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 چکیده
ر دشدن موضوع رقابت مطرح، نیکشور و همچن یو اجتماع یاهداف اقتصاد صادرات درو نقش  گاهیبا توجه به جا

 یارها براوکنوع کسب نیا مهم است. شیازپشیب صادراتوکارها فعال در لزوم توجه به کسب ،یالمللنیببازارهای 
ا خود غلبه کنند. ب یراقتصادیبر اندازه غ ینوآور قیاز طر توانندیتر مبزرگ یدر بازار، در مقابل رقبا ودخ یبقا

 یدیروش جد یطراح ای دیوکارها خواهند توانست با خلق محصول جدکسب ،ینوآور یهایکردن استراتژ یکاربرد
فه دو مؤل ریتأث قیتحق نیادامه دهند. در ا طیخود در مح اتیو به ح دهیعملکرد خود را بهبود بخش د،یتول یبرا

 یبررس ،در شهر تبریز صادرکنندهی وکارهابر عملکرد کسب ندیفرا ینوآور یمحصول و استراتژ ینوآور یاستراتژ
بوده که   زیشهر تبر در اندداشتهسال گذشته صادرات  0که در شرکت  235شامل  قیتحق نیا یشد. جامعه آمار

 شدهفیتعر یهاهیفرض آزمون و هاداده لیوتحلهیمنظور تجزانتخاب شدند. به یعنوان نمونه آمارشرکت به 941 تعداد
مورد  AMOSوSPSS18 افزارهایبا نرم هاهیاستفاده شد که فرض یمعادالت ساختار یسازمدلاز روش 

های وکارببر عملکرد کس ندیمحصول و فرا ینوآور یاز آن بود  که استراتژ یحاک جیقرار گرفتند. نتا لیوتحلهیتجز
دت رقابت شرایط ش که دربا توجه به آزمون تعدیل گری چنین حاصل شد ، دارندمثبت  ریتأث زیتبرشهر  صادرکننده

 است. تراثربخشباال استفاده از استراتژی نوآوری فرایند نسبت به استفاده از استراتژی نوآوری محصول کاراتر و 
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 مقدمه
همواره  تسیبایم یالمللنیببازارهای خود و بقا در  یهاتیفعال زیآمتیها جهت ارائه موفقامروزه سازمان

 یو نوآور تیمذکور در ارائه محصوالت خود خالق یهاچنانچه سازمان رونیخالق و نوآور باشند. ازا
در بازارهای رقابتی  .شدرو شده و از چرخه رقابت حذف خواهند نداشته باشند با کاهش عملکرد روبه

 ارددی سازمان برای بهبود عملکرد نقش بسزایی اهنوآوری در برنامه یهایاستراتژجهانی قرار دادن 
 ،یدگیچیرقابت، پ ،یطیمح نانیاطمعدم یالمللنیب یدر بازارها (.2597، 9)دوراند و همکاران

 یالدر ح نی. اکنندیم فایدر عملکرد سازمان ا ینقش مهم یو فناور ندیفرآ راتییو تغ یسازیجهان
ها است که عملکرد سازمان ییهایاستراتژ یسازادهیو پ نیها، تدودغدغه سازمان نیتراست که مهم

عملکرد  نکهیها و ارکود شرکت یاصل لیکند. دل نیتضم یالمللنیبرقابتی بازارهای  طیرا در شرا
(. نبود 2552، 3همکاران)جانسن و  است 2ینوآور یهایدارند عدم استفاده از استراتژ ینییپا یاریبس

و  کهنه داتیکه تول شودیباعث م نیگذشته خود محصور کرده و ا داتیها را در تولسازمان ،ینوآور
رت تحت گسترش تجا .را نداشته باشند شتریکسب سهم بازار، فروش و سود ب ییاناتو گرید یمیقد
 یدر بازارها(. 9312، زاده یولویی و )اسگ عوامل مختلفی است که محیط نیز جزء آن است ریتأث
مان در جهت کاهش ز دیها بارو هستند،سازمانشدت با کاهش عملکرد روبهها بهکه شرکت یالمللنیب

( ندیفرآ ی)نوآور دیتول نهیبه یهامحصول( و ارائه روش یو نوآورانه )نوآور دیمحصوالت جد یتوسعه
 0(. پراجوجو9255 ،4سیو د نی)لومپک بلندمدت عمل کنند یرقابت یایو مزا تیعنوان ابزار کسب موفقبه
طور مرتب و با توجه به است که به یسازمان موفق سازمان دات،یتول نهی(، معتقدند که در زم2590)

جود حاصل از و نانیعدم اطم بر رقابتاستفاده کرده تا بتواند  ینوآور یهایبازار از استراتژ تیوضع
مؤثر غلبه بر  عوامل ییشناسا یدر راستا یمتعدد قاتیغلبه کند. تحق یالمللنیبهای در بازار یآشفتگ

 نیها در جهت فائق آمدن به اسازمان یبرا یاریبس یهاشده و مؤلفهانجام یطیمح نانیعدم اطم
 گریز موارد دا شتریب اریبس طیشرا نیدر جهت غلبه بر ا یکاربرد نوآور یاست ول شنهادشدهیپ رقابت

محرکه رقابت  یرویعنوان نبه هایاستراتژ نی(. ا9112 ،2)زهرا پژوهشگران قرارگرفته است دیمورد تأک
ی عدم توجه بکتاشار تبا ان 2590 در سالآرورا اند. شده ها مطرحشرکت تیو عامل موفق یرقابت تیو مز

نکته  نیبه ا دیبا (.2590، 7)آرورا به نوآوری در بازارهای جهانی را نوعی نابینایی قلمداد کرده است
عمالً مفهوم خود را  یمؤلفه نوآور نیخورده است و بدون اگره رقابتبا  یرتوجه کرد که مفهوم نوآو
ا استفاده از ب یرقابت گاهیبازار و حفظ جا نفوذ در یکنون یرقابت طیدر شرا نیاز دست خواهد داد. بنابرا
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در  یالمللبین یدر بازارها هایاستراتژ نیکاربرد ا یآن و چگونگ یسازادهیپ ،ینوآور یهایاستراتژ
 دیآیحساب مدر بخش خصوصی به ژهیوبهها سازمان یوکار دغدغه اصلعملکرد بهتر کسب هتج
در مسیر ایجاد  هاشرکتمهم است که بسیاری از  قدرآنامروزه نوآوری (. 2551، 9 ندرامیگالوج و و)

 ییهابخشاز  یکی (.2590، 2)ویبلن وچستبرگ کنندیمدر سطح جهانی همکاری  گریکدینوآوری با 
 نیبه ا دیبا .به سزایی داشته باشد، صادرات است ریتأثو کشور  هاسازماندر بهبود وضعیت  تواندیم که

منزله به در آن یوعدم نوآور هستند یو رقابتبسیار پویا  المللیبینبازارهای  که نکته مهم توجه کرد
 ینوآور یهایشدت با کمبود استراتژبه در بازارهای کشور دکنندگانیتول. اکثر استخارج شدن از بازار 

 داتیکه تول شودیم دهیها دارخانهها و کبا ورود به کارگاه کهیطوررو هستند بهروبه خود یهادر برنامه
. با شودینم دهیها دو مراحل ساخت آن داتیدر نوع تول یرییو تغ شودیبه همان نوع گذشته انجام م

است  دهیرس 2597در سال  70به رتبه  2593سال  935از رتبه  رانیکشور ا یتوجه به شاخص نوآور
 هاتیظرف به. با توجه دهدیرا نشان م ینوآور یهایبه استراتژ شترینشان از توجه هر چه ب نیکه ا

