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 Nowadays, as the competitive environment of businesses increases, 
they try to continue their activities in this dynamic and turbulent 
environment. One of the important factors for competition in the 
small and medium sized enterprises is innovation. Innovation also 
reduces costs and increases business productivity. As a 
consequence, this study was conducted to investigate the effect of 
strategic innovation on innovative performance with the role of 
environmental moderator in small and medium sized enterprises 
located in industrial towns in Kermanshah province. The method 
used in this research is a descriptive- Survey method. The statistical 
population of the study includes small and medium sized industrial 
companies operating in Kermanshah (N = 567) which according to 
the table of Krejcie and Morgan (1970) 234 companies were 
randomly selected as a sample. Data analysis was performed using 
structural equation modeling with Smart PLS software. The results 
show that strategic innovation is positively and significantly (0.263) 
related to the performance of small and medium sized enterprises 
and in competitive environments (0.251) with a small percentage 
difference compared to the dynamic environment (0.247), strategic 
innovation has a greater impact on innovative performance. The 
more competition there is, the stronger the impact of strategic 
innovation on innovative performance. 
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کنند در این  وکارها، آنها تالش میامروزه با افزایش پیچیدگی محیط رقابتی کسب
های خود را ادامه دهند. یکی از عوامل مهم برای رقابت  محیط پویا و متالطم، فعالیت

به کاهش کسب منجر  نوآوری همچنین  است.  نوآوری  و متوسط،  وکارهای کوچک 
شود. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی  وکارها میها و افزایش بهروری کسبهزینه

تعدیل نقش  با  نوآورانه  عملکرد  بر  استراتژیک  نوآوری  در  تأثیر  محیطی  گر 
در شهرککسب واقع  متوسط  و  کوچک  کرمانشاه وکارهای  استان  در  صنعتی  های 

. است  پیمایشی  -توصیفی  در این پژوهش،  استفاده   مورد  روشانجام پذیرفته است.  
شامل شرکت پژوهش  آماری  شهر  جامعه  در  فعال  صنعتی  متوسط  و  کوچک  های 

  234(  1970( که با توجه به جدول کرجسی و مورگان )N=  567باشد )کرمانشاه می
ها  وتحلیل داده تجزیه عنوان نمونه انتخاب گردید.ه بهشرکت به صورت تصادفی ساد

از روش مدل  استفاده  نرمبا  با  معادالت ساختاری  انجام   Smart PLS  افزارسازی 
عملکرد   بر  استراتژیک  نوآوری  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج  گرفت. 

است    ( در ارتباط0/ 263وکارهای کوچک و متوسط به صورت مثبت و معنادار )کسب
محیط در  )و  رقابتی  پویا  0/ 251های  محیط  به  نسبت  اختالف  کمی  درصد  با   )

  بهدهد؛  تری را نشان می(، نوآوری استراتژیک بر عملکرد نوآورانه تأثیر بیش0/ 247)
  نوآورانه   عملکرد  بر  استراتژیک  نوآوری  تأثیر  باشد  بیشتر   رقابت  هرچه   که  ایگونه
 .شودمی ترقوی
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 مقدمه 
کنند بلکه تمرکز خود را به  ها و منابع خود تمرکز نمی وکارها دیگر بر دارایی امروزه با افزایش پیچیدگی، کسب 

  گیری . با شکل ۱(۲۰۱۷،  و همکاران   ی گالوو )   کنند متوجه می وکار  های نوآوری کسب های نوآورانه و شبکه شایستگی 
های  خود ادامه دهند که عملکرد خود را با پتانسیل   توانند به فعالیتوکارهایی می های پیچیده رقابتی، تنها کسب محیط 

های سازمانی که به  ترین قابلیت . یکی از مهم ( ۲۰۱۳ ، و همکاران  ی مراد )  مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند 
. نوآوری به  ( ۲۰۱۸پور،    کی ن )   است شود، قابلیت نوآوری  وکار منجر می ایجاد برتری رقابتی پایدار، در عرصه کسب 

دست  تا در بازارهای پویا به مقابله با تالطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلندمدت    کند ها کمک می سازمان 
های جدید و حفاظت از دانش و اطالعات  برای کسب فرصت   . نوآوری یک استراتژی ( ۲۰۲۰پور و آرام،    ل ی اسماع )   یابند 

.  ( ۲۰۱۸،  و همکاران   ی اس ی ل ا )   افزوده دارد ارزشفرد و خدمات از طریق  است و نقش کلیدی در ارائه محصوالت منحصربه 
شود  وکارها محسوب می عاملی برای ایجاد مزیت رقابتی در محیط به سرعت در حال تغییر کسب   همچنین نوآوری 

همچنین نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و در مجموع موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی در  
مند همان  نگر و سامان حال نوآوری استراتژیک با داشتن رویکردی کل   . ۲( ۲۰۱۶  ، و همکاران   گومز )   خواهد شد جامعه  

جویند. در آن صورت نوآوری استراتژیک که    توانند از آن در راستای حفظ رقابت بهره وکارها می چیزی است که کسب 
های گوناگون  های رشد، طبقات جدید محصول، خدمات و مدل ترکیبی از نوآوری و استراتژی است با خلق استراتژی 

  ، ی ماس ی ک   و   ی حق شناس گرگاب ) کند  می دهد و ارزش جدیدی را برای مشتریان و بنگاه ایجاد  تجاری، بازی را تغییر می 
بنابراین  توانند مؤثر باشند.  های خاص می های نوآرانه در بهبود عملکرد شرکت در محیط . اما این استراتژی ( ۲۰۱۸

-های استراتژیک با شرایط محیطی باشند که منجر به عملکرد نوآورانه کسب مدیران باید به دنبال تناسب بین نوآوری 
به عنوان   ی خالق، نوآور  ب ی در مورد تخر  ۴( ۱۹۳۴ تر، ی اسچومپ )  زمان مفهوم ز ا . ۳( ۲۰۱۶پراجوگو، ) شود وکارشان می 

 سبب  به  رقابتی  های بنگاه   چنانچه   امروز شناخته شده است.   ی تجار   ی در بازارها   ی ثر رقابت ؤ م   ی ها ی از استراتژ   ی ک ی 

 تولید  هزینه  یابند،  تسلط رقبا  بر  بتوانند  تا  داشته  جدیدتر  و ارائه محصوالت  نوآوری  برای  بیشتری  انگیزه  رقابت،  فشار 

