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اثرات هم افزایی نوآوری بر عملکرد شرکت
جلیل فیروزی

9

 9دانشجوی کارشناسی ارشد و دبیر آموزش و پرورش

چکیده
در این پژوهش اثرات هم افزایی محصول ،فرآیند ،بازاریابی و نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن سطوح نوآوری و دسته بندی
صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد .این مطالعه همچنین تأثیر جهت گیری های استراتژیک ،اکتشاف و بهره برداری ،در فعالیت
های نوآوری یک شرکت را بررسی می کند .به همین منظور با استفاده از پرسشنامه ای که تهیه شد داده ها در دو دسته از
شرکت های با فناوری باال و فناوری پایین جمع آوری و با نرم افزار  plsتحلیل شدند .نتایج نشان می دهد که جهت گیری
های اکتشاف و بهره برداری تاثیر مثبت بر نوآوری فرآیند دارند ،همچنین تاثیر جهت گیری های اکتشافی و بهره بردارانه بر
نوآوری رادیکال و افزایشی محصول در شرکت های با فناوری باال مثبت است اما در شرکت های با فناوری پایین این اثرات
بیشتر به صورت منفی خود را نشان می دهد .نوآوری در فرآیند ،نوآوری رادیکال و افزایشی محصول را تشویق می کند.تاثیر
نوآوری فرایند بر عملکرد شرکت های با فناوری باال مثبت است و در شرکت های با فناوری پایین منفی است .نوآوری های بازار
یابی و سازمانی اثرات مثبت بر عملکرد شرکت دارند .این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای متعدد و دسته بندی شرکت ها
در دو سطح فناوری باال و پایین در نوع خود جدید است .یافته ها نشان می دهد که اثرات هم افزایی نوآوری وجود دارد و می
تواند بسته به سطح نوآوری و دسته بندی صنعتی تغییر یابد.
واژههای کلیدی :اثرات هم افزایی ،نوآوری بازار یابی ،نوآوری سازمان ،نوآوری فرایند ،نوآوری محصول
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 .9مقدمه
در عصر حاضر سازمانها به صورت فزاینده ای با محیطهای پویا و در حال تغییر مواجه اند .بنابراین ،به منظور بقا و پویایی خود
مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند به بیان دیگر ،با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحوالت علمی،
تکنولوژیک ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...در عصر حاضر ،سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که عالوه بر هماهنگی با
تحوالت جامعه امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در
جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند .ما اکنون در عصری قرار داریم که مهمترین ویژگی آن
عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است .موفقیت سازمانی تحت ایـن شـرایط ،تغییـر در
فعالیتهـای سازمانی و بویژه رهبری و اداره سازمان های هزاره سوم را ضروری می سـازد (یوسف زاده .(9911 ،مقاالت متعدد با
تاثیر نوآوری در بهره وری کسب و کار مواجه است اخیرا افزایش اطالعات موجود در سطح شرکت و پیشرفت تکنیک های
اقتصاد سنجی به رشد مطالعات تجربی کمک کرده است) ) Luciana, Ana,0292بسیاری از مردم به خاطر تکنولوژی
زندگی کامل دارند اما هنوز هم  4میلیارد نفر در فقر زندگی می کنند.پروفسور  Prahaladفکر می کند که نوآوری ها می
تواند منجر به زندگی بهتر آنان شود(  ) Chen & Lee , 0292نوآوری به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر در موفقیت بلند
مدت شرکت در بازارهای رقابتی امروزی شناخته شده است ( Julia, Daniel, Raquel,0292) .تصویب نوآوری ها به
عنوان یکی از موضوعات پژوهشی غالب در کشور مطرح شده است هرچند تحقیقات مدیریت نوآوری در سازمانها ،اغلب نتایج
عملکردی متفاوت دارنداما با کمک به مدیران و محققان اثربخشی تالش های آنها را بهبود می بخشدGianluca , (.