 جیرار دارد. نتاق یترنییدر رتبه پا هیهمچون قزاقستان، قبرس و ترک یینسبت به کشورها رانیموجود، ا
دارند  ترشیب تیکه اهم یرا به ابعاد یو پژوهشگران سازمان رانیتوجه مد یپژوهش نیآمده از چندستبه

 .جلب خواهد کرد
 

 نظری تحقیقمبانی 

 محصول ینوآور یاستراتژ

ها گروه اتیح یبرا شهیو نوآورانه از محصوالت و خدمات هم دیجد یهاروش ابداع، 3تریشومپ زعمبه
 یهادر بخش جیرا یندیعنوان فرابه ینوآور (.2592، 4)کوریترو مهم بوده است یرقابت یهاطیدر مح

 یادبردن کس نیو از ب دیجد یها درگرفتن بازارهاسازمان یرا برا یاساس یهامختلف صنعت فرصت
به  ینوآور یهایموجود هست. انواع استراتژ یهاتجارت یبرا یدیو تهد آوردیوجود م هو رکود ب

)سازمان توسعه  2ندیفرا ینوآور ی، استراتژ 0محصول ینوآور یکه شامل: استراتژ اندشدهمیدودسته تقس
ل محصو ینوآور یکه استراتژ دهدینشان م نیشیپ یها(. بررسی پژوهش9117 ،یاقتصاد یو همکار

منجر  هادر عملکرد سازمان یرقابت تیمز جادیو ا دیتول یهانهیرقابتی و کاهش هز تیمز شیبه افزا
هر چه که بتواند برای ارضای یك خواسته یا نیاز ": کندیتعریف م گونهنی. کاتلر محصول را اشودیم

یات، وقایع، تجرب ت،شامل کاالهای فیزیکی، خدما شوندی. محصوالتی که بازاریابی م"بازار ارائه شودبه 
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ابزارهای استفاده از (. 9311، 9)کاتلر هستند هادهیها، اطالعات و اسازمان ها،ییافراد، اماکن، دارا
 (.2590، 2)کولر است دهندهیاریدر مسیر نوآوری محصول بسیار  یافزارسختو  یافزارنرم

 

 ندیفرا ینوآور یاستراتژ

محصول الزم هستند. تحقیقات نشان داده است  یهایبرای پایداری نوآور ندینوآورهای فرا یاستراتژ
 ،3دیزمان موردتوجه قرار دهند )تطور همکه دو حوزه نوآوری را به اندافتهیموفق در یهاکه سازمان

فرایندی ممکن  یهای(. نوآور2559، 0یرلیگوپاالکریشنان و ب؛ 2552، 4ینچوسکی، دامانپور و و2552
شغل، جریان کار و اطالعات )آبرناثی و  یهایژگیبشوند: مواد ورودی، و زیاست شامل چنین مواردی ن

 طور عملی(. در مورد انواع نوآوری فرآیند، مناسب است توجه گردد که یك فرآیند به9171، 2اوتربك
از نوآوری فرایند را ارائه دهد.  یترکه این خود شاید بتواند نگاه مناسب شودیشامل چه مواردی م

اتفاق  دیدر درون سازمان است و در خط تول ینوع نوآور نیاست که ا نیا ندیفرا ینوآور یاصل یژگیو
ون به فرد است چمنحصربه یژگیو كینیو ا ستین تیرؤو توسط افراد خارج از سازمان قابل افتدیم

 ،7ارانو همک  نی)م شودینم دیرقبا تقل وسطت ستین تیرؤدر درون سازمان است و قابل نکهیخاطر ا
ازار ندارند ب یسوبه یرادارند حالت تهاجم ندیفرا ینوآور یکه استراتژ ییوکارهاکسب نی(. بنابرا2592

 (.9117،  1و الرکر تنری)ا بهتر را مدنظر دارند دیو تول نییپا متیو ق
 

 شدت رقابت

فشار قرار دادن صنعت، جهت تحت كیحاضر در  یاست که مجموعه رقبا یرقابت، به معنای تالش
از رقبا حداکثر توان و استعداد خود را جهت بقاء در  كیهر ر،یمس نیو در ا رندیگیبه کار م گریکدی
طح رقابت در س تیمانند ماه ی.عوامل دینمایاعمال م یبه مقدمات رشد و توسعه آت یابیو دست دانیم

 ییدهاراهبر رو،نیازا. دارند یریپذرقابت زانیبه م ییبسزا ریاداره شرکت، تأث یراهبردها زیکالن و ن
ر عملکرد آن ب میمستق یریتأث رد،یگیو اجرا م نیبنگاه اقتصادی تدو كیمؤثر  تیریمنظور مدکه به

وجود تعداد  لیکه به دل یتیوقعبه م ،(. شدت رقابت2599 ،1تیآن دارد )نا یریپذبنگاه و سطوح  رقابت
 اید در صورت نبو کندیاست اشاره م دیشد اریرشد، رقابت بس یهارقبا در بازار و فقدان فرصت ادیز

 انیبرخوردار باشد، زیرا ممکن است مشتر ی، ممکن است سازمان از عملکرد مناسبوجود رقابت اندك

                                                           
1. kotler 
2. Kohler 

3. Tidd 

4. Damanpour, & Wischnevsky 
5. Gopalakrishnan & Bierly 

6. Abernathy & Utterback 

7. Maine et al 
8. Ittner & Larcker 

9. Knight 



 0 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.... ی نوآوری بر عملکرد هایاستراتژ ریتأثبررسی 

 یهانهیزاز گ انیمشتر د،یرقابت شد طیدر شرا که،یت باشند. درحالاز مصرف محصوالت شرک ریناگز
که قادر به  یدر عملکرد بنگاه داشته و سازمان یاساس ریشدت رقابت تأث جه،یمتعددی برخوردارند.درنت

در  یریپذمفهوم رقابت (.2592 ،9رقبا نباشد عرصه را به رقبا واگذار خواهد کرد )کادگان لیوتحلهیتجز
شده است. در نظر گرفته  کسانیمترادف و  ییو کارا یوربا بهره رفتهیصورت پذ قاتیاز تحق یاریبس

 نیتنها بر رابطه بنه کهیطوررقابت همراه است. به تیماه رییرقابت، با تغ شی( افزا9312کج، )کاله
 طیطابق با شرات ری،یادگیبر  هاهبنگا ییرا به توانا شترییب تیدارد بلکه اهم دیتأک هامتیو ق هانهیهز

است که هم باید توجه به درون سازمان  یاگونهبهشرایط . در دنیای امروزی شودیبازار و نوآوری قائل م
ش درونی را مطابق با آن پی یهاتیفعالباشد و هم به بیرون سازمان یعنی با توجه به محیط خارجی ، 

 (. 2592 ،2)گرنت برد
  

 وکارعملکرد کسب

است و بدون شك  یتیریمد یهاموردبحث در پژوهش یهاسازه نیتراز مهم یکی یسازمانعملکرد 
 یهاو شاخص رهای. در مورد متغدیآیحساب مبه یتجار یهادر شرکت تیسنجش موفق اریمع نیترمهم

جش سن یهاشاخص یطورکلنظران وجود ندارد. بهصاحب نیدر ب یتوافق نظر جامع ،یعملکرد سازمان
 ییهاشاخص ،یعملکرد سازمان ینیع یها. شاخصشودیم میتقس یو ذهن ینیعملکرد به دو گروه ع

