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 دهیچک
 کارده  دگرگاون  را هاا   ساازمان  تیفعال طیمح چنان یجهان جانبةهمه و عیسر راتییتغ ،کمی و ستیب قرن آغاز در

 اقدامات یبرا ینینو یها  راه دیبا یجهان تحوالت و راتییتغ با یسازگار یبرا ها  آن رانیمد و ها  سازمان که است

 باه  بتواناد  کاه  باود  خواهاد  موفا   یسازمان ،واقع در .بمانند یباق یجهان و یداخل رقابت صحنة در بتوانند تا ابندیب

 بار  یابیا بازار ینوآور یرگذاریتأث یالگو لیتحل به حاضر پژوهش راستا، نیا در. ابدی دست داریپا یرقابت تیمز

 باه  هاا   داده و اسات  یکااربرد  هاد   جهت از پژوهش نیا. پردازد یم نانهیکارآفر کردیرو با داریپا یرقابت تیمز

 اساتفاده  کارت یل یبندمیتقس استاندارد پرسشنامة از منظور نیبد .شدند یآور جمع پرسشنامه ابزار با و یفیک طور

 آماار  باا  اطالعاات  لیا تحل .شادند  دهیسان   اصافهان  اساتان  در فارش  صانعت  صنعتگران از نفر 221 و است شده

 آن انگریا ب جینتاا . اسات  شاده  ان اام  spp19 و Amos20  یآماار  افزار نرم از استفاده با و یاستنباط و یفیتوص

  یا طر از تاوان  یما  و است مؤثر داریپا یرقابت تیمز و یابیبازار ینوآور نیب ارتباط بر ییگرا نیکارآفراست که 

 در داریا پا یرقاابت  تیمز با میمستق طور به یابیبازار ینوآور نیهمچن ؛دیبخش بهبود را رابطه نیا ییگرا نیکارآفر

 .است ارتباط
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 قلماداد  سازمان یچابک تیتقو در یمحور و یدیکل عامل یمشتر .است یضرور بازار یبند بخش

 یمشاتر  ینگهادار  و جاذ   محاور  حاول  مناابع  و ها  یاستراتژ ،اهدا  همة یریگ جهت و شود یم

 یرقابت گاهیجا توسعة و حفظ دغدغة که ییها  شرکت یبرا انیمشتر یوفادار تیتقو و حفظ. است

 . (9 ص ؛2931 همکاران، و پاکدل) شود یم یتلق کیاستراتژ یچالش دارند بازار در را شیخو

 باه  ؛شوند یم متنوع وکار کس  یژاسترات  انتخا طیشرا در اقتصاد کی در ها  تشرک انواع

 یازیا ن را ساود  دیتول که هستند یارزش با یها  یاستراتژ یاجرا دنبال به ها  شرکت همة ،حال هر

 . (Ren et al., 2010, P.80) کند یم وکار کس  صاحبان یبرا یعیطب

( بازار شیگرا و ینیکارآفر شیگرا مانند) وکار کس  یریگ جهت تیاهم یابیبازار اتیادب

 یبارا  برتار  عملکارد  حفاظ  و  ااد یا در را( یابیا بازار و یناوآور  مانناد ) شرکت یها  ییتوانا و

 یریگکااار بااه و هتوسااع  یااطر از را ینااوآور دیاابا هااا  شاارکت. اساات کاارده برجسااته شاارکت

 یهاا   طیمحا  در رشاد  یبارا  یدیا کل یناوآور  اساا   بار  رقابت. زندینگبرا ینوآور یها   ییتوانا

 یباارا شااانیها  تااالش در نااوآور یهااا  شاارکت .اساات یرقااابت و ناادهیفزا طااور بااه وکااار کساا 

 تا برند یم رکا به را ها  تیقابل نیا شانیرقبا از مؤثرتر طور به بازار یها  فرصت در یگذار هیسرما

 . کنند هماهنگ است رییتغ حال در مداوم طور به که یبازار یها  ازین با را خود

 باه  دنیرسا  ریمسا  در همزماان  طاور  به را یابیبازار یها  تیفعال و ینوآور موف  یها  شرکت
 شرکت یها  تالش عرضة و ینوآور تیقابل بودنمکمل نیا .کنند یم تیهدا برتر بازار عملکرد

  ااد یا) ارزش خلا   باه  قاادر  را شارکت  ینوآور که یحال در ،دارد را تیاهم نیباالتر بازار به
 دارزشامن  یای دارا یمشاتر ) کناد  یما  کماک  ارزش مصر  به یابیبازار .کند یم( یمشتر هیبرپا

 ینیکاارآفر  یادیا بن دیبا ها  شرکت نکهیا آخر در و (شود حفظ گاهشیجا دیبا و است نامشهود
 باشاد  یابیا بازار و یناوآور  یهاا   تیا قابل مانناد  برتار  عملکارد  ةیاول محرک اهرم تا دنکن  ادیا

.(Ocass and Ngo, 2011, pp. 1319)  
 نقااش کااه اساات گرفتااه ان ااام پرسااش نیااا بااه پاسااخ هااد  بااا پااژوهش نیااا رو نیااا از

 و سااتیچ داریااپا یرقااابت تیاامز باار یابیاابازار ینااوآور یرگااذاریتأث در یاایگرا نیکااارآفر

 .است چگونه آن یرگذاریتأث
 

 پژوهش نةیشیپ و اتیبرادب یمرور
 باه  را ها  SBU ای ها  شرکت که است شده انباشته دانش و هامهارت از دهیچیپ یها  بسته» ها  تیقابل
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 یهاا   یساتگ یشا هاا   تیا ابلق. «ساازد  یم قادر شانیها  ییدارا از استفاده و ها  تیفعال کردنهماهنگ