 ) Loredana, 0292درواقع در بـا زارهای پویـا و مملـؤ از رقابــت ،نــو آوری ضــامن بقـا ی هـر سـازمان اسـت( ,0299
) Tan, Chiu , Tseng
امروزه نوآوری یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و بقای سازمانها محسوب می شود و شـواهد بسـیار زیـادی دربـاره تـاثیر
نـوآوری بـر موفقیت سازمان ها وجود دارد (  ) Yesil , Sozbilir.0299دست یافتن به نوآوری نوعی شانس نیست بلکه الزم
است که سازمان نوآوری را به عنوان بخشی از راهبردش پیگیری نماید(یوسف زاده،9911 ،مؤمنی و حقیقی کفاش.) 9911 ،
با این حال ،هشداری برای شرکت ها وجود دارد که به دلیل شکست احتمالی بازار و  /یا تقلید از رقب ا ،تنها به تولید محصوالت
جدید برای بقاء تکیه نکنند .بنابراین ،بیشتر تحقیقات دامنه آن را گسترش داده اند انواع مختلف نوآوری مانند محصول ،فرایند،
سازمان ،و نوآوری بازاریابی و بررسی زمانی که ارتباطات آنها در افزایش عملکرد شرکت موثر است .را مد نظر قرار داده اند(.
 ) Ryeowon , Jong, Tony., 0292بنابراین این مقاله سعی در بررسی نقش و اهمیت نوآوری و ابعاد نوآوری در عملکرد
شرکت ها دارد .و به بررسی اثرات هم افزایی بین چهار نوع مختلف فعالیت های نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری
بازاریابی و نوآوری سازمانی بر عملکرد شرک ت می پردازد .و اهداف زیر را دنبال می کند:
بررسی تاثیر نوع جهت گیری شرکت به نوآوری (بهره برداری و اکتشافی) در عملکرد شرکت.
-9
بررسی اینکه نوآوری فرایند تولید چه تاثیری بر محصول و عملکرد شرکت دارد.
-0
بررسی این امر که فناوری در بازار یابی منجر به چه چیزی می شود.
-9
-4

بررسی اینکه نقش نواوری سازمانی در عملکرد شرکت چگونه است.

 .2مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
 (0222) OECDنوآوری را " فرآیند ایجاد ارزش جدید در درجه اول برای مشتریان به عنوان داوران اصلی رقابتی کسب و
کار ،و دیگری شامل سهامداران به عنوان سود کنندگان عمده و خود سازمان(کارکنان) تعریف می کندFrederic ,Karun (.
) ,0292نوآوری تمرکز اصلی رشد و بهبود شرکتها و کشورهاست

(Guirka, Lenihan, Mark

) Hart,0291نوآوری برای شرکت ها یک ابزار استراتژیک مورد استفاده برای تقویت موقعیت رقابتی خود است( Ana M. , .
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) Michael A. ,0292نوآوری فرآیندی است در طی آن قابلیتها باید تجدید و تقویت شوند ،تقسیم منابع تغییر یابند،
سازماندهی مورد تجدید نظر قرار گیرد و راهبرد مجدداً ارزیابی شود (مؤمنی و حقیقی کفاش . ) 9911 ،نوآوری فراتر از یک
انتخاب و گزینه برای شرکت ها نبوده بلکه به عنوان یک روح رقابتی در جایگاه بازار که با فشار مشتری جهانی در حال قوی
شدن روز افزون است .با یک تغییر سری ع و شدید که تکنولوژی در کل پیشینه خود کسب کرده است ،نوآوری به عاملی کلیدی
موفقیت آمیز برای شرکت ها تبدیل شده است .شرکت ها و موسسه هایی که تمایل به حفظ سالمتی سازمانی خود دارند ،باید
از بهبود مستمر ظرفیت نوآوری انباشته شده ( بهم پیوسته )  ،اطمینان حاصل کنند(Hari, Dileep & Sri .
