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 چکیده
 هيا، مشيي  خط ها،سيستم ابزارآالت، ها،ايده دكاربر اولين براي شركت توانايي به نوآورانه عملكرد

 در تا كندمي كمک هاسازمان به نوآوريدارد.  اشاره جديد، خدمات و ها، محصوالتفرايند ها،برنامه

هيدف   .يابنيد  دسيت  مدت بلند به اهداف و بپردازند خارجي محيط تالطم با مقابله به پويا بازارهاي
گيري متیيير   با ميانجي بررسي تاثير عوامل درون سازماني موثر بر عملكرد نوآورنه تحقيقاصلي اين 
از نظر هدف،  تحقيقاين باشد. هاي صادر كننده استان بوشهر ميتشرك در صادراتي محوري راهبرد

 جامعيه باشيد.  پيمايشي و از نوع همبستگي مي -كاربردي و از نظر ماهيت گردآوري داده ها توصيفي
-ميي  بوشيهر  شهر در فعال كننده صادر هايشركت نساناكارشمديران و  كليه شامل تحقيق آماري

 صادراتي شركت 03ن بوشهر، تعداد استا بازرگاني و تجات سازمان از شده گرفته آمار اساس بر .باشد
 053پرسشينامه اسيت. تعيداد    تحقيقهاي . ابزار گردآوري دادهدارد وجود در شهرستان بوشهر فعال

و نهايتيا    گرديد توزيع هاشركت اين مديران و كارشناسان همه بين دربه صورت حضوري  پرسشنامه
 و تجزييه  و شد گرفته ميانگين شركت هر هايداده از سپس .دگردي جمع آوري پرسشنامه 003تعداد
 و تجزييه  بيراي  .گرفيت  انجام شركت هر شده گرفته ميانگين پرسشنامه 03 بر روري هاداده تحليل
 Smart)اسيمارت پيي ال اس   افيزار  نيرم  مدل معادالت ساختاري به كمک از تحقيق هايداده تحليل

PLS) يييادگيري محييوري، اني )عوامييل درون سييازمنشييان داد كييه  تحقيييقنتيياي   .شييد اسييتفاده
تياثير مببيت و    صيادراتي  محيوري  راهبيرد  اطالعاتي و ارتباطي( بر فناوري، راهبردي پذيريانعطاف

صادر كننده استان بوشيهر  هاي ورانه شركتبر عملكرد نوآ صادراتي محوري راهبردمعناداري دارد و 
 دارند.  مببت و معناداري تاثير
 

اطالعياتي و   فنياوري ، راهبرديي، يادگيري محوري، انعطاف پذيري عوامل درون سازمان :هاواژه كليد
 .هاي صادراتي استان بوشهر، شركتعملكرد نوآورانه ،صادراتي محوري راهبردارتباطي، 
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 مقدم  

 تنهاا  رقاابيی،  پیچیاده  هااي محیط گیريشكل با امروزه

 عملكرد که دهند ادامه خود فعالیت به توانندهایی میسازمان

 تقویت نوآوري همچون سازمانی مهم هايقابلیت در ار خود

 باراي  ناپايیر  پایان منبعی هاي نوآورانه،فعالیت انجام کنند.

 در نوآوري بر تكیه با هاسازمان .کندمی فراهم رقابيی مزیت

 هسايند  خود اقيصادي بهبود وضعیت و وريهبهر افزایش پی
 درکای  نداشاي  وکار مسيلزمکسب کنونی فضاي در اقب .[1]

 طاور  به هیچ چیز که چرا است. آن هايپیچیدگی از صحیح

 ايعماده  هااي چالش امر این و نیست بینیپیش قابل مطلق

 نوساانا   باا  بایاد  هااست. شرکت کرده ایجاد مدیران براي

 و تولیدکننادگان  باه  نوساان  شوند. این مواجه شدید تقاضا
 هااي زنجیاره  و صانعت  مخيلف در سطوح کنندگان توزیع

 بایاد  هاا شرکت شرایطی شود. تحت چنینمی منيقل ارزش

 موجودي، سطوح مانند کاهش ممكن نحو هر به را هاهزینه

. حال بكارگیري دهند کاهش...،  و تولید ظرفیت کار، نیروي
به کاهش هزینه  ها می تواندهاي نوآورانه در شرکتفعالیت

 دضرور  وجاو  .[2] وري آنها کمک کندها و افزایش بهره
 کاه  اسات  رسیده حدي تا هاسازمان در نوآوري و خالقیت

دراز  در ساازمان  باا ناابودي   را آن نبود نظرانصاحب برخی
 نوآوري نداشيه و خالقیت که اند. سازمانیدانسيه یكی مد 

 محاو  صاحنه  از زماان  طاول  در و یاباد  بقا تواندنمی باشد،

 هاایی راه جسيجوي در ها پیوسيهسازمان رو این شود. ازمی

در  هم و فردي سطح در هم  را نوآوري و خالقیت تا هسيند
 ساازمان  در را آن مواناع  و نماوده  تقویات  ساازمانی  ساطح 

 هاا باه  براي شارکت  نوآورياز آنجا که . [6] نمایند برطرف
شود، لايا ززم اسات   عنوان یک ضرور  در نظر گرفيه می

عوامال کلیادي شاكل دهناده     ها نسبت به شناسایی سازمان
ورانه اقدام نمایند. به اشايرا   و عملكرد نوآ نوآوريابلیت ق

پايیري  گياشين اطالعاا  و یاادگیري ساازمانی، انعطااف    
هااي اطالعااتی و ارتبااطی و    فنااوري ، اسيفاده از راهبردي
باه عناوان عوامال کلیادي شاكل       محوري راهبردهمینطور 

هاا،  و عملكارد نوآوراناه در شارکت    نوآوريدهنده قابلیت 
تاثیر آنها بار   تحقیقو در این  بوده مطالعهرکزي این هسيه م
 گیرد.بررسی قرار میمورد  سازمان نوآوريهاي قابلیت

ش کلیدي که یاادگیري ساازمانی و   ادبیا  تحقیق بر نق
تاکیاد   ،کنناد بهبود مزیت رقابيی شرکت ایفا می در نوآوري

دارد. یادگیري ساازمانی نقاش حساسای در قاادر سااخين      
پايیري در  اي دست یابی به سرعت و انعطااف بر هاشرکت

هااي ميییار،   فعالیت در محیط. [4] دارند نوآوريیک فراید 
زمان باراي  ساا  راهباردي  پايیري مسيلزم باز بردن انعطااف 
تاا از ایان طریاق     بینی نشده اسات رویایی با تیییرا  پیش

ناد.  یابدسات   ناوآوري ند براي مقابله باا تیییارا  باه    بيوان
پيیري سازمان نیز توانایی همگام شدن باا  طافمنظور از انع

هاي غیر قابل سریع به موقعیتگویی تیییرا  بازار در پاسخ
در  و ارتباطاا   فناوري اطالعاا   همینطور ت.بینی اسپیش

فنااوري   .کناد اي ایفاا مای  ، نقاش عماده  ناوآوري مدیریت 
آوري به موقع اطالعا  جمع و ارتباطا  از طریق اطالعا 

تواناد تااثیر   مای  رتباطا  درون و برون سازمانیو تسهیل ا
 اي از خود به جاا بگايارد، خصوصاا    بسیار قوي و گسيرده

بهباود   هوقيی که به نحو صاحیح و مطلاوبی باا یاک برناما     
تواند در می و ارتباطا  عجین شده باشد. فناوري اطالعا 

سازمانی داراي اهمیات   نوآوريمراحل مخيلفی از مدیریت 
تواناد نقاش بسایار    ه از فناوري اطالعاا  مای  باشد. اسيفاد

هااي ناو و در نيیجاه    مهمی در ایجاد و شاكل گیاري ایاده   
یگار از  یكای د  .[5] در سازمان ایفا کند نوآوريخالقیت و 

هاي صادر کنناده،  ورانه شرکتعوامل مرتبط با عملكرد نوآ
هااي  شارکت  ،بنادي یاک تقسایم   سازمان اسات. در  راهبرد

-کنشی اسيفاده مای  راهبردپیشگام و  دراهبرصادراتی از دو 

کنناد  بیاان مای   [3] 1هالیكیاسسازوو و کنند. در این رابطه 
کند بار  که هر شرکت صادرکننده اسيفاده می راهبردکه نوع 

 [7] 2اکباارا   یتحقیقدر  .گزاردآن تاثیر میعملكرد نواورانه 
پیشاگام هسايند    راهبارد هایی که داراي شرکتند کبیان می
-به توسعه صادرا  و ورود به بازارهاي جهاانی مای   بیشير

با  ورانه بهيري هسيند.ردازند و همچنین داراي عملكرد نوآپ
آیاا  این است که  تحقیقتوجه به مطالب فوق، سوال اصلی 

 ، انعطااف صادراتی یادگیري محوريعوامل درون سازمانی)
هاااي اطالعاااتی و فناااوريو اساايفاده از  راهبااردي پاايیري
گيارناد   تااثیر مای   صاادراتی  محاوري  راهبردبر  ارتباطی(
وراناه  بر عملكارد نوآ  صادراتی محوري راهبردآیا همچنین 
در این  د گيارکننده اسيان بوشهر تاثیر میادرهاي صشرکت
محاوري بار عملكارد     راهبارد  میاانجی  تااثیر نقاش   تحقیق

                                                           
1 Salavou & Halikias 
2 Okpara 
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بوشهر هاي صادراتي استانمورد مطالعه: شرکت -بررسي تاثیر عوامل درون سازماني موثر بر عملکرد نوآورانه از طريق استراتژي محوري صادراتي   

هاي صادراتی مورد بررسی و آزماون قارار   نوآورانه شرکت
توجه به نيایجی که از این تحقیقاا  گرفياه    باگرفيه است. 