 ارزش مثاال  یرابا  ؛دشاوارند  ینیگزیجا جهت از و دیتقل یبرا یفعل یرقبا با که هستند ییم زا

 . بازار در مثبت

 ،یغاات یتبل یاثربخشا  ،یمشاتر  خادمات  تیفیک مانند خاص یهامهارت (3002ویراواردان )

 یهاا    شااخ   را دیا جد محصاول  دیا تول سارعت  و عیا توز شابکة  قدرت ،فروش یروین تیفیک

 را یابیبازار یها  تیقابل (1113) ورهایس و همکاران ،یتازگبه. کند یم یمعرف یابیبازار تیقابل

 جهت از یتخصص یابیبازار یها  تیقابل. است کرده یبندطبقه یمعمار و یتخصص دستة دو به

 یابیا بازار کارکناان  یتخصصا  داناش  ادغاام  اثار  بار  کاه  دارد تمرکز ییها  تیقابل بر یکارکرد

 ارتباطاات  ،یگاذار  متیق مانند یابیبازار خاص فیوظا کنندةمنعکس و شود یم  ادیا شرکت

 یمعماار  یابیا بازار یهاا   تیا قابل. اسات  عیا توز و محصاول  توساعة  ،یشخصا  فاروش  ،یابیبازار

 بار  نیبناابرا  و کند یم تیهدا را یتخصص یابیبازار یها  تیقابل یهماهنگ که است ییها   تیقابل

 .(Mariadoss et al ,.1122 ,PP.1308) کند یم تمرکز منابع استقرار

 عوامل از یدیجد  یترک  را ینوآور او. شد یمعرف 2311 دهة در شومپیتر ینوآور یتئور

 دیجد محصوالت دیتول شامل او دیجد باتیترک .کرد فیتعر نانیکارآفر دیتول طیشرا و دیتول

 گساترش  ،دیا جد دیا تول یهاا   ناد یفرا از اساتفاده  ،محصول کی در دیجد یها  یژگیو آوردن ای

 یاجارا  و تماام ماه ین محصاوالت  ایا  خاام  ماواد  از دیا جد نیتاأم  مناابع  کنتارل  ،دیجد یها  بازار

 یابیبازار یها  ینوآور یبرا ییها  کاربرد فیتعر نوع نیا پس ؛است دیجد یسازمان یها  ساختار

 . (Ren et al., 2010, P.81)دارد بر در خاص طور به یابیبازار رانیمد و کل طور به

 ةلقوباا  فرصات  نیکاارآفر  ابتادا،  . شود یم درک مستمر یندیفرا معموالً یابیبازار ینوآور

 نیکاارآفر  ،هد  عنوان به یت ار سود گرفتننظردر به توجه با. کند یم حفظ را بازار در سود

 بازار یرقابت یها  تیقابل با یابیبازار یستمیس و کند یم  یترک دوباره را یابیبازار یدیکل عناصر

. کناد  یما  یاناداز راه دیا جد یهاا   باازار  گساترش  و دیا جد محصاوالت  ارائاة  لیتسه یبرا یقو

 ،بازار در شدهیط ریمس  ،مناس  یابیبازار یاستراتژ شامل موف  یابیبازار ینوآور یها  مشخصه

 دیتقل که است فرد هب منحصر یسازمان فرهنگ و شرکت درون در تیریمد یهامهارت سطوح

 که است عوامل نیا از خاص  یترک .باشد دشوار رقبا یبرا است ممکن ها  آن از یبرداریکپ و

 . ریخ ای کند یم خل  کیاستراتژ ارزش شرکت یبرا یابیبازار ینوآور کی کند یم مشخ 
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 یناوآور  ةیا پا که شود یبندبخش  یمعمو سطح چهار به تواند یم نیهمچن یابیبازار عوامل

. هستند عیترف/فروش ،عیتوز ،خدمات ،محصول با مرتبط سطوح نیا. دهند یم شکل را یابیبازار

 یابیا بازار یناوآور  یبارا  عناصار  نیا رایز ؛است یضرور یابیبازار یاساس سطوح نیا شناخت

 ساطوح  نیا درون در افزوده ارزش یها  تیفعال به وابسته سود  هینت در .دارند تیمرکز شرکت

  (Ren et al., 2010, P.82).  است

 یرقاابت  تیا مز باه  تواناد  یما  یناوآور  اناواع  هماة  که دارد وجود اتیادب در  یمعمو اجماع

 . (Weerawarden and  Mavondo, 2011, P.1222) کند کمک

 اشاره رقبا یرونیب عملکرد با« برتر بازار تیموقع» از شرکت یریگیپ به 2داریپا یرقابت تیمز

 دشاوار  ریا متغ طیمحا  در داریا پا یرقابت تیمز اگرچه که کند یم شنهادیپ گذشته مطالعات. دارد

 . باشد داریپا تواند یم ثبات با وکار کس  یها  طیمح در یرقابت تیمز ،است

 یرقاابت  تیا مز کاه  یشرکت: »کند یم فیتعر گونه نیا را داریپا یرقابت تیمز (2332)بارنی 

 ایا  یفعلا  یرقباا  همزمان که کند یم اجرا را ارزش ةکنند ادیا یاستراتژ کی یزمان دارد داریپا

 «.نباشاند  یاساتراتژ  نیا یایمزا ریتکث به قادر  یرق یها  شرکت و باشند نکرده اجرا را آن بالقوه

 بار  یمبتنا  افتهیساخت یکردیرو او ،وکار کس  کی از منابع بر یمبتن لیتحلوهیت ز ان ام یبرا

