی با استفاده از رسانه های شبکه ها ی اجتماعی برای جذپ و 1399امینی راد, بنیامین,

 گرفتن اعضای جدید استفاده می کنند؟

،بررستتتی کارآفرینی، نوآوری باز و عوامل دیجیتال،دومین کنفرانس اقتصتتتاد،مدیریت و 1398حستتتین،انتظاری، 

 حسابداری،شیروان

ضراء براهویی، فهیمه صاری، زمی سومین کنفرانس  ، ۱۳۹۶) ،ان سی عوامل فردی اثرگذار در موفقیت کارآفرینان،  برر

سب و کارهای دانش بنیان، بابلر،  شمال،ملی کارآفرینی و مدیریت ک شی طرود  شگاه جامع علمی  شرکت پهوه دان

 کاربردی مازندران

،نقش رسانه های اجتماعی و اشتراک دانش در  نعت گردشگری با استفاده از روش مرور 1397یمانی فر، سحر،ا

 سیستماتیک،کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی،تهران

در بخش  انگیزه های کارآفرینی زنان و مردان ، 1399) ،سید قاسمی، تریسا ساداتنعانی، احمد، ک زهراء آراستی، 

  ۱، شماره 11 نعت، شباهت ها و تفاوتها. تشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 

زنان، شماره  نوع شناسی انگیزه های زنان کارآفرین ایرانی، تحقیقات» ، 1398) ،آراستی، زهراء والی نهاد، محبوبه

۳ 

،بهبود عملکرد بین المللی شتترکت با بکارگیری فرهنگ کارآفرینی بین 1400آستتایش، فرزاد و ستتلطان نهاد، رعنا،

المللی )مورد مطالعه: شرکت آیدین ،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی  نایع و 

 مدیریت و حسابداری،دامغان
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،بررستتی عوامل موثر بر قابلیت نوآوری باز در کستتب 1399فاطمه و نصتتیری، زهرا،ثنائی پور، هادی و پیمان فر، 

 وکارهای نوپا،چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه  نعتی شریف،تهران

صری، فاطمه، صاد ، مدیریت و 1399جاللیان، نجمه و ابون سازمان،پنجمین کنفرانس ملی اقت ،نقش نوآوری باز در 

 حسابداری،اهواز

 اجتماعی، مرجع مقاالت بازاریابی. های شبکه طریق از  ، بازاریابی1399ان؛ حسین، میجانی؛ محسن، )جلیلی

سجادیعل ،یجهان خان صاد1398ا غر. ) ،ی.  صم ی  کاربرد مفهوم ارزش افزووده اقت صلنامه  ،یمال ماتیدر ت ف

  46 -96، 9و 5سال دوم، شماره  ،«یپهوهش ها مال» یو پهوهش یعلم

 ،رسانه های اجتماعی: ابزاری برای نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط1396ن،جهرمی، امی

بررستتتی تاثیر جهت گیری بازار، کارافرینی و فناوری بر بهبود  ، 1399) ،حامدی، محمد علیزاده مشتتتکانی، فتانه

ت و مهندستتتی مدیری عملکرد اداره کل استتتتان هرمزگان، تهران، کنفرانس بین المللی پهوهش های کاربردی در

 . نایع

،بررستتتی میزان تاثیر جهت گیری کارآفرینی 1399حبیبی، محمد و معظمی، مجتبی و هاشتتتمی، ستتتید محمود،

 اجتماعی بر نوآوری اجتماعی )کارآفرینان شهر تهران 

تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد بانکها با تأکید  ، 1395) ،حجازی، سید رضا حسینی مقدم، سید محمدرضا

گیالن . ماهنامه اجتماعی،  بر نقش میانجی جهت گیری بازار )مطالعه موردی: بانکهای دولتی و خصتتو تتی استتتان

 .166شماره  -اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه 

ز شتتبکه های اجتماعی تلفن همراه )مطالعه ،بررستتی تاثیر ستتواد رستتانه ای و میزان استتتفاده ا1397حمزه، حبیب،