يوانناد باه روش   ب شارکت هاا   رود کاه ، انيظار مای می شود
در خاود را طراحای کنناد و     هااي صاادراتی  راهبرد ،بهيري

 .هاي بیشيري دست یابندبازارهاي صادراتی به موفقیت

 تحقی تجربی و پیشین   نظر  ادبیات

 عملکرد نواوران 

ي اعوامل مؤثر بر موفقیت و بقا یكی از  نوآوريامروزه 
بسایاري از   .[3] گرددهاي دانش محور محسوب میسازمان

عناوان یاک    و ایجااد تماایز را باه    نوآوريصاحب نظران، 
 نوآورانه، عملكرد .[9] اندناپيیر معرفی کردهضرور  انكار

 هاا، ایاده  کااربر  اولاین  اینكاه  براي شرکت توانایی به اشاره

هاا،  فرایناد  هاا، برناماه  هاا، مشی خط ،ها سیسيم ابزارآز ، 
 نوآوراناه،  باشد، دارد. عملكرد جدید خدما  و محصوز 

 معنای  شود. بدینمی تعریف نوآورانه طریق دروندادهاي از

 باا  نوآوراناه  خروجی سرانجام و به خروجی داده تبدیل که

 از حاصال  . نياایج [2] ارتباا  اسات   در شارکت  عملكارد 

 باه  کاه  هاایی دهاد، شارکت  مای  نشاان  مخيلف هايتحقیق

 باازار  سهم کنند،می توجه نوآوري موضوع به ویژه، صور 

 دهناد مای  افازایش  ايمالحظاه  قابل به میزان را خود سود و
 دساياوردهاي  تعداد بررسی اغلب با نوآورانه عملكرد .[11]

 سازمان که جدید هايپروژه و شده ثبت هايگزارش آشكار،

شاود.  مای  تعیاین  گیارد، یما  عهاده  بار  خود کاري در روال
 و جدیاد  کاارکرد محصاوز    و کیفیات  مقایساه  همچنین

 کاردن  عمال  نوآوراناه  دهنده نشان نیز رقبا با نو فرایندهاي

 عوامال  جملاه  از نیز بازار در وجهه و است. شهر  سازمان

 .[1] است باره این در کننده تعیین
 هااي قسامت  به توانمی سخيی به را پیچیده پدیده یک

 یاک  عناوان  باه  هم نوآوري نمود، هم تقسیم از مجزا کامال 

 طارق  به نوآوري .نیست مسيثنی قاعده این از پیچیده پدیده

اي از محققاان و  عاده  .اسات  شاده  بنادي تقسایم  گوناگونی
دو دسايه بنیاادي و    صاور   به را هانوآوري نظران،صاحب

 بدیع، بنیادي، هاي. نوآوري[11] اندبندي کردهفزاینده طبقه

 ناوآوري  دیگار،  عباار   هسايند. باه   سااز  تحول و پیشگام

 هااي یاا روش  فنااوري  از جهان، براي جدید چیزي بنیادي،

 در توسعه و تیییر ایجاد با فزاینده هاينوآوري .است موجود

آیناد.   می وجود به موجود و فرایندهاي محصوز  خدما ،
 هااي فنااوري  یا اشكال افزایشی از نوآوري دیگر، عبار  به

 کاه هام   بخشاد می بهبود را چیزي یا کندمی اسيفاده موجود

 یاا  ساازد  می یافيه بهبود و جدید را آن و دارد، وجود اکنون

 جهات  در کاارگیري  به براي را فناوري موجود یا شكل یک

 .  [12] کندمی بازآرایی دیگر، اهداف
کنند که ابعاد عملكرد نوآوراناه  بیان می [16] 1نگ و زو
دهای ساریع،   باشد و عبارتناد از پاساخ  جزء میشامل چهار 

کارکناان، اعيمااد مشايریان باه محصاوز        نوآوريمیل به 
 [14] 2باشد. هونگ و همكااران سریع می نوآوريشرکت و 
کنند که عملكرد نوآورانه ساازمان شاامل دو بخاش    بیان می
باشااد. هااا ماایدر فراینااد نااوآوريدر محصااول و  نااوآوري

هااي ميعاددي را از   بنادي ف دسيههرچند که محققان مخيل
 تحقیاق اناد ولای در ایان    ابعاد عملكرد نوآورانه ارایاه داده 

در محصاول و   ناوآوري عملكرد نوآورانه از طریق دو بعاد  
 گیرد.ها مورد سنجش قرار مینوآواري در فرایند

 محور  صادراتی راهبرد

کساب و کاار شاامل تجزیاه و تحلیال خاط و        راهبرد
هاایی کاه در کنيارل    و کار و تواناییهاي اصلی کسب مشی

تواناد عملكارد   باشد و سازمان از طریق آن مای سازمان می
شارکت نشاان    راهبارد . [15] شاود موفقی داشيه باشد، مای 

دهنده تصمیما  صریح و روشن براي ورود به یاک باازار   
است و همینطور نشان دهنده برنامه رسامی شارکت باراي    

را باراي رسایدن باه     هایی اسات کاه شارکت   انجام فعالیت
 ورود باراي  هاسازمان راهبرد. [13] کنداهدافش هدایت می

-طبقاه  مخيلفی هايشكل به توان می را جهانی هاي بازار به

 محاوري  راهبارد  بنادي،  دسايه  یاک  در .[17] کارد  بنادي 
-راهبارد و  کنشای  هاي محوريراهبرد دو دسيه به صادراتی

شاوند.  مای  يبناد  تقسایم  هاي محوري پیشگام )نوآوراناه( 
 باازار  شرایط در تیییري اینكه از بعد کنشی، محوري راهبرد

 کاردن  پیدا بدنبال شد، شرکت ایجاد تهدیدي یا آمد بوجود

 پیشاگام  راهبرددر حالیكه  .است آن با مقابله براي حلی راه

 راهبارد  نوع این از هدفو  است پیشگیرانه راهبرد نوع یک

 باراي  آینده در است ممكن که است تهدیداتی از پیشگیري

هاا داراي  راهبارد هر یاک از ایان    .[13] آید بوجود سازمان

                                                           
1 Ng & Law 
2 Hung et al. 
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 راهبارد شود. در زیر به آنها پرداخيه می باشند کهابعادي می

 باشد که عبارتند از:محوري کنشی داراي سه بعد می
   هاایی کاه داراي تمرکاز قادر      حیطه کنيرل: ساازمان

اضا بسیار کم خارجی هسيند. تجزیه و تحلیل بازار و تق
بیناای اساات و بنااابراین توانااایی ماادیریت بااراي پاایش 

تیییرا  محیطی بسیار پایین اسات. مادیریت احسااس    
کند تاوان تاثیرگاياري بار محایط رقاابيی را نادارد.       می

هاي خارجی بنابراین سرنوشت سازمان در دست قدر 
است. در بهيرین حالت سازمان می تواند باا تهدیادا    

 .[13] ط محیطی را قبول داشيه باشدکنار آید و شرای
  هاي داخلی و خارجی غیر منيظره دلیل فعالیت: رویداد

سازمان را مجبور می کند که عكس العمل نشاان دهاد   
 .[13] تا زنده بماند

       خصوصیا  مادیریت: ساازمانی دنبالاه رو اسات و تاا
زمانی که  نیازي به تیییار نباشاد، تیییاري در ساازمان     

ها داراي چشم اندازهاي ین سازمانصور  نمی گیرد. ا
 راهبارد کوتاه  مد  هسيند، عدم پایداري و عدم وجود 

 .[13] یكپارچه از ویژگی این دسيه است

باشاد کاه   محوري پیشگام نیاز داراي ساه بعاد مای     راهبرد
 عبارتند از:

    .حیطه کنيرل: سازمان داراي حیطه کنيرل درونی اسات
یاابی مناابع،   کناد کاه بار اسااس ارز    مدیریت فكر مای 

تواناد بار   ها و تجزیه و تحلیل بازار و تقاضا میتوانایی
 .[13] محیط رقابيی اثر بگيارد

         دلیل فعالیات: نظاار  سیسايماتیک محایط منجار باه
شاود. بناابراین   بینی اتفاقا  داخلی و خارجی مای پیش

تواند صبر کند تا مشاكلی بوجاود آیاد و    مدیریت نمی
هاا بسایار   . ایان ساازمان  بعد براي حل آن فعالیت کناد 

 .[13] فرصت طلب هسيند
       .خصوصیا  مدیریت: این ساازمان یاک رهبار اسات

مدیریت به دنبال ایجاد شرایط مطلوبی براي نابود کردن 
هسايند.   ناوآوري ها بسیار بادنبال  رقباست. این سازمان

 هاي بلند ماد  هسايند  ها بدنبال خلق تصمیم گیريآن
[13]. 

 بار  نیز شرکت هر راهبرد نوع که کندمی بیان [7] اوکبارا

 که هاییشرکت و گياردمی تاثیر شرکت آن صادرا  توسعه
 توساعه  باه  بیشاير  هسايند  پیشاگام  محاوري  راهبرد داراي

همچناین  پردازناد.  مای  جهانی بازارهاي به ورود و صادرا 

هااي پیشاگام   راهبارد هایی موفق هسيند که بیشير از شرکت
این بااا توجااه بااه خصوصاایا  و کننااد. بنااابراساايفاده ماای

تاوان بیاان کارد کاه     هاي این دو نوع اسيزاتژي مای ویژگی
هایی که به دنبال افازایش عملكارد نوآوراناه خاود     سازمان

رو و نوآوراناه اسايفاده   پایش  راهبردباشند، بهير است از می
ی تحت عناوان  تحقیق [13] یعل ونسی و ودوهاسشام کنند.

ي صاادرا  بار عملكارد    ساعه ي توتاثیر تعدیلگري برناماه 
آنهاا نشاان داد کاه     تحقیاق هاي انجام دادند. یافيه صادراتی

اسيراتزي محوري بر عملكرد سازمان و عملكارد نوآوراناه   
همچناین سالطانی و   شرکت تاثیر مثبت و معنی داري دارد. 

