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چکیده
با توجه به جایگاه و نقش صادرات در اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ،مطرحشدن موضوع رقابت در
بازارهای بینالمللی ،لزوم توجه به کسبوکارها فعال در صادرات بیشازپیش مهم است .این نوع کسبوکارها برای
بقای خود در بازار ،در مقابل رقبای بزرگتر میتوانند از طریق نوآوری بر اندازه غیراقتصادی خود غلبه کنند .با
کاربردی کردن استراتژیهای نوآوری ،کسبوکارها خواهند توانست با خلق محصول جدید یا طراحی روش جدیدی
برای تولید ،عملکرد خود را بهبود بخشیده و به حیات خود در محیط ادامه دهند .در این تحقیق تأثیر دو مؤلفه
استراتژی نوآوری محصول و استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده در شهر تبریز ،بررسی
شد .جامعه آماری این تحقیق شامل  235شرکت که در  0سال گذشته صادرات داشتهاند در شهر تبریز بوده که
تعداد  941شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تعریفشده
از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد که فرضیهها با نرمافزارهای SPSS18و AMOSمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن بود که استراتژی نوآوری محصول و فرایند بر عملکرد کسبوکارهای
صادرکننده شهر تبریز تأثیر مثبت دارند ،با توجه به آزمون تعدیل گری چنین حاصل شد که در شرایط شدت رقابت
باال استفاده از استراتژی نوآوری فرایند نسبت به استفاده از استراتژی نوآوری محصول کاراتر و اثربخشتر است.
کلمات کلیدی  :استراتژی نوآوری محصول ،استراتژی نوآوری فرآیند ،شدت رقابت ،عملکرد کسبوکار
طبقهبندیO31, M31, L25 :JEL

 .9استاد گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)Email: r_nia@um.ac.ir :
 .2دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
امروزه سازمانها جهت ارائه موفقیتآمیز فعالیتهای خود و بقا در بازارهای بینالمللی میبایست همواره
خالق و نوآور باشند .ازاینرو چنانچه سازمانهای مذکور در ارائه محصوالت خود خالقیت و نوآوری
نداشته باشند با کاهش عملکرد روبهرو شده و از چرخه رقابت حذف خواهند شد .در بازارهای رقابتی
جهانی قرار دادن استراتژیهای نوآوری در برنامههای سازمان برای بهبود عملکرد نقش بسزایی دارد
(دوراند و همکاران .)2597 ،9در بازارهای بینالمللی عدماطمینان محیطی ،رقابت ،پیچیدگی،
جهانیسازی و تغییرات فرآیند و فناوری نقش مهمی در عملکرد سازمان ایفا میکنند .این در حالی
است که مهمترین دغدغه سازمانها ،تدوین و پیادهسازی استراتژیهایی است که عملکرد سازمانها
را در شرایط رقابتی بازارهای بینالمللی تضمین کند .دلیل اصلی رکود شرکتها و اینکه عملکرد
بسیاری پایینی دارند عدم استفاده از استراتژیهای نوآوری 2است (جانسن و همکاران .)2552 ،3نبود
نوآوری ،سازمانها را در تولیدات گذشته خود محصور کرده و این باعث میشود که تولیدات کهنه و
قدیمی دیگر توانایی کسب سهم بازار ،فروش و سود بیشتر را نداشته باشند .گسترش تجارت تحت
تأثیر عوامل مختلفی است که محیط نیز جزء آن است (اسگویی و ولی زاده .)9312 ،در بازارهای
بینالمللی که شرکتها بهشدت با کاهش عملکرد روبهرو هستند،سازمانها باید در جهت کاهش زمان
توسعهی محصوالت جدید و نوآورانه (نوآوری محصول) و ارائه روشهای بهینه تولید (نوآوری فرآیند)
بهعنوان ابزار کسب موفقیت و مزایای رقابتی بلندمدت عمل کنند (لومپکین و دیس .)2559 ،4پراجوجو0
( ،)2590معتقدند که در زمینه تولیدات ،سازمان موفق سازمانی است که بهطور مرتب و با توجه به
وضعیت بازار از استراتژیهای نوآوری استفاده کرده تا بتواند بر رقابت عدم اطمینان حاصل از وجود
آشفتگی در بازارهای بینالمللی غلبه کند .تحقیقات متعددی در راستای شناسایی عوامل مؤثر غلبه بر
عدم اطمینان محیطی انجامشده و مؤلفههای بسیاری برای سازمانها در جهت فائق آمدن به این
رقابت پیشنهادشده است ولی کاربرد نوآوری در جهت غلبه بر این شرایط بسیار بیشتر از موارد دیگر
مورد تأکید پژوهشگران قرارگرفته است (زهرا .)9112 ،2این استراتژیها بهعنوان نیروی محرکه رقابت
و مزیت رقابتی و عامل موفقیت شرکتها مطرح شدهاند .آرورا در سال  2590با انتشار کتابی عدم توجه
به نوآوری در بازارهای جهانی را نوعی نابینایی قلمداد کرده است (آرورا .)2590 ،7باید به این نکته
توجه کرد که مفهوم نوآوری با رقابت گرهخورده است و بدون این مؤلفه نوآوری عمالً مفهوم خود را
از دست خواهد داد .بنابراین در شرایط رقابتی کنونی نفوذ در بازار و حفظ جایگاه رقابتی با استفاده از
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استراتژیهای نوآوری ،پیادهسازی آن و چگونگی کاربرد این استراتژیها در بازارهای بینالمللی در
جهت عملکرد بهتر کسبوکار دغدغه اصلی سازمانها بهویژه در بخش خصوصی بهحساب میآید
(گالوج و ویندرام  .)2551 ،9امروزه نوآوری آنقدر مهم است که بسیاری از شرکتها در مسیر ایجاد
نوآوری با یکدیگر در سطح جهانی همکاری میکنند (ویبلن وچستبرگ .)2590 ،2یکی از بخشهایی
که میتواند در بهبود وضعیت سازمانها و کشور تأثیر به سزایی داشته باشد ،صادرات است .باید به این
نکته مهم توجه کرد که بازارهای بینالمللی بسیار پویا و رقابتی هستند وعدم نوآوری در آن بهمنزله
خارج شدن از بازار است .اکثر تولیدکنندگان در بازارهای کشور بهشدت با کمبود استراتژیهای نوآوری
در برنامههای خود روبهرو هستند بهطوریکه با ورود به کارگاهها و کارخانهها دیده میشود که تولیدات
به همان نوع گذشته انجام میشود و تغییری در نوع تولیدات و مراحل ساخت آنها دیده نمیشود .با
توجه به شاخص نوآوری کشور ایران از رتبه  935سال  2593به رتبه  70در سال  2597رسیده است
که این نشان از توجه هر چه بیشتر به استراتژیهای نوآوری را نشان میدهد .با توجه به ظرفیتها
موجود ،ایران نسبت به کشورهایی همچون قزاقستان ،قبرس و ترکیه در رتبه پایینتری قرار دارد .نتایج
بهدستآمده از چنین پژوهشی توجه مدیران و پژوهشگران سازمانی را به ابعادی که اهمیت بیشتر دارند
جلب خواهد کرد.
مبانی نظری تحقیق
استراتژی نوآوری محصول