  ت ی مز   جادی ا   ی تنها برا نه   ن ی در واقع، ا  . ( ۲۰۱۹  ، و همکاران   بهور ) کنند   کسب  باالتری  سود اقتصادی  و  دهند  کاهش  را 
  ی نوآور   ی ها ی استراتژ .  5(۲۰۰۱  د، ی ت )   شود ی در نظر گرفته م   ی روس ی و   ی استراتژ   ک ی عنوان  حفظ آن به   ی بلکه برا   ی رقابت 
عرضه    انی ها را به مشتر کرد که ارزش   ف یتعر   یی ها خالق در سازمان   ی ها ده ی ا   ز ی آم ت ی موفق   ی توان به عنوان اجرا ی را م 
  را   برتر عملکرد  نوآوری استراتژیک  (،  7RBTبر منابع )   ی مبتن  ی با توجه به تئور    . ۶(۱۹۹۸و هالت،    ی هرل )کنند  می 
آن دشوار    نی گز ی جا   یتو قابل   د ی تقلاست،  دهد، متفاوت از رقب ی ارزش م   ان ی به مشتر   ی نوآور   را ی ز  ؛ دهد تواند ارائه  می 

در نشان دادن ارزش    ی نظر   پنجره   ک ی به عنوان    RBTاز مطالعات از    ی تعداد   . ۸( ۱۹۹۳  تراف، ی پ   ; ۱۹۹۱ی بارن ) است  
  ; ۲۰۱۰  ، ی وسک ی ترز   ; ۲۰۱۴  ، و همکاران   چنگ )   اند استفاده کرده   ی نظر عملکرد تجار م از    نوآوری استراتژیک   ی رقابت 

های محیطی از جمله پویایی و رقابت محیط بر  . در بسیاری از مطالعات انجام گرفته، به نقش محرک ۹( ۲۰۱۴وانگ، 
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. به صورتی که  ۱( ۲۰۱۴و همکاران،    ارام ی جا     ; ۲۰۱۰دامانپور،  ) وکارها نیز توجه شده است  عملکرد نوآورانه کسب 
بازارهایی است که کسب أثیر ویژگی وکارها تحت ت های کسب اثربخشی و قابلیت  و  وکار در آن فعالیت  های صنایع 

های پویا تأثیر مثبتی بر روی عملکرد نوآرانه  . همچنین نوآوری استراتژیک نیز در محیط( ۲۰۱۶پراجوگو،  ) کنند  می 
 . ۲(۲۰۰۱  س، ی د  و   ن ی المپک ) اد ارزش و خلق بازارهای جدید و ... خواهد گذاشت  وکارها از نظر ایج کسب 

های نوآوری استراتژیک )نوآروی ارزشی، ایجاد  با توجه به مطالب فوق، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا مؤلفه 
وکارهای کوچک و متوسط در استان  بازار جدید، نوآوری ورود به بازار و شکستن رقابت( بر عملکرد نوآورانه کسب 

وکار  گذارند و تأثیر شرایط محیطی از قبیل رقابت محیطی و پویایی محیطی بر عملکرد نوآورانه کسب تأثیر می کرمانشاه  
 باشد؟  چگونه می 

 مبانی نظری پژوهش 
  دانش   پایگاه   یک   عنوان به و    ۳( ۲۰۱۸  ، و همکاران   وانگ ) اقتصادی    رشد   محرکه   نیروی   نوآوری   اقتصادی،   توسعه   در 

  ، و همکاران   ون ی کار - هرناندر )   یابد   توسعه  وکار در کسب  بتواند   تا   است   هایی ایده   کشف  اصالح یا   مفید،   چیزی   تولید   برای 
مند، تبدیل دانش جدید به محصوالت و خدمات  های نو از طریق مشتریان رضایت . همچنین، فرایند گرفتن ایده ۴( ۲۰۲۰

  چیزهای   ارائه   وکار در کسب   توانایی   عنوان   به   توان می   را   نوآوری   . ( ۲۰۱۸  ، و همکاران   ی قاسم ) نامند  می   نیز نوآوری جدید را  
  ، و همکاران   ی ن ی ست ) دارد   را نیز   قدیمی   بازارهای   یا   جدید   بازارهای   در  رقابت  توانایی   که   کرد  تفسیر  بهتر   روش   به   جدید 
عبارتی یافتن  های مختلف یک نظام یا به  شومپیتر، نوآوری را معرفی یک ترکیب جدید از عوامل تولید و حالت .  5( ۲۰۲۰

داند که شامل؛ شناخت یک محصول جدید، یافتن یک فرایند تولیدی جدید، دستیابی به بازار جدید،  یک تابع جدید می 
. رابینز نیز، نوآوری را  ( ۲۰۱۹  ، و همکاران   ی چرخچ ) کارگیری منابع جدید و نهایتًا طراحی یک سازمان جدید است  به 

  ، ی و جودج   نز ی راب ) کند  معرفی می های جدید عملیات  فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش 
  اقتصاد   یک  عنوان  به   مطالعات   از   برخی  در   که  دارد   مدرن   اجتماعی   تکامل  در   مهمی   نقش   نوآوری و در نهایت    ۶( ۲۰۱۰
 .  ۷( ۲۰۱۹  ، و همکاران   ی آفر )   است   شده   گرفته   نظر   در   نوآوری   بر   مبتنی 

است و نوآوری استراتژیک    جدید   های ایده   و   محصوالت   فرایندها،   خدمات،   پذیرش   یا   تولید   مستلزم   نوآوری   فرایند 
  گیرد می   تصمیم   و   کند می   تعیین   را   وکار صنعت و کسب   موقعیت   در   موجود   های شکاف   وکار، کسب   که   افتد می   اتفاق   زمانی 
کند یا در زمینه محصوالت،    برداری بهره   جدید   انبوه   بازارهای   از   تواند می   نتیجه   در   برساند،   حداقل   به   را   هایی شکاف   چنین 

. چنانچه بر اساس نظر  ۸( ۲۰۲۱،  و همکاران   ی القرش )   خدمات یا فرایندها، نوآوری داشته باشد و مزیت رقابتی ایجاد کند 
  که   هاست سال   پایدار   رقابتی   مزیت   برای  نوآوری استراتژیک  اهمیت   ، ۱۰( ۲۰۱۸کوداما،  )   و   ۹( ۲۰۱۸،  و همکاران   شمس ) 