 فرهناگ  ریتااث  یبررسا ی باا عناوان   تحقیق [19] نویمی پور
 یاثربخش بر يفناور در رينوآو و یسازمان راهبرد ،یسازمان

انجاام   يمشاير  باا  ارتباا   تیریمد یكیالكيرون يهاسيمیس
ساازمان بار    راهبرد دهدنشان می تحقیقنيایج این  دادند که
گيارد و از این طریاق بار   فناورانه سازمان تاثیر می نوآوري

براسااس   عملكرد سازمان تااثیر مثبات و معنای داري دارد.   
 شود:یشنهاد داده میهاي فوق فرضیه زیر پبحث

محوري صادراتی بر عملكرد نوآوراناه ساازمان    راهبرد
 تاثیر مثبت و معناداري دارد.

 یادگیر  محور 

 فردیک که هنگامی میالدي 1911 سال در بار اولین براي

 باراي  را کارکناان  دیگار  باه  انيقال یاادگیري  موضوع تیلور

 ادگیريمفهوم یا  کرد، مطرح سازمان بهبود و کارایی افزایش

 تقویات  معنااي  باه  گارفين  یاد .[21] گرفت شكل سازمانی

 در طای  اماور  پیگیري از که است ايتجربه کمک به توانایی

یاادگیري  آیاد.  مای  دسات  به واقعی زندگی مسیر در و زمان
ریازي را  سازمانی، فعالیيی مدیریيی است که کنيرل و برنامه

تضمین  راهبرديدر داخل سازمان با هدف دسيیابی اهداف 
یق درونای ساازي داناش انجاام     و این کار را از طر دکنمی
کند که یادگیري سازمانی به سازمان کمک می .[21] دهدمی

به طور مداوم خاود را باا تیییارا  محیطای وفاق دهاد و       
 .[22] عملكرد خود را از طریق ایجااد تحاول بهباود دهاد    

جست و جاو باراي   ادگیري سازمانی شامل اجزاي کلیدي ی
عااا ، ادغااام، توسااعه و ایجاااد دانااش جدیااد، بااراي  اطال

 را ایان فرایناد  . [26] محصوز ، فرایندها و خدما  است
ي اکيسااب، توزیاع، تفسایر و در    که شاامل چهاار مرحلاه   

یااادگیري  ،)حافظه سااازمانی( اسااتسااازينهایاات یخیااره
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 .  [24] نامندسازمانی می
 کارکناان  هااي مهار  و تجربیا  از دانش :دانش ایجاد 

 کاردن  مشاخ   باا  افاراد  توساط  دانش. شودمی ناشی
 خلاق  علام،  توساعه  یاا  کارهاا  انجاام  جدیاد  هايشیوه
 وجاود  سازمانی در دانش چنانچه اوقا  گاهی .شودمی

 هما  . شاود می سازمان وارد بیرونی دانش باشد نداشيه
 ساازمانی،  هااي فعالیت و عملكردها قالب در هاسازمان
   .[25] کنندمی هاسيفاد آن از و خلق را دانش

 اشاولیاه  شكل به باید شده ایجاد که دانشی :دانش ثبت 
 از بساایاري. شااود یخیااره اطالعاااتی هااايپایگاااه در

 و ضاابط جهاات منااابع، مخيلااف انااواع از هاااسااازمان
 .[25] کندمی اسيفاده دانش نگهداري

 گیرد قرار ییهاهزمین در باید جدید دانش :دانش پازیش 
 ضمنی دانش یا بشر هايبینش که جایی شود، عملی که

   .[23] گردد اصالح صریح دانش با همراه و شود ضبط

  در کساای هار  دسايرس  در بایااد داناش  :داناش  انيشاار 
 ،دارد نیااز  که مكانی و زمان هر در تا گیرد قرار سازمان

 مانناد  جدیاد  هايفناوري .دهد قرار اسيفاده مورد را آن
 هاا فنااوري  دیگار  و اینيرانت اینيرنت، گروهی، کارهاي

 داناش،  انيشاار  از هادف . کندمی کمک دانش انيشار به
 نهایات  در و کارهاا  انجام در هاسازمان توانایی افزایش
 .[23] باشدمی آنها ارزش بازبردن

 و ي علاوم جدیاد  توساعه  ادگیري محوري باه فرایناد  ی
 سازمان و تجربیا  مشير  مردم با هاي ناشی شده ازنشبی
یاادگیري محاوري باه     .[27] بالقوه اشاره دارد هايرفيار اثر

هاي جدیدي کاه  بینش وسیع به عنوان توسعه دانش یا طور
 دارد، عقایاد  و هاا طریق ارزش از اي روي رفيارهابالقوه اثر

ي توساعه  همچناین یاادگیري محاوري باا     شود.تعریف می
برتاون و   .[23] باشاد ساازمان مارتبط مای    در دانش جدید

یادگیري ساازمانی عقیاده دارناد کاه      يینهدر زم 1همكاران
ورانااه و نوآیااادگیري محااوري تاااثیر زیااادي باار عملكاارد 

یاودونااگ و  .[23] هااا داردهمچنااین موفقیاات سااازمان  
ی با عنوان یادگیري سازمانی، انعطااف  تحقیق [29] همكاران
و مدل کسب و کار نواورانه انجاانم دادناد. نياایج     راهبردي

هایی که به دنبال کسب که سازمان دهدنشان می تحقیقاین 
هسيند بایاد از مادل عملكارد نواوراناه      نوآوريتوانایی در 
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هاا بایاد یاادگیري    اسيفاده کنند بدین منظاور ایان ساازمان   
خود را بهباود دهناد. فرنانادز     راهبرديسازمانی و انعطاف 

و  کاارآفرینی ی با عنوان گرایش به تحقیق [61] مزا و الگري
عل و انفعاز  باین یاادگیري ساازمانی و    میزان صادرا ، ف

نشاان داد   تحقیقسازمانی انجام دادند که نيایج این  نوآوري
هاي صادر کنناده منجار باه    در شرکت کارآفرینیگرایش به 

ساازمانی   نوآوريبهبود یادگیري سازمانی و در نيیجه بهبود 
 راهبارد شود. همچنین ارتبا  مشخصی بین یاادگیري و  می

ن ی با عنوان ارتبا  بای تحقیق [61] هو دارد. سازمانی وجود
وراناه تكنولاوژي از   هاي کساب و کاار و عملكارد نوآ   مدل

روي ساازمانی انجاام داد. نياایج ایان     یري و نوآطریق یادگ
هااي کساب و کاار از طریاق     دهد که مدلنشان می تحقیق

یادگیري سازمانی بر عملكرد نوآورانه تكنولوژیک ساازمان  
کاه  دهد نشان می تحقیقهمچنین یافيه این  گيارند.تاثیر می

ورانه تكنولوژیک ساازمان  یادگیري سازمانی بر عملكرد نوآ
ی تحقیقا  [62] همچنین زارعی و همكااران . گياردتاثیر می

 در سازمانی یادگیري و سازمانی هوش نقش با عنوان بررسی

ساازمانی انجاام    ناوآوري  و داناش  بین مدیریت رابطه تبیین
 سازمانی هوش معنادار و مسيقیم تأثیر تحقیقین دادند. در ا

 تاأثیر  .شاد  تأییاد  ساازمانی  یادگیري و سازمانی نوآوري بر

 و ساازمانی  هاوش  بار  داناش  مادیریت  معناادار  و مسايقیم 
 کاه  شاد  مشاخ   همچنین. شد تأیید نیز سازمانی نوآوري

تااثیر   سازمانی راهبرد دانش و یادگیري سازمانی بر مدیریت
ی را تحاات تحقیقا  [14]ورزنای و همكااران  دا. گيارناد مای 

عنوان ارایاه مادلی باراي بررسای میازان تااثیرا  قابلیات        
 تحقیاق اند و نياایج  انجام داده نوآوريیادگیري محوري بر 

آنها حاکی از این بود که یاادگیري ساازمانی اثار مثبيای بار      
و  هاناگ گاردد.  مای  نوآوريدارد و باعث افزایش  نوآوري
ی باه بررسای تااثیر یاادگیري     تحقیقا ر نیز د [16]2همكاران

محوري بر عملكرد نوآورانه شرکت پرداخيند که نيایج ایان  
نشان داد یاادگیري محاوري داراي اثارا  مثبات و      تحقیق

یادگیري ساازمانی   همچنینسازمان دارد راهبردمسيقیمی بر 
هااي داناش جدیاد، عملكارد ساازمانی را      با توسعه قابلیت

هااي فاوق فرضایه زیار     حاث براسااس ب  دهاد. افزایش می
 شود:پیشنهاد داده می

محاوري صاادراتی تااثیر     راهبارد یادگیري محوري بار  
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 مثبت و معناداري دارد.