 ینیع یها. از شاخصشودیم یریگاندازه ینیع یهاو بر اساس داده یصورت کامالً واقعاست که به
 هبازد بازده حقوق صاحبان سهام، ،ییبازده دارا رینظ یسودآور یهابه شاخص توانیعملکرد م

 شتریب ،یعملکرد سازمان یذهن یهاو سود هر سهم بازده سهام اشاره کرد. شاخص یگذارهیسرما
ها اخصش نی. ازجمله اردیگیشکل م نفعانیقضاوت گروه ذ یکه بر مبنا شودیرا شامل م ییهاشاخص

 رداشاره ک رهیو غ دیدر ارائه محصوالت جد تیکارکنان، موفق تیرضا ،یمشتر تیبه رضا توانیم
 انزیم انگریعملکرد شرکت بکه  دارد انیب نیچن دیگر جامع فی(. تعر9112، 3شورو ماس سی)هر
ت در ثرو شیافزا ایدرآمد، سود و  كیخاص است که منجر به  یدوره زمان كیشرکت در  یهاتیفعال

  (.2552، 4)آلن و هلمز دیسهامداران خواهد گرد

 

 یمفهومالگوی و  هاهیفرضتوسعه 

 های تحقیقالگو و فرضیه
 وکارکسباستراتژی نوآوری محصول بر عملکرد  ریتأث

 نیا و کنندیوجود آن را حس م یراحتبه انیاست و مشتر انینما ارینوآوری محصـول بسـ یاسـتراتژ

                                                           
1. Cadogan 
2. Grant 
3. Harris & Mossholder 

4. Allen & Helms 
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ار وکعملکرد کسب و کند جادیوکار اکسـب یرا برا دیبازار جد كینوع از نوآوری توان آن را دارد که 
 (.2595، 9)دمانپور لمس استقابل شتریموضـوع ب نیا ،صـادراتی عیرا بهبود دهد بخصـوص در صـنا

بود چنین پرداخته نوآوری بر روی عملکرد  ریتأث(، کـه بـه بررســـی 9314) رفتـاركیـنطبق تحقیق 
ول نو و که محص یزمان .وجود داردبازار  و عملکردشد که همبستگی مناسبی بین نوآوری  یریگجهینت

فروش، ســود  زانیم شیدارد با افزا یو بکر دیمحصــول که بازار جد نیا شــودیروانه بازار م یدیجد
ــرکت را ب ــتریش ــرکت م ش ــودیکرده و موجب بهبود عملکرد ش ــت که تینکته حائز اهم نی. اش  اس

ــتراتژ ــتر یاس ــول به مش ــنهادیارزش پ ینوآوری محص ارزش  نیتربزرگ. دهدیارائه م ییباال یش
 و یهورل) است یو لمس توسط مشتر تیرؤقابل اریاسـت که بسـ ینوع نوآوری تازگ نیا یشـنهادیپ

ردن و بهتر ک هایژگیو، افرایش دوام  ای نانیاطم تیقابل شیافزا تواندیم یتازگ نی(. ا9111 ،2تلهـا
(، انجام دادند 9310) طی تحقیقی که مرتضوی و همکاران (2595، 3و همکاران گنی)ز باشـدعملکرد 

ــتراتژ ریتأثو  ــازمانی  یهایاس ــطهبهنوآوری را بر عملکرد س مزیت رقابتی تمایز و رهبری هزینه  واس
طبق . شودیمسـنجیدند مشـخص شـد که انجام نوآوری در محصـوالت باعث بهبود شرایط سازمان 

 بود مشخص وکارکسباستراتژی نوآوری بر عملکرد  ریتأث(، که بر روی 2592) تحقیق یانگ وتسـای
مثبت دارد. تحقیق دانیل و چراجوجو در  ریتأثشـد که استراتژی نوآوری محصول بر عملکرد سازمانی 

(. 2590دانیل و پراجوجو، ) کرد دییتأاســتراتژی نوآوری محصــول را بر عملکرد  ریتأثنیز  2592ســال 
ـــتراتژ ریتـأثنیز  (2597)تحقیقـات آرمـانیوس و همکـاران  نوآوری را بر عملکرد و بقای  یهـایاس

 کرد. دییتأ هاسازمان
 

 وکارکسباستراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد  ریتأث

. ودشیمحسوب م بازارهای امروزیخوب در  اریبسـ تیمز كیعنوان به زینوآوری فرایند ن یاسـتراتژ     
اتفاق  دینوع نوآوری در درون سازمان است و در خط تول نیاست که ا نینوآوری فرایند ا یاصل یژگیو
 دیتقل هکفرد است منحصربه یژگیو كینیو ا ستین تیرؤو توسط افراد خارج از سازمان قابل افتدیم

ــودینم ــب نیبنابرا .(2592 ،نی)م ش ــتراتژ ییوکارهاکس  یرادارند حالت تهاجم فرایندنوآور  یکه اس
که  دارند نیدر ا یوکارها سعکسـب نیبه بازار ارائه دهند ندارند پس ا دیمحصـول جد نکهیا یسـوبه

و  تنری؛ ا9112)کانگ و شــوردر،  روانه بازار کنند شــتریبا انعطاف ب و ترنییپا متیمحصــوالت را به ق
ود خ یعنوان استراتژرا به فرایندنوآوری  یکه استراتژ ییوکارها( کسب9115 ،4شورودر؛ 2593،الرکر
 اریبســـ در آن دیکه تقل یامروز یالمللنیبرقابتی  یخود در بازارها یورود رقبا یبرا کنندیم بانتخا

                                                           
1. Damanpour 

2. Hurley & Hult 
3. Xin 

4. Schroeder 
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، طالبی و سعیدی رفتاركینطی تحقیقی توسط (. 9110، 9)پورتر کنندیم جادیاسـت موانع ورود ا ادیز
ـــازمانی 9314) (، مشـــخص گردید که نوآوری در فرایند تولید محصـــوالت باعث بهبود عملکرد س
ـــتراتژی نوآوری فرایند . گرددیم  تیزم نیا. کندیمی مزیت رقابتی از جهت قیمت ایجاد اگونهبهاس

( طی 2590) پراجوجو. شــوندیم صــادراتیباعث بهبود در عملکرد  ،یشــنهادیارزش پ جادیبا ا یرقابت
ــتراتژ ریتأثتحقیق  ــازماننوآوری را بر عملکرد  یهایاس ــت که  هاس ــنجید نتایج جنین بیان داش س

ــتراتژ ــخص کردند که  یداریمعنمثبت و  ریتأثنوآوری بر عملکرد  یهایاس ردن ک یبا عملدارد. مش
ســود شرکت  ابد،ییوکار کاهش مکسـب یهانهیوکارها چون هزنوآوری فرایند در کسـب یاسـتراتژ

 بروند کاال نیا دیبه سمت خر شتریب انیباعث خواهد شـد که مشتر متیخواهد شـد. کاهش ق شـتریب
م خواهد شد وه شتریشرکت ب سـودهم زیحالت ن نیدارند در ا یباالتر متیمحصـوالت مشـابه ق رایز
 شودیم صادراتیوکار خواهد شـد و باعث بهبود عملکرد کسـب بیاز بازار نصـ یشـتریسـهم ب نکهیا
  (.9115شورودر،  ؛2593 ،2و همکاران گنبرگیکل)

 

 ی محصول و عملکردنوآورنقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین استراتژی 

 دتریشد طیمح كیکه رقابت در  ینکته توجه کرد که، زمان نیبه ا دیدر رابطه با تأثیر شدت رقابت با 
عداد ت جهینوآوری محصول قدم بردارند درنت ریخواهند توانست در مس یسختوکارها بهکسـب شـودیم