بهزعم شومپیتر ،3ابداع روشهای جدید و نوآورانه از محصوالت و خدمات همیشه برای حیات گروهها
در محیطهای رقابتی مهم بوده است (کوریترو .)2592 ،4نوآوری بهعنوان فرایندی رایج در بخشهای
مختلف صنعت فرصتهای اساسی را برای سازمانها درگرفتن بازارهای جدید و از بین بردن کسادی
و رکود به وجود میآورد و تهدیدی برای تجارتهای موجود هست .انواع استراتژیهای نوآوری به
دودسته تقسیمشدهاند که شامل :استراتژی نوآوری محصول ، 0استراتژی نوآوری فرایند( 2سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی .)9117 ،بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که استراتژی نوآوری محصول
به افزایش مزیت رقابتی و کاهش هزینههای تولید و ایجاد مزیت رقابتی در عملکرد سازمانها منجر
میشود .کاتلر محصول را اینگونه تعریف میکند" :هر چه که بتواند برای ارضای یك خواسته یا نیاز
به بازار ارائه شود" .محصوالتی که بازاریابی میشوند شامل کاالهای فیزیکی ،خدمات ،تجربیات ،وقایع،
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افراد ،اماکن ،داراییها ،سازمانها ،اطالعات و ایدهها هستند (کاتلر .)9311 ،9استفاده از ابزارهای
نرمافزاری و سختافزاری در مسیر نوآوری محصول بسیار یاریدهنده است (کولر.)2590 ،2
استراتژی نوآوری فرایند

استراتژی نوآورهای فرایند برای پایداری نوآوریهای محصول الزم هستند .تحقیقات نشان داده است
که سازمانهای موفق دریافتهاند که دو حوزه نوآوری را بهطور همزمان موردتوجه قرار دهند (تید،3
 ،2552دامانپور و وینچوسکی2552 ،4؛ گوپاالکریشنان و بیرلی .)2559 ،0نوآوریهای فرایندی ممکن
است شامل چنین مواردی نیز بشوند :مواد ورودی ،ویژگیهای شغل ،جریان کار و اطالعات (آبرناثی و
اوتربك .)9171 ،2در مورد انواع نوآوری فرآیند ،مناسب است توجه گردد که یك فرآیند بهطور عملی
شامل چه مواردی میشود که این خود شاید بتواند نگاه مناسبتری از نوآوری فرایند را ارائه دهد.
ویژگی اصلی نوآوری فرایند این است که این نوع نوآوری در درون سازمان است و در خط تولید اتفاق
میافتد و توسط افراد خارج از سازمان قابلرؤیت نیست و اینیك ویژگی منحصربهفرد است چون به
خاطر اینکه در درون سازمان است و قابلرؤیت نیست توسط رقبا تقلید نمیشود (مین و همکاران،7
 .)2592بنابراین کسبوکارهایی که استراتژی نوآوری فرایند رادارند حالت تهاجمی بهسوی بازار ندارند
و قیمت پایین و تولید بهتر را مدنظر دارند (ایتنر و الرکر.)9117 ، 1
شدت رقابت

رقابت ،به معنای تالشی است که مجموعه رقبای حاضر در یك صنعت ،جهت تحتفشار قرار دادن
یکدیگر به کار میگیرند و در این مسیر ،هریك از رقبا حداکثر توان و استعداد خود را جهت بقاء در
میدان و دستیابی به مقدمات رشد و توسعه آتی اعمال مینماید .عواملی مانند ماهیت رقابت در سطح
کالن و نیز راهبردهای اداره شرکت ،تأثیر بسزایی به میزان رقابتپذیری دارند .ازاینرو ،راهبردهایی
که بهمنظور مدیریت مؤثر یك بنگاه اقتصادی تدوین و اجرا میگیرد ،تأثیری مستقیم بر عملکرد آن
بنگاه و سطوح رقابتپذیری آن دارد (نایت .)2599 ،1شدت رقابت ،به موقعیتی که به دلیل وجود تعداد
زیاد رقبا در بازار و فقدان فرصتهای رشد ،رقابت بسیار شدید است اشاره میکند در صورت نبود یا
وجود رقابت اندك ،ممکن است سازمان از عملکرد مناسبی برخوردار باشد ،زیرا ممکن است مشتریان
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ناگزیر از مصرف محصوالت شرکت باشند .درحالیکه ،در شرایط رقابت شدید ،مشتریان از گزینههای
متعددی برخوردارند.درنتیجه ،شدت رقابت تأثیر اساسی در عملکرد بنگاه داشته و سازمانی که قادر به
تجزیهوتحلیل رقبا نباشد عرصه را به رقبا واگذار خواهد کرد (کادگان .)2592 ،9مفهوم رقابتپذیری در
بسیاری از تحقیقات صورت پذیرفته با بهرهوری و کارایی مترادف و یکسان در نظر گرفتهشده است.
(کالهکج )9312 ،افزایش رقابت ،با تغییر ماهیت رقابت همراه است .بهطوریکه نهتنها بر رابطه بین
هزینهها و قیمتها تأکید دارد بلکه اهمیت بیشتری را به توانایی بنگاهها بر یادگیری ،تطابق با شرایط
بازار و نوآوری قائل میشود .در دنیای امروزی شرایط بهگونهای است که هم باید توجه به درون سازمان
باشد و هم به بیرون سازمان یعنی با توجه به محیط خارجی  ،فعالیتهای درونی را مطابق با آن پیش
برد (گرنت.)2592 ،2
عملکرد کسبوکار

عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازههای موردبحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شك
مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری بهحساب میآید .در مورد متغیرها و شاخصهای
عملکرد سازمانی ،توافق نظر جامعی در بین صاحبنظران وجود ندارد .بهطورکلی شاخصهای سنجش
عملکرد به دو گروه عینی و ذهنی تقسیم میشود .شاخصهای عینی عملکرد سازمانی ،شاخصهایی
است که بهصورت کامالً واقعی و بر اساس دادههای عینی اندازهگیری میشود .از شاخصهای عینی
عملکرد میتوان به شاخصهای سودآوری نظیر بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده
سرمایهگذاری و سود هر سهم بازده سهام اشاره کرد .شاخصهای ذهنی عملکرد سازمانی ،بیشتر
شاخصهایی را شامل میشود که بر مبنای قضاوت گروه ذینفعان شکل میگیرد .ازجمله این شاخصها
میتوان به رضایت مشتری ،رضایت کارکنان ،موفقیت در ارائه محصوالت جدید و غیره اشاره کرد
(هریس و ماسشور .)9112 ،3تعریف جامع دیگر چنین بیان دارد که عملکرد شرکت بیانگر میزان
فعالیتهای شرکت در یك دوره زمانی خاص است که منجر به یك درآمد ،سود و یا افزایش در ثروت
سهامداران خواهد گردید (آلن و هلمز.)2552 ،4
توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی
الگو و فرضیههای تحقیق
تأثیر استراتژی نوآوری محصول بر عملکرد کسبوکار

اسـتراتژی نوآوری محصـول بسـیار نمایان است و مشتریان بهراحتی وجود آن را حس میکنند و این
1. Cadogan
2. Grant
3. Harris & Mossholder
4. Allen & Helms
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نوع از نوآوری توان آن را دارد که یك بازار جدید را برای کسـبوکار ایجاد کند و عملکرد کسبوکار
را بهبود دهد بخصـوص در صـنایع صـادراتی ،این موضـوع بیشتر قابللمس است (دمانپور.)2595 ،9
طبق تحقیق نیـكرفتـار ( ،)9314کـه بـه بررســـی تأثیر نوآوری بر روی عملکرد پرداخته بود چنین
نتیجهگیری شد که همبستگی مناسبی بین نوآوری و عملکرد بازار وجود دارد .زمانی که محصول نو و
جدیدی روانه بازار میشــود این محصــول که بازار جدید و بکری دارد با افزایش میزان فروش ،ســود
شــرکت را بیشــتر کرده و موجب بهبود عملکرد شــرکت میشــود .این نکته حائز اهمیت اســت که
اســتراتژی نوآوری محصــول به مشــتری ارزش پیشــنهادی باالیی ارائه میدهد .بزرگترین ارزش
پیشـنهادی این نوع نوآوری تازگی اسـت که بسـیار قابلرؤیت و لمس توسط مشتری است (هورلی و
هـالت .)9111 ،2این تازگی میتواند افزایش قابلیت اطمینان یا دوام  ،افرایش ویژگیها و بهتر کردن
عملکرد باشـد (زیگن و همکاران )2595 ،3طی تحقیقی که مرتضوی و همکاران ( ،)9310انجام دادند
و تأثیر اســتراتژیهای نوآوری را بر عملکرد ســازمانی بهواســطه مزیت رقابتی تمایز و رهبری هزینه
سـنجیدند مشـخص شـد که انجام نوآوری در محصـوالت باعث بهبود شرایط سازمان میشود .طبق
تحقیق یانگ وتسـای ( ،)2592که بر روی تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد کسبوکار بود مشخص
شـد که استراتژی نوآوری محصول بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد .تحقیق دانیل و چراجوجو در
ســال  2592نیز تأثیر اســتراتژی نوآوری محصــول را بر عملکرد تأیید کرد (دانیل و پراجوجو.)2590 ،
تحقیقـات آرمـانیوس و همکـاران ( )2597نیز تـأثیر اســـتراتژیهـای نوآوری را بر عملکرد و بقای
سازمانها تأیید کرد.
تأثیر استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد کسبوکار

اسـتراتژی نوآوری فرایند نیز بهعنوان یك مزیت بسـیار خوب در بازارهای امروزی محسوب میشود.
ویژگی اصلی نوآوری فرایند این است که این نوع نوآوری در درون سازمان است و در خط تولید اتفاق
میافتد و توسط افراد خارج از سازمان قابلرؤیت نیست و اینیك ویژگی منحصربهفرد است که تقلید
نمیشــود (مین .)2592 ،بنابراین کســبوکارهایی که اســتراتژی نوآور فرایند رادارند حالت تهاجمی
بهسـوی اینکه محصـول جدید به بازار ارائه دهند ندارند پس این کسـبوکارها سعی در این دارند که
محصــوالت را به قیمت پایینتر و با انعطاف بیشــتر روانه بازار کنند (کانگ و شــوردر9112 ،؛ ایتنر و
الرکر2593،؛ شورودر )9115 ،4کسبوکارهایی که استراتژی نوآوری فرایند را بهعنوان استراتژی خود
انتخاب میکنند برای ورود رقبای خود در بازارهای رقابتی بینالمللی امروزی که تقلید در آن بســـیار

1. Damanpour
2. Hurley & Hult
3. Xin
4. Schroeder
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زیاد اسـت موانع ورود ایجاد میکنند (پورتر .)9110 ،9طی تحقیقی توسط نیكرفتار ،طالبی و سعیدی
( ،)9314مشـــخص گردید که نوآوری در فرایند تولید محصـــوالت باعث بهبود عملکرد ســـازمانی
میگردد .اســـتراتژی نوآوری فرایند بهگونهای مزیت رقابتی از جهت قیمت ایجاد میکند .این مزیت
رقابتی با ایجاد ارزش پیشــنهادی ،باعث بهبود در عملکرد صــادراتی میشــوند .پراجوجو ( )2590طی
تحقیق تأثیر اســتراتژیهای نوآوری را بر عملکرد ســازمانها ســنجید نتایج جنین بیان داشــت که
اســتراتژیهای نوآوری بر عملکرد تأثیر مثبت و معنیداری دارد .مشــخص کردند که با عملی کردن
اسـتراتژی نوآوری فرایند در کسـبوکارها چون هزینههای کسـبوکار کاهش مییابد ،ســود شرکت
بیشـتر خواهد شـد .کاهش قیمت باعث خواهد شـد که مشتریان بیشتر به سمت خرید این کاال بروند
زیرا محصـوالت مشـابه قیمت باالتری دارند در این حالت نیز همسـود شرکت بیشتر خواهد شد وهم
اینکه سـهم بیشـتری از بازار نصـیب کسـبوکار خواهد شـد و باعث بهبود عملکرد صادراتی میشود
(کلیگنبرگ و همکاران2593 ،2؛ شورودر.)9115 ،
نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین استراتژی نوآوری محصول و عملکرد