) Ramalu,0294از نگاه دراکر ،نوآوری در قلب کارآفرینی است .روحیه کارآفرینی سازمانی برای غلبه کردن است و اگر اقدام
های نوآورانه مناسب به کارگرفته شود ،از طریق بازار در حال تغییر ،سود به دست می آیـد .هنگامی که از خالقیتهای سازمانی
حمایت شود و این ابتکارها مناسب سازمان باشـد ،از طریـق نوآوری در شکل دهی محصوالت ،خدمات ،فرایندهای جدید و
بازاریابی ها ی جدید یـا ترکیبـی از آنها ،مزیت رقابتی به دست می آید(.نیک رفتار،طالبی و آرانی9919 ،و Bora Aktan,
 ) Cagri Bulut,0222نـوآوری سـازمانی ادبیـات متفـاوت و پراکندهای دارد و هنوز محققان برای تعریف این واژه به توافق
نرسیده اند .برخـی از پژوهش ها به ویژگی های ساختاری سازمان نوآورانه پرداخته اند و اثر آن را (نـوآوری سـاختار) بـر
نوآوری های فنی و محصول بررسی کرده اند  .نوآوری سازمانی برای حفظ رشد اقتصادی ضروری است .در این نوع از نوآوری
می تـوان مشارکت همة بخشهای سازمان را در توسعة محصوالت و خدمات جدید مشاهده کـرد کـه بـه نوآوری در محصول،
نوآوری در خدمت و نوآوری در بازاریابی می انجامد( .نیک رفتار،طالبی و آرانی ) 9919 ،به طور معمـول نـوآوری موتور اقتصاد
مدرن است و ایده ها و دانش را به محصوالت و خدمات تبدیل می کند و سه مرحله اصلی را دربرمی گیرد. 9 :تولید ایده
جدید؛ . 0انتخاب ایده خوب از بین ایده ها و . 9اجرای ایده هـا (  ،Yuhan & Yun, 0221نیک رفتار،طالبی و آرانی) 9919 ،
شرکت ها می توانند برای تعدادی از دالیل تجاری و دلخواه به نوآوری بپردازند .اهداف آنها ممکن است شامل بازده ،کیفیت،
محصوالت ،خدمات ،بازارها و یا توانایی یادگیری و اجرای تغییرات باشد (Viederyte,0292).گیبسون و اسکار زینسگی،
قابلیت نوآوری را به چهار مقوله تقسیم می کنند :رهبری و سازماندهی ،انسان و مهارتها ،فرآیند و ابزار ،و فرهنگ و ارزش
ها (مؤمنی و حقیقی کفاش.) 9911 ،رایوون لی و همکارانش در تحقیقی که با عنوان«اثرات هم افزا یی نوآوری بر عملکرد شرکت
در شرکت های کره ای واقع در کشورهای مشترک المنافع انجام داده اند نوآوری را به چهار بعد تقسیم بندی کرده که مبنای
این تحقیق نیز قرار گرفته است به شرح ذیل:
- 9نوآوری محصول :شامل انواع تغییرات نوآورانه در شکل دهی به محصول و به روز آوری آن جهت افزایش قابلیت های
کاربردی محصول می باشد.این نوع نوآوری در دو بعد بررسی می شود:
الف )نوآوری رادیکال محصول :تغییر قابل توجه در فناوری ها و روشهای اولیه ،ایده های کامالً جدید و انقالبی است که می
توانند ایجاد بازار جدید کنند.
ب )نوآوری افزایشی محصول  :تداوم از محصوالت  ،روشها و شیوه های موجود  ،یا به طور کلی پیشرفت های جزئی در روش ها
و فناوری های موجود است .
- 0نوآوری فرایند :این متغیر با این سوال مشخص می شود که آیا :معرفی نوآوری فرآیند جدید ،عملکرد شرکت به طور قابل
توجهی بهبود یافته است؟ این حوزه های فعالیت شامل :روش های تولید ،روش های تحویل و حمایت می باشد.
- 9نوآوری سازمانی :برای اندازه گیری نوآوری سازمانی ،با دسته بندی ها در سه بعد شامل :عملکرد تجاری ،نوآوری در محل
کار و ارتباط خارجی می توان طیف وسیعی از اطالعات را ارائه داد.