 منباع  نیا از سازمان نکهیا و است دیتقل قابل و نادر ارزشمند، یمنبع ایآ که کرد ارائه لیتحل نیا

  .کند یم تیمز کس 

 شیافازا  یبارا  مثاال  یراب ؛باشد استفاده قابل استاگر ارزشمند منبع کی: 1ارزشمندبودن .2

 باه  منباع  از هاا   یژگا یو نیا ا) مهیب ح  متیق شارژ ای نهیهز تیمز به یابیدست بازار، سهم

 مختلاف  یها  یژگیو است ممکن منبع کی رو نیا از و ستندین گریکدی مانع متقابل طور

 کاه  یمنبع رایز ؛شود دهیپرس اول دیبا پرسش نیا که کند یم شنهادیپ بارنی(. باشد داشته

 .باشد یرقابت تیمز منبع کی تواند یمن است مرتبط ریغ ای ستین ارزشمند

 کی نیبنابرا و است ادرن ،نباشد رقبا همة دستر  در ارزشمند منبع کی اگر: 9نادربودن .1

 داشاته  کساان ی مناابع  رقباا  اگار  رایز ؛است مهم بودننادر. است یرقابت تیمز ةبالقو منبع

                                                            
1. Sustainable competitive advantage 

2. Valuable 
3. Rare 
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 مختلاف  یهاا   وکاار  کسا   البتاه  ؛نادارد  وجاود  مناابع  آن در یذاتا  تیا مز چیها  باشند،

 ؛کنند یکربندیپ متفاوت طور به را کسانی منابع یرقابت تیمز به یابیدست یبرا توانند یم

 .ستین مسئله نیا بر شرکت 2منابع بر یمبتن دگاهید تمرکز اما

 منباع  آن آنگاه ،نباشد دیتقل ای یبرداریکپ قابل ینآسابه منبع کی اگر: 1بودندیتقل قابل .9

 یبارا  آن آوردندسات هبا  ایا  کردندیتقل منبع، بودندیمف یبرا. دارد یرقابت تیمز بالقوه

 ارائاه  موقات  تیا مز کیا  فقط ،باشد دیتقل قابل منبع کی اگر. باشد گران ای دشوار رقبا

 .داریپا تیمز کی نه دهد یم

. باشاد  دارد اریا اخت در که یمنابع از تیمز کس  به قادر دیبا وکار کس  کی: 9سازمان .4

 باه  قاادر  دیا با زیا ن وکاار  کسا   باشد، دیتقل در دشوار و نادر دستر ، در منبع کی اگر

 است ممکن نیا. شود یم استفاده کم آن از صورت نیا ریغ در باشد، آن از یبردار بهره

 .باشد وکار کس  م دد یسامانده ازمندین

 من ار  یرقاابت  یبرابر به باشد، ارزشمند فقط یمنبع اگر ،بارنی لیتحلوهیت ز چو چهار در

 ،یارزشامند . اسات  الزم موقات  یرقاابت  تیمز کس  یبرا باشد، نادر و ارزشمند اگر. شود یم

 توساعة  یبارا  یساازمان  تمرکاز  و کند یم داریپا یرقابت تیمز  ادیا نبودندیتقل قابل و نادربودن

 در را هاا     یژگا یو نیا ا نتواناد  تیریماد  اگار  .است یضرور آن داربودنیپا و یرقابت تیمز کی

 بر یمبتن یرقابت تیمز یارتقا ای  ادیا لیپتانس که گفت توان یم کند، ییشناسا شرکت ینوآور

 اسات  شاده  یبناد  دساته  باارنی  چو چهاار  یاجازا  باا  کاه  ینوآور مقابل، در. دارد را ینوآور

 .کند  ادیا داریپا یرقابت تیمز تواند یم که شود یم شناخته باال تیفیک با ینوآور

 آن یهاا   کااربرد  و یناوآور  ،یریادگیا  باه  شیگرا بازار، شیگرا ،4ینیکارآفر انیم روابط

ونو و تماساا. اساات شااده یبررساا بااازار اتیااادب در عیوساا طااور بااه وکااار کساا  عملکاارد یباارا

 ساطح  ،باشاد  شاتر یب ینیکاارآفر  باه  لیا تما ساطح  هرچه که کردند شنهادیپ( 1111همکارانش )

 بازار به شیگرا باالتر سطوح با ها  سازمان ،مفهوم نیا در .بود خواهد شتریب زین یابیبازار شیگرا

 را هاا   آن هاا   سازمان در ینیکارآفر با انطباق و رشیپذ. دارند ینیکارآفر بر شتریب دیتأک به لیتما

                                                            
1. Resource-based view(RBV) 
2.Imitable 
3 .Organization 
4. Entrepreneurship 
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 قاادر  موجاود  یهاا   ازیا ن باه  یدگیرس یبرا نوآورانه یها  راه و انیمشتر پنهان یها  ازین شناخت با

 . (Nasution et al., 2010, pp.336) سازد یم

 ،سازمان کی خل  و ینوآور شامل ها  ندیفرا و ها  تیفعال از یعیوس فیط ینیکارآفر فیتعر

 (2993هورندی ) .شود یم شامل را سکیر رشیپذ ،ها  فرصت اکتشا  ،دیجد انداز چشم  ادیا

 کاه  اسات  یاقتصااد  ارزش خلا   هادفش  که است ینوآور ینیکارآفر تیماه که کند یم انیب

 ایا  جهات  باا  ینیکاارآفر  هاا   فرصات  از یباردار بهره با ارتباط در. کند یم فراهم بازار از را سود