 . ( ۲۰۱۸شمس و همکاران،    ; ۲۰۱۸کوداما،  ) است    شده   شناخته 
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  بازار،  در   تغییرات  با   آنها  کردن   همسو  برای   تجاری   مفاهیم  و  فرضیات  اصالح  و  توسعه   توانایی   به  نوآوری استراتژیک 
نوآوری استراتژیک،    . ( ۲۰۱۸شمس و همکاران،    ; ۲۰۱۸کوداما،  )   دارد   اشاره   تجاری   های سیستم   و   ها شایستگی   ها، شرکت 

جاری برای بهبود عملکرد است  یک نوآوری باز و در حال تحول در کاالها و خدمات، رویکردهای تجاری و فرایندهای ت 
 .  ( ۲۰۱۹،  و همکاران   ی لم ی دانشور د ) 

گیرد عبارتند از:  نوآوری استراتژیک را در بر میبا توجه به اهمیت و تعاریف نوآوری استراتژیک، چهار عامل که  
( نوآوری ورود به بازار شامل  ۲منزله ارائه ارزش به مشتریان، در حالی که جدید و ارزشمند باشد.  ( نوآوری ارزشی به ۱

د  هر نوع رویکرد جدید برای بازاریابی محصوالت یا خدمات یک شرکت که از اقدامات سایر رقبا متفاوت گردد و محدو 
(  ۳.  (۲۰۱۸و همکاران،    ی قاسم ) های جدید برای دستیابی به بازارها استفاده شود  به این نیست که حتمًا از تکنولوژی 

ایجاد بازار جدید به معنای جذب انواع جدیدی از مشتریان و همچنین خلق بازارهای جدید به جای پذیرش مرزهای  
بت، میزانی که نوآوران استراتژیک از  ( شکستن رقا ۴ای که متمایز از بازار رقبایشان باشد.  گونه تعریف شده بازار، به 

کند  کند و ساختاری جدیدی براساس قوانین اتخاذ می گیری می اند را اندازه ساختار موجود در صنعتشان منحرف شده 
 .( ۲۰۱۸  ، و همکاران   ی صمد ) 

های مختلف  آید و جنبه ها به دست می ترکیبی از دستاوردهای سازمانی است که از بهبود فعالیت   ، نوآورانه عملکرد 
عنوان  . اشاره به توانایی شرکت به ( ۲۰۱۸  ، ی زاده و سردار   ی حاج )   گیرد می   بر   نوآوری در محصول، ساختار و فرایند را در 

دارد، از  ها، فرایندها، محصوالت و خدمات جدید  ها، برنامه مشی ها، خط ها، تجهیزات، سیستم کننده ایده اولین استفاده 
دادهای نوآورانه )به معنای تبدیل داده به خروجی و سرانجام خروجی نوآورانه به عملکرد شرکت( تعریف  طریق درون 

منظور بهبود، تجدید، اکتشاف، یادگیری از اشتباهات،  های مداوم شرکت به . به تالش ( ۲۰۲۰پور و آرام،    ل ی اسماع ) شود  می 
 .  ( ۲۰۱۸  ، ی سلطان   ی نژاد و دهقان   ی م ی براه ا ) شود  زش با محیط رقابتی نیز عملکرد وآورانه گفته می سا 

شامل    ، فنی   نوآوری گیرد.  در این پژوهش، عملکرد نوآورانه در دو بعد نوآوری فنی و اجرایی مورد مطالعه قرار می 
ها و  برنامه روند؛ به عبارت دیگر، شامل خلق  هایی است که در تولید محصول یا ارائه خدمات به کار می یندها و فناوری ا فر 

ها و خدمات موجود به شکل و قالبی  منظور بهبود کیفیت، تبدیل برنامه های جدید به فناوری   ه خدمات جدید، توسع 
برنامه و روش   انش متفاوت و ترکیب د  ارائه  با .  ۱( ۲۰۰۸  ، و همکاران   آرمبراستر )   هاست های جدید در  اجرایی    نوآوری 

های مدیریتی  شیوه و   ۲( ۲۰۲۰انگ و چن،  و ) تنیده  درهم   قوانین   و   هنجارها   ، باورها، قوانین سازمانی یندهای اجرایی و ا فر 
وری اجرایی  یک سازمان بستگی دارد. به عبارت دیگر، نوآ   ی ها ها و سیاست نظام  ، مرتبط هستند و مستقیمٌا به مدیریت 

ایجاد روابط    ریزی و های برنامه شیوه ،  یندها ا کنترل فر  در   از مدیریت نوآورانه   ه یندهای اداری، استفاد ا شامل نوآوری در فر 
آرمبراستر  ) باشد  ساختار معطف می   ها به تغییرات محیطی و پاسخ منعطف سازمان ،  ها سازمانی جدید با سایر سازمان درون 

ات  های تغییر تری هستند، بیشتر تمایل دارند از فرصت هایی که دارای ساختار منعطف . بنابراین؛ بنگاه ( ۲۰۰۸و همکاران،  
غیررسمی منجر به عملکرد  کنند ساختار متمرکز  استدالل می   نیز   ۳( ۲۰۱۲  ، و همکاران   کوش ) محیطی استفاده کنند؛  

 . ( ۲۰۲۰وانگ و چن،  ) شود  های فنی نیز می برتر نوآوری 
وکار، از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته که در این پژوهش بیشتر بر دو بعد پویایی و  های محیط کسب ویژگی 

، با سرعت  ۴( ۲۰۱۹،  و همکاران خان  ) است    متغیر   و   دارای مزیت سازگاری   پویا   محیط رقابت محیطی متمرکز شده است.  
کند که به مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابد تا  ها و امکانات موجود در بازار استفاده می کند، از فرصت ثابت تغییر می 

  منابع   تبدیل   برای   مبدلی   عنوان به . از طرفی دیگر،  ( ۲۰۰۱  س، ی و د   ن ی المپک ) بتواند رضایت مشتریان خود را حاصل کند  
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محیط پویا در داخل  .  ( ۲۰۱۹خان و همکاران،  ) شود  کنند، شناخته می می   ایجاد   را   رقابتی   مزیت   که   بهبودیافته   عملکرد   به 
  برای   یک قابلیت   عنوان به   های سازمانی به عنوان ابزاری برای بقای رقابتی شرکت متمرکز است و سازمان بر تجدید قابلیت 

 . ۱( ۲۰۲۰،  و همکاران   کالف ی م ) است    شده   تعریف   عملی در سازمان   های قابلیت   ایجاد   یا   تغییر   اصالح،   گسترش، 
ها  در مقابل محیط رقابتی یا خصمانه، میزان تهدید از نظر منابع کمیاب و حاشیه سود موجود در بازار را برای شرکت 