در رابطه با تأثیر شدت رقابت باید به این نکته توجه کرد که ،زمانی که رقابت در یك محیط شدیدتر
میشـود کسـبوکارها بهسختی خواهند توانست در مسیر نوآوری محصول قدم بردارند درنتیجه تعداد
بسـیار زیادی از شـرکتها محصـوالت بسـیار مشابه به هم در بازار تولید خواهند کرد (زهرا و بوگنر،
 .)2555این بدان دلیل اسـت که در شـرایط رقابت شدید کسبوکارها باید بسیار تالش کنند و منابع
بسـیار زیادی خرج کنند تا اینکه بتوانند محصـول جدیدی را تولید کنند .باید توجه کرد که در شرایط
تنگاتنگ شـدت رقابت در بازار ،مشـتریان نیز بسـیار باتجربه هستند و انتظارات آنها از محصولی که
قرار اســت روانه بازار شــود بس ـیار باالســت .از مطالب بیانشــده این نتیجه حاصــل میشــود که در
هزینههای باال برای خلق کردن یك محصـول متفاوت کسبوکارها نباید تمام توان خود را در مسیر
نوآوری محصـول بگذارند (اینسـیتی .)9111 ،3نکته بسـیار مهم این است که در شرایط شدت رقابت
رقبا بهراحتی میتوانند محصــول تازه ارائهشــده به بازار را تقلید کنند در این حالت اســت که ســود
پیشبینیشــده برای محصــول جدید بســیار کمتر از حد موردنظر خواهد بود(پورتر .)2551 ،با تمامی
تفاسـیر در محیطی که رقابت در آن بسـیار شدید است سرمایهگذاری در تولید محصولی با استراتژی
نوآوری محصول بهصرفه نیست .پس اگر کسبوکاری در شرایط رقابتی شدید قصد در انجام نوآوری
محصـول داشـته باشـد این کسبوکار به خاطر اینکه رقبا بسیار توانا هستند از اینکه با استفاده از این
استراتژی سود ده باشند صدمه خواهند دید (بازل وگاال .)9117 ،میلر و فریسن ( )9113نیز استفاده از
1. Porter
2. Klingenberg
3. Iansiti
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اسـتراتژی نوآوری محصـول را در شـرایط رقابتی شـدید برای کسبوکارها ،خطرناك میدانند وبیان
میدارند کسـبوکارهایی که در شـرایط شـدت رقابت ،اقدام به استفاده از استراتژی نوآوری محصول
میکنند به سـود پیشبینیشـده نخواهند رسید .طی تحقیقی که رحمان سرشت و همکاران (،)9317
در صـنعت عمران انجام دادند جنین حاصل شد که در شرایط رقابتی بازار تأثیر استراتژیهای نوآوری
بر عملکرد کسبوکار بسیار مشهود است .طی تحقیقی توسط تسای و یانگ ( )2593مشخص گردید
که رقابت در رابطه بین نوآوری و عملکرد نقش تعدیل گر مثبت دارد و بدون رقابت نوآوری بیمفهوم
است.
نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین استراتژی نوآوری فرایند و عملکرد

این نکته در مورد محیطهای رقابتی بسـیار مهم است که ،ویژگی اصلی در محیطهای رقابتی قیمت
محصول است .و این کشمکش بر سر قیمتها است که باعث برتری کسبوکاری از کسبوکار دیگر
میشود .در شرایط رقابتی این قیمت است که خواهد توانست بر قصد خرید مشتریان تأثیر بگذارد .در
شـرایط رقابتی کسـبوکارها باید در مسیر کاهش قیمتها قدم بردارند و قیمت پایینی را به مشتریان
موجود در بازار پیشنهاد کنند تا اینکه بتوانند بر قصد خرید مشتریان در چنین حالت رقابتی شدیدی اثر
بگذارند .نکته قابلتأمل این است که در حالت شدت رقابت جریان نقدینگی بسیار کم است .در چنین
حالتی کسبوکارها سعی در تمرکز بر روی منابع مالی محدود خود دارند .پس در چنین حالتی استفاده
از اســتراتژی نوآوری فرایند میتواند برتری بیشــتری نســبت به اســتراتژی نوآوری محصــول برای
کســبوکار داشــته باشــد (کوین و دیگران )2555 ،بهعالوه نوآوری در فرایند به کســبوکارها کمك
میکند تا بتوانند با کاهش هزینههای خود صرفهجویی در هزینه هم داشته باشند و با این حالت بهبود
در عملکرد کسـبوکار نیز نمایان شـود .در این شـرایط کسبوکار برای رقابت در بازار آمادهتر خواهد
بود.
با توجه به مطالعات مذکور فرضیههای تحقیق بهصورت زیر خواهد بود:
فرضیه :9استراتژی نوآوری محصول بر عملکرد کسبوکار تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه :2استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد کسبوکار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضـیه :3شـدت رقابت بر رابطه بین اسـتراتژیهای نوآوری محصول و عملکرد کسبوکار تأثیر
تعدیل گر منفی دارد.
فرضــیه :4شــدت رقابت بر رابطه بین اســتراتژیهای نوآوری فرایند و عملکرد کســبوکار تأثیر
تعدیل گر مثبت دارد.
با توجه به موارد ذکرشـــده مدل مفهومی تحقیق در شـــکل ( )9ارائه میشـــود که در آن متغیرهای
اســتراتژی نوآوری محصــول و اســتراتژی نوآوری فرایند بهعنوان متغیرهای مســتقل ،شــدت رقابت
بهعنوان متغیر تعدیل گر و عملکرد کسبوکار بهعنوان متغیر وابسته مدنظر هستند.
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شدت رقابت
استراتژی نوآوری محصول
عملکرد صادراتی
استراتژی نوآوری فرایند