 تبریز ،دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران،تهران-موردی: موسسه بین المللی الف

 عملکرد بر کارآفرینی به گرایش تأثیر بررسی . ۱۳۹۴. )ملیحه. رضایی. العابدین زین. رحمانی العابدین زین. رحمانی

 بازاریابی تحقیقات) مازندران استتتان ستتایپا شتترکت: موردی مطالعه) نوآوری ظرفیت میانجی نقش با ارک و کستتب

 .۱۴۶ - ۱۳۳ . کارآفرینی و مدیریت ملی همایش چهارمین نامه ویهه 5 نوین

سانه های اجتماعی بر 1399رحیم زاده، نازلی و ولیزاده اوغانی، اکبر، ستفاده از تکنولوژی ر سی تأثیر ا عملکرد ،برر

سط و  شرکت های متو شتری )مورد مطالعه:  ستراتهیک ارتباط با م سازمان با نقش میانجی قابلیت های مدیریت ا

بزرگ فعال تولیدی استان آذربایجان شرقی ،ششمین کنفرانس بین المللی پهوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و 

 علوم انسانی در هزاره سوم،تهران
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،مطالعه و بررستتی تاثیرات پدیده کارآفرینی بر توستتعه و پیشتترفت عملکرد 1400رحیمی الهرودی، علی محمد،

اقتصتتادی کشتتورها دراقتصتتاد رقابتی و مبتنی بر بازار با رویکرد خلق ایده در ستتازمان،چهارمین همایش بین المللی 

 دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران،تهران

،بررستی تاثیر نوآوری باز بر عملکرد 1399ستتیدنا تتر و قاستتمی، پدرام و پایدار، زهرا،رستتتمی، رحیم و روشتتنائی، 

بازاریابی ستتتبز با نقش میانجی عملکرد نوآوری)مورد مطالعه: شتتترکت ملی نفت و گاز ایران ،اولین کنفرانس بین 

 المللی مدیریت،مهندسی  نایع و حسابداری

،رتبه بندی راهکارهای موثر بر توستتعه بازارهای هدف 1400رشتتیدی راد، عبدالحمید و محمداستتماعیل،  تتدیقه،

 تتادرات  تتنایع جانبی نیشتتکر در گرایش به کارآفرینی بین المللی پایدار با روش تاپستتیس،پنجمین کنفرانس بین 

 المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری  نعت محور،تهران

در عملکرد کارآفرینانه  گیری جهت . 1399. )اویدج دیداری، محمود؛ محمدرضا، رشیدی، زالی، مصطفی، رضوی،

 ۱۰۱-۱۰۰،  ص 2سازمانی، پهوهشنامه مدیریت اجرایی، سال سوم، شماره 

سا1397داوود، ی،اردکان یباله و عندل یدحبیبس یرغفوری،و م یهمهد رفوگرزاده، شنا باز  یعوامل موثر بر نوآور یی،

سپار یقاز طر شنا یجمع  شت  ستفاده از روش نگا  ین ،پانزدهمیزد یپارک علم فناور ی)مطالعه مورد یفاز یختبا ا

 یع،یزد نا یمهندس یالملل ینکنفرانس ب

،ارتباط جهت گیری کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش بر مزیت رقابتی 1398رفیعی کرکوندی، نصتتراله،

پایدار در پرتو حقو  شهروندی چالشها و پایدار با تولید پاک تر،نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه 

 راهبردها،شیراز

سید مهدی  الحی  دقیانی، جمشید ستراتهی جهت  الگوی ، 1397) ،عباس زاده، حسن؛ درویش، حن، الوانی،  ا

 .۱۱۹-99 ص ۷گیری به کارآفرینی در نظام بانکی ایران، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 

،تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش 1399حبیب و ستتتید نقوی، میرعلی،عبدلی مستتتینان، فائزه و رودستتتاز، 