  توسط   شده   انجام   احتماالت   و   اقدامات   تأثیر   تحت   شدت به   شرکت   بیرونی   رفتار   و   گرایش .  ( ۲۰۱۶پراجوگو،  ) دهد  نشان می 
به نقل    ۳۲۴  ص   ، ۲( ۱۹۹۳زهرا،  ) )   . ( ۲۰۱۹خان و همکاران،  ) است    کمتر همراه   بینی پیش   و   اطمینان عدم   افزایش   با   رقبا، 

  نوآوری  فرایند،   و  محصول  دو  هر   در  باید   ها شرکت  است،  شدید  رقابت  وقتی : داشت  اظهار ( ( ۲۰۱۹خان و همکاران، )  از 
  را  خود   توانند می   چگونه   که   کنند  بررسی  و   کنند   پیدا   رقابت   برای   جدیدی   های راه   کنند،  کشف  را   جدید   بازارهای   کنند، 

های رقابتی متمرکز هستند  وکارها بیشتر به حفظ منابع موجود و ارائه استراتژی در این محیط کسب .  کنند   متمایز   رقبا   از 
وکارها به دنبال ایجاد نوآوری به عنوان یک نیروی محرک  . آنچه مشخص است در محیط پویا کسب ( ۲۰۱۶پراجوگو، ) 

سرعت  . این امر به این دلیل است که در چنین شرایطی، سالیق و ترجیحات مشتریان به ۳( ۲۰۱۱  ، ی ل ) اقتصادی، هستند  
  پساس، ی تر ) کنند  های متناسب با نیازهای جدید، توجه بازار را به خود جلب می وکارها با ارائه نوآوری کند و کسب تغییر می 

-وکارها به سمت سرمایه شود که کسب تنها موجب می . بنابراین تغییرات سریع فناوری و دانش در محیط پویا نه ۴( ۲۰۰۸
منجر به سوآوری و  کند که  های نوآورانه خود سوق دهد بلکه موقعیت رقابتی آنها را نیز تقویت می ذاری بر توانایی گ 

. یکی از دالیل تأثیرگذاری محیط پویا بر عملکرد نوآورانه  5( ۲۰۰۰زهرا و بوگنر،  ) وکار خواهد شد  افزایش سهم بازار کسب 
های جدیدی را  ها و فناوری وکار باید در پاسخ به تغییر تقاضا در محیط پویا، روش وکار به این دلیل است که کسب کسب 

  تعدیل   را   عملکرد   و   بازار   گیری جهت   بین   رابطه   رقابتی   . محیط ۶( ۲۰۱۳  م، ی دا ) کند    برای توسعه محصوالت خود اتخاذ 
وکارها با تعدادی زیادی بنگاه که محصوالتی مشابه در بازار  . در محیط رقابتی کسب ۷( ۲۰۱۸  ، و همکاران   و ی ل ) کند  می 

-وکارها در یک جنگ قیمت با سایر کسب . در محیط رقابتی کسب ( ۲۰۰۰زهرا و بوگنر،  ) کند  کنند، رقابت می عرضه می 
وکارها به دلیل مشابه بودن محصوالتشان با  کارها قرار دارند؛ جنگی که سود ناچیزی در آن وجود دارد. بنابراین کسب و 

ها  خواهند داشت. در این محیط بنگاه   تر از رقبا نگه دهند یا قیمت را پایین کاهش می های تولید را  یکدیگر به ناچار هزینه 
های خود  باید به سمت نوآوری در فرایند و چرخه تولید محصوالت خود پیش بروند که از این طریق بتوانند در هزینه 

در عملکرد واحد تجاری تأثیری شگرف  های تولیدی پیشی بگیرند؛ در نتیجه این امر  جویی کنند و از سایر بنگاه صرفه 
قیمت  های تولید و  ؛ در نتیجه، نوآوری در محیط رقابتی، منجر به کاهش هزینه ۸( ۲۰۰۸  انتا، ی پ و    ی کرسپ ) خواهد گذاشت  

 .  ۹( ۲۰۱۷،  و همکاران   کوگان ) شود  وکار می شده محصوالت تولیدی کسب تمام 
های تفکر استراتژیک و نوآوری استراتژیک، نوآوری با استراتژی  گرفته، ارتباط بین مؤلفه مطالعات صورت   در بررسی 

استراتژیک  و نوآوری    تنش رقابتی  ( ۲۰۱۷کاسمسپ، ) شرکت  عملکرد  سازمانی و عملکرد شرکت، نوآوری استراتژیک و  
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بیشتر مورد    ، ۲( ۲۰۱۳  ، و همکاران   گبائور ) ، فرایندهای یادگیری و نوآوری استراتژیک  ۱( ۲۰۱5  ، و همکاران   ک ی نوو ی لوت ی م ) 
  ای که به بررسی تأثیر نوآوری رود هنوز مطالعه های انجام شده گمان می با مرور و بررسی پژوهش بررسی قرار گرفته است.  

استراتژیک بر عملکرد نوآورانه با نقش تعدیلگر محیطی بپردازد، وجود ندارد و این شکاف تحقیقاتی وجود دارد که در این  
ترین مطالعات صورت گرفته در این حوزه اشاره  مطالعه سعی بر آن است این خأل پژوهشی پر گردد. در ادامه به مرتبط 

( در کشور  SMEs)   ۲۸۴سازی معادالت ساختاری در  استفاده از روش مدل ، با  ( ۲۰۲۱و همکاران،    ی القرش ) گردد.  می 
یمن و در بررسی تأثیر رابطه بین نوآوری استراتژیک و عملکرد با نقش تعدیلگر سرمایه ساختاری، نشان دادند بین نوآوری  

ثیر نوآوری استراتژیک بر  استراتژیک و عملکرد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سرمایه ساختاری، موجب افزایش تأ 
  شدت   و   غالب   منطق   تأثیر  نیز در مطالعه  ( ۲۰۱۹خان و همکاران، ) وکارها شده است.  عملکرد نوآورانه در این نوع کسب 

و با استفاده از روش    RBV  منابع   بر   مبتنی   دیدگاه   و متوسط در چین، براساس کوچک   های شرکت   عملکرد   بر   رقابت 
وکارهای کوچک و متوسط به این نتیجه رسیدند که محیط بسیار  نمونه از کسب   ۳۲۸تحلیل عاملی تأییدی و بررسی  

در مطالعه تناسب    ، ( ۲۰۱۶پراجوگو،  ) کند.  نوآورانه شرکت را تسهیل می های مدیریتی پویا بر عملکرد  رقابتی، تأثیر قابلیت 
وکار از نظر  وکار، به بررسی نقش محیط کسب وکار در عملکرد کسب های نوآوری و محیط کسب استراتژیک بین استراتژی 