شکل  )9مدل مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
ازآنجاکه در این پژوهش به بررسی و تجزیهوتحلیل رابطه بین استراتژیهای نوآوری و عملکرد
کسبوکارها صادرکننده در شهر تبریز با در نظر گرفتن نقش تعدیلکننده شدت رقابت پرداخته میشود
لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به اینکه در این تحقیق با استفاده از ابزار
پرسشنامه ،سعی میشود که میزان و نوع روابط بین متغیرها ،برای پاسخ به مسئلهای علمی در دنیای
واقعی موردبررسی قرار گیرد ،لذا این تحقیق به لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی است .برای
سنجش متغیّرها از سنجههای استاندارد مطالعات پیشین استفاده شد .روایی صوری و محتوایی
پرسشنامهی نهایی از طریق بررسی نظرات صاحبنظران مدیریت ،مورد تأیید قرار گرفت .سؤاالت
پرسشنامه در متغیر استراتژی نوآوری محصول  4سؤال از مطالعات (پراجوجو 4 ،)2590 ،سؤال در
زمینه استراتژی نوآوری فرایند (پراجوجو ،)2590 ،و برای سنجش شدت رقابت از پرسشنامه معتبر
(برنارد ،کوهلی و جاورسکی  )9113،با  2استفاده شد و درنهایت قسمت آخر پرسشنامه نیز مؤلفه
عملکرد کسبوکار را مدنظر قرار میدهد با  3گویه که برای سنجش عملکرد ،از پرسشنامه معتبر
(پراجوجو )2590 ،با  3گویه استفاده شد که رشد فروش ،سهم بازار و سودآوری  3گویه مدنظر برای
سنجش عملکرد کسبوکار بود.همچنین روایی سازههای پرسشنامه نیز با استفاده از تکنیك تحلیل
عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOSمورد ارزیابی قرار گرفت و معناداری شدن گویههای
مربوطه به سازههای موردنظر ،مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  2آورده
شده است .همچنین انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی
شد که در جدول شماره  9گزارششده است .همانطور که مشاهده میگردد تمامی مقادیر باالی 5/7
است که میتوان نتیجه گرفت ابزار از پایایی الزم برخوردار است .الزم به ذکر است که تمامی سنجهها
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با استفاده از مقیاس لیکرت  0تایی و در محدودهای از ” =9کامالً مخالف“ تا ” =0کامالً موافق“
موردسنجش قرار گرفتند .کسبوکارهای که در پنج سال گذشته در شهر تبریز صادرات داشتهاند به
تعداد  235شرکت شناسایی شدند که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند .برای تعیین حجم
نمونه از فرمول کوکران برای جامعه معلوم استفاده شد .در این روش ابتدا یك نمونهی اولیه شامل 35
پرسشنامه  ،پیشآزمون شده و با جایگذاری انحراف معیار آن به میزان  ./0در فرمول کوکران با دقت
برآورد و سطح اطمینان  ،./10و میزان خطای  5/50حداقل حجم نمونه  949نفر تعیین شد .با توجه
به پیشبینی عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامهها 915 ،پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده بین
کسبوکارها توزیع ،و از این تعداد 941 ،پرسشنامه برگشت داده شد که در فرایند تجزیهوتحلیل
مورداستفاده قرار گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها روشهای مختلف تحلیل آماری ،نظیر تحلیل
همبستگی پیرسون برای محاسبهی ضرایب همبستگی مرتبهی صفر ،مدل یابی معادلهی ساختاری
برای بررسی برازش الگوی معادلهی ساختاری با دادههای جمعآوریشده ،مورداستفاده قرار گرفت.
تحلیلهای موردنظر با استفاده از نرمافزارهای تحلیل ساختارهای گشتاوری )AMOS v.18( ،و بستهی
آماری برای علوم اجتماعی ( )SPSS v.18صورت گرفت.
نتایج
ازآنجاکه یکی از پیششرطهای بهکارگیری رویکرد متغیّرهای مکنون در الگوی مدل یابی معادلهی
ساختاری وجود همبستگی میان متغیّرهای پژوهش است ،بدین منظور تحلیل همبستگی پیرسون به
انجام رسید .در جدول شمارهی  ،9میزان همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها ،آلفای کرون باخ هر
متغیر و نیز آمارههای توصیفی آنها شامل میانگین و انحراف معیار ،ارائهشده است.
جدول  .9میانگین ،انحراف معیار ،پایایی و همبستگی متغیرها
متغیرها

9

استراتژی نوآوری محصول

()5/175

استراتژی نوآوری فرآیند
شدت رقابت
عملکرد کسبوکار

3

2

-

-

-

**5/071

()5/134

-

-

**5/432

**5/419

()5/122

**5/321

**5/310

**5/417

()5/742

*توضیح جدول باال :همبستگی [یک دنباله] در سطح معناداری  p< .0.0؛ همبستگی در سطح معناداری .0.0
*

**

< ، pمقادیر درون پرانتز نشانگر ضریب آلفای کرون باخ میباشند.

در جدول باال ضرایبی که باالی آنها عالمت ** وجود دارد در سطح اطمینان  11درصد و ضرایبی
که عالمت * وجود دارد در سطح اطمینان  10درصد معنادار هستند .ضرایبی هم که باالی آنها
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عالمتی وجود ندارد غیر معنادار هستند که البته تمام ضرایب در سطح اطمینان  11درصد معنادار بودند.
ضرایب این جدول نشان از آن دارد که همبستگی بین استراتژی نوآوری محصول و نوآوری فرآیند
بهعنوان دو متغیر مستقل با عملکرد کسبوکار بهعنوان متغیر وابسته به ترتیب برابر با  5/321و 5/310
است که هر دو ضریب مثبت و معنادار میباشند .رابطه بین این دو متغیر و شدت رقابت بهعنوان متغیر
تعدیل گر با نیز به ترتیب برابر با  5/432و  5/419است که این دو ضریب نیز معنادار هستند که البته
رابطه دوبهدو آنها نیز مثبت و معنادار است .رابطه بین شدت رقابت و عملکرد کسبوکار نیز برابر با
 5/417است که این ضریب نیز مثبت و معنادار است .همچنین پیش از ارزیابی مدل ساختاری ارائهشده،
الزم است معناداری وزن رگرسیونی [بار عاملی] سازههای مختلف پرسشنامه در پیشبینی گویههای
مربوطه بررسیشده تا از برازندگی مدلهای اندازهگیری و قابلقبول بودن نشانگرهای آنها در
اندازهگیری سازهها اطمینان حاصل شود .این مهم ،با استفاده از فن تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAو
نرمافزار  AMOSبه انجام رسید .با توجه به اینکه در مدل  CFAبرازش یافته ،وزن رگرسیونی تمامی
متغیّرها ،در پیشبینی گویههای پرسشنامه ،در سطح اطمینان  ،./11دارای تفاوت معنادار با صفر بود
هیچیك از گویهها از فرآیند تجزیهوتحلیل کنار گذاشته نشدند .درنهایت 97 ،گویه از پرسشنامه ،مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویههای معنادار به همراه شاخصهای
برازش مدل  CFAدر جدول شمارهی  ،2ارائهشده است.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبرای گویه های پرسشنامه
نتیجه
بارعاملی معناداری
گویه
نام متغیر
معنادار
5/559
5/702
Q1
معنادار
5/559
5/102
Q2
استراتژی نوآوری محصول
معنادار
5/559
5/711
Q3
معنادار
5/559
5/012
Q4
معنادار
5/559
5/154
Q5
معنادار
5/559
5/129
Q6
استراتژی نوآوری فرآیند
معنادار
5/559
5/150
Q7
معنادار
5/559
5/022
Q8
معنادار
5/559
5/439
Q9
معنادار
5/559
5/259
Q10
معنادار
5/559
5/293
Q11
شدت رقابت
معنادار
5/559
5/150
Q12
معنادار
5/559
5/715
Q13
معنادار
5/559
5/120
Q14
معنادار
5/559
5/009
Q20
معنادار
5/559
5/171
عملکرد کسبوکار
Q21
معنادار
5/559
5/729
Q22
;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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شکل شمارهی  ،2نشاندهندهی مدل  SEMبرازش یافته است و شدّت روابط بین متغیّرها را
روشن میسازد .یك الگوی معادلهی ساختاری مطلوب ،الزم است کای اِسکوئر غیر معنادار ،نسبت
کای اِسکوئر به درجهی آزادی کمتر از  ،3نسبت کای اِسکوئر به درجهی آزادی کمتر از  ،3شاخصهای
برازش هنجارشده و نیکویی برازش 9بزرگتر از  ،./15شاخص برازش تطبیقی 2ریشهی میانگین مربعات
باقیمانده 3کوچكتر از  ./51و ریشهی میانگین مربعات خطای برآورد 4کوچكتر از  ./51باشد .برای
الگوی معادلهی ساختاری برازش یافته ،کای اِسکوئر برابر با  ،920/223نسبت کای اِسکوئر به درجهی
آزادی برابر با  ،2/112شاخصهای برازش هنجارشده ،تطبیقی و نیکویی برازش به ترتیب ./19 ،./11
و  ،./13ریشهی میانگین مربعات باقیمانده  ./504و ریشهی میانگین مربعات خطای برآورد ./570
بهدستآمده است.کلیّهی شاخصهای برازش الگوی نهایی ،از نقاط برش پیشگفته مطلوبترند که از
برازش کامالً رضایتبخش مدل حکایت دارد.