 ها  اطالعاتی و ارتباطیفناور استفاده از 

میااازان اسااايفاده از فنااااوري اطالعاااا  و منظاااور از 
میزان اسيفاده از تجار  الكيرونیاک و همینطاور    ،ارتباطا 

باشاد.  هاي اطالعاتی در سازمان میسیسيمده از میزان اسيفا
 هاي ارتباطی و اطالعاتی اینيرنيی، معموز اسيفاده از فناوري

 فناوري رشیپي. [66] به کسب وکار الكيرونیكی اشاره دارد
 کساب  هاشرکت که یروش بر یكیالكيرون هايکار و کسب

 که ییهاشرکت .گياردیم ریتاث ،کنندیم اداره را خود کار و
 شاان رقابات  ساطح  کنندیم اسيفاده فناوري نیا از شد  به

 خواهناد  شيریب ییکارا با ارزش رهیزنج و کندیم دایپ بهبود
 خادمت  یبخشا  اثار  نیهمچنا  دیا جد يهاا فناوري .داشت
مناافع  . [64] دهاد یما  شیافازا  زیا ن را انیمشاير  باه  یرسان

الكيرونیكی براي زنجیره تاامین   هايحاصل از کسب و کار
تار، بهباود   تار، هزیناه کام   ریت شامل پاسخگویی سریعمدی

ناش و اطالعاا ، بهباود    ارتبا  دورنی و بیرونی، انيقاال دا 
هش ساارمایه، بهبااود  سااازمانی، کااا  نااوآوريخالقیاات و 

ها و انجاام دادن  وري، اسيانداردسازي رویهاثربخشی و بهره
، عاالوه بار ایان    باشد.می کارهاي عملیاتی به بهيرین شكل

کسااب وکارهاااي الكيرونیكاای ارایااه کااه  یگااريمنفعاات د
کارهااي ساازمان از طریاق مكاانیزم      آن است که دهند،می
 .[65] شونديرونیكی بصور  اتوماتیک انجام میالك

هاایی کاه باه    نشان دادند شرکت [63] و لیدنر 1جارونپا
ده هاي اطالعاتی و ارتبااطی اسايفا  فناوريمیزان بیشيري از 

ير و همینطور عملكارد بهياري در   بیشتوان رقابيی  ،کنندمی
 .ها دارندهاي جدید، نسبت بقیه شرکتو خلق ایده نوآوري

 یبررسا  عنوانی با عنوان تحقیق [67] همكاران و سزینیپناو
 عملكاارد باارهاااي اطالعاااتی و ارتباااطی تكنولااوژي ریتاااث

کاه نياایج ایان     انجام دادند کننده صادر يهابنگاه یصاردات
 بار هااي اطالعااتی و ارتبااطی    كنولاوژي تنشان داد  تحقیق
تااثیر   کنناده  صاادر  يهاا بنگااه  یصاردات عملكرد و راهبرد

 [63] مثبت و معناداري دارد. همچناین هویادا و همكااران   
 و اثاربخش  ساازمانی  ارتباطاا   نقشی تحت عنوان تحقیق
انجاام   ساازمانی  نوآوري بهبود و توسعه در سازمانی اعيماد

نیازمناد   ناوآوري ش نشاان داد کاه   دادند. نيایج ایان پازوه  
تالش دسيه جمعی کلیه افاراد و واحادهاي درون ساازمان    
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هاااي اساات. و زمااانی کااه یااک سااازمان داراي تكنولااوژي
توانناد باه   اطالعاتی و ارتباطی مناسب باشاد، کارکناان مای   

راحيی بایكدیگر ارتبا  برقرار کنند و اطالعا  ماورد نیااز   
وراناه ساازمان   آلكارد نو را بدست آورند کاه در نيیجاه عم  

در  [69] 2راویچاان دران و همكااران   .کناد بهبود پیادا مای  
فان آوري   هااي زیرساخت که ی به این نيیجه رسیدندتحقیق

هااي  ناوآوري  توانایی است ممكن سازمان یک در اطالعا 
ایجااد   در آن ساازمان  وکار کسب فرایندهاي در اسيراتژیک

در  محدودیت است نممك دیگر سازمان در در حالیكه کنند،
هاي فاوق فرضایه زیار    براساس بحث نمایند. ایجاد نوآوري

 شود:پیشنهاد داده می
 راهبارد هاي اطالعاتی و ارتبااطی بار   اسيفاده از فناوري

 محوري صادراتی تاثیر مثبت و معناداري دارد.

 راهبرد  پذیر فان:لا

 اغلاب در ادبیاا  باه عناوان     راهباردي  پيیريانعطاف 
هاي شرکت براي شود. تواناییها بیان میها و قابلیتتوانایی
 ،ا  محیطای را دهی و هماهنگ شدن به موقع با تیییرپاسخ

هااي  تواناایی همچناین،  . [41]گویناد مای  راهبرديانعطاف 
هاي اقيصاادي و سیاسای باراي    سازمان در مدیریت ریسک

هاي محیطای و مقابلاه باا تهدیادا      اسيفاده بهير از فرصت
 .[41] گویناادماای راهباارديمحاایط را انعطاااف  در موجااود
دهاد تاا باه    به سازمان این اجاازه را مای   راهبرديانعطاف 

هاي موجود در بازار اسايفاده کناد.   بهيرین شكل از فرصت
هرچه یک سازمان ارتباا  بیشايري باا عرضاه کننادگان و      

هر چه محصول  خود داشيه باشد و همچنین تامین کنندگان
و ارتبا  بیشيري باا شارکاي تجااري    جدیدتري تولید کند 
داراي  ، در ایاان صااور  سااازمان   خااود داشاايه باشااد   

بناااابراین  .بیشااايري اسااات راهباااردي پااايیريانعطااااف
به خودي خاود منجار باه تساهیل      راهبرديپيیري انعطاف

ره تااامین و در زنجیاا کااارایی سااازمان و افاازایش عملكاارد
ازي ب پيیريانعطاف مچنینهشود. عملكرد کلی سازمان می

کند تا به سارعت نسابت باه    ها کمک میسازمان به شرکت
بنااابراین افاازایش در  . رقبااا پاسااخ دهااد  راهبااردتیییاار 

اطالعاااتی تاااثیر زیااادي باار     فناااوريسااازي یكپارچااه
باراي  . [42] گايارد ساازمان مای   راهباردي پايیري  انعطاف

وجاود دارد کاه    راهبردچهار  ،پيیريبدست آوردن انعطاف

                                                           
2 Ravichandran et al. 
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. باشاد هجاومی مای   راهبارد تادافعی و دو   راهبردشامل دو 
)مثل در دسات گارفين   دسيیهاي هجومی شامل پیشمانور

باشاد.  هاا( مای  )مثل شناسایی فرصات کيشافابيكارا ( و ا
)مثل اسايفاده  محافظه کاراناه  راهبرداعی شامل مانورهاي دف

و  )مثل تعمیاارهاااي اصااالحیراهبااردهااا( و بیمااه از انااواع
کاادوگون و  . [46] باشاد ده( میبازسازي خسارا  ایجاد ش

ک در پيیري اسيراتند که انعطافکنبیان می [44] 1همكاران
 باشد که عبارتناد از: بعد میسه  هاي صادارتی شاملشرکت

  گیري صادراتی،انعطاف در تصمیم -2  تجربه صادراتی، -1
 .پيیري هماهنگی صادراتیانعطاف -6

 تباا  باین   ی تحات عناوان ار  تحقیقدر  [6] 2وي و لین
 و يریپاي انعطااف  يزیربرنامه ،یرسم راهبردي يزیربرنامه

پايیري  کنند که انعطااف بیان می شرکت عملكرد اب نوآوري
سازمان ارتبا  نزدیكی با یكدیگر دارند و  راهبردسازمان و 
شاوند. از طارف دیگاري    ساازمانی مای   ناوآوري منجر باه  
ساازمان و   پايیري سازمانی، در ارتبا  بین انعطاف نوآوري
گري دارد. سازمان با عملكرد سازمانی، نقش میانجی راهبرد

ی تحات عناوان اهمیات    تحقیقا  [45] کامساکا و همكااران 
سازمانی انجام  نوآوريدر کسب دانش و  راهبرديانعطاف 

بار   راهباردي مشخ  شد انعطاف  تحقیقدادند که در این 
خلااق و کسااب دانااش و همچنااین باار عملكاارد نوآورانااه  

ها تاثیر مثبت و معنااداري دارد. همچناین اصاانلو و    نسازما
طراحاای ماادل عملكاارد ی بااا عنااوان تحقیقاا [43] خاادامی

نوآورانه ساازمان مبينای بار یاادگیري ساازمانی و انعطااف       
آنهاا نشاان داد    تحقیقنيایج انجام دادند.  پيیري اسيراتژیک

عملكارد  سازمانی و  راهبردبر  پيیري اسيراتژیکانعطاف که
هااي  براسااس بحاث   .اردتاثیر مثبت و معناداري دانه نوآور

 شود:فوق فرضیه زیر پیشنهاد داده می
محاوري صاادراتی    راهبارد بر  راهبردي پيیريانعطاف

 تاثیر مثبت و معناداري دارد.
 
 

 تحقی مدل مفهومی  توس: 

عوامال درون   به دنبال بررسی و تبیین تااثیر  تحقیقاین 
، راهبااردي پاايیريعطااافسااازمانی )یااادگیري محااوري، ان

                                                           
1 Cadogan et al. 
2 Wei & Liu 

و  صادراتی محوري راهبرداطالعاتی و ارتباطی( بر  فناوري
هااي  بر عملكرد نوآورانه شارکت  صادراتی محوري راهبرد

بار   تحقیقمدل مفهومی باشد. صادر کننده اسيان بوشهر می
تدوین شده است. باا مشاخ     تحقیقهاي این فرضیهپایه 

رقاراري ارتباا    و ب تحقیاق شدن ميییرهاي اساسی موضوع 
، مادل و  ها()فرضیهبین آنها از طریق پشيوانه پیشینه تجربی

 مادل  تادوین گردیاد. در   تحقیاق چارچوب مفهاومی ایان   
ميییرهااي  هااي  هاا و شااخ   مولفاه  ،تحقیق این مفهومی

  فناوري [25]سوچون و همكاران مدل از یادگیري محوري
  [67]پناوینیساز و همكااران   اطالعا  و ارتباطا  از مادل 

  [44]کادوگاان و همكااران  از مدل  راهبرديپيیري انعطاف
شامساودوها و یاونس    از مادل  صاادراتی  محاوري  راهبرد
و  یاوان هاناگ   یاو و عملكارد نوآوراناه از مادل     [13]علی

 ایان  مفهاومی  چاارچوب گرفيه شده اسات.   [16]همكاران
 .است شده آمده (1در شكل شماره) تحقیق

 روش شناسی تحقی 

ز نظار هادف کااربردي و از نظار ماهیات      ا تحقیقاین 
پیمایشاای و از نااوع   -هااا و روش اجاارا، توصاایفی  داده

را مادیران و   تحقیاق همبسيگی است. جامعاه آمااري ایان    
هاي صادراتی شهرسيان بوشاهر تشاكیل   کارشناسان شرکت