ر، و بوگن زهرا) خواهند کرد دیمشابه به هم در بازار تول اریها محصـوالت بسـاز شـرکت یادیز اریبسـ
منابع  تالش کنند و اریبس دیوکارها باکسب دیرقابت شد طیاسـت که در شـرا لیبدان دل نیا (.2555

 طیدر شرا توجه کرد که دیکنند. با دیرا تول یدیبتوانند محصـول جد نکهیخرج کنند تا ا یادیز اریبسـ
که  یولها از محصآن تظاراتباتجربه هستند و ان اریبسـ زین انیتنگاتنگ شـدت رقابت در بازار، مشـتر

که در  شــودیحاصــل م جهینت نیا شــدهانیباالســت. از مطالب ب اریقرار اســت روانه بازار شــود بســ
 ریدر مس تمام توان خود را دیوکارها نبامحصـول متفاوت کسب كیخلق کردن  یباال برا یهانهیهز

شدت رقابت  طیاست که در شرا نیمهم ا اری(. نکته بسـ9111 ،3یتینسـای) نوآوری محصـول بگذارند
ــول  تازه ارائه توانندیم یراحترقبا به ــده به بازار را تقلمحص ــ نیکنند در ا دیش ــت که س ود حالت اس

ــدهینیبشیپ ــول جد یبرا ش ــ دیمحص  ی(. با تمام2551کمتر از حد موردنظر خواهد بود)پورتر،  اریبس
 یستراتژبا ا یمحصول دیدر تول یگذارهیاست سرما دیشد اریکه رقابت در آن بسـ یطیدر مح ریتفاسـ

وآوری قصد در انجام ن دیشد یرقابت طیدر شرا یوکار. پس اگر کسبستینصرفه نوآوری محصول به
فاده از این از اینکه با استتوانا هستند  اریرقبا بس نکهیوکار به خاطر اکسب نیمحصـول داشـته باشـد ا

استفاده از  زی( ن9113) سنیو فر لری(. م9117)بازل وگاال،  استراتژی سود ده باشند صدمه خواهند دید

                                                           
1. Porter 
2. Klingenberg 

3. Iansiti 
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 انیوب دانندیخطرناك م ،وکارهاکسب یبرا دیشـد یرقابت طینوآوری محصـول را در شـرا یاسـتراتژ
ول محص ینوآور یبه استفاده از استراتژشـدت رقابت، اقدام  طیکه در شـرا ییوکارهاکسـب دارندیم
(، 9317) همکاران طی تحقیقی که رحمان سرشت و .دینخواهند رس شـدهینیبشیبه سـود پ کنندیم

وآوری ن یهایاستراتژ ریتأثدر صـنعت عمران انجام دادند جنین حاصل شد که در شرایط رقابتی بازار 
( مشخص گردید 2593) و یانگ طی تحقیقی توسط تسای بسیار مشهود است. وکارکسببر عملکرد 

 مفهومیبنقش تعدیل گر مثبت دارد و بدون رقابت نوآوری  عملکردکه رقابت در رابطه بین نوآوری و 
 است.

 

 عملکرد ونقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین استراتژی نوآوری فرایند 

 متیق یرقابت یهاطیدر مح یاصل یژگیمهم است که،  و اریبسـ یرقابت یهاطینکته در مورد مح نیا
 گریار دوکاز کسب یوکارکسب یاست که باعث برتر هامتیکشمکش بر سر ق نیمحصول است. و ا

 دربگذارد.  تأثیر انیمشتر دیاست که خواهد توانست بر قصد خر متیق نیا یرقابت طی. در شراشودیم
 انیمشتر را به ینییپا متیقدم بردارند و ق هامتیکاهش ق ریدر مس دیوکارها باکسـب یرقابت طیشـرا

اثر  یدیشد یحالت رقابت نیدر چن انیمشتر دیبتوانند بر قصد خر نکهیکنند تا ا شنهادیموجود در بازار پ
 نیت. در چنکم اس اریسب ینگینقد انیاست که در حالت شدت رقابت جر نیتأمل ابگذارند. نکته قابل

ستفاده ا یحالت نی. پس در چندارند خودمحدود  یمنابع مال یدر تمرکز بر رو یسعوکارها کسب یحالت
ــتراتژ ــتریب یبرتر تواندینوآوری فرایند م یاز اس ــتراتژ یش ــبت به اس ــول بر ینس  یانوآوری محص

وکارها کمك عالوه نوآوری در فرایند به کســببه( 2555 ،و دیگران نی)کو وکار داشــته باشــدکســب
لت بهبود حا نیهم داشته باشند و با ا نهیدر هز ییجوخود صرفه یهانهیتا بتوانند با کاهش هز کندیم

واهد تر خرقابت در بازار آماده یوکار براکسب طیشـرا نیشـود. در ا انینما زیوکار ندر عملکرد کسـب
 .بود

 :زیر خواهد بود صورتبهتحقیق  یهاهیفرضبا توجه به مطالعات مذکور 
 .دارد یداریمثبت و معن تأثیروکار کسب عملکرد برنوآوری محصول  یاستراتژ: 9فرضیه
 ی دارد.و معنادارتأثیر مثبت  وکارکسب: استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد 2فرضیه

 یرتأثوکار کسب و عملکرد محصول نوآوری یهایاسـتراتژ نیرابطه ب بر : شـدت رقابت3فرضـیه
 .دارد منفیگر  لیتعد

 یرتأثوکار کســب و عملکردفرایند  ی نوآوریهایاســتراتژ نیر رابطه بب شــدت رقابت :4فرضــیه 
  .گر مثبت دارد لیتعد

ی رهایمتغکه در آن  شـــودیم( ارائه 9مدل مفهومی تحقیق  در شـــکل ) ذکرشـــدهبا توجه به موارد 
ــتراتژی نوآوری فرایند  ــتراتژی نوآوری محصــول و اس ــدت رقابتمتغیرهای مســتقل،  عنوانبهاس  ش

 هستند. مدنظرمتغیر وابسته  عنوانبه وکارکسبمتغیر تعدیل گر و عملکرد  عنوانبه
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 مدل مفهومی پژوهش ( 9شکل 

 

 تحقیق  یشناسوشر

 و عملکرد ینوآور یهایاستراتژ نیرابطه ب لیوتحلهیو تجز یپژوهش به بررس نیازآنجاکه در ا
 شودیاخته مشدت رقابت پرد کنندهلیبا در نظر گرفتن نقش تعد  زیدر شهر تبر صادرکنندهوکارها کسب

ابزار  از ادهدر این تحقیق با استف کهنیاست و با توجه به ا یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد نیلذا ا
در دنیای  علمی ایمسئله به پاسخ برای متغیرها، بین روابط نوع و میزان که شودیمشنامه، سعی پرس

 رایب .استقرار گیرد، لذا این تحقیق به لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی  یواقعی موردبررس
 ییو محتوا یصور ییروا. استفاده شد نیشیاستاندارد مطالعات پ یهااز سنجه رهایّسنجش متغ

 قرار گرفت. سؤاالت دییمورد تأ ت،یرینظران مدنظرات صاحب یبررس قیاز طر یینها ینامهپرسش
سؤال در  4(، 2590سؤال از مطالعات )پراجوجو،  4 صولمح ینوآور یاستراتژ رینامه در متغپرسش

 سنجش شدت رقابت از پرسشنامه معتبر ی(، و برا2590)پراجوجو،  ندیفرا ینوآور یاستراتژ نهیزم
مؤلفه  زیقسمت آخر پرسشنامه ن  تیدرنهااستفاده شد و  2( با 9113، یو جاورسک ی)برنارد، کوهل