شکل  .2الگوی معادلهی ساختاری

در مدل برازش یافته اثرات مستقیم بین متغیرها در سطح اطمینان  5/10مثبت و معنادار هستند.
( . )p<.05, t >1.96برای آزمون فرضیه از دو شاخص  p-valueو  t-valueاستفادهشده است و
شرط معنادار بودن یك رابطه این است که مقدار شاخص اول برای رابطه موردنظر کمتر از  5/50و یا
مقدار شاخص دوم خارج از بازه  ±9/12باشد .همانگونه که در جدول  3مشاهده میگردد ضریب اثر
استراتژی محصول و استراتژی فرآیند بر عملکرد به ترتیب برابر با  5/20و  5/32برآورد شده است که
با توجه به شاخص  p-valueکه برای دو رابطه برابر با  5/593و  5/552شده و کمتر از  5/50است
و همچنین شاخص  t-valueکه برای دو رابطه مذکور به ترتیب برابر با  2/479و  3/574بهدستآمده
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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و هر دو مقدار خارج از بازه  ±9/12است میتوان گفت این سه ضریب معنادار و فرضیه  9تأیید
میگردند .نتیجهی آزمون فرضیههای  9تا  2پژوهش ،بهطور خالصه در جدول شمارهی  ،3نشان
دادهشده است:
جدول  )3خالصهی نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج
روابط
نوآوریمحصول←عملکرد کسبوکار

ضریب استاندارد

t- value

p- value

نتیجهی آزمون

5/20

2/479

5/593

تأیید

نوآوری فرآیند← عملکرد کسبوکار

5/70

3/574

5/552

تأیید

آزمون فرضیههای تعدیلگری

جهت بررسی فرضیههای تعدیل گری از رگرسیون سلسله مراتبی استفادهشده است .در آزمون و بررسی
مدلهای مدیریتی دارای متغیر تعدیل گر باید به دو سؤال اساسی پاسخ داد .اول اینکه آیا متغیر تعدیل
گر اثر تعدیل گری دارد؟ و دوم اینکه در صورت وجود اثر تعدیل گر اندازه آن چقدر است؟ اولین گام
در آزمون مدلهای تعدیل گر شناسایی وجود یا عدم وجود متغیر تعدیل گر است .برای پاسخ به وجود
یا عدم وجود متغیر تعدیل گر حسب مقیاس متغیرهای مستقل ،تعدیل گر و وابسته ،چهار آزمون رایج
شامل :آزمون معناداری تغییر  ، R2آزمون چاو ،آزمون همگنی شیبها و آزمون تحلیل واریانس عاملی
استفاده میشود .انتخاب نوع آزمون بسته به مقیاس متغیرهای تحقیق دارد بهگونهای که اگر مقیاس
هر سه متغیر مستقل ،وابسته و تعدیل گر از نوع فاصلهای یا نسبتی (طیف لیکرت) باشد باید از آزمون
تغییرات  R2استفاده شود و درصورتیکه متغیر تعدیل گر از نوع طبقهای باشد باید از آزمون چاو استفاده
نمود .بنابراین با توجه به ماهیت متغیرهای تعدیل گر این مطالعه برای بررسی فرضیات مربوط به نقش
تعدیل گر تشدید رقابت از آزمون تغییر  R2استفادهشده است .برای پاسخ به سؤال دوم از دو روش
میتوان استفاده کرد :روش زیرگروه و روش رگرسیون تعدیلشده ،که در این مطالعه با توجه به ماهیت
متغیرهای تحقیق از روش رگرسیون تعدیلشده استفادهشده است.
نقش تعدیلگر شدت رقابت در رابطه بین استراتژیهای نوآوری محصول و عملکرد

همانگونه که گفته شد ابتدا معناداری  R2بر اساس خروجیهای روش رگرسیون سلسله مراتبی جهت
اطمینان از وجود متغیر تعدیل گر انجام شد .با توجه به معناداری تغییرات R Square Change ( R2
 )= 0.009, F Change = 7.107, Sig. F Change = 0.009میتوان از وجود متغیر تعدیل
گر اطمینان حاصل کرد .همچنین نتایج جدول ( ANOVAدو ستون آخر) نشان از معناداری مدلهای
رگرسیونی دارد .بعد از اطمینان از وجود متغیر تعدیل گر و همچنین معناداری مدلهای رگرسیونی،
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معناداری مقدار  βبرای متغیر تعاملی (شدت رقابت*نوآوری محصول) موردبررسی قرار گرفت.
همانگونه که مشاهده میگردد مقدار  βاستاندارد برای اثر متغیر تعاملی (شدت رقابت*نوآوری فرآیند)
برابر  -5/917شده است و این مقدار در سطح اطمینان  5/10معنادار است .بنابراین شدت رقابت رابطه
بین استراتژی نوآوری محصول و عملکرد کسبوکار را تعدیل گری میکند .از ضرایب روابط ،مشخص
است که هرچقدر شدت رقابت بیشتر شود اثر نوآوری محصول بر عملکرد کاهش مییابد.
جدول  )4نتایج تحلیل تعدیلگری شدت رقابت در رابطه بین نوآوری محصول و عملکرد
مراحل
رگرسیون
سلسله
مراتبی
مرحله
اول