 باه  کام  یور بهاره  باا  یهاا   حاوزه  از را مناابع  آن باا  کاه  اسات  مرتبط یدیتول یها نهاده  یترک

 . (Nasution et al., 2010, pp.337) دهد یم انتقال باالتر یور بهره با یها   حوزه

: از عبارتناد  اسات  شاده  مساتند  اتیا ادب در گساترده  طاور  باه  کاه  ینیکاارآفر  یاجزا یبرخ

 از هتوساع  و یمشاتر  یآتا  یها  ازین ینیب شیپ در یشگامیپ ،سکیر رشیپذ و یشگامیپ ،استقالل

 شارکت  یفعلا  یاتیا عمل خطوط با است ممکن که است دیجد یها  فرصت یجووجست  یطر

 حاذ   زیا ن و رقبا از شیپ دیجد یها  مارک و محصوالت یمعرف شامل که نباشد ای باشد مرتبط

 باه  توجاه  باا  .شاود یم ،هستند اتیح چرخة افول و بلوغ مرحلة در که ییها  اتیعمل کیاستراتژ

 حاال  نیا ا باا  .اسات  ارتباط در سکیر با یعیطب طور به وکار کس  هر (2336)لومپیکن و د  

 از زیا ن ناان یکارآفر و متفاوتناد  دارند آن رشیپذ به لیتما که یسکیر درجة جهت از ها  شرکت

 . (Eggers et al., 2011, pp.205) دارند تفاوت سکیر از درکشان جهت

 شاان یکاار  ماؤثر  عملکارد  رةبادر میتصم اتخاذ به قادر کارکنان که است یحد به استقالل

 فیا تعر« کنناد  یما  فکار  گاران ید آنچاه  باه  توجاه  بادون  ها  کار ن اما» اللقاست نیهمچن ؛باشند

 کمتر تیاهم. دهند یم حیترج را خود تیهدا با کار معموالً باال استقالل به ازین با دافرا .شود یم

 کنناد  اتخااذ  ییتنهاا باه  را ماتیتصام  دهناد  یما  حیتارج  و دهناد  یما  گاران ید نظار  و نیقاوان  به

(Nasution et al., 2010, PP.337). 

 باه « خادمات  یناوآور   یا طر از رقابت» عنوان با یپژوهش در (1121) همکاران و سلیونک

 یقاات یتحق برناماة  مطالعاه  نیا ا .پرداختناد  ایاساترال  و کایامر در محور پروژه یها  شرکت یبررس

 طااور بااه گارا نیکااارآفر یخاادمات یهاا   شاارکت چگونااه نکاه یا دادننشااان یباارا یا چندمرحلاه 

 هاا   آن .است گرفته شیپ در مانند یم یباق رقابت در شتازیپ و نوآور ،منابع  یترک با کیتراتژاس

  .است ارتباط در داریپا یرقابت تیمز با (یتیحما و یتعامل) ینوآور نوع دو که دادند نشان
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 باه « یابیبازار و ینوآور  یطر از تیموفق» عنوان با یپژوهش در (1122اوکا  و ان جی ا ) 

 دو نیا ا .پرداختناد  برتار  باازار  عملکارد   ادیدرا ها  درشرکت یابیبازار و ینوآور نقش یبررس

 و ینوآور نیب تعامل که دندیرس  هینت نیا به تنامیو و ایاسترال یها  شرکت یبررس در پژوهشگر

 کاه  دکردنا  انیا ب تینهادر و دارد ریتأث شدت به ها  شرکت بازار برعملکرد یابیبازار یها  تیقابل

 . کند یم لیتعد را یابیبازار یها  تیقابل و ینوآور ،ییگرا نیکارآفر نیب ارتباط بازار، شیگرا

 یابیبازار ینوآور و داریپا یرقابت تیمز» عنوان با خود پژوهش در( 3020همکاران ) رن و

 کاه  داد نشاان  جینتاا  .اناد پرداختاه  ینا یچ یها  شرکت یبررس به یعمل کردیرو با« ها  شرکت در

 در کاه  ییهاا   شرکت یبرا ژهیوبه ؛است داریپا یرقابت تیمز یبرا مهم یمنبع یابیبازار ینوآور

 .کنند یم تیفعال نیچ یایپو و یابترق یاقتصاد طیمح

 رفتاار  بار  یطا یمح و یفارد  عوامل ریتأث یبررس به یپژوهش در( 2932) همکاران و یاحمد

 رابطاة  یفارد  عوامال  کاه  داد نشاان  جینتاا . پرداختناد  کردستان دانشگاه انیدانش و نانةیکارآفر

 تیوضاع  که ییها  آن و پسر انیدانش و که یطور به ؛دارد نانهیکارآفر یها  یژگیو با یمعنادار

 . دارند یشتریب تیخالق و یطلباستقالل ،یطلب یتوف حس دارند، یمناسب یلیتحص

 در یسازمان ینیکارآفر و ینوآور بر مؤثر عوامل به یپژوهش در (2931) همکاران و دهقان

. ناد پرداخت ینیکارآفر توسعة یشاخگ سه یالگو از استفاده با کشور یپزشک علوم یها  دانشگاه

 ینیکاارآفر  و یناوآور  بار  یانهیزم و یرفتار ،یساختار عوامل هدست سه که دهد یم نشان جینتا

 . است متوسط ها  آن یکل تیوضع که هستند مؤثر یپزشک علوم یها  دانشگاه در یسازمان

 اصاالح  ،یادار نظاام  باه  یتیریماد  نگارش  رییتغ که کنند یم هیتوص پژوهشگران ،تینها در

 یبارا  یکاار  یهاا   روش و هاا   ستمیس اصالح و ییتمرکززدا د،یجد یها  راهبرد بر یمبتن ساختار