 و تجاار   ساازمان  از شده دریافت آمار اساس دهند. برمی
 فعال صادراتی شرکت 61 تعداد بوشهر، شهرسيان بازرگانی

، تحقیاق هااي  ابزار گردآوري داده دارند. وجود شهر این در
به صاور    تحقیقپرسشنامه  251باشد. تعداد پرسشنامه می

 ایان  مادیران و کارشناساان هماه    بین درمراجعه حضوري 
پرسشاانامه  246و تعااداد   کااه گردیااد پخااش هاااشاارکت

كمیال  پرسشنامه به علت ناق  ت 19آوري شد. تعداد جمع
براي  پرسشنامه 224شدن کنار گياشيه شدند و نهایيا  تعداد 

هااا مااورد اساايفاده قاارار گرفاات. از  تجزیااه و تحلیاال داده
از ناوع ساطح    تحقیاق ميییرهااي   تحقیاق آنجائیكه در این 

 میاانگین  شارکت  هار  هااي داده از باشاند، لايا  سازمانی می
 پرسشانامه  61بار روي  هاا داده وتحلیال  تجزیه و شد گرفيه

 .گرفت انجام شرکت هر براي شده گرفيه میانگین
 
 



 

 

 22ل بیست و پنجم/ دوره جديد/ شماره / سا31 تابستان و بهارفصلنامه راهبردهاي بازرگاني/ دانشگاه شاهد/  دو 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 25rd Year/ No.11 Spring & Summer 2018 

 

 
             

                        

                      

                                     

 
 

 تحقیقمدل مفهومی  .1شکل 
 
 

از سه قسمت تشكیل شده اسات   تحقیقپرسشنامه این 
کااه عبارتنااد از بخااش مقدمااه، بخااش ساا واز  جمعیاات 

. تحقیقشناخيی و بخش س واز  سنجش ميییرهاي اصلی 
از  گویاه  61، تعاداد  تحقیاق ي اصلی براي سنجش ميییرها

هاا و تحقیقاا  محققاان دیگار در     طریق تلفیق پرسشانامه 
، طراحی گردیاد. مقیااس سانجش    تحقیقارتبا  با موضوع 

)از کاامال   طیف پانج گزیناه لیكار     تحقیقر این ميفیرها د
اطالعاا    (1شاماره)  موافقم تا کامال  مخالفم( است. جدول
پرسشانامه را   هايویهگززم در خصوص چگونگی طراحی 

 ارائه می دهد. 
از روي  تحقیااقکااه پرسشاانامه ایاان بااا توجااه بااه ایاان

ها و تحقیقاا  محققاین دیگار طراحای گردیاده      پرسشنامه
است و روایی آن قبال  سنجیده شاده اسات، لايا مای تاوان      

از روایای ززم برخاوردار مای     تحقیاق گفت که پرسشانامه  
از  مجاددا   تحقیاق امه پرسشن رواییولی با وجود این،  باشد

مورد دو روش روش روایی محيواي صوري و روایی سازه 
باراي سانجش روایای محياواي      بررسی قرار گرفيه گرفت.

طراحی شده در اخيیار تعدادي از اساتید  صوري، پرسشنامه
و صاحبنظران حوزه مدیریت و همچنین تعدادي از مدیران 

بوشاهر   هاي صادراتی شهرسايان شاهر  و کارشناسان شرکت
قرار داده شد و از آنها خواسيه شد تا در خصاوص روایای   

آوري نظارا  و  پرسشنامه اظهار نظار کنناد. پاس از جماع    
هاي آنها، تیییرا  ززم در پرسشانامه طراحای شاده    دیدگاه

براي سانجش روایای ساازه ميییرهااي     انجام شد. همچنین 

( AVE)1از شاخ  میانگین واریانس اسيخراج شده تحقیق
 اده گردید.اسيف

باشد، بیانگر آن اسات کاه   5/1حداقل برابر با AVE اگر
از روایی همگاراي مناسابی برخوردارناد.     تحقیقي هاميییر

به این معنی که یک ميییر پنهان قادر است بیش از نیمای از  
ي)ميییرهاي آشكار( خاود را باه طاور    هاشاخ واریانس 

تحقیاق   . با توجه به این که در این[47]ميوسط توضیح دهد
( باراي  AVE)میاانگین واریاانس اسايخراج شاده     شاخ 

است، ليا روایی همگراي 5/1تمامی ميییرهاي تحقیق بازي 
پرسشنامه  ییبراي سنجش پایا. شودیمي مدل تأیید هاميییر

ضریب پایاایی  و آلفاي کرونباخ  دو روش ضریباز  تحقیق
( و CRضاریب پایاایی ترکیبای)   اسيفاده شد. ( CR)2ترکیبی
یب آلفاااي کرونباااخ، پایااایی اباازار اناادازه گیااري را   ضاار
دهاد،  ( نشاان مای  2همانگونه که جدول شماره)سنجند. می

 تحقیاق براي تمامی ميییرهاي  ضریب آلفاي کرونباخ مقدار
و  اسات  %35بازتر و براي کل پرسشنامه نیز برابر با  7/1از 

براي تمامی ميییرهااي  ( CRضریب پایایی ترکیبی)همچنین 
پایاایی   توان گفت کهمی بنابراین. است 7/1بیشير از  قتحقی

-درحد قابل پيیرش مای  (پرسشنامهها)ابزار گردآوري داده

 ي روایی و پایاایی هاشاخ (، نيایج 2)جدول شماره. دباش
 .دهدیمرا نشان  پرسشنامه

 

                                                           
1 Average Variance Extracted 
2 Composite Reliability 
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 ها )پرسشنامه(دادهنتایج پایایی ابزار گردآوری ها و استخراج گویهو منابع  تحقیقمتغیرهای  .2جدول 

 متغیرها  فرعی متغیر ها  اصلی
ت:داد 
 هاگوی 

منبع 
استخراج 
 هاگوی 

میانگین 
واریانس 

استخراج شده 
(AVE) 

ضریب 
پایایی 
 ترکیبی

(CR) 

ضریب 
آلفای 
 کرونباخ

 صادراتی محوري راهبرد
 کنشی راهبرد
 پیشگام راهبرد

5 [27]  36/1 91/1 35/1 

 یادگیري محوري

 اکيساب دانش

 دانش ثبت

 دانش پازیش

 دانش انيشار

3 [16]  51/1 37/1 36/1 

 فناوري اطالعا  و ارتباطا 
 ارتباطا  درونی و بیرونی

 هاي مرکز توزیعفناوري
5 [42]  54/1 35/1 31/1 

 راهبرديپيیري انعطاف
 انعطاف در تصمیم گیري

 انعطاف در هماهنگی
7 [25]  51/1 31/1 71/1 

 ورانهعملكرد نوآ
 در محصول ينوآور

 در فرایند نوآوري
3 [65]  57/1 33/1 34/1 

 33/1 - - - 61 - کل پرسشنامه

 (GOF)سطح معناداري مدل 
 

0/63=GOF=√average(Communality)*R^2 
0/63  =GOF=√ (0/55)*0/74 

 
 

 شناختی پاسخگویانهای جمعیت: ویژگی3جدول 
 درصد فراوانی سلوح متغیر

 جنسیت
 مرد
 زن

3/74 
2/25 

 تحصیال 

 دیپلم
 فوق دیپلم
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد و بازتر

15 
21 
45 
21 

 نوع فعالیت شرکت
 صنعيی

 کشاورزي
 سایر

36 
14 
6 

 هاصادراتی شرکت راهبرد
 کنشی راهبرد
 پیشگام راهبرد

31 
69 

 
 روش از تحقیاق  یمفهاوم  مدل و هاهیفرض آزمون يبرا
 عااا مرب حااداقل روش)يساااخيار معااادز  يساااز ماادل

 شده اسيفاده 1اس ال یپ اسمار  افزار نرم کمک به( جزئی
علت اسيفاده از نارم افازار اسامار  پای ال اس آن     . است

                                                           
1 Smart PLS 
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پایین است و باا   تحقیقبوده است که تعداد نمونه هاي این 

د نموناه آمااري   نرم افزارهاي لیزرل و آموس کاه باه تعادا   
را ماورد   تحقیاق توان مادل مفهاومی   حساسیت دارند، نمی

  آزمون قرار داد.

 تحقی   هایافت 

 تحقی ها  جم:یت شناختی تحلیل توصیفی متغیر

از آماار توصایفی جهات     تحقیاق هاي براي تحلیل داده
 تحلیل ميییرهاي جمعیات شاناخيی اسايفاده شاد. جادول     

 تحقیاق ميییرهااي جمعیات شاناخيی     مربو  به (6)شماره
 61از  پرسشاانامه 224باشااد کااه از طریااق گااردآوري ماای

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفيه است. شرکت
 گاردد، مای ( مشااهده  6)شاماره  همانطور که در جدول

 هسايند.  (درصاد  3/74)مرد بیشيرین تعداد پاسخ دهندگان 
 پاسااخگویان داراي ماادر  لیسااانس بیشاايرین  همچنااین

 و باازتر  فاوق لیساانس   آنهاا نیاز   درصد 21 و (درصد45)
هاي صادراتی نیاز به فعالیت این بیانگر آن است که اند.بوده

هااي  دانش تخصصی دارد. همچنین بیشيرین تعداد شارکت 
درصد(در زمینه صنعيی  36فعال صادراتی شهرسيان بوشهر)

( 4)هااي جادول شاماره   دادهباشاند.  مشیول به فعالیت مای 
انحااراف معیااار، ضاارایب چااولكی و کشاایدگی   ،میااانگین

 .دهدان مینشرا  تحقیقبه ميییرهاي  مربو هاي داده
 ،دهاد نشان می( 4)داده هاي جدول شمارههمانگونه که 

 و فناوري اطالعاتی و ارتباطاتیبیشيرین میانگین مربو  به 
همچناین   باشاد. مای  عملكرد نوآورانهکميرین آن مربو  به 