مرحله
دوم

Change Statistics
متغیر
مستقل
نوآوری
محصول
شدت
رقابت
نوآوری
محصول
شدت
رقابت
نوآوری
محصول*
شدت
رقابت

متغیر
وابسته

عملکرد
کسبوکار

عملکرد
کسبوکار

β

sig

5/902

5/504

-5/445

5/555

5/922

5/990

-5/421

5/559

-5/917

5/551

R2

R
Square
Change

5/214

5/391

5/214

F
Change
21/122

7/957

5/534

ANOVA

Sig. F
Change

5/555

5/551

f

21/122

22/310

sig

5/555

5/555

همچنین جهت نتیجهگیری بهتر در مورد نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین نوآوری محصول
و عملکرد کسـبوکار ،دادهها بر اساس میانگین شدت رقابت ( )3/91به دودسته شرکتهای با شدت
رقابت باال و شرکتهای با شدت رقابت پایین تقسیمشده و اثر نوآوری محصول بر عملکرد کسبوکار
در هر یك از این دو گروه نیز محاسبهشده است که نتایج آن در جدول  4قابلمشاهده است.
جدول  )0اثر نوآوری محصول بر عملکرد کسبوکار در دو گروه با شدت رقابت باال و پایین
مدل

متغیر مستقل

متغیر وابسته

β

sig

R2

تعداد مشاهده

شدت رقابت پایین

نوآوری محصول

عملکرد کسبوکار

5/479

/555
5

/222
5

72

شدت رقابت باال

نوآوری محصول

عملکرد کسبوکار

5/521

/555
5

/152
5

72
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همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود بهطورکلی اثر نوآوری محصول بر عملکرد کسبوکار در
دو گروه شرکتهای با شدت رقابت پایین بیشتر از گروه با شدت رقابت باال است .بهعبارتدیگر هرچقدر
شدت رقابت بیشتر شود اثر نوآوری محصول بر عملکرد کسبوکار کاهش مییابد.
نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین استراتژیهای نوآوری فرآیند و عملکرد

همانگونه که گفته شد ابتدا معناداری  R2بر اساس خروجیهای روش رگرسیون سلسله مراتبی جهت
اطمینان از وجود متغیر تعدیل گر انجام شد .با توجه به معناداری تغییرات R Square Change ( R2
 )= 0.022, F Change = 4.069, Sig. F Change = 0.046میتوان از وجود متغیر تعدیل
گر اطمینان حاصل کرد .همچنین نتایج جدول ( ANOVAدو ستون آخر) نشان از معناداری مدلهای
رگرسیونی دارد .بعد از اطمینان از وجود متغیر تعدیل گر و همچنین معناداری مدلهای رگرسیونی،
معناداری مقدار  βبرای متغیر تعاملی (شدت رقابت*نوآوری فرآیند) موردبررسی قرار گرفت .همانگونه
که مشاهده میگردد مقدار  βاستاندارد برای اثر متغیر تعاملی (شدت رقابت*نوآوری فرآیند) برابر
 5/974شده است و این مقدار در سطح اطمینان  5/10معنادار است .بنابراین شدت رقابت رابطه بین
استراتژی نوآوری فرآیند و عملکرد کسبوکار را تعدیل گری میکند .از ضرایب روابط ،مشخص است
که هرچقدر شدت رقابت بیشتر شود اثر نوآوری فرآیند بر عملکرد افزایش مییابد.
جدول  )2نتایج تحلیل تعدیل گری برای متغیر شدت رقابت در رابطه بین نوآوری فرآیند و عملکرد
مراحل
رگرسیون
سلسله
مراتبی
مرحله
اول

مرحله
دوم

Change Statistics
متغیر
مستقل
نوآوری
فرآیند
شدت
رقابت
نوآوری
فرآیند
شدت
رقابت
نوآوری
فرآیند*
رقابت

متغیر
وابسته

عملکرد
کسبوکار

عملکرد
کسبوکار

β

sig

5/215

5/555

-5/322

5/555

5/222

5/550

-5/342

5/555

5/974

5/593

R2

5/211

5/391

R
Square
Change
5/211

5/535

F
Change
21/022

2/394

ANOVA

Sig. F
Change

5/555

5/593

f

21/022

22/095

sig

5/555

5/555

همچنین جهت نتیجهگیری بهتر در مورد نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین نوآوری فرآیند و
عملکرد کسبوکار ،دادهها بر اساس میانگین شدت رقابت ( )3/91به دودسته شرکتهای با شدت
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رقابت باال و شرکتهای با شدت رقابت پایین تقسیمشده و اثر نوآوری فرآیند بر عملکرد کسبوکار در
هر یك از این دو گروه نیز محاسبهشده است که نتایج آن در جدول  7قابلمشاهده است.
جدول )7اثر نوآوری فرآیند بر عملکرد کسبوکار در دو گروه با شدت رقابت باال و پایین
مدل