 علااوم یهااا  دانشااگاه یادار نظااام تیاااولو در یسااازمان ینیکااارآفر و ینااوآور تیوضااع بهبااود

  .ردیگ قرار یپزشک

 فرهنگ توسعة کردیرو با ینوآور یمل نظام" عنوان با یامطالعه در( 2983) ینعمت و یعیشف

 نضاج  ش،یدایا پ ازمندین ینجها یها  کردیرو با دانش اقتصاد تحق  که کنند یم انیب "ینیکارآفر

 است کشور در ینیکارآفر و ینوآور ،یفناور علم، یمل یها  نظام انیم ایپو تعامالت یبرقرار و

 اقتصااد  و هتوساع  باه  یابیدست یراستا در و نایم نیا در یاژهیو گاهیجا از ینوآور یمل نظام که

 در یناوآور  یملا  نظاام  گااه یجا انیا ب باه  هاآن پژوهش نیبنابرا ؛است برخوردار دانش بر یمبتن
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 است پرداخته ینیکارآفر و ینوآور حوزة در ژهیو به کشور یفرهنگ توسعة و یمل توسعة ندیفرا

 یملا  نظاام  گساترش  و یریا گ شاکل  در ینیکاارآفر  فرهنگ توسعة نقش حیتشر به تینها در و

 .پرداختند فرهنگ خرده نیا بهبود و ارتقا یبرا ییاجرا یها  راهکار ارائة و ینوآور

 

 

 

 

 
 (2111) ا یج وان اکاس و( 2111 ،2112) ونکیسل مدل از برگرفته پژوهش  یممفهو مدل: 1 شکل

 

 پژوهش اتیفرض
 .دارد ریتأث داریپا یرقابت تیمز بر یابیبازار ینوآور: اول یاصل ةیفرض

 یرقاابت  تیا مز بار  یای گرا نیکارآفر واسطة ریمتغ  یطر از یابیبازار ینوآور: دوم یاصل ةیفرض

 .دارد ریتأث داریپا

 .دارد ریتأث ییگرا نیکارآفر بر یابیبازار ینوآور: اول یفرع ةیفرض

 .دارد ریتأث داریپا یرقابت تیمز بر ییگرا نیکارآفر: دوم یفرع ةیفرض
 

 پژوهش روش
کااربردی و از لحااه ماهیات و روش جازو      یهاا   این پاژوهش از لحااه هاد  جازو پاژوهش     

 فارش  صانعت  صانعتگران  ةیا کل پاژوهش  یآماار  جامعة. است پیمایشی -توصیفی یها  پژوهش

 یهاا   شاگاه ینما یئما دا محال  در مساتقر  ،2932 اسافندماه  در فارش  شاگاه ینما در کننده شرکت

 از نفار  221 یسااختار  معاادالت  لیا تحل به توجه با جامعه نیا از .است اصفهان استان یالملل نیب

 نموناه  یبارا  یتصاادف  طور به فرش صنعت در فروش و یابیبازار ،یطراح متخصصان و رانیمد

ح ام   ،آماو   افازار  نرم با یمعادالت ساختار یابی مدلاستفاده از  لیدل به. شدند گرفته نظر در

  محاسبه شده است. ریپرسشنامه بر اسا  فرمول ز ینمونه برا

 (2)    q 25 ≥ n ≥ q 5 

 

 پایدار مزیت رقابتی بازاریابی نوآوری

 کارآفرین گرایی



 212    مزیت رقابتی...تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر 

qتعاداد  برابار  5 پرسشانامه  ازیا ن ماورد  تعداد حداقل. است هیگو 11که  ستها  هی: تعداد گو 

 (.2981 ،یدرعلی)ح ستها  هیگو

سالیونک و   و( 3020همکااران )  و ناسیوشان  استاندارد شنامةپرس اطالعات یگردآور ابزار

 لیا تحل یبارا  و کرتیل یافاصله ا یمق پرسشنامة یگذارنمره یبرا که است (1121همکاران )

 .اسات  شاده  کارگرفتاه  باه  SPSS وAmos  افازار  نرم یاستنباط و یفیتوص آمار روش به ها  هداد

 نیا ا کاه  اسات  شاده  اساتفاده  کرونباخ یآلفا  یضر از پژوهش ةپرسشنام ییایپا سن ش یبرا

 در هاا   پرسشانامه  از یتعاداد  زین پرسشنامه ییروا سن ش یبرا. است شده محاسبه 395/1 مقدار

 .کنند انیب را الزم یها  ییراهنما تا قرارگرفت خبره استادان و نظران صاح  اریاخت

 

 ها  افتهی لیتحل
 یفیتوص یها  افتهی( الف

 یناوآور  یبارا  شاده  گرفتاه  نظار  در ابعااد  انیا م از ،شاود  یما  مشااهده  دو جادول  در که طور همان

 ابعااد  انیا م از و( =4567/9M=، 65467/1 SD) نیگانیم زانیم نیشتریب محصول ینوآور ،یابیبازار

. دارند را( = 4811/9M=، 63631/1 SD) زانیم نیشتریب یشگامیپ ،ییگرا نیکارآفر یبرا نظر مورد

 . است( = 9667/9M= ، 76145/1SD) داریپا یرقابت تیمز ریمتغ یبرا اریمع انحرا  و نیگانیم
 