 سنجش عملکرد، از پرسشنامه معتبر یکه برا هیگو 3با  دهدیوکار را مدنظر قرار معملکرد کسب
 یمدنظر برا هیگو 3 یسهم بازار و سودآور ،استفاده شد که رشد فروش هیگو 3( با 2590)پراجوجو، 

 لیتحل كیبا استفاده از تکن زینامه نپرسش یهاسازه ییروا نیوکار بود.همچنسنجش عملکرد کسب
 یهاهیشدن گو یقرار گرفت و معنادار یابیمورد ارز AMOSافزار با استفاده از نرم یدییتأ یعامل

آورده  2در جدول  یدییتأ یعامل لیتحل جیار گرفت. نتاقر دییموردنظر، مورد تأ یهامربوطه به سازه
 یابیاخ ارزکرونب یآلفا بیبا استفاده از ضر زیمورداستفاده ن یابزارها یانسجام درون نیشده است. همچن

  7/5 یباال ریمقاد یتمام گرددیطور که مشاهده مشده است. همانگزارش 9شد که در جدول شماره 
ها سنجه یالزم برخوردار است. الزم به ذکر است که تمام ییایگرفت ابزار از پا جهینت توانیکه م است

 محصولاستراتژی نوآوری 

 شدت رقابت

 استراتژی نوآوری فرایند

 عملکرد صادراتی
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“ = کامالً موافق0”تا “ = کامالً مخالف9”از  یاو در محدوده ییتا 0 کرتیل اسیبا استفاده از مق
به  اندهداشتصادرات  زیکه در پنج سال گذشته در شهر تبر یوکارهاکسب موردسنجش قرار گرفتند.

حجم  نییتع ی. برادهندیم لیرا تشک قیتحق نیا یشدند که جامعه آمار ییشرکت شناسا 235 تعداد
 35امل ش هیاول ینمونه كیروش ابتدا  نیجامعه معلوم استفاده شد. در ا ینمونه از فرمول کوکران برا

/. در فرمول کوکران با دقت 0 زانیآن به م اریانحراف مع یگذاریشده و با جا آزمونشیپ ،نامه پرسش
شد. با توجه  نیینفر تع 949 حداقل حجم نمونه 50/5 یخطا زانی/.،  و م10 نانیبرآورد و سطح اطم

 نیساده ب یصادفت صورتبه نامهپرسش 915ها، نامهاز پرسش یعدم بازگشت تعداد ینیبشیبه پ
 لیوتحلهیتجز ندینامه برگشت داده شد که در فراپرسش 941تعداد،  نیو از ا ع،یتوز وکارهاکسب

 لیحلت رینظ ،یآمار لیمختلف تحل یهاها روشداده لیوتحلهیمنظور تجزمورداستفاده قرار گرفت. به
 یساختار یمعادله یابیصفر، مدل  یمرتبه یهمبستگ بیضرا یمحاسبه یبرا رسونیپ یهمبستگ

مورداستفاده قرار گرفت.  شده،یآورجمع یهابا داده یساختار یمعادله یبرازش الگو یبررس یبرا
 یو بسته (AMOS v.18)  ،یگشتاور یساختارها لیتحل یافزارهاموردنظر با استفاده از نرم یهالیتحل
 صورت گرفت.( SPSS v.18)  یعلوم اجتماع یبرا یآمار

 

 نتایج
ی لهیابی معادمدل یری رویکرد متغّیرهای مکنون در الگوی کارگبههای شرطیکی از پیش ازآنجاکه

ساختاری وجود همبستگی میان متغیّرهای پژوهش است، بدین منظور تحلیل همبستگی پیرسون به 
ر ه باخ کرون، میزان همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها، آلفای 9ی انجام رسید. در جدول شماره

 است. شدهارائهها شامل میانگین و انحراف معیار، های توصیفی آنمتغیر و نیز آماره
 

 رهایمتغ یهمبستگ  و ییایپا ار،یمع انحراف ن،یانگیم. 9جدول 

  3 2 9 متغیرها

 - - - (175/5) استراتژی نوآوری محصول

 - - (134/5) 071/5** استراتژی نوآوری فرآیند

 - (122/5) 419/5** 432/5** رقابت تشد

 (742/5) 417/5** 310/5** 321/5** وکارکسبعملکرد 

  0.0.داری همبستگی در سطح معنا **؛ >p 0.0.داری دنباله[ در سطح معنا همبستگی ]یک**توضیح جدول باال: 

p<  باشند.می باخ کرون، مقادیر درون پرانتز نشانگر ضریب آلفای 

 
درصد و ضرایبی  11ها عالمت ** وجود دارد در سطح اطمینان در جدول باال ضرایبی که باالی آن

ها درصد معنادار هستند. ضرایبی هم که باالی آن 10که عالمت * وجود دارد در سطح اطمینان 
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بودند.  درصد معنادار 11عالمتی وجود ندارد غیر معنادار هستند که البته تمام ضرایب در سطح اطمینان 
ضرایب این جدول نشان از آن دارد که همبستگی بین استراتژی نوآوری محصول و نوآوری فرآیند 

 310/5و  321/5متغیر وابسته به ترتیب برابر با  عنوانبه وکارکسبدو متغیر مستقل با عملکرد  عنوانبه
متغیر  نوانعبهرقابت  تشد . رابطه بین این دو متغیر وباشندیمکه هر دو ضریب مثبت و معنادار  است

که این دو ضریب نیز معنادار هستند که البته  است 419/5و  432/5تعدیل گر با نیز به ترتیب برابر با 
برابر با  نیز وکارکسبرقابت و عملکرد  تنیز مثبت و معنادار است. رابطه بین شد هاآن دودوبهرابطه 

شده، همچنین پیش از ارزیابی مدل ساختاری ارائه. استکه این ضریب نیز مثبت و معنادار  است 417/5
های هبینی گوینامه در پیشهای مختلف پرسشالزم است معناداری وزن رگرسیونی ]بار عاملی[ سازه

ها در قبول بودن نشانگرهای آنگیری و قابلهای اندازهتا از برازندگی مدل شدهیمربوطه بررس
و  (CFA)تحلیل عاملی تأییدی  فناصل شود. این مهم، با استفاده از ها اطمینان حگیری سازهاندازه

تمامی ، وزن رگرسیونی یافتهبرازش  CFAبه انجام رسید. با توجه به اینکه در مدل  AMOSافزار نرم
دار با صفر بود تفاوت معنا دارای/.، 11نامه، در سطح اطمینان رسشپهای بینی گویه، در پیشیّرهامتغ
نامه، مورد گویه از پرسش 97، یتشدند. درنهانکنار گذاشته  وتحلیلیهها از فرآیند تجزگویه یك ازیچه

های های معنادار به همراه شاخصقرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویه وتحلیلیهتجز
 شده است. ، ارائه2ی در جدول شماره CFAبرازش مدل 