 میانجیگری مدیریت دانش

،بررسی اثر قوانین محیط زیستی و فشار مشتریان بر عملکرد 1397عزیزمحمدلو، حمید و محمدنهاد مدردی، سپیده،

 (تمطالعه موردی: شهرک  نعتی ماهدش)نوآورانه سبز بنگاه های کوچک و متوسط 

سازمانی بر چابکی کارکنان 1400عسکری راد، پریسا و رحیمی اقدم،  مد، ستفاده از رسانه های اجتماعی  ،تاثیر ا

یت و  مدیر نایع و  ندستتتی  تتت های نوین در مه کار ها و راه چالش  مه،دومین کنفرانس بین المللی  عت بی  تتتن

 حسابداری،دامغان
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سوران شیدی، مجید و  صاری، منوچهر و ر سگری، نا ر و ان ،ارتقای عملکرد نوآورانه و فروش از 1399ی، علی،ع

 طریق مدیریت دانش مشتری

  خودکارآمدی کارآفرینی و ستتبک زندگی راهبرد تحقق قصتتد 1399) ،عشتتقی عراقی، مهتاپ، غنی پور، فاطمه

 -ی تیم ور ، فصلنامه علم شعبه –کارآفرینی )مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی 

 .۹۲-۷۵،  فحات ۱۱، شماره 6پهوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، دوره 

شاه پسند، محمد رضا، سعیده و رضوانفر، احمد و  شبکه1399علم بیگی، امیر و اجاقی،  های اجتماعی و احساس  ،

 نهخودکارآمدی شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان مازندران: کاربرد نظریه استفاده و رضامندی از رسا

،بررستتی تاثیر چابکی ستتازمانی بر استتتفاده از رستتانه های 1397علیزاده، ستتعید و امانی، لیلی و رحمانی،  تتفورا،

سازی جامعه در حوزه علوم  شمالی،چهارمین کنفرانس ملی توانمند  سان  ستی خرا اجتماعی کارکنان اداره کل بهزی

 انسانی و مطالعات مدیریت،تهران

،تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی در بازاریابی  نعتی 1399حسنلوئی، محسن، قربانی دینانی، حسن و محمدی

بر مزیت رقابتی و فروش انطباقی،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندستتی  تتنایع و 

 مدیریت و حسابداری،ساری

تماعی و دنیای مجازی بر میزان طال  و ،بررسی تاثیر شبکه های اج1400کاظمیان، حمزه و نوروزی نسب، کوثر،

ستتال در شتتهرستتتان کهگیلویه،ستتومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی،  ۴۰تا  ۲۵رضتتایت زناشتتویی زوجین 

 روانشناسی، مشاوره، آموزش و پهوهش،تهران

بر میزان  ،ارزیابی تاثیر استتتفاده ستتازمان ها از رستتانه های اجتماعی1397کام فر، جعفر تتاد  و اوحدی، فریدون،

 ریسک ادراک شده،پنجمین کنفرانس ملی پهوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران

،مطالعه رویه ها و عوامل موثر بر استفاده از رسانه های اجتماعی در ایران و 1398کرمانی، حسین و آتش زر، علی،

 رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی

 فیس شبکۀ اجتماعی به اطالعاتجویان گرایش با مرتبط   عوامل1398یونس) مرادآبادی، نوری ا غر؛ علی کیا،

 101-89، ص 49ارتباطات،شماه  – فرهنگ آمریکا ، مطالعات و ایران اطالعاتجویان تطبیقی )بررسی بوک

شر ش ی،مبا س1396) نیاف سیو یابیو بازار یمجاز یاجتماع یشبکه ها ریتاث ی  برر  انیفروش ؛ پا زانیبر م یرو

 یو علوم انسان اتیواحد مرودشت، اطالعاتکده ادب یارشد ؛ اطالعاتگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس

حاجی علی اکبری، فیروزه، تامین 1400محمدی، محمد و  کارآفرینی بر ارزش درک شتتتده  تاثیر جهت گیری  ،

گی روابط )مطالعه موردی شتتترکت ایران کنندگان و عملکرد بازار از طریق رضتتتایت متقابل، درک متقابل و هماهن
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سانی  شرکت های اقماری ،هفتمین کنفرانس بین المللی پهوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم ان سفو و  تران

 در هزاره سوم،تهران

،نقش نوآوری باز در راهبردهای فناوری و توستتتعه کستتتب و کار بنگاه در 1399محمدی، نادر و ریاحی، شتتتهزاد،

  نعت زنجیره ارزش

ضا ضا، دالوری، حمید ر شی، مهرداد؛ طیبی محمدر کارآفرینانه بر  تاثیر جهت گیری بازار و گرایش ، 1397) ،مدهو

 10.نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط، فصلنامه پهوهشنامه بازرگانی، شماره

ضا ضا، دالوری، حمید ر شی، مهرداد؛ طیبی محمدر کارآفرینانه بر  و گرایش تاثیر جهت گیری بازار ، 1397) ،مدهو

 10.نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط، فصلنامه پهوهشنامه بازرگانی، شماره

،بررستتی رابطه جهتگیری کارآفرینی و بازارگرایی بر مزیت 1395مطلق، مهده و شتتهرابی، بهزاد و ستتعیدی، پرویز،

 نوآوری،شیرازرقابتی مدیران،اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خالقیت و 

،بررستتی منابع ستتازمانی و گرایش به کارآفرینی بر تعیین کننده های 1397معصتتومی، هما و کمالی، محمدجالل،

 کارآفرینی،کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین،تهران

و بهبود عملکرد نواورانه  یداخل یدر برند ساز یسازمان یادگیری،نقش 1400مراد، ی،مسعود و کرد ی،ملک محمد

 یالملل ینکنفرانس ب ینکارکنان در شتتتعب بانک  تتتادرات استتتتان قم،هفتم یعاطف یتقابل یبا نقش واستتتطه ا

 در هزاره سوم،تهران یو علوم انسان یریتمد ی،حسابدار یننو یپهوهشها

های اجتماعی )مطالعه  ،بررسی پذیرش استفاده مشتریان از خدمات بانک در بستر رسانه1400موسویان، سیدیاسر،

ستان ،چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری  ستان گل موردی: بانک  ادرات ا

 و کامپیوتر،تهران

 ،نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی در استفاده فراگیر از شبکه های اجتماعی1400میرجانی،  دیقه و نظری، فریبا،

،مروری بر نوآوری باز)روندها ،رویکردها و عوامل 1399و شتتیخ ابومستتعودی، عباس،میرقادری، ستتیدامیرحستتین 

کلیدی موفقیت آن  به عنوان راهکاری برای حل چالش های  نایع و سازمان ها،اولین کنفرانس بین المللی چالش 

 ها و راهکارهای نوین در مهندسی  نایع و مدیریت و حسابداری،ساری

سی1399میرمهدی، مهدی، شمین کنفرانس بین المللی وپ  ،برر ش شبکه های اجتماعی، ضایت کاربران از  ابعاد ر

 پهوهی،تهران
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،کارکردهای رستتتانه های اجتماعی در کارآفرینی کستتتب و کارهای کوچک و 1396نادری، نادر و نوری، فرزانه،

 خرد،اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار،تهران

،بررستتتی عوامل موثر بر وفاداری کاربران شتتتبکه های اجتماعی،ستتتومین 1400وزی، علی،نوروزی، مهدی و نور

 همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی،مشهد

،بررستی اثر سترمایه اجتماعی بر جهتگیری کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت 1398اعظی، محمد،و

 در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران،کنفرانس ملی آینده پهوهی،مدیریت و توسعه پایدار،تهرانهای پویا 
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