 پژوهش یها  ریمتغ یفیتوص آمار. 1 جدول 

 اریمع انحراف نیگانیم اسیمق خرده ریمتغ

 یابیبازار ینوآور

 محصول ینوآور
 متیق ینوآور
 عیتوز ینوآور
 غاتیتبل ینوآور

7654/3 
3333/2 
3363/2 
2511/3 

56754/1 
45424/1 
41437/1 
43112/1 

 ییگرا نیکارآفر
 استقالل

 یریپذ سکیر
 یشگامیپ

7222/3 
3254/3 
7311/3 

33733/1 
51156/1 
53532/1 

 45265/1 3554/3 داریپا یرقابت تیمز داریپا یرقابت تیمز

 یاستنباط یها  افتهی( ب

 یابیا  مدل در. است شده استفاده مدل برازش شاخ  از مدل زشابر بودنمناس  دنآزمو یبرا
 شااخ   سه از مدل برازش نییتع یبرا دیبا ،Amos20 افزار نرم بر دیتأک با ،یساختار معادالت
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 تاوان  یما  بارازش  یکلا  یهاا   شاخ  از استفاده با. کرد استفاده مقتصد و یقیتطب مطل ، برازش
 مادل  یکلا  طاور  باه  ایا آ ،هاا   پاارامتر  یبرا شدهگزارش خاص ریمقاد از نظر صر  که داد پاسخ
 .ریخ ای شود یم تیحما شده یگردآور یت رب یها  داده با شده یطراح
 اسااکوئر یکااا (CMIN )267/41 یمعنااادار سااطح و P 191/1 بااه را مطلااو  یا ااهینت 

 درجاة  هرچاه  .شاد  غافال ( DF) یآزاد درجاة  تیا اهم از دیا نبا اماا  ؛گذارد یم  شینما
 یآزاد درجاة  باه  و دور (صافر  برابر) شده اشباع مدل کی یآزاد درجة از مدل یآزاد
 یآزاد درجاة  ن اا یا در کاه  بود خواهد ترمطلو  مدل ،شود کینزد استقالل مدل کی

 .است 55 استقالل مدل یآزاد درجة و 97 مدل

 یآزاد درجة به اسکوئر یکا نسبت (CMIN/DF )یطراحا  مادل  درباارة  قضاوت یبرا 
 ساه  تاا  دو باه  کیا نزد ریمقاد و مناس  پنج تا کی ریمقاد شاخ  نیا یبرا .است شده
 .است مطلو  و 186/2ینسب اسکوئر یکا مقدار پژوهش مدل در که هستند ارخو یبس

  ای مانده یباق مربعات نیگانیم دوم شةیر شاخ RMSEA ایا آ که است نیا دهندةنشان 
 تاا  صافر  نیبا  شااخ   نیا ا مقدار. ریخ ای دانست قبول مورد توان یم را شدهنیتدو مدل
 قابال  شاده  نیتادو  مدل ،باشد ترکوچک آمده دست به مقدار هچهر و است ریمتغ کی

 . است مطلو  و است بوده 198/1 پژوهش مدل یبرا مقدار نیا که است ترقبول
  مادل  باا  آن ساة یمقا اساا   بار  مادل  بودن قبول مورد یابیارز یبرا یقیتطب یها  شاخ 

 باالتر ریمقاد و رندیگ یم خود به کی و صفر نیب یریمقاد ها  شاخ  نیا. است استقالل
 شاامل  هاا   شااخ   نیا ا .اناد  شاده  گرفتاه  نظر در قبول مورد ریمقاد منابع اکثر در 3/1 از

 ریمقااد  کاه  اسات  (CFI) یقیتطب برازش شاخ  و(  TLI) سیتوکرلوئ برازش شاخ 
 .هستند مطلو  یریمقاد که است 332/1 و 387/1  یترتبه مدل نیا در ها  آن

 ةهن ارشاد  برازش یها  شاخ  مورد در. است یضرور زین مقتصد یها  شاخ  یبررس 
 باه  بناا  و بااالتر  و 5/1 ریمقاد( PCFI) مقتصد یقیتطب برازش شاخ  و( PNFI) مقتصد
 =PNFI 618/1 رحاضا  پژوهش در ریمقاد نیا که است مناس  باالتر و 6/1 منابع یبرخ
 . است =PCFI 667/1 و
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 مدل برازش یها  شاخص. 2جدول

 ریتفس مالک مقدار برازش شاخص 

 مطلق
CMIN 
P-value 

DF 

154/71 
332/1 
34 

- 
 16/1 شترازیب

66 

 مطلوب برازش
 مطلوب برازش
 مطلوب برازش

 TLI یقیتطب
CFI 

334/1 
331/1 

 1/ 3 از شتریب
 1/  3 از شتریب

 مطلوب برازش
 مطلوب برازش

 PNFI مقتصد
PCFI 

513/1 
554/1 

 6/1 از شتریب
 6/1 از شتریب

 مطلوب برازش
 مطلوب برازش

 CMIN/DF ینسب
RMSEA 

135/1 
133/1 

 6و1 نیب
 1و 1 نیب

 مطلوب برازش
 مطلوب برازش

 

 تیا مز بار  یای گرا نیکاارآفر   یطر از چگونه یابیبازار ینوآور که پرسش نیا یبررس یبرا حال

 .است شده گرفته بهره Amos افزار نرم از استفاده با ریمس لیتحل روش از ،گذارد یم ریتأث داریپا یرقابت
 

 پژوهش یها  ریمتغ یونیرگرس یها  وزن. 3جدول

 یمعنادار سطح
p 

 نسبت
 یبحران

C.R. 

 اریمع یخطا
S.E. 