 
 نامهپرسش یها هیگو یبرا( CFA) یدییتأ یعامل لیتحل جینتا. 2جدول 

 نتیجه معناداری بارعاملی گویه نام متغیر

 استراتژی نوآوری محصول

Q1 702/5 559/5 معنادار 

Q2 102/5 559/5 معنادار 

Q3 711/5 559/5 معنادار 

Q4 012/5 559/5 معنادار 

 استراتژی نوآوری فرآیند

Q5 154/5 559/5 معنادار 

Q6 129/5 559/5 معنادار 

Q7 150/5 559/5 معنادار 

Q8 022/5 559/5 معنادار 

 رقابت شدت

Q9 439/5 559/5 معنادار 

Q10 259/5 559/5 معنادار 

Q11 293/5 559/5 معنادار 

Q12 150/5 559/5 معنادار 

Q13 715/5 559/5 معنادار 

Q14 120/5 559/5 معنادار 

 وکارکسبعملکرد 

Q20 009/5 559/5 معنادار 

Q21 171/5 559/5 معنادار 

Q22 729/5 559/5 معنادار 

χ2 = 428.191; df = 199; χ2/df = 2.152, CFI= 0.904; TLI= 0.918; IFI= 0.915; 

RMR= 0.062;GFA=0.872 , RMSEA= .064 
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یافته است و شدّت روابط بین متغیّرها را برازش  SEMی مدل دهنده، نشان2ی شکل شماره
ت ، نسبمعنادار یرغی ساختاری مطلوب، الزم است کای اِسکوئر سازد. یك الگوی معادلهروشن می

های ، شاخص3ی آزادی کمتر از ، نسبت کای اِسکوئر به درجه3ی آزادی کمتر از کای اِسکوئر به درجه
 مربعاتی میانگین ریشه 2/.، شاخص برازش تطبیقی15از  تربزرگ 9برازش هنجارشده و نیکویی برازش

/. باشد.  برای 51از  ترکوچك 4خطای برآورد مربعاتی میانگین /. و ریشه51از  ترکوچك 3ماندهباقی
ی ، نسبت کای اِسکوئر به درجه223/920یافته، کای اِسکوئر برابر با برازش ی ساختاری الگوی معادله

/. 19/.، 11های برازش هنجارشده، تطبیقی و نیکویی برازش به ترتیب ، شاخص112/2آزادی برابر با 
/. 570خطای برآورد  مربعاتی میانگین /. و ریشه504مانده باقی مربعاتی میانگین /.، ریشه13و 
رند که از تگفته مطلوبهای برازش الگوی نهایی، از نقاط برش پیشی شاخصّیهکلاست. آمدهدستبه

 بخش مدل حکایت دارد. مالً رضایتبرازش کا

 

 
 یساختار یمعادله ی. الگو2شکل 

 
مثبت و معنادار هستند.   10/5در مدل برازش یافته اثرات مستقیم بین متغیرها در سطح اطمینان 

(p<.05, t >1.96)  .دو شاخص  از یهآزمون فرض یبراp-value  وt-value است و  شدهاستفاده
 یاو  50/5تر از کم موردنظررابطه  یاست که مقدار شاخص اول برا ینرابطه ا یكشرط معنادار بودن 
ضریب اثر   گرددیممشاهده  3که در جدول  گونههمان باشد. ±12/9بازه از خارج  مقدار شاخص دوم

برآورد شده است که  32/5و  20/5استراتژی محصول و استراتژی فرآیند بر عملکرد به ترتیب برابر با 
 است 50/5شده و کمتر از  552/5و   593/5که برای دو رابطه برابر با  p-valueه به شاخص با توج

  آمدهدستبه 574/3و  479/2که برای دو رابطه مذکور به ترتیب برابر با  t-valueو همچنین شاخص 

                                                           
1. Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI 

2. Comparative Fit Index-CFI 
3. Root Mean Squared Residual-RMR 

4. Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA 
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تأیید  9گفت این سه ضریب معنادار و فرضیه  توانیم است ±12/9و هر دو مقدار خارج از بازه 
، نشان 3ی طور خالصه در جدول شمارهپژوهش، به 2تا  9های ی آزمون فرضیه. نتیجهگردندیم

 است: شدهداده
 

 پژوهش یهاهیفرض آزمون جینتا یخالصه (3جدول 

                                            
 نتایج
 روابط

 ی آزموننتیجه t- value p- value ضریب استاندارد

 تأیید 593/5 479/2 20/5 وکارکسبعملکرد ←محصولنوآوری

 تأیید 552/5 574/3 70/5 وکارکسبعملکرد  ←نوآوری فرآیند

 

 یگرلیتعد یهاهیفرضآزمون 

بررسی  است. در آزمون و شدهاستفادهتعدیل گری از رگرسیون سلسله مراتبی  یهاهیفرضجهت بررسی 
 لیتعدر اول اینکه آیا متغی. اساسی پاسخ داد سؤالباید به دو  گر لیتعدمدیریتی دارای متغیر  یهامدل

اندازه آن چقدر است؟ اولین گام  گر لیتعداثر تعدیل گری دارد؟ و  دوم اینکه در صورت وجود اثر  گر
شناسایی وجود یا عدم وجود متغیر تعدیل گر است. برای پاسخ به وجود  گر لیتعدهای در آزمون مدل

ایج و وابسته،  چهار آزمون ر گر لیتعدمتغیرهای مستقل،  حسب مقیاس گر لیتعدیا عدم وجود متغیر 
و آزمون تحلیل واریانس عاملی  هابیشون همگنی ، آزمون چاو، آزم R2شامل: آزمون معناداری تغییر 

ر مقیاس که اگ یاگونهبهشود. انتخاب نوع آزمون بسته به مقیاس  متغیرهای تحقیق دارد استفاده می
باید از آزمون  لیکرت( باشد فیا نسبتی )طی یافاصلههر سه متغیر مستقل، وابسته و تعدیل گر از نوع 

تفاده باشد باید از آزمون چاو اس یاطبقهمتغیر تعدیل گر از نوع  کهیدرصورتاستفاده شود و  R2تغییرات 
با توجه به ماهیت متغیرهای تعدیل گر این مطالعه برای بررسی فرضیات مربوط به نقش  نیبنابرانمود. 

دوم از دو روش  سؤالاست. برای پاسخ به  شدهاستفاده  R2تشدید رقابت از آزمون تغییر  تعدیل گر
 ، که در این مطالعه با توجه به ماهیتشدهلیتعدو روش رگرسیون  رگروهیزتوان استفاده کرد: روش می

 . است شدهاستفاده شدهلیتعدمتغیرهای تحقیق از روش رگرسیون 
 

  عملکرد و محصول ینوآور یهایاستراتژ نیب رابطه در شدت رقابتگر نقش تعدیل

های روش رگرسیون سلسله مراتبی جهت بر اساس خروجی R2که گفته شد ابتدا معناداری  گونههمان
 R2 (R Square Changeانجام شد. با توجه به معناداری تغییرات  گر لیتعداطمینان از وجود متغیر 

= 0.009, F Change = 7.107, Sig. F Change = 0.009) لیتعداز وجود متغیر  توانیم 
های )دو ستون آخر( نشان از معناداری مدل ANOVAاطمینان حاصل کرد. همچنین نتایج جدول  گر

، رگرسیونی یهامدلو همچنین معناداری  گر لیتعدرگرسیونی دارد. بعد از اطمینان از وجود متغیر 
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قرار گرفت.  یموردبررسبرای متغیر تعاملی )شدت رقابت*نوآوری محصول(  βمعناداری مقدار 
استاندارد برای اثر متغیر تعاملی )شدت رقابت*نوآوری فرآیند(   βمقدار  گرددیمکه مشاهده  گونههمان
معنادار است.  بنابراین شدت رقابت رابطه  10/5شده است و این مقدار در سطح اطمینان  -917/5برابر 

خص . از ضرایب روابط، مشکندیم یگر لیتعدرا  وکارکسببین استراتژی نوآوری محصول و عملکرد 
 .ابدییمرقابت بیشتر شود اثر نوآوری محصول بر عملکرد  کاهش شدت  هرچقدراست که 