متغیر مستقل

متغیر وابسته

β

sig

R2

تعداد مشاهده

شدت رقابت پایین

نوآوری فرآیند

عملکرد کسبوکار

5/200

5/555

5/520

72

شدت رقابت باال

نوآوری فرآیند

عملکرد کسبوکار

5/035

5/555

5/152

72

همانگونه که در جدل باال مشاهده میشود بهطورکلی اثر نوآوری فرآیند بر عملکرد کسبوکار در دو
گروه شرکتهای با شدت رقابت باال بیشتر از گروه با شدت رقابت پایین است .بهعبارتدیگر هرچقدر
شدت رقابت بیشتر شود اثر نوآوری فرآیند بر عملکرد کسبوکار افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش مطالعه و بررسـی تأثیر نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه با استراتژیهای
نوآوری با عملکرد کسبوکار در سازمانهای صادراتی شهر تبریز هست .فرضیه اول بررسی تأثیر
استراتژی نوآوری محصول بر عملکرد کسبوکار بود که مورد تائید قرار گرفت .نتایج حاصل از این
فرضیه با نتایج تحقیقات (دمانپور( ،)2595 ،تید )2559 ،و (پراجوجو )2590 ،مطابقت دارد .با توجه به
مطالبی که بیان شد استراتژی نوآوری محصول بسیار نمایان است و مشتریان بهراحتی وجود آن را
حس میکنند و این نوع از نوآوری توان آن را دارد که یك بازار جدید را برای کسبوکار ایجاد کند و
عملکرد کسبوکار را بهصورت قابلمالحظهای بهبود دهد .فرضیه دوم تأثیر استراتژی نوآوری فرایند
بر عملکرد بود .بررسی آزمون فرضیه دوم مشخص کرد که استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد
کسبوکار تأثیر مثبت و معنیداری دارد .نتایج این فرضیه با مطالعات (کانگ و شوردر9112 ،؛ ایتنر و
الرکر9111 ،؛ کلیگنبرگ2593 ،؛ شورودر ،)9115 ،همراستا است و همگی بر تأثیر مثبت استراتژی
نوآوری فرایند بر عملکرد کسبوکار صحه میگذارند .امروزه به دالیلی مانند کمبود منابع ،عدم
برخورداری از مقیاس اقتصادی و شهرت شكبرانگیز شرکتهای کوچك و متوسط ،نوآوری در این
شرکتها از اهمیت باالیی برخوردار است .طبق مطالعات انجامشده کسبوکارهایی که نوآوری فرایند
را بهعنوان استراتژی خود انتخاب میکنند برای ورود رقبای خود در بازارهای متالطم امروزی که تقلید
در آن بسیار زیاد است ،موانع ورود ایجاد میکنند (پورتر .)9110 ،بهعبارتدیگر ،چون استراتژی نوآوری
فرایند در خطوط تولید شرکت انجام میشود ،پس این نوآوری تحت انحصار خود کسبوکار بوده و از
این طریق باعث بهبود عملکرد شود .از طرفی دیگر با عملی کردن استراتژی نوآوری فرایند در
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کسبوکارها چون هزینههای آن را کاهش میدهد ،عملکرد شرکت بهتر خواهد شد .هدف سوم از این
مطالعه ،بررسی تأثیر نقش تعدیل گر شدت رقابت در رابطه بین استراتژیهای نوآوری محصول و
عملکرد بود.طبق این فرضیه انتظار میرفت شدت رقابت نقش تعدیل گر منفی در رابطه بین
استراتژیهای نوآوری و عملکرد کسبوکار داشته باشد که این رابطه تائید شد .مطالعاتی پراجوجو
( ،)2592زاهرا و بوگنر (.)9111این موضوع را تائید میکند .باید توجه کرد زمانی که رقابت در یك
محیط شدیدتر میشود کسبوکارها بهسختی خواهند توانست در مسیر نوآوری محصول قدم بردارند
درنتیجه تعداد بسیار زیادی از شرکتها محصوالت بسیار مشابه به هم در بازار تولید خواهند کرد .این
بدان دلیل است که در شرایط رقابت شدید کسبوکارها باید بسیار تالش کنند و منابع بسیار زیادی
خرج کنند تا اینکه بتوانند محصول جدیدی را تولید کنند .باید توجه کرد که در شرایط تنگاتنگ شدت
رقابت در بازار ،مشتریان نیز بسیار باتجربه هستند و انتظارات آنها از محصولی که قرار است روانه بازار
شود بسیار باالست .از مطالب بیانشده این نتیجه حاصل میشود که در هزینههای باال برای خلق
کردن یك محصول متفاوت کسبوکارها نباید تمام توان خود را در مسیر نوآوری محصول بگذارند .با
تمامی تفاسیر در محیطی که رقابت در آن بسیار شدید است سرمایهگذاری در تولید محصولی با
استراتژی نوآوری محصول بهصرفه نیست .پس اگر کسبوکاری در شرایط رقابتی شدید قصد در انجام
نوآوری محصول داشته باشد این کسبوکار به خاطر اینکه رقبا بسیار توانا هستند از بازگشت سود در
این استراتژی صدمه خواهد دید .هدف سوم از این مطالعه ،بررسی تأثیر نقش تعدیل گر شدت رقابت
در رابطه بین استراتژیهای نوآوری فرایند و عملکرد بود .این نتیجه مهر تأییدی بر مطالعات هامبرگ
()9113؛ زاهرا وکوین ،)9113( ،بود و تأییدکننده این موضوع که در شرایط رقابتی شدید در بازارهای
بینالمللی استفاده از استراتژی نوآوری فرایند بسیار کارساز است .در چنین حالتی کسبوکارها سعی در
تمرکز بر منابع مالی محدود خوددارند .پس در چنین حالتی استفاده از استراتژی نوآوری فرایند میتواند
برتری بیشتری نسبت به استراتژی نوآوری محصول برای کسبوکار داشته باشد .یکی از دالیل برتری
استفاده از استراتژی نوآوری فرایند در حالت شدت رقابت این است که استراتژی نوآوری فرایند از دید
رقبا پنهان است و در این حالت کسبوکار خواهد توانست ،منابع مالی خود را برای تولید محصوالت
حفظ کند و از گزند تقلید شدن از طرف رقبا در امان باشد که این مطلب برای حفظ حیات کسبوکارها
در شرایط شدت رقابت بسیار مهم است .توانایی هر شرکت در بهبود عملکرد صادراتی خود بهطور حتم
به نوآور بودن آن بستگی دارد از سویی مهمترین عامل در محیط داخلی شرکتها اتخاذ استراتژیهای
متناسب با محیط است که در اثربخشی عملکرد نقشی اساسی دارد .توجه به محیط بیرونی سازمان و
درك از شدت رقابت در محیط در تصمیمگیری برای اخذ استراتژی بهتر به مدیران کمك شایانی
خواهد کرد .بهطور خالصه ،توجه به بیرون و درون سازمان برای اخذ استراتژی نوآوری باید همراستای
هم و در جهت موفقیت سازمان باشند .یك استراتژی همانگونه که میتواند موجب موفقیت کسبوکار
باشد ،به همان میزان نیز میتواند موانعی را در این مسیر ایجاد کند و باعث حذف شدن از بازار شود.
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بنابراین اخذ استراتژی نوآوری مطابق با وضعیت بازار و رقبای بینالمللی نهتنها به بهبود عملکرد کمك
میکند بلکه نقش مهمی نیز در پیشرفت کسبوکار دارد .شرکتهای صادراتی با اخذ استراتژی مطابق
با بازار در جهت نوآوری و بهرهگیری از خالقیت موجود ،ضمن افزایش فروش با افزایش سهم بازار و
سود بیشتر موجبات توفیق را برای کسبوکارها و مدیران فراهم میآورند .در این پژوهش تنها متغیر
شدت رقابت بهعنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفتهشده است ،لذا پیشنهاد میگردد نقش دیگر عوامل
محیطی ضروری مانند فنّاوری که بسیار مرتبط به استراتژیهای نوآوری است مدنظر قرار گیرد .از
محدودیتهای تحقیق نیز میتوان به مقطعی بودن تحقیق اشاره کرد که بنابراین پی بردن به یك
رابطه علی ،مستلزم اجرای تحقیق در مقاطع زمانی مختلف است .محدودیت دیگر جامعه آماری این
پژوهش شرکتهای صادرات کننده در شهر تبریز است ،بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق را نمیتوان
به سایر بخشها تعمیم داد.
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