- 4نوآوری بازاریابی :این ساختار با استفاده از تغییرات قابل توجه درچهار دسته :طراحی محصول ،قرار دادن محصول در
دسترس (توز یع ) ،ارتقاء محصول (ترفیع ) و قیمت گذاری است که به عنوان عناصر  4pترکیب می شوندRyeowon , Jong- .
)) Ho, Tony C., 0292
همچنین در این پژوهش جهت گیری شرکت در بکارگیری فناوری به شرح ذیل است:
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جهت گیری اکتشافی و بهره برداری فلسفه شرکت است برای انجام کسب و کار از طریق مجموعه ای از ارزش ها و اعتقادات
ریشه دار که راهنمای شرکت برای به دست آوردن عملکرد برتر می باشد .این مطالعه در نظر دارد نقش اکتشاف و جهت گیری
بهره برداری بر فعالیت های نوآوری را تبیین کند .جهت گیری اکتشافی مربوط به " آزمایش با گزینه های جدید است که بازده
آن نامشخص ،دور و اغلب منفی است " در حالی که جهت گیری بهره برداری شامل " پاالیش و گسترش توانایی های موجود،
فن آوری ها و پارادایم ها " است  .از پاسخ دهندگان خواسته می شود بیان کنند که در خلق نوآوری و ایجاد تغییرات جدید از
ایده ها ی خود و آزمایش و خطا استفاده کرد ه اند (جهت گیری اکتشافی) یا اینکه ایده های دیگران را به کار برده اند و از
روشهای معمول و مرسوم و رایج شده دیگر شرکتها استفاده کرده اند(جهت گیری بهره برداری)Ryeowon , Jong-Ho, (.
) Tony C., 0292اکتشاف فناوری یعنی به دست آوردن حداکثر ارزش به لطف قابلیت های تکنولوژیکی و مکمل آن
صالحیت های دیگر سازمان ها(بهره برداری از تکنولوژی)می باشد .در یک سیستم کامال باز ،شرکت ها هر دو روش بهره
برداری از تکنولوژی و اکتشاف فناوری به منظور به دست آوردن حداکثر ارزش را با هم ترکیب می کنند و سرمایه گذاری می
( Kubra & Nihan,0292) .
کنند
افزایش تخصص شرکت ،منجر به افزایش اهمیت توسعه ی فرآیندها و روابط درون سازمانی شده است .هیچ نشانه ای وجود
Kalle, Hakan
ندارد که این توسعه در طول دهه های آینده کم اهمیت تر شوند.
) ) & Johnny,0291آلن افواه نوآوری را به سه دسته کلی با عناوین فناورانه ،بازار و سازمانی طبقه بندی می کند .نوآوری
فناورانه بیانگر ارتباطات بین اجزا ،روش ها و فرایندها و تکنیک هایی است که در محصول یا خدمت حاصل می شوند و ممکن
است به نوآوری سازمانی نیاز داشته باشد .همچنین نوآوری می تواند در محصول  ،فرایند یا خدمت باشد.نوآوری در محصول یا
خدمت باید مبتنی بر محصول جدیدی باشد که هدف آن ارضای بخشی از نیازهای بازار است.نوآوری در فرایند هم با مکانیسم
جریان های کار  ،اطالعات و تجهیزات مورد است فاده در تولید محصول یا خدمت  ،تبیین می شود.نوآوری بازار هم شامل دانش
جدید در کانال های توزیع محصول،و کاربردها برای انتظارات،ارزش ،نیازها و خواسته های مشتریان است و هدف اصلی آن
بهبود آمیخته بازار یابی(محصول،قیمت،توزیع و ترفیع)است .نوآوری بازار به بازاریابی محصوالت جدید و کلیه فعالیت هایی که
به نحوی مرتبط با توسعه محصول جدید است توجه می کند این فعالیت ممکن است شامل قسمت های بازار  ،پذیرش
محصول در بازار های مختلف و تبلیغات باشد(.حقیقی کفاش و دیگران) 9914 ،
عوامل مختلفی بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد که یکی از این عوامل نوآ وری سازمانی می باشد(.پورمند  ) 9911 ،نوآوری