وکار دارد پرداخته  های نوآوری در عملکرد کسب ورهای احتمالی که بر اثربخشی استراتژی عنوان فاکت پویایی و رقابت به 
کنند. از طرف دیگر، محیط  وکار تقویت می دهد محیط پویا اثر نوآوری محصول را بر عملکرد کسب است. نتایج نشان می 

وکار تقویت  وآوری فرایند را بر عملکرد کسب کند، اما تأثیر ن رقابتی، تأثیر نوآوری محصول را بر عملکرد تجاری تضعیف می 
کند. به صورتی که تناسب بین پویایی و استراتژی نوآوری محصول و همچنین بین رقابت و استراتژی نوآوری فرایند  می 

نوآوری استراتژیک بر  در مطالعه   ( ۲۰۱5و همکاران،    ک ی نوو ی لوت ی م )  دهد. را نشان می  نوآوری در  ای به تأثیر  رقابت و 
های کوچک و متوسط در صربستان پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که عناصر نوآوری استراتژیک )رقابتی بودن،  شرکت 

های کوچک  توجهی به شرکت طور قابل تواند به های رشد، محصول جدید و تغییر قوانین بازی در بازار( می ایجاد استراتژی 
و همکاران،    ی لم ی دانشورد ) ن رقابت و نوآوری را افزایش دهند  ارت خود موفق باشند و میزا و متوسط کمک کند تا در تج 

های محیطی  گر پویایی ستراتژیک با توجه به نقش تعدیل های سازمانی بر نوآوری ا زمینه ، در پژوهش »تأثیر پیش ( ۲۰۱۹
های سازمانی بر نوآوری استراتژیک و همچنین بررسی نقش پویایی محیطی  زمینه پذیری«، به تحلیل تأثیر پیش و رقابت 

رابطه پرداخته  این  بر  نتایج پژوهش نشان داد که پیش و رقابت محیطی  انسانی  های سازمانی شامل منابع  زمینه اند. 
گیری، بر نوآوری استراتژیک مؤثر هستند. همچنین  های سازمانی و تمرکززدایی در تصمیم تعهدمحور، ارتباط میان بخش 

گری ایفا  های سازمانی و نوآروی استراتژیک، نقش تعدیل زمینه پذیری نیز در رابطه بین پیش پویایی محیطی و رقابت 
در پژوهش »بررسی نقش استراتژی نوآوری بر    ( ۲۰۱۸و همکاران،    ی اس ی ال )  دهند. کنند و شدت رابطه را افزایش می می 

بنیان  های دانش ها برای شرکت ها« به بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان عملکرد نوآورانه سازمان 
،  اند. نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به یادگیری بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبتی دارد حوزه زیست فناوری پرداخته 

دهد  همچنین استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه و کارآفرینی بنگاه، بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبتی دارند. تحقیق نشان می 
   که گرایش بر یادگیری یک بنگاه و کارآفرینی بنگاه نیز بر استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه تأثیر مثبت دارد. 

 های پژوهشمدل مفهومی و فرضیه
وکار بر عملکرد  منظور بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک و محیط کسب ساخته، به بخش، مدلی مفهومی و محقق در این  

باشد و با بررسی ادبیات  ارائه شده است. رویکرد پژوهشگران در این پژوهش، قیاسی می   ۱وکار در شکل  نوآورانه کسب 
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ه شده است. با بررسی مطالعات، پژوهشگران به این نتیجه  ها در این موضوع، مدلی نوآورانه ارائ موضوع و پیشینه پژوهش 
گذارند. همچنین  وکارها تأثیر می وکار از منظر رقابتی و پویایی بر عملکرد نوآورانه کسب دست یافتند که محیط کسب 

کرد نوآروانه  ابعاد نوآوری استراتژیک )نوآروی ارزشی، ایجاد بازار جدید، نوآوری ورود به بازار و شکستن رقابت( بر عمل 
وکار به صورتی که منجر به نوآوری فنی و نوآوری اجرایی خواهد شد، تأثیر خواهد گذاشت. مدل مفهومی پژوهش  کسب 

 نمایش داده شده است.   ۱به صورت شکل  
 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 باشند:  های پژوهش به این شرح می فرضیه 

 تجاری بر عملکرد نوآورانه مؤثر است. گر محیط  نوآوری استراتژیک با نقش تعدیل  -1

 گر پویایی محیطی بر عملکرد نوآورانه مؤثر است. نوآوری استراتژیک با نقش تعدیل  -2

 گر رقابت محیطی بر عملکرد نوآورانه مؤثر است. نوآوری استراتژیک با نقش تعدیل  -3

 شناسیروش
هدف پژوهش، بررسی تأثیر نوآوری  است.    تحلیلی   - توصیفی   روش،   براساس مطالعه حاضر، از نظر هدف، کاربردی و  

کسب  محیط  و  شرکت استراتژیک  نوآورانه  عملکرد  بر  می وکار  متوسط  و  کوچک  پژوهش،  های  آماری  جامعه  باشد. 
شرکت فعال    5۶۷های صنعتی در شهر کرمانشاه است که بالغ بر  های کوچک و متوسط صنعتی واقع در شهرک شرکت 

فعال در این منطقه، در زمینه مواد شیمیایی و پالستیکی، مواد فلزی، صنایع چوبی و مبلمان،    های باشد. بیشتر شرکت می 
گری چدن، قطعات بتنی، صنایع چینی و کاشی،  گری قطعات فوالدی و آلومینیومی، لوله پلی اتیلن، ریخته لبنیات، ریخته 

عنوان جامعه پژوهش در نظر  ت هستند و به سازی، تولید سیمان و مواد غذایی مشغول فعالی مصنوعات فلزی و ماشین 
، با استفاده از  منظور تعیین حجم نمونه . به ۱( ۲۰۱۹  ران، ی ا   ی صنعت   ی ها کوچک و شهرک   ع ی سازمان صنا ) شدند  گرفته  

منظور تهیه  به ها  شرکت به صورت تصادفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده   ۲۳۴جدول کرجسی و مورگان تعداد  
های کوچک و متوسط بخش صنعتی  پرسشنامه در بین مدیران و صاحبان و کارشناسان شرکت   ۲5۰تر،  اطالعات دقیق 