 برآورد
 استاندارد

 برآورد
 راستانداردیغ

 

 ‹---یابیبازار ینوآور 363/1 474/1 141/1 134/6 111/1
 ییگرا نیکارآفر

 ‹ --- ییگرا نیکارآفر 175/1 345/1 316/1 723/3 111/1
 داریپا یرقابت تیمز

‹ --- یابیبازار ینوآور 345/1 325/1 232/1 347/7 111/1
 داریپا یرقابت تیمز

‹ --- یابیبازار ینوآور 111/1 431/1   
 محصول ینوآور

‹ --- یابیبازار ینوآور 237/1 443/1 212/1 117/5 111/1
 متیق ینوآور

‹ --- یابیبازار ینوآور 351/1 323/1 137/1 712/4 111/1
 عیتوز ینوآور

‹ --- یابیبازار ینوآور 611/1 313/1 216/1 323/4 111/1
 غاتیتبل ینوآور

‹ --- ییگرا نیکارآفر 111/1 326/1   
 یشگامیپ

‹ --- ییگرا نیکارآفر 446/1 471/1 131/1 316/6 111/1
 یریپذ سکیر

 ‹--- ییگرا نیکارآفر 313/1 633/1 211/1 513/7 111/1
 استقالل
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 C.R>2 ریمقااد  ةهما  و مطلاو   ساطح  در P ریمقااد  هماة  ،شاود  یما  مشاهده که طور همان

 .دارد یکاف تیمطلوب زین مدل منفرد یها  پارامتر برآورد ریتفس نیبنابرا ؛هستند

 ریتاأث  غاات یتبل ینوآور و عیتوز یرنوآو مت،یق ینوآور محصول، ینوآور عامل چهار هر

 ،یشااگامیپ یژگاایو سااه نیهمچناا ؛دارنااد یاایگرا نیکااارآفر و یابیاابازار ینااوآور بااا یمثبتاا

 در. دارناد  داریا پا یرقاابت  تیمز و ییگرا نیکارآفر با  یمیمستق ارتباط استقالل و یریپذ سکیر

 داریا پا یرقابت تیمز و دارند میمستق نسبت ییگرا نیکارآفر شیافزا با یابیبازار ینوآور ، هینت

 باا  غاات یتبل ینوآور و عیتوز ینوآور ،یابیبازار ینوآور یها  فاکتور انیم از. بخشد یم بهبود را

 یناوآور  نیبا  ارتبااط  بار  گار ید فااکتور  دو باا  سهیمقا در یشتریب ریتأث کسانی نسبت به  یضرا

 رابطاة  بر یشگامیپ ریتأث ییگرا نیکارآفر یها  فاکتور انیم از. دارد ییگرا نیکارآفر و یابیبازار

 باا   یمیمساتق  ریتاأث  یابیا بازار یناوآور . است ترپررنگ داریپا یرقابت تیمز و ییگرا نیکارآفر

 یدرصااد 88/1 ریتااأث باعاا  خااود کااه دارد یاایگرا نیکااارآفربر یدرصااد 75/1  یضاار

 باا  میمساتق  طاور  به یابیبازار ینوآور نیهمچن ؛شود یم داریپا یرقابت تیمز بر ییگرا نیکارآفر

 . است رگذاریتأث داریپا یرقابت تیمز بر درصد 89/1  یضر
 

 پژوهش یاصل یها  ریمتغ نیب ارتباط. 7جدول

 هیفرض آزمون بیضر ریمس فیرد

 اول یاصل ةیفرض دییتأ 33/1 داریپا یرقابت تیمز –ینوآور 1

 اول یفرع ةیفرض دییتأ 46/1 ییگرا نیکارآفر –ینوآور 2

 دوم یفرع ةیفرض دییتأ 33/1 داریپا یرقابت تیمز –ییگرا نیکارآفر 3
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 .ییگرا نیکارآفر قیطر از یرقابت تیمز بر یابیبازار ینوآور یرگذاریتأث ریمس لیتحل مدل :2 شکل

73/0  78/0  93/0  92/0 

83/0  

88/0 75/0  

 نوآوری قیمت نوآوری

 محصول

 تبلیغات نوآوری توزیع نوآوری

 بازاریابی نوآوری

 کارآفرین گرایی

 رقابتی پایدارمزیت 

 استقالل پذیریریسک  پیشگامی

83/0  
74/0 

59/0  
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 کال  و میمساتق ریغ م،یمساتق  آثاار  یبررسا  باا . دارد ینیکاارآفر  ی انیا م ریا متغ  یا تحق مدل

 ریثتاأ  یبررس به توان یم است، شده ائهار 5 جدول در که ،وابسته ریمتغ یرو بر مستقل یها  ریمتغ

 .پرداخت ینیکارآفر  یطر از داریپا یرقابت تیمز بر یابیبازار ینوآور
 

 پژوهش مدل در میمستق ریغ و میمستق کل، آثار کیتفک. 6 جدول

 رمستقلیمتغ وابسته ریمتغ فیرد
 ریتأث

 کل میمستقریغ میقمست

 46/1 - 46/1 ینوآور ینیکارآفر 1

 یرقابت تیمز 2
 73/1 55/1(=46/1×33/1) 33/1 ینوآور

 33/1 - 33/1 ینیکارآفر

 

 تیا مز بر 89/1 معادل ،میمستق طور به یابیبازار ینوآور که دهد یم نشان یبررس نیا جینتا

 باه  ینیکاارآفر  باه  یابیا بازار ینوآور ریمس  یطر از که یحال در ،دارد مثبت ریتأث داریپا یرقابت

 مثبت ریتأث به توجه با. دارد مثبت ریتأث داریپا یرقابت تیمز بر 66/1 زانیم به داریپا یرقابت تیمز

 به ینیکارآفر  یطر از یابیبازار ینوآور که میریگ یم  هینت ،یرقابت تیمز بر ینیکارآفر 88/1