و  راهبرديپيیري انعطافبیشيرین انحراف معیار مربو  به 
العاااتی و فناااوري اطکمياارین انحااراف معیااار مربااو  بااه 

هااي کشاایدگی و  همچناین شاااخ   باشااد.مای  ارتباطااتی 
داراي  تحقیاق هااي  دهناد کاه داده  چولگی نیاز نشاان مای   

هاي چاولگی و  باشند. زیرا چنانچه شاخ توزیع نرمال می
هااي  +( باشند در اینصاور  داده 2و  -2کشیدگی در بازه )

 .[47]باشندجمع آوري شده از توزیع نرمال برخوردار می

 تحقی  یمفهوم مدل مونآز

 يسااز مدل روش از تحقیق يهاهیفرض و یمفهوم مدل
 اس، ال یپا  اسمار  افزار نرم کمک به يساخيار معادز 

 دو باه  قیا تحق يرهاا یميی هیا کل. گرفيناد  قارار  آزمون مورد
 ميییرهاي. شوندیم لیتبد آشكار و پنهان يرهایميی يدسيه

 باه  مسايقیم  ياگوناه  باه  شاده  مشاهده یا( لیمسيط)آشكار
 کااه حااالی در شااود،یماا گیااري اناادازه گاارتحقیق وساایله

 ياگوناه  باه  نشاده  مشااهده  یاا ( یضا یب)مكناون  ميییرهاي
 یاا  رواباط  اسااس  بار  بلكه شوند،ینم گیري اندازه مسيقیم
 اساينبا   شاده  يریا گ انادازه  ميییرهاي بین يهایهمبسيگ

 يهاا ساازه  یكساري  بیاانگر  مكناون  ميییرهااي . شاوند یم
 طریق از و نیسيند مشاهده قابل ما یمسيق که هسيند كیت وری

 مشااااهده و سااااخيه شاااده مشااااهده ميییرهااااي ساااایر
 حالات  در را تحقیاق  مادل ( 2شماره) نمودار. [47]شوندیم

 .دهدیم نشان اسياندارد ریمس بیضرا نیتخم
. باشاند یما ضاریب تعیاین    اعداد داخل بیضی شاخ 

درصد از واریاانس   چند کندیم( بررسی R2ضریب تعیین )
. شاود یمیک ميییر وابسيه توسط ميییر)هاي( مسيقل تبیین 

بنابراین طبیعی است کاه ایان مقادار باراي ميییار مسايقل       
مقداري برابر صفر و براي ميییر وابسيه مقدار بیشير از صفر 

ميییرهااي   ریتأثباشد. هر چه این میزان بیشير باشد، ضریب 
بناابراین مای تاوان     [.47]باشاد یما مسيقل بر وابسيه بیشير 

گفت که سه ميییر یادگیري محوري، فنااوري اطالعااتی و   
اند روي هم رفيه توانسيه راهبردي پيیريارتباطی و انعطاف

محوري صاادراتی را تبیاین    راهبرداز واریانس ميییر  34/1
 کنند.

 
 تحقیقاطالعات توصیفی متغیرهای  .4جدول 

 چوهگی کشیدگی انحراف م:یار میانگین متغیر

 -169/1 -394/1 35/1 41/6 یادگیري محوري

 -254/1 264/1 75/1 31/6 فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی

 456/1 -435/1 97/1 52/6 راهبردي پيیريانعطاف

 -532/1 -351/1 77/1 41/6 صادراتی محوري راهبرد

 169/1 375/1 79/1 91/2 ورانهعملكرد نوآ
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 هشد استاندارد بیضرا ریمقاد همراه به یساختار و رییگ اندازه مدل دی،ییتأ یملعا لیتحل .2 نمودار

 
یااادگیري محااوري، فناااوري اطالعاااتی و   همچنااین 

 و اسايراتزي محااوري  راهبااردي پايیري ارتبااطی، انعطاااف 
درصد از واریانس  33/1اند صادراتی روي هم رفيه توانسيه

 ورانه را تبیین کنند.ميییر عملكرد نوآ
را در حالات   تحقیاق ميفااو    مادل ( 6شماره ) دارنمو

ایان   .دهدینشان م( |t-value|) قدر مطلق ضرایب معناداري
مدل در واقع تمامی معادز  اندازه گیري)بارهااي عااملی(   
و معادز  ساخياري)ضرایب مسیر( را با اسايفاده از آمااره   

T يمقدار آمااره  اگر طبق این مدل. کندیم، آزمونT   باراي
ضریب مسیر و بار عااملی در   شود، 93/1رها بزرگير از مسی

 Tي اگر مقدار آمااره و  باشدیمعنادار م %95سطح اطمینان 
ی بار عاملباشد، در نيیجه  93/1براي مسیرها کمير از مقدار 

 يمقدار آمااره  نیست. همچنین اگرمعنادار  یا ضریب مسیر،
t باار   گردد در این صور  ضاریب مسایر و   53/2 از شيریب

 .  باشدیمعنادار م %99عاملی در سطح اطمینان 
تارین مراحال در   هاي برازش مدل یكی از مهمشاخ 
هاا  سازي معادز  ساخياري است. این شاخ تحلیل مدل

براي پاسخ بدین پرسش است که آیا مادل بازنماایی شاده    
باه  کناد   را تأییاد مای   تحقیاق ها، مدل مفهومی توسط داده

گیري و سازگاري درونای  مدل اندازه منظور بررسی برازش
باید باه ضارایبی چاون ضاریب آلفااي       ،هاي سنجشگویه

کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس اسايخراج شاده   
( ارائاه  2هاي مربوطه در جدول شاماره) که داده توجه نمود
 شده است.

 

 
 (t-value)ضرایب معناداری  مقادیر اههمر به اندازه گیری و ساختاری مدل تأییدی، عاملی تحلیل .3نمودار 
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 تحقیقهای اصلی آزمون فرضیه .5جدول

 تحقی   ها  فرضی
ضریب مسیر 
 استاندارد

محاسب   Tمقدار 
 شده

P-value 
آزمون نتیج  

 فرضی 

محاوري صاادراتی تااثیر مثبات و      راهبارد یادگیري محوري بار  
 معناداري دارد.

 پيیرش <11/1 33/4 456/1

محاوري   راهبارد هاي اطالعاتی و ارتباطی بار  رياسيفاده از فناو
 صادراتی تاثیر مثبت و معناداري دارد.

 پيیرش <11/1 15/6 611/1

محوري صادراتی تاثیر مثبت و  راهبردبر  راهبردي پيیريانعطاف
 معناداري دارد.

 پيیرش <11/1 17/5 226/1

 محوري صادراتی بر عملكرد نوآورانه سازمان تاثیر مثبات  راهبرد
 و معناداري دارد.

 پيیرش <11/1 34/25 327/1

 
 

شاخصی که به منظور ارزیابی کلی مادل سااخياري در   
 1GOF شااخ   شود نرم افزار پی ال اس از آن اسيفاده می

ر از ميوساط  است. ایان شااخ  باا گارفين ریشاه مجايو      
هاي مربو  به سازه 2Rها و ميوسط اشيرا  براي همه سازه

  2Rود. بر مبناي اندازه مشخ  شده از شدرونزا محاسبه می

باراي میازان اشايرا ،     5/1و با اسايفاده از ارزش حاداقلی   
قابل قبول اسات   25/1با توجه به نمونه، مقدار  GOFمعیار 

-مادل مای  بیاانگر بارازش قاوي     63/1و مقاادیر باازتر از   

، تحقیاق باراي مادل   GOF مقدار محاسبه شاده  . [47]باشد
 بسیار بازي مدل دزلت دارد.است که بر برازش  36/1

و  هاي تحلیل عاملی تاییادي حال پس از اسيخراج داده
توان می، ضرایب مسیر از مدل معادز  ساخياري اجرا شده

 باه دسات  . طبق نيایج پرداخت تحقیقهاي به آزمون فرضیه
آمده از ضرایب مسیر اسياندارد و ضرایب معناداري یا آماره 

Tتاااوان گفااات کاااه ، مااای(6و2 شاااماره هااااي)نماااودار
و  فناوري اطالعاتی و ارتباطی)یادگیري محوري، هايميییر

 53/2بزرکيار از   Tبا داشين آماره ( راهبردي پيیريانعطاف
تااثیر   صاادراتی  محوري راهبردبر  %99سطح اطمینان در و 

 محاوري  راهبارد د. همچناین ميییار   نمثبت و معناداري دار
در ساطح   و 34/25از بزرکيار   Tصادراتی با داشاين آمااره   

معنااداري   و تااثیر مثبات  ورانه بر عملكرد نوآ %99اطمینان 
را باا   تحقیقهاي ( نيایج آزمون فرضیه5جدول شمار) دارد.