بخش    ۳  سؤال در   ۲۳ای با  ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه پرسشنامه تکمیل گردید.    ۲۲۰توزیع که از این میان  
  ه پرسشنام از    با استفاده   سنجش عملکرد نوآورانه باشد.  می   ( عملکرد نوآورانه وکار، نوآوری استراتژیک و  محیط کسب ) 

 
1 The Small Industries and Industrial Towns Organization of Iran 
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ی، سنجش نوآوری استراتژیک از پرسشنامه  فن   ی و نوآور   یی اجرا   ی نوآور گویه و دو بعد    ۷با    ۱( ۲۰۰۹  ، ی هوانگ و ل ) 
د به بازار و شکستن رقابت و  گویه و چهار بعد نوآروی ارزشی، ایجاد بازار جدید، نوآوری ورو   ۱۶با    ( ۲۰۱۳  ، ی جعفر ) 

گویه و دو بعد پویایی محیط و رقابت محیط، با    ۹با    ( ۲۰۱۶پراجوگو،  ) سنجش متغیر محیط با استفاده از پرسشنامه  
روایی پرسشنامه صوری  لفم، کاماًل مخالفم( انجام گرفت.  ای )کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخا گزینه   5طیف لیکرت  

شده  های گردآوری تن از استادان دانشگاه رسید و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شد. داده   5بود که به تأیید  
 وتحلیل گردید. تجزیه   Smart PLSافزار  سازی معادالت ساختاری با نرم بر اساس مدل 

 هاتحلیل یافته تجزیه و 
شده از گروه نمونه، از روش حداقل مربعات  های گردآوری کارگیری داده در پژوهش حاضر برای آمار استنباطی با به 

اس انجام شده و برای سنجش ارتباط بین متغیرها و بررسی مناسب بودن مدل مفهومی  ال افزار اسمارت پی جزئی در نرم 
دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با  اختاری استفاده شده است که نشان می و معناداری آن، از آزمون معادالت س 

  افزار نرم مدل در    . برازش ( ۲۰۱۳رضازاده،    و   ی داور ) است    سازه   چند دهنده روابط میان  و نشان   اند گرفته   قرار یکدیگر  
گیرد.  ی قرار می موردبررس گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی  اس در سه بخش برازش مدل اندازه ال پی 

 گیری در این پژوهش با استفاده از معیار روایی همگرا و پایایی صورت گرفته است.  برازش و بررسی اندازه 

 گرا و پایایی مرکب(  سازگاری درونی )روایی هم 
را برای سنجش روایی همگرا را معرفی  (  AVE) ۳شده استخراج های  میانگین واریانس معیار    ۲( ۱۹۸۱فورنل و الرکر،  ) 

تواند  به این معنی که یک متغیر مکنون می است؛    ۰/ 5کردند و اظهار داشتند که در مورد این معیار، مقدار بحرانی عدد  
  ۰/ 5باالی    تبیین کند و مقدار میانگین واریانس تبیین شده هایش را  طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرف به 

که   طور همان  . ۴( ۲۰۱۶،  و همکاران   آر   ی ج   ر ی ه   ; ۲۰۱۳و رضازاده،    ی داور ) دهند  می را نشان    قبول قابل روایی همگرایی 
توان گفت که روایی  است. بنابراین می  ۰/ 5برای متغیرهای مکنون، باالتر از  AVEشود مقدار مشاهده می  ۱در جدول 

پرسشنامه، از سه معیار )ضریب    5باشد. در این پژوهش، برای تعیین پایایی گیری، مطلوب می های اندازه همگرای مدل 
استفاده شده است و ضرایب    ( ۱۹۸۱فورنل و الرکر،  ) نظر  ای عاملی( براساس  و باره   ۷، ضریب پایایی مرکب   ۶آلفای کرونباخ 

( بیشتر است. همچنین مقدار پایایی مرکب نیز که باید مقداری بیش  ۰/ ۷رونباخ تمامی متغیرها، از حداقل مقدار ) آلفای ک 
،  ( ۱۹۸۱فورنل و الرکر،  ) دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد نیز به اثبات رسیده است. طبق بیان  را به   ۰/ ۰۷از 

ها بر بارهای  کند هر شاخص، وزن یکسانی دارد و شاخص طور ضمنی فرض می پایایی مرکب برخالف آلفای کرونباخ، به 
. در  ( ۱۹۸۱فورنل و الرکر،  ) دهد  حقیقی هر سازه، متکی هستند؛ بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارائه می   ۸عاملی 

 طور کامل بیان شده است. یج پایایی ابزار سنجش به نتا   ۱جدول  
شوند که اگر این  های یک سازه با آن سازه محاسبه می بارهای عاملی، از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص 

های آن از واریانس خطای  این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص   د ی مؤ شود    ۰/ ۴مقدار، برابر یا بیشتر از مقدار  

 
1 Huang & Li 
2 Fornell & Larcker 
3 Average Variance Extracted(AVE) 
4 Hair Jr 
5 Reliability 
6 Coefficient of Cronbach's alpha 
7 Coefficient of Composite Reliability 
8 Loadings factors 
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  ( ۲۰۱۳و رضازاده،    ی داور ) است    قبول قابل گیری،  باشد و پایایی در مورد آن مدل اندازه گیری آن سازه بیشتر می اندازه 
 (. ۱  )جدول 

 اطالعات گردآوری ابزار اعتبارسنجی .1جدول
 ( AVEواریانس)  میانگین  ( CR) مرکب   پایایی  آلفای کرونباخ  شاخص 
 ۰/ ۶5۳ ۰/ ۷۴۲ ۰/ ۸5۲ محیط 

 ۰/ 5۳۴ ۰/ ۸۳۹ ۰/ ۷۷۹ نوآوری استراتژیک 
 ۰/ 5۶۹ ۰/ ۷5۲ ۰/ ۸۳۰ عملکرد نوآورانه 

 تأییدی عاملی تحلیل نتایج. 2  جدول

 بار عاملی  متغیر  شاخص 
 ۰/ ۶55 رقابت محیطی  محیط 

 ۰/ 5۹5 پویایی محیطی 
 نوآوری استراتژیک 

 
 ۰/ ۷5۳ نوآروی ارزشی 

 ۰/ ۶۳۸ ایجاد بازار جدید 
 ۰/ ۷۲۴ نوآوری ورود به بازار 

 ۰/ ۸۴۳ شکستن رقابت 
 عملکرد نوآورانه 

 
 ۰/ ۸5۴ نوآوری اجرایی 
 ۰/ ۸۶۹ نوآوری فنی 

 گیری نتیجهبحث و 
ه مقدار ضریب  هرچ ی شد.  بررس (  2Rاز معیار ضریب تعیین )   مطلوب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش، با استفاده 