 
 شدت رقابت در رابطه بین نوآوری محصول و عملکرد  یگرلیتعدنتایج تحلیل  (4جدول 

مراحل 
رگرسیون 
سلسله 
 مراتبی

متغیر 
 مستقل

متغیر 
 وابسته

β sig R2 

Change Statistics ANOVA 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

Sig. F 

Change 
f sig 

مرحله 
 اول

نوآوری 
عملکرد  محصول

 وکارکسب

902/5 504/5 

214/5 214/5 122/21 555/5 122/21 555/5 
شدت 
 رقابت

445/5- 555/5 

مرحله 
 دوم

نوآوری 
 محصول

عملکرد 
 وکارکسب

922/5 990/5 

391/5 534/5 957/7 551/5 310/22 555/5 

شدت 
 رقابت

421/5- 559/5 

نوآوری 
محصول* 

شدت 
 رقابت

917/5- 551/5 

 

بهتر در مورد نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین نوآوری محصول  یریگجهینتهمچنین جهت 
با شدت  یهاشرکت دودسته( به 91/3بر اساس میانگین شدت رقابت ) هاداده، وکارکسـبو عملکرد 

 وکارسبکو اثر نوآوری محصول بر عملکرد  شدهمیتقسبا شدت رقابت پایین  یهاشرکترقابت باال و 
 است.   مشاهدهقابل  4است که نتایج آن در جدول  شدهمحاسبهدر هر یك از این دو گروه نیز 

 
 در دو گروه با شدت رقابت باال و پایین وکارکسباثر نوآوری محصول بر عملکرد   (0جدول 

 تعداد مشاهده β sig 2R متغیر وابسته متغیر مستقل مدل

 479/5 وکارکسبعملکرد  نوآوری محصول شدت رقابت پایین
555/
5 

222/
5 

72 

 521/5 وکارکسبعملکرد  نوآوری محصول شدت رقابت باال
555/
5 

152/
5 

72 
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در  وکارکسباثر نوآوری محصول بر عملکرد  یطورکلبه شودیممشاهده  0که در جدول  گونههمان
هرچقدر  گریدعبارتبهبا شدت رقابت پایین بیشتر از گروه با شدت رقابت باال است.  یهاشرکتدو گروه 

 . ابدییمکاهش  وکارکسبشدت رقابت بیشتر شود اثر نوآوری محصول بر عملکرد 
 

  عملکرد و فرآیند ینوآور یهایاستراتژ نیب رابطه در شدت رقابتنقش تعدیل گر 

های روش رگرسیون سلسله مراتبی جهت بر اساس خروجی R2که گفته شد ابتدا معناداری  گونههمان
 R2 (R Square Change انجام شد. با توجه به معناداری تغییرات گر لیتعداطمینان از وجود متغیر 

= 0.022, F Change = 4.069, Sig. F Change = 0.046) لیتعداز وجود متغیر  توانیم 
های )دو ستون آخر( نشان از معناداری مدل ANOVAهمچنین نتایج جدول  اطمینان حاصل کرد. گر

، رگرسیونی یهامدلو همچنین معناداری  گر لیتعدرگرسیونی دارد. بعد از اطمینان از وجود متغیر 
 گونهمانهقرار گرفت.  یموردبررسبرای متغیر تعاملی )شدت رقابت*نوآوری فرآیند(  βمعناداری مقدار 

استاندارد برای اثر متغیر تعاملی )شدت رقابت*نوآوری فرآیند( برابر   βمقدار  گرددیمکه مشاهده 
معنادار است.  بنابراین شدت رقابت رابطه بین  10/5شده است و این مقدار در سطح اطمینان  974/5

 . از ضرایب روابط، مشخص استکندیم یگر لیتعدرا  وکارکسباستراتژی نوآوری فرآیند و عملکرد 
 .ابدییمشدت رقابت بیشتر شود اثر نوآوری فرآیند بر عملکرد  افزایش  هرچقدرکه 

 
 برای متغیر شدت رقابت در رابطه بین نوآوری فرآیند و عملکرد  یگر لیتعدنتایج تحلیل  ( 2جدول 

مراحل 
رگرسیون 
سلسله 
 مراتبی

متغیر 
 لمستق

متغیر 
 وابسته

β sig 2R 

Change Statistics ANOVA 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

Sig. F 

Change 
f sig 

مرحله 
 اول

نوآوری 
عملکرد  فرآیند

 وکارکسب

215/5 555/5 

211/5 211/5 022/21 555/5 022/21 555/5 
شدت 
 رقابت

322/5- 555/5 

مرحله 
 دوم

نوآوری 
 فرآیند

عملکرد 
 وکارکسب

222/5 550/5 

391/5 535/5 394/2 593/5 095/22 555/5 
شدت 
 رقابت

342/5- 555/5 

نوآوری 
فرآیند* 

 رقابت
974/5 593/5 

 

بهتر در مورد نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین نوآوری فرآیند و  یریگجهینتهمچنین جهت 
با شدت  یهاشرکت دودسته( به 91/3) بر اساس میانگین شدت رقابت هاداده، وکارکسبعملکرد 
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در  وکارسبکو اثر نوآوری فرآیند بر عملکرد  شدهمیتقسبا شدت رقابت پایین  یهاشرکترقابت باال و 
 است.   مشاهدهقابل  7است که نتایج آن در جدول  شدهمحاسبههر یك از این دو گروه نیز 

 
 در دو گروه با شدت رقابت باال و پایین وکارکسباثر نوآوری فرآیند بر عملکرد  (7جدول

 تعداد مشاهده β sig 2R متغیر وابسته متغیر مستقل مدل

 72 520/5 555/5 200/5 وکارکسبعملکرد  نوآوری فرآیند شدت رقابت پایین

 72 152/5 555/5 035/5 وکارکسبعملکرد  نوآوری فرآیند شدت رقابت باال

 

در دو  وکارکسباثر نوآوری فرآیند بر عملکرد  یطورکلبه شودیمکه در جدل باال مشاهده  گونههمان
هرچقدر  گریدعبارتبهبا شدت رقابت باال بیشتر از گروه با شدت رقابت پایین است.  یهاشرکتگروه 

 .ابدییمافزایش  وکارکسبملکرد شدت رقابت بیشتر شود اثر نوآوری فرآیند بر ع
 

 یریگجهینتو بحث  

ی هایاستراتژدر رابطه با  شدت رقابتنقش تعدیل گر  ریو بررسـی تأث مطالعهاین پژوهش  فهد
أثیر ت یبررسفرضیه اول  .هست صادراتی شهر تبریز یهاسازماندر  وکارکسبنوآوری با عملکرد 

 نیاز ا حاصل جینتاقرار گرفت.  دیتائکه مورد  وکار بودمحصول بر عملکرد کسب ینوآور یاستراتژ
( مطابقت دارد. با توجه به 2590)پراجوجو، و  (2559 د،ی)ت ،(2595)دمانپور،  قاتیتحق جیبا نتا هیفرض
ود آن را وج یراحتبه انیاست و مشتر انینما اریمحصول بس ینوآور یشد استراتژ بیان که یمطالب

د و کن جادیوکار اکسب یرا برا دیبازار جد كیتوان آن را دارد که  ینوع از نوآور نیو ا کنندیحس م
. فرضیه دوم تأثیر استراتژی نوآوری فرایند بهبود دهد یاظهمالحصورت قابلوکار را بهعملکرد کسب