 دهد.( نشان می6و2توجه به نيایج نمودارهاي شماره)

                                                           
1 Goodness of Fit 

 و پیشنهادها نتیج  گیر 

عوامل مؤثر درون  ، بررسی تاثیرتحقیقهدف اصلی این 
هاي اطالعاتی ري محوري، اسيفاده از فناوريیادگیسازمانی)
وراناه  آبر عملكارد نو  (راهبردي پيیريانعطافو  و ارتباطی

گاري  میاانجی  صادر کننده شهرسيان بوشاهر باا  هاي شرکت
-باشاد. در اداماه فرضایه   میمحوري صادراتی  راهبردميییر 

هاي تحقیق به تفضیل مورد بحث و تجزیه و تحلیال قارار   
تحقیااق  ر نهایاات در راسااياي نيااایج خواهااد گرفاات و د

 ه خواهد شد.پیشنهادهاي اجرایی و کاربردي ارائ
یادگیري محاوري بار    آن بود که تحقیق این اول یهفرض
نيایج دارد.  صادراتی تاثیر مثبت و معناداري محوري راهبرد

-( نشان مای 6و  2)نمودارهاي شماره تحقیقحاصل از این 

درصد مورد تاییاد   99 اطمینان این فرضیه در سطح دهد که
 گیارد. نياایج حاصال از ایان فرضایه باا تحقیقاا        قرار می

  [16]و همكااران  یوان هانگ یو و [25]سوچون و همكاران
امار   کیا باه عناوان    یساازمان  يریادگباشد. یهم راسيا می

اماا   ،شاود یما  یتلقا  محاوري  راهبارد اجاراي   يبرا یاتیح
 .سااتین یسااانآ اربدساات آوردن کااارا و اثاار بخااش آن کاا

 جدیاد  هااي ایاده  و داناش  خالقیات،  از سازمانی يیادگیر

 افزایش را آنها يبه کارگیر و در  توانایی و کندمی حكایت

 اتفااق  زمانی سازمانی يیادگیر شكل ترینايحرفه. دهدمی

 مأموریات،  با رابطه در پیشین مفروضا  که سازمان افيدمی

تی طارح  خاود ساؤاز   هااي اسايراتژي  و هاقابلیت مشيریان،
 در ناوآوري  اصالی  زیربنااي  یادگیري، از جنس این کند.می

همچناین   .[61] اسات  فرآینادهاي ساازمان   و محصاوز  
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 و ساازمانی  يیاادگیر  کاه  کلیادي  نقاش  بر مدیریت ادبیا 
 تأکیاد  کنند، می ایفا رقابيی شرکت مزیت بهبود در نوآوري

در  هاا شارکت  ساخين قادر در کلیدي نقش يیادگیر کند.می
 نوآوري فرآیند یک در پيیري انعطاف و سرعت به سيیابید

نگین شاخ  یاادگیري محاوري در   با توجه به میا. [4]دارد
توان بیان کرد کاه  بوشهر میشهرسيان هاي صادراتی شرکت

ها در حد مطلوبی شاخ  یادگیري محوري در این شرکت
هااي پیشارو در زمیناه    قرار دارد اما در مقایساه باا شارکت   

نیاز است که توجاه بیشايري باه بحاث یاادگیري      صادرا  
محوري و چگونگی اکيساب و اسيفاده از اطالعا  موجود 

 شود.
اساايفاده از آن بااود کااه   تحقیااقفرضاایه دوم ایاان  

 صادرتی محوري راهبردهاي اطالعاتی و ارتباطی بر فناوري
نيااایج حاصاال از ایاان   معناااداري دارد.  تاااثیر مثباات و 

 ایان  دهاد کاه  ( نشاان مای  6و  2)نمودارهاي شماره تحقیق
درصد مورد پايیرش قارار    99 اطمینان سطح فرضیه نیز در

فرضایه باا نياایج تحقیقاا      . نيایج حاصال از ایان   گیردمی
خوانی دارد. در این خصوص هم [67]پناوینسیز و همكاران

 و کسب از حاصل بسیاري از محققین عقیده دارند که منافع
 شااامل ماادیریت امینتاا زنجیااره بااراي الكيرونیكاای کااار
درون  ارتباا   تار، بهباود  کام  تار، هزیناه  ساریع  گوییپاسخ

 اطالعا ، کااهش  و دانش برون سازمانی، انيقال و سازمانی
 هارویه وري، اسيانداردسازيبهره و اثربخشی بهبود سرمایه،

 .باشاد شاكل مای   بهيارین  به عملیاتی کارهاي دادن انجام و
 ارایاه  الكيرونیكی کارهاي و کسب که منافعی ،این بر عالوه

باه   الكيرونیكای  مكانیزم طریق از سازمان کارهاي دهند،می
 پيیرش از اسيفاده شوند. اگرچهمی انجام اتوماتیک صور 
 زیاادي  منفعات  تاامین  زنجیره در الكيرونیكی کار و کسب
 اخیار  تحقیقاا   اما داشت خواهد همراه به هاشرکت براي
 کوچاک  کارهااي  و ساب ک از بسایاري  که است داده نشان
 الكيرونیكاای کاار  و کساب  باردن  باه، باه کاار    قاادر  هناوز 
دهد کاه دو  تحقیق نشان می این نيایجهمچنین  .[65]نیسيند
که شاامل ارتباطاا  درون    فناوري اطالعاتی و ارتباطیبعد 

هااي مرکاز توزیاع    و برون ساازمانی و اسايفاده از فنااوري   
اي پیشاگام ساازمان   هراهبردتري با ارتبا  نزدیک ،باشدمی

هاي کنشای نیاز تاییاد    راهبردهرچند که ارتبا  آن با  دارند
هااي  شارکت شده است. بنابراین می توان نيیجه گرفت کاه  

هااي ارتبااطی و   بایاد در اسايفاده از فنااوري    پیشگام الزاما 

 ارتباطی تالش بیشيري داشيه باشند.
 پايیري انعطااف آن باود کاه    تحقیاق وم ایان  سفرضیه 

تاااثیر مثباات و  صااادراتی محااوري راهبااردباار  ديراهباار
)نمودارهاااي تحقیقنيااایج حاصاال از ایاان معناااداري دارد. 

در  نیاز  تحقیاق  فرضایه دهد که این ( نشان می6و  2شماره 
. نياایج  گیارد مای درصد مورد تایید قارار   99اطمینان  سطح

کادوگااان و تحقیقااا   از ایاان فرضاایه بااا نيااایج  حاصاال
 راهباردي  پايیري . انعطااف باشدمی راسياهم [44]همكاران

هاا بیاان   هاا و قابلیات  تواناایی  اغلب در ادبیا  باه عناوان  
باه خاودي    راهباردي پايیري  بنابراین انعطاف .[41]شودمی

تواند منجر به تساهیل کاارایی ساازمان و افازایش     خود می
شاود.  عملكرد در زنجیره تاامین و عملكارد کلای ساازمان     

کند تا به ها کمک میبه شرکت پيیري بازهمینطور انعطاف
نياایج  . [42]رقبا پاساخ دهاد   راهبردسرعت نسبت به تیییر 

 راهبارد  پيیريدهد که میانگین انعطافاین تحقیق نشان می
کاه نسابت باه     باوده  52/6هاي صادراتی بوشهر در شرکت

و نیااز   باشاد میتر رقباي خارجی پیشگام به نسبت ضعیف
هماه آنهاا    شهر که تقریباا  بو دراتیهاي صاشرکتاست که 

، توجاه  جزو کسب و کارهاي کوچاک قلماداد مای شاوند    
 پيیري نشان دهند.بیشيري به انعطاف

 محاوري  راهبارد آن باود کاه    تحقیقفرضیه چهارم این 
ورانه تاثیر مثبات و معنااداري دارد.   صادراتی بر عملكرد نوآ

( نشان 6و  2)نمودارهاي شماره تحقیقنيایج حاصل از این 
ماورد   درصاد 99در ساطح اطمیناان    این فرضیهدهد که می

نيایج حاصال از ایان فرضایه باا نياایج      . گیردمیتایید قرار 
تاوان بیاان   بنابراین میباشد. راسيا میهم [7] ارااوکپتحقیق 
وراناه  اي صادراتی براي بهبود عملكارد نوآ هشرکتکرد که 

 ارشاد  مادیران  .محور داشايه باشاند   راهبردباید دیدگاهی 

 در را کارکناان  توان باید سازمانی هايراهبرد طراحی هنگام

 در تاري را جاامع  دیادگاه  تاا  کرده تقویت تدوین اسيراتژي

ميعهاد شاوند    آنها بایاد  ارائه دهند. سازمان آتی مسیر مورد
 ایان  شكوفا کنناد.  سازمان کل در را فرد هر نوآوري توانایی

 باه  پارداخين  اسات.  خاوب  رهبر یک اصلی هدف واقع در

 ساازمان،  از ماموریات  بخشی عنوان به هاي نوآورانهفعالیت

 افاراد  باراي  ابازاري محار    عناوان  باه  کاه  است فرآیندي

 دهاد تحقیق نشان مای  این نيایجچنین شود. هممی محسوب
هاي پیشگام اسايفاده   راهبردکه از  هاي صادراتیکه شرکت

اند. دهورانه بواي میانگین بازتري در عملكرد نوآاند دارکرده
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در  به صور  کلی میانگین حاصل از عملكارد نوآوراناه   اما

عملكارد   هاي صادراتی بوشهر نشاان مای دهاد کاه    شرکت
و نیااز   ها در وضعیت مناسبی نیستاین شرکت نوآورانه در

فنااوري  ها با بهبود یادگیري محاوري،  شرکتاست که این 
 راهبارد و  راهباردي  پايیري ، انعطااف اطالعا  و ارتباطا 

وراناه  صادراتی وضاعیت خاود را در عملكارد نوآ    محوري
 بهبود ببخشند.