سه مقدار   ۱( ۱۹۹۸ ن، ی چ  ) است. ی مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر و بیشتر مدل زا درون تعیین مربوط به سازه 
 کند.  مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی ضریب تعیین معرفی می   عنوان به را    ۰/ ۶۷و    ۰/ ۳۳،  ۰/ ۱۹

ابداع گردید.    ۲( ۲۰۰5،  و همکاران   تننهوس ) شود که توسط  استفاده می   GOFشاخص منظور برازش کلی مدل، از  به 
دارد  حدود این شاخص بین صفر و یک قرار    . دهد می گیری و ساختاری را مدنظر قرار  هر دو مدل اندازه این شاخص،  

  GOFمتوسط و قوی برای    عنوان مقادیر ضعیف، ترتیب به را به   ۰/ ۳۶و    ۰/ ۲5  ، ۰/ ۰۱سه مقدار    ۳( ۲۰۰۹،  و همکاران   وتزلز ) 
 مدل حکایت دارد.   باالی   دست آمده است که از مطلوبیت کلی به   ۰/ ۴۹۶  این مدل،   GOFشاخص    . دند کر معرفی  

GOF=√𝑅2̅̅̅̅                                                                                    ( رابطه   ۱)    × √communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

 GOFمعیار   -برازش مدل کلی شاخص. 3 جدول
𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬̅̅ ( 2R) ضریب تعیین   communalities متغیر  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ GOF 

  ۰/ ۶۰۷۲۳۴ محیط 
۴5۱ /۰ 

 
5۴۶۳۱۲ /۰ 

 
 ۰/ 5۶۰۷۸۶ نوآوری استراتژیک  ۰/ ۴۹۶

 ۰/ ۴۷۰۹۱۸ عملکرد نوآورانه 

 

 
1 Chin 
2 Tenenhaus  
3 Wetzels 
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به   گیری، برازش مدل ساختاری و مطلوب بودن مدل کلی تحقیق اطمینان حاصل شد، از مدل اندازه  نکه ی ا  از  پس 
 کنیم. ها را تحت مدل مفهومی آزمون می پردازیم و فرضیه روابط بین متغیرها می 

و مقدار    تأثیر دهد که شامل ضریب  پژوهش )فرضیات اصلی و فرضیات فرعی( را نشان می مدل    5تا    ۲ی  ها شکل 
داری  باشد، نشان از معنی   ۱/ ۹۶( عدد بحرانی است و چنانچه بیشتر از  t-Valueباشد. مقدار ) ( می t-Valueآماره آزمون ) 

   باشد. تأیید فرضیه پژوهش می   واقع   در درصد و    ۹5رابطه در سطح اطمینان  

 

 

 گیری اصلی در حالت استاندارد. مدل اندازه 2کل ش

 

 داری کلی گیری اصلی در حالت معنی. مدل اندازه 3شکل 
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 گیری اصلی در حالت استاندارد. مدل اندازه4شکل 

 

 داری کلی گیری اصلی در حالت معنی. مدل اندازه 5شکل 
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 گیری اصلی در حالت استاندارد. مدل اندازه6شکل 

 

 داری کلی گیری اصلی در حالت معنیمدل اندازه . 7شکل 

های پژوهش  توان بیان کرد که ضرایب مسیر برای فرضیه می   ۶و    ۲،۴بر اساس تحلیل مسیر معادالت ساختاری شکل  
 شدند. باشد؛ بنابراین کلیه روابط، تأیید  می   ۱/ ۹۶برای این پارامترها بیشتر از    tو مقدار    ۰/ ۲5۱،  ۰/ ۲۴۷،  ۰/ ۲۶۳ترتیب  به 
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 ، مقدار آماره آزمون و نتایج فرضیات پژوهشتأثیر . ضرایب4جدول 

 
-تأثیرپذیری باالی کسب وکار و همچنین  بینی نشده در محیط کسب پیچیدگی محیطی و تغییرات سریع و پیش 

وکارها، بیشتر به امر مهم نوآوری توجه کنند و در پی  وکارها از این محیط متالطم، باعث شده است که امروزه کسب 
نوآوری  استراتژی اجرای  با  مرتبط  اساسی کسب های  باشند. کسب های  خود  با  وکار  زمینه،  این  در  فعال  وکارهای 

نوعی  وکار خود به های استراتژیک در کسب محیطی، در راستای ارائه نوآوری  تشخیص به هنگام تغییرات و فشارهای 
شوند. نتایج  وکار می کنند و منجر به عملکردی نوآورانه در کسب های نوآورانه همگام می وکار را با فعالیت عملکرد کسب 

گر محیطی، حاکی  ا نقش تعدیل دست آمده در این پژوهش در بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک بر عملکرد نوآورانه ب به 
( در  ۰/ ۲۶۳وکارهای کوچک و متوسط به صورت مثبت و معنادار ) از آن است که نوآوری استراتژیک بر عملکرد کسب 

(، نوآوری استراتژیک  ۰/ ۲۴۷( با درصد کمی اختالف نسبت به محیط پویا ) ۰/ ۲5۱های رقابتی ) ارتباط است و در محیط 
  استراتژیک   نوآوری   تأثیر   باشد   بیشتر   رقابت   هرچه   که   ای گونه   به دهد.  تری را نشان می ش بر عملکرد نوآورانه تأثیر بی 

وکار شهر کرمانشاه به دلیل رکود  این امر حاکی از آن است که در محیط کسب .  شود می   تر قوی   نوآورانه   عملکرد   بر 
ها در این  وکارها، فعالیت نوآورانه کسب های  های مؤثر از فعالیت حمایت های اقتصادی و همچنین عدم ناشی از فعالیت 

  کنند چنانچه در های نوآورانه را اتخاذ میبخش بسیار رقابتی و فقط در راستای حفظ موقعیت تجاری خود فعالیت 
  جدید   محصوالت   توسعه   برای   را   جدیدی   های فناوری   یا   ها روش   تقاضا   تغییر   به   پاسخ  در   باید   ها پویا، شرکت   های محیط 
توانند  ها نمیحمایت و ...( این شرکت .که بر اساس شرایط حال حاضر )رکود، تحریم، عدم (۲۰۱۳  م، یدا ) کنند    اتخاذ 