بر عملکرد بود. بررسی آزمون فرضیه دوم مشخص کرد که استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد 
و  تنری؛ ا9112)کانگ و شوردر، یه با مطالعات نتایج این فرض ی دارد.داریمعنتأثیر مثبت و  وکارکسب

و همگی بر تأثیر مثبت استراتژی  است راستاهم، (9115؛ شورودر، 2593 گنبرگ،ی؛ کل9111الرکر، 
. امروزه به دالیلی مانند کمبود منابع، عدم گذارندیمصحه  وکارکسبنوآوری فرایند بر عملکرد 

های کوچك و متوسط، نوآوری در این شرکت زیرانگبشكبرخورداری از مقیاس اقتصادی و شهرت 
 رایندف که نوآوری ییوکارهاکسب شدهانجامها از اهمیت باالیی برخوردار است. طبق مطالعات شرکت

 دیقلکه ت یمتالطم امروز یخود در بازارها یورود رقبا یبرا کنندیم بخود انتخا یعنوان استراتژرا به
، چون استراتژی نوآوری گریدعبارتبه. (9110)پورتر،  کنندیم جادیموانع ورود ا ،است ادیز اریدر آن بس

ده و از بو وکارکسب، پس این نوآوری تحت انحصار خود شودیمفرایند در خطوط تولید شرکت انجام 
نوآوری فرایند در  یکردن استراتژ یبا عملاین طریق باعث بهبود عملکرد شود. از طرفی دیگر 
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. هدف سوم از این شرکت بهتر خواهد شد عملکرد دهد،یکاهش م آن را یهانهیها چون هزوکارکسب
و  ی نوآوری محصولهایاستراتژدر رابطه بین  شدت رقابتتعدیل گر  نقش ریتأثمطالعه، بررسی 

ن در رابطه بی منفینقش تعدیل گر  شدت رقابترفت .طبق این فرضیه انتظار میبودعملکرد 
 راجوجوپ شد. مطالعاتی دیتائداشته باشد که این رابطه  وکارکسبی نوآوری و عملکرد هایاستراتژ

 كیکه رقابت در  یتوجه کرد زمان دیباکند. می دیتائوضوع را ماین (.9111) و بوگنر هرازا(، 2592)
ند محصول قدم بردار ینوآور ریخواهند توانست در مس یسختوکارها بهکسب شودیم دتریشد طیمح
 نیرد. اخواهند ک دیمشابه به هم در بازار تول اریها محصوالت بساز شرکت یادیز اریتعداد بس جهیدرنت

 یادیز اریتالش کنند و منابع بس اریبس دیوکارها باکسب دیرقابت شد طیرااست که در ش لیبدان دل
نگاتنگ شدت ت طیتوجه کرد که در شرا دیکنند. با دیرا تول یدیبتوانند محصول جد نکهیخرج کنند تا ا

 روانه بازاکه قرار است ر یها از محصولباتجربه هستند و انتظارات آن اریبس زین انیرقابت در بازار، مشتر
خلق  یباال برا یهانهیکه در هز شودیحاصل م جهینت نیا شدهانیباالست. از مطالب ب اریشود بس
با  .محصول بگذارند ینوآور ریتمام توان خود را در مس دیوکارها نبامحصول متفاوت کسب كیکردن 

با  یمحصول دیدر تول یگذارهیاست سرما دیشد اریکه رقابت در آن بس یطیدر مح ریتفاس یتمام
صد در انجام ق دیشد یرقابت طیدر شرا یوکار. پس اگر کسبنیستصرفه محصول به ینوآور یاستراتژ

سود در  شتازگتوانا هستند از ب اریرقبا بس نکهیوکار به خاطر اکسب نیمحصول داشته باشد ا یرنوآو
قابت گر شدت ر لینقش تعد ریتأث یمطالعه، بررس نیهدف سوم از ا. دیصدمه خواهد د یاستراتژ نیا

 امبرگهبر مطالعات  یدییتأ. این نتیجه مهر و عملکرد بود فرایند ینوآور یهایاستراتژ نیدر رابطه ب
این موضوع که در شرایط رقابتی شدید در بازارهای  تأییدکنندهبود و  (،9113) ن،ی(؛ زاهرا وکو9113)
در  یوکارها سعبکس یحالت نیدر چناستفاده از استراتژی نوآوری فرایند بسیار کارساز است.  یالمللنیب

 تواندیم ندیفرا ینوآور یاستفاده از استراتژ یحالت نی. پس در چنخوددارندمحدود  یتمرکز بر منابع مال
 یبرتر لیاز دال یک. یوکار داشته باشدکسب یمحصول برا ینوآور ینسبت به استراتژ یشتریب یبرتر

 دیاز د ندیفرا ینوآور یاست که استراتژ نیدر حالت شدت رقابت ا ندیفرا ینوآور یاستفاده از استراتژ
والت محص دیتول یخود را برا یوکار خواهد توانست، منابع مالالت کسبح نیرقبا پنهان است و در ا
وکارها بکس اتیحفظ ح یمطلب برا نیشدن از طرف رقبا در امان باشد که ا دیحفظ کند و از گزند تقل

طور حتم به صادراتی خود هر شرکت در بهبود عملکرد ییتوانا مهم است. اریشدت رقابت بس طیدر شرا
 یهااستراتژی اتخاذ هاشرکت یداخل طیعامل در مح نیترمهم سویی از دارد یبستگ آن نوآور بودنبه 

سازمان و  یرونیب طیدارد. توجه به مح یاساس یعملکرد نقش یکه در اثربخش است طیمتناسب با مح
 یانیکمك شا رانیبه مد تربه یاخذ استراتژ یبرا یریگمیدر تصم طیدرك از شدت رقابت در مح

 یاراستهم دیبا ینوآور یاخذ استراتژ یو درون سازمان برا رونیطور خالصه، توجه به بخواهد کرد. به
وکار  بکس تیموجب موفق تواندیم که گونههمان یاستراتژ كیسازمان باشند.  تیهم و در جهت موفق

 حذف شدن از بازار شود.باعث کند و  جادیا ریمس نیرا در ا یموانع تواندیم زین زانیم همانباشد، به 
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ملکرد کمك تنها به بهبود عنه یالمللنیبی بازار و رقبا تیمطابق با وضع ینوآور یاخذ استراتژ نیبنابرا
 ابقمط یژبا اخذ استرات صادراتی هایوکار  دارد. شرکتکسب شرفتیدر پ زین یبلکه نقش مهم کندیم

 سهم بازار و شیفروش با افزا شیموجود، ضمن افزا تیاز خالق یرگیو بهره یبا بازار در  جهت نوآور
 ریغپژوهش تنها مت نیدر ا .آورندیفراهم م رانیوکارها و مدکسب یرا برا قیموجبات توف شتریسود ب

عوامل   گرینقش د گرددیم شنهادیشده است، لذا پگر در نظر گرفته لیتعد ریعنوان متغبه شدت رقابت
. از ردیاست مدنظر قرار گ ینوآور یهایمرتبط به استراتژ اریکه بس یمانند فنّاور یضرور یطیمح

 كیبه  بردن یپ نیاشاره کرد که بنابرا قیتحق بودن یبه مقطع توانیم زیق نیتحق یهاتیمحدود
 نیا یجامعه آمار گرید تیمختلف است. محدود یدر مقاطع زمان قیتحق یمستلزم اجرا ،یرابطه عل
  توانیرا نم قیتحق نیحاصل از ا جینتا نی، بنابرااست زیشهر تبر صادرات کننده در یهاشرکتپژوهش 

 داد. میها تعمبخش ریبه سا
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