 .شود یم دییتأ زین پژوهش دوم یاصل ةیفرض نیبنابرا ؛شود یم من ر داریاپ یرقابت تیمز

 ریتاأث  انگریا ب کاه  است هماهنگ (1121) همکاران و ونکیسل جینتا با حاضر پژوهش جینتا

 ماریاادو  و همکااران   نیهمچنا  ؛اسات  داریا پا یرقابت تیمز بر خدمات ینوآور و ینیکارآفر

 یبارا  یناوآور  یها  یاستراتژ به متصل و ارتباط در را یابیبازار یها  ییتوانا و ها  تیقابل (1122)

 کماک  حاضار  پاژوهش  جینتاا  دییا تأ به ها  افتهی نیا که دانستند یرقابت تیمز و شرکت یداریپا

 . کند یم

 طاور  باه  یابیا بازار یها  تیقابل و ینوآور نیب تعامل که افتندیرد (1122) ا یج ان و اوکا 

 باازار  شیگارا  کاه  افتناد یدر نیهمچنا  هاا   آن. دارد ریتاأث  شارکت  بازار عملکرد بر یتوجه قابل

 .کند یم لیتعد را ینوآور و  ییگرا نیکارآفر نیب ارتباط

 

 یریگ جهینت و بحث
 حاصل  هینت نیا هاه  داد لیتحل با. کندیم دییتأ را پژوهش ةیاول ةیفرض چهار هر حاضر پژوهش
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 در عوامل انیم از که دارد وجود ییگرا نیکارآفر و یابیبازار ینوآور نیب یمثبت ارتباط که شد

 نیهمچنا  ؛هساتند  برخاوردار  یباالتر ریتأث از غاتیتبل ینوآور و عیتوز ینوآور شده گرفته نظر

 عوامال  انیا م از کاه  دارد داریا پا یرقاابت  تیا مز بار  یمثبت ریتأث ییگرا نیکارآفر که شد مشاهده

 53/1، 74/1، 89/1 یعاامل  یهاا   باار   یا ترتباه  اساتقالل  و یریپذ سکیر ،یشگامیپ شدهیبررس

 یرگاذار یتأث مادل  یطراح پژوهش نیا هد  .ستها  آن یاثرگذار زانیم دهندةنشان که دارند

 دهنادة نشاان  جینتاا  که است ییگرا نیکارآفر  یطر از داریپا یرقابت تیمز بر یابیبازار ینوآور

 باا  داریا پا یرقاابت  تیمز بر ییگرا نیکارآفر و ییگرا نیکارآفر بر یابیبازار ینوآور مثبت ریتأث

 میمستقریغ طور به 66/1  یضر با یابیبازار ینوآور نیهمچن ؛است 88/1و 75/1 یعامل یها  بار

 است آن دهندةنشان جینتا نیا که دارد ریتأث داریپا یرقابت تیمز بر ییگرا نیکارآفر  یطر از و

 و اسات  ماؤثر  داریا پا یرقاابت  تیا مز و یابیا بازار یناوآور  نیبا  ارتبااط  بر ییگرا نیکارآفر که

 طاور  به یابیبازار ینوآور نیهمچن ؛دیبخش بهبود را ریتأث نیا ییگرا نیکارآفر  یطر از توان یم

 .است رگذاریتأث داریپا یرقابت تیمز بر 89/1  یضر با میمستق

 باه  آن نیتار  مهام  کاه  است بوده همواج ییها  تیمحدود با پژوهش نیا که است ذکر انیشا

 باه  تاوان  یما ن هاا   افتاه ی زا و  یمتاداو  نه است بوده یمقطع که شود یم مربوط پژوهش یزمان اف 

 و دفعاات  باه   یا تحق کاه  است آن مستلزم امر نیا به یابیدست نیبنابرا ؛افتی دست یعلّ استنتاج

 ینوآور به فقط ینوآور انواع انیم از حاضر پژوهش نیهمچن ؛ردیگ صورت مختلف یها  زمان

 .است پرداخته یابیبازار

 

 یکاربرد یهاشنهادیپ
 در یناوآور   ااد یا جهات  در ،داریپا یرقابت تیمز بر یابیبازار ینوآور ریتأث دییتأ رویپ .2

 ؛شود اقدام یابیبازار ختهیآم سطح چهار

 ستمیس یساز ادهیپ جهت در ،داریپا یرقابت تیمز بر عیتوز ینوآور یقو ریتأث دییتأ رویپ .1

 ؛شود اقدام کیل ست عیتوز

 یبارا  الزم اقادامات  داریا پا یرقاابت  تیا مز کسا   در یای گرا نیکارآفر ریتأث به توجه با .9

 .ردیپذ ان ام کردیرو نیا یسازنهینهاد و مفهوم نیا با رانیمد یآشناساز
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 یآت مطالعات یبرا ییشنهادهایپ
 کاه  ،یطا یمح عوامال  ریساا  زیا ن و داریپا یرقابت تیمز کس  بر مؤثر عوامل گرید نقش .2

 ؛شود یبررس ست،ین نیکارآفر اریاخت در ها  آن کنترل

 یبارا  ظاران، نصااح   باا  مصااحبه  مانناد  اطالعات یگردآور یفیک یها  روش گرید از .1

 ؛شود استفاده یآت قاتیتحق در ارزشمندتر و شتریب اطالعات کس 

 ؛شود آزموده زین عیصنا ریسا در پژوهش نیا مدل .9

 ریتاأث  یبررسا  و داریا پا یرقاابت  تیا مز و یابیا بازار یناوآور  نیب ی انیم یها  ریمتغ ریسا .4

 .شود ییشناسا رابطه نیا بر ها  آن از کیهر
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