بدست آمد، حال  تحقیقهایی که از این با توجه به یافيه
هااي  اجرایی و کاربردي براي شارکت  پیشنهادهايتوان می

حااکی از آن اسات    تحقیقهاي این یافيهصادراتی ارائه داد. 
تاثیر مثبت  محوري صادراتی راهبردیادگیري محوري بر  که

 شانهاد یپ تحقیقبنابراین براساس یافيه این  و معناداري دارد.
 :که شودیم
 سازمانی افزایش یادگیر منظور به را فرآیندهایی مدیران 

 به مربو  اطالعا  بيوانند طریق آن از که نمایند طراحی

 هار  در بازار، آینده و فعلی با روندهاي رابطه در را خود

 راهبارد ایجااد   اطالعاا   این از و آورند دست به زمانی
هااي  ساازمان  مادیران  همچناین  کنناد.  اسيفاده سازمانی

 و طراحاای در ايهفزایناد  تواناایی  بایاد  یادگیرناده 

 در .ساازمان بدسات آورناد    عملیا  مجدد ریزيبرنامه

 در بيوانناد  تا بگیرند یاد سرعت به باید مدیران این واقع

 ثباا  بای  و بینای غیرقابل پایش  هايموقعیت با برخورد

باشند. همچنین مدیران بایاد   منعطف وکار کسب محیط
 یاک  به را خود سازمان یادگیري، هايافزایش قابلیت با

 در که کنند، سازمانی تبدیل رقبا قبال در مسيحكم پیشرو

 مای  حاضار  قرن کار و کسب محیط هاچالش با مواجهه

 باا  را خاود  و دهاد  نشان العمل عكس سرعت به توانند

 .نماید سازگار محیطی ییرا تی
 باه  بایاد  سیسايم  ساازمانی،  یاادگیري  افزایش منظور به 

 بایاد  سیسايم  منظاور  ایان  باراي  بیانجامد. دانش انيشار

و  اطالعاا   باه  راحيی به افراد که کند فراهم را امكاناتی
 در را آن بيوانند راحيی به نیز و کنند پیدا دسيیابی دانش

 .دهند قرار ن سازمانسایر همكاران و مدیرا اخيیار
اسايفاده از   حاکی از آن اسات کاه   تحقیقهاي این یافيه
محااوري  راهبااردهاااي اطالعاااتی و ارتباااطی باار  فناااوري

بناابراین براسااس    .صادراتی تااثیر مثبات و معنااداري دارد   
 :شود کهیم شنهادیپ تحقیقیافيه این 

  هاااي اطالعاااتی و ارتباااطی بااه   اساايفاده از فناااوري

کناد کاه باه نحاو     صادر کنناده کماک مای    هايسازمان
مطلوبی روابط درون سازمانی و برون سازمانی خاود را  

توانناد از طیاف   هاا مای  سازماندهی کنند. ایان شارکت  
 .هاااي صااادراتی اساايفاده کنناادراهبااردتااري از عیوساا

هااي  ها باراي رشاد و تاوان رقابات در عرصاه     شرکت
 هاي مخيلاف صانعت  نیازمند همكاري با بخش ،جهانی
ی وجاود دارد کاه   حاضر کميار شارکي   در عصر .هسيند
 هااي بزرگای دسات یاباد.    به موفقیات به تنهایی بيواند 
هاي توانند با اسيفاده از فناوريهاي صادراتی میشرکت

 راهباردي اطالعاتی و ارتباطی خود دست به اتحادهاي 
تاري اجارا   هاي خود را به نحو مطلاوب راهبردبزنند و 

 کنند.
 حاااکی از آن اساات کااه   تحقیااقن هاااي ایاا یافيااه

محوري صاادراتی تااثیر    راهبردبر  راهبردي پيیريانعطاف
 تحقیاق بنابراین براساس یافياه ایان    .مثبت و معناداري دارد

 :شود کهیم شنهادیپ
  هاااي صااادراتی بایااد بداننااد کااه    ماادیران شاارکت

پيیري یک پدیده آشكار و قابل مشاهده نیسات  انعطاف
پايیر قابال   یاک رفياار انعطااف   وززم نیست به عناوان  

مشاهده باشد. به عنوان مثال اگر یک شرکت در توسعه 
گياري کند )که با توجه به هاي توزیع خود سرمایهکانال

شود( ادبیا  تحقیق منجر به افزایش دانش صادراتی می
کند زیرا این پيیري دست پیدا مین شرکت به انعطافای

ود را  ميمرکاز  هاي فاروش خا  تواند فعالیتشرکت می
کناد کاه در صاور  نیااز باازار      کند و توانایی پیدا می

از ایان طریاق ماانعی در     .هدف خاود را تیییار بدهاد   
 هاي صادراتی خود نخواهد داشت.  راهبرداجراي 

 يپايیر انعطااف  کاه  داد نشاان  حاضار  تحقیق نیهمچن 
 یک در را سازمان ورانهآنو عملكرد تواندمی اسيراتژیک

 در تیا موفق کسب يبرا سازمان. دهد ودبهب پویا محیط
سازانی  نوآورينیازمند  ایپو و رییتی حال در يهاطیمح

. داشايه باشاند   راهباردي  انعطااف  دیا با هسيند بنابراین
 دیاابا ،يریپاايانعطاااف بهبااود يباارا رانیمااد نطااوریهم
 نیا ا در. ندینما فراهم را یمنطق يساخيارها و هاندیفرا
 مناساب  يسااخيارها  یافقا  و تخات  يسااخيارها  انیم

همچناین یكای    .هسايند  يریپيعطافنا و نوآوري يبرا
افازایش در  ، راهبرديهاي بهبود انعظاف دیگر از روش

باشاد کاه تااثیر    یكپارچه سازي تكنولوژي اطالعاتی می



 

51 

بوشهر هاي صادراتي استانمورد مطالعه: شرکت -بررسي تاثیر عوامل درون سازماني موثر بر عملکرد نوآورانه از طريق استراتژي محوري صادراتي   

 گيارد.سازمان می راهبرديپيیري عطافزیادي بر ان
 راهبارد  حااکی از آن اسات کاه    تحقیاق هاي ایان  یافيه
 .ر عملكرد صادراتی تاثیر مثبات و معنااداري دارد  ب محوري

 :شود کهیم شنهادیپ تحقیقبنابراین براساس یافيه این 
 المللای میازان رقابات    ا توجه به اینكه در بازارهاي بینب

بازست و همچنین تیییرا  محیطای نیاز ساریع اسات     
هاي صاادراتی باراي بهباود    شود که شرکتپیشنهاد می

هااي پیشاگام اسايفاده    راهبارد از  عملكرد نواورانه خود
شود کاه  ها نیز مشخ  میکنند با تجزیه و تحلیل داده

به عنوان نموناه انيخااب    تحقیقهایی که در این شرکت
-راهبارد شدند، آنهایی که تمایل بیشيري به اسايفاده از  

تاري  وراناه مطلاوب  اند عملكارد نوآ هاي پیشگام داشيه
هاي کنشای  راهبردز اند که اهایی داشيهنسبت به شرکت
هااي  شرکتمدیران  ليا شایسيه است کهاسيفاده کردند. 

صادراتی خصوصیا  زیار را در شارکت خاود ایجااد     
 کنند:

داراي حیطه کنيرل درونی باشند. باید بر اساس ارزیابی  -1
ها و تجزیاه و تحلیال باازار و تقاضاا بار      منابع، توانایی

 محیط رقابيی اثر بگيارند.

يماتیک بر محیط رقابيی باشاند و از  داراي نظار  سیس -2
بینای اتفاقاا  داخلای و خاارجی     این طریق  باه پایش  

تواند صبر کند تا مشكلی بپردازند. بنابراین مدیریت نمی
بوجود آید و بعد براي حل آن فعالیت کند. باید بسایار  
فرصاات طلااب باشااند و تیییاارا  بااازار را بااه منظااور 

ر زیار نظار   شناسایی فرصت و ایجااد فرصات در باازا   
 داشيه باشند.

گارفين از   یپیشا به دنبال ایجاد شرایط مطلاوبی باراي    -6
و خلااق محصااوز  و  نااوآوريرقباااي خااود باشااد.  

 هااي تصامیم گیاري   اتخاای خدما  جدید و همچناین  
توانناد تاوان رقاابيی    مناسب، میبلند مد   و راهبردي

 .خود را در بازارهاي صادراتی افزایش دهد
هایی ر اجراء همواره با محدودیتی دتحقیقهاي فعالیت

داشيه باشد و  تواند تاثیرمی تحقیقمواجه است که بر نيایج 
نیز مسايثنی   تحقیقاز قابلیت تعمیم و اتكاي آن بكاهد. این 

ي هاا دادهي آورجماع از نظار   تحقیقاین از آن نبوده است. 
 تحقیاق اولیه با محدودیت مواجه بوده است. جامعه آمااري  

ین محدود به شهر بوشهر است. محدودیت کوچک و همچن
یكای  گردد. ها برمیبه ابزار گردآوري داده تحقیقدیگر این 

ابزار گردآوري داده هاي ایان   تحقیقاز محدویت هاي این 
باشد. پرسشنامه به عناوان یاک ابازار    پرسشنامه می ،تحقیق

در حااوزه علااوم اجيماااعی و  تحقیااقهاااي گااردآوري داده
هاااي یاتاای و معااایبی ي محاادودیترفياااري داراي یكساار

 تاثیر داشيه باشاند.  تحقیقتواند در نيایج این باشد که میمی
یرحقیقای پاساخگویان   غین آن، ابراز نظرا  ترمهم ازجمله
هااي  به دلیل وجود حساسیت زیااد در باین شارکت   است. 

ها بر حفا  اطالعاا    صادراتی و تاکید مدیران این شرکت
دیران و کارشناساان ایان   شرکت خود، ممكن اسات کاه ما   

هاا نداشايه و در   ها توجه زیادي به تكمیل پرسشنامهشرکت
ها وقات و دقات کاافی صارف     نيیجه در تكمیل پرسشنامه

برخاای  عالقگااییباا و مقاوماات همچناایننكاارده باشااند. 
 ، یكاای دیگاار ازسااؤاز  بااه ییگااوپاسااخدر  پاسااخگویان

 ایلمسا باوده اسات. لايا ایان      تحقیاق هاي این یتمحدود
منجار گردناد و از    تحقیاق  نياایج  دقت کاهش به توانندیم

گردد به محققان پیشنهاد می .قابلیت اتكا و تعمیم آن بكاهند
که داراي شاهرها کالن در را  تحقیقاین که در تحققا  آتی 

 همچناین  .هاي صادراتنی بیشيري هسيند، اجرا کنناد شرکت
ي که ميییرهاا مشخ  شد  تحقیقتجربی با بررسی پیشینه 

گر و میانجی دیگري وجود دارند کاه تعادیل کنناده    تعدیل
هاا صاادارتی   تاثیر سایر عوامل بر عملكرد نوآورانه شارکت 

گر  شامل تیییر تكنولوژیاک،  باشد. این ميییرهاي تعدیلمی
-باشند. محققاین آتای مای   تیییر در بازار، شد  رقابت می

ا مورد گري این ميییرها رگري یا میانجیتوانند نقش تعدیل
 قرار دهند. و آزمون بررسی
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