 های بنیادی را متحمل شوند. ریسک ناشی از خلق نوآوری 
پویا نسبت به محیط رقابتی نوآوری    مبنی بر اینکه در محیط   ( ۲۰۱۶پراجوگو،  ) های  های پژوهش با یافته لذا یافته   

وکارهای  خوانی ندارد که از دالیل این امر، وجود شرایط مناسب برای کسب بر عملکرد تجاری بیشتر تأثیرگذار است هم 
  بازار   رقابت در   هرچه  رشی و همکاران نیز اذعان داشتند باشد. چناچه الق یافته می توسعه کوچک و متوسط در کشورهای 

. اما نتایج پژوهش، با  ( ۲۰۲۱و همکاران،    ی القرش ) بود    خواهد   تر بیش   وکارها کسب   برای   نوآوری   اهمیت   باشد،   کمتر   فعلی 
 .  سو است هم   ( ۲۰۱5و همکاران،    ک ی نوو ی لوت ی م ) و    ( ۲۰۱۹خان و همکاران،  ) ، نتایج  ( ۲۰۲۱و همکاران،    ی القرش ) 

نتایج نظرسنجی  و    باشد درصد می   ۹5رقم باالی    ، متوسط در اقتصاد ایران از نظر تعداد   و وکارهای کوچک سهم کسب 
میانگین    که   دهد وکار استان کرمانشاه نشان می گانه محیط کسب   ۲۱های  های اقتصادی درباره مؤلفه ها و تشکل از بنگاه 

از    ۶/ ۷۳کرمانشاه با کسب متوسط امتیاز  استان   ۱۳۹۲که در بهار تأمل این بوده است. نکته قابل  ۶۴۱ ، دوره استان  ۱۱
نسبتًا  ۱۰ وضعیت  میانگین  نامناسب   در  به  نسبت  میان  دوره   ۱۱تری  از  همچنین  است.  گرفته  قرار  مؤلفه    ۲۱اش 

که   ، سبب شده است وکار در استان ترین مانع کسب المللی علیه کشور به عنوان مهم های بین اعمال تحریم   ، موردبررسی 
  ۷/ ۴۱. این در حالی است که میانگین کشوری این مؤلفه در همین زمان  دهد را به خود اختصاص    ۱۰از    ۹/ ۳5نمره  

وکار در استان کرمانشاه برای  این اوصاف و در این شرایط که محیط کسب با    . ( ۲۰۱۶  ، و همکاران   ی موسو )   باشد می 
باشد؛ در نتیجه، نوآوری این صنایع در راستای حفظ شرایط و موقعیت  وکارهای کوچک و متوسط مساعد نمی کسب 

 تأثیر ضریب   فرضیات 
t-Value 

 معناداری  ضریب 
نتیجه آزمون  

 فرضیه 
گر محیط تجاری بر عملکرد  نوآوری استراتژیک با نقش تعدیل 

 نوآورانه مؤثر است 
 تأیید فرضیه  ۲/ ۱۷ ۰/ ۲۶۳

گر پویایی محیط بر عملکرد  تعدیل نوآوری استراتژیک با نقش  
 نوآورانه مؤثر است.

 تأیید فرضیه  ۲/ ۸۸۰ ۰/ ۲۴۷

گر رقابت محیطی بر عملکرد  نوآوری استراتژیک با نقش تعدیل 
 نوآورانه مؤثر است.

 تأیید فرضیه  ۲/ ۸۲۱ ۰/ ۲5۱
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ها  و نوآوری وکار کاماًل مساعد و پویا است  یافته شرایط کسب گیرد. در حالی که در کشورهای توسعه موجود انجام می 
 گیرد.  بیشتر در این حوزه صورت می 

  بازار   سهم   سود و   برای افزایش   را   هایی فرصت   توانند انفرادی می   های های رقابتی، بنگاه در محیط که،  لذا با توجه به این 
  با   را   خود   توسعه   های گزینه   بنگاه   هر   که   آنجا   از   دست آورند و به   کنندگان مصرف   به   بهتر و ایجاد ارزش   محصوالت   ارائه   با 

  بهتر   محصول   ارائه   صورت   در   بنگاه   بنابراین هر   کند؛ می   ارزیابی   بالقوه   نه به صورت   و   خود   رقیب   موجود   محصول   به   توجه 
  رغم علی   ها نتیجه، شرکت   در   خود را افزایش دهد.   بازار   تواند سهم می   بوده است،  کنندگان مصرف   اختیار   در  قباًل آنچه   از 

از تهدیدهای    وجود  راستای   رقابتی،   فشارهای   ناشی  ارزش   در  ایجاد  و  در مصرف   برای   بهبودبخشی    سطح   کنندگان، 
هایی  محیط   چنین   در   رقابتی   مزیت   به   دستیابی   برای   مدیران   کنند اما با این وجود، می   شرکت   نوآوری   از   توجهی قابل 

   . در اختیار دارند   محدودی را   های گزینه   همواره 

 پیشنهادها 
عنوان  به   تنها برای حفظ موقعیت موجود به نوآوری  نوآوری  های فعالیت  به جای تمرکز بر  مدیران  شود پیشنهاد می 

  یک ابزار برای کسب مزیت رقابتی، برای ایجاد بازار جدید و گسترش مرزهای تجاری توجه کنند. همچنین مدیران باید 
  در   حتی   خود   های شرکت   برای   ش، ساختار جدید محصول، ایجاد ارز   نوآوری در   ایجاد   هایی در راستای راه   دنبال   به 

هایی  یکی از استان   و   کرمانشاه از لحاظ وضعیت جغرافیایی موقعیتی راهبردی دارد چنانچه    . باشند   رقابتی   بسیار   های محیط 
داشتن دو مرز رسمی    و   است که به دلیل دارا بودن مرز طوالنی با کشور عراق در خصوص صادرات وضعیت مناسبی دارد 

مندی  با بهره   توانند می   که واحدهای تولیدی و صنعتی استان   کند می و فعال و چند بازارچه برای صادرات شرایطی را ایجاد  
های  نامه توانند از طریق، امضای تفاهم مداران نیز می استفاده را ببرند. از سوی دیگر، دولت و سیاست از این مزایا نهایت 

های  ها، توسعه و تقویت بازارچه ا کشورهای همسایه جهت ورود به بازارهای جدید، ایجاد و توسعه زیرساخت المللی ب بین 
وکارها و اشتغال بیشتر، گامی اساسی در راستای  عنوان یک ظرفیت برای حمایت و صدور تولیدات این کسب مرزی به 

 دارند. وکارهای کوچک در استان کرمانشاه بر بهبود عملکرد نوآورانه کسب 
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