سازمانی را می توان فرآیندی دانست که اختراعات با استفاده از آن به محصوالت ،فرآیندها ،خدمات یا تغییرات سازمانی دارای
ارزش افزوده یا قابل عرضه در بازار تبدیل می شوند (رحیمی و درویشی  ) 9914نوآوری سازمان ی شامل توسعه ایده های جدید
)(Minh , Badir, Quang &Afsar,0292
(خالقیت) و اجرای این ایده ها در یک زمینه سازمانی است
لی و کاالنتونه در سال  9112اظهار داشتند که بین قابلیت نوآوری شرکت و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد و نوآوری
یک عامل حیاتی برای شرکت ها یی است که نیازمند ارائه مزیت رقابتی نسبت به رقبایشان هستند و نوآوری بقای این گونه
شرکت ها را تضمین می کند و محیط تجاری امروز نیازمند رشد مداوم به منظور باقی ماندن در رقابت و تداوم رشد شرکت
های بزرگ است .اجرای توانا یی ها و قابلیت های نوآوری به عنوان مکانیسم اولیه سازمان برای حفظ رشد در بلند مدت مورد
استفاده قرار می گیرد(.مین باش زرگاه،زنگیان ) 9910 ،عدم نوآوری را می توان به عنوان یک کاهش تدریجی توصیف کرد .با
استفاده از نوآوری سازمان ها می توانند به محیط رقابتی بهتر پاسخ دهند.این درک که اکثر رقبا در صنعت در ی ک سطح از
شایستگی در زمینه های مدیریت ،مانند عملیات ،منابع انسانی ،بازاریابی و استراتژی قرار دارند در محیط کسب و کار سریعاً در
حال تغییر است.و نوآوری منطقه ای توجه زیادی را از سوی شرکت های بزرگ را به خود دریافت می کند(.نظرپوری) 0292،
استراتژی های زمان محور بر طبق توسعه سر یع محصول ایجاد می شوند که منجر به دستاوردی بزرگتر در بازار می شوند.برای
غلبه بر عدم قطعیت های ناخواسته در بازار باید دانش خود را در حوزه استراتژی های بازار افزایش داده و با مطالعه روابط میان
سرعت نواوری و موفقیت محصول و تحت شرایط متفاوتی از عدم قطعیت فناوری محصول جدید موفقی را تولید کنیم
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) (Hamdi, Silong, Mohd Rasdi, Binti Omar,0291صحت،مظلومی و فخیمی محمدپور(  ) 9914در تحقیقی با
عنوان« رابطة بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه» به این یافته ها دست پیدا کردند که رابطـة مثبـت و
معنـا داری میـان نـوآوری سـازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت هـای بیمـه وجـود دارد و در میـان
انـواع نوآوری ،نوآوری در محصول ،بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکتهای بیمـه دارد.
همه سازمان ها خواهان این هستند که از ابعاد مختلفی به عملکرد عالی دست پیدا کنند .آنها می خواهند به سودآوری مالی
کافی دست پیدا کنند و رضا یتمندی و وفاداری مشتریانشان را داشته باشند و محصوالت و بازارهای هدفشان را به طور نوآورانه
ای بهبود داده و توسعه بخشند ) Aghazadeh,0291).مدیران بازاریابی (و خرید) برای توسعه ی روابط تجاری که آنها با
همتایان خود دارند ،به شدت نیاز به ابزار جدید دارند؛ عالوه بر این ،الزم است از ابزار موجود استفاده های جدید شود تا آنها را
برای وضعیت تغییر یافته ،مناسب کند .ابزار مربوطه می توانند برای طراحی توسعه ،تولید و فعالیت ه ای لجستیک ،یا ابزار برای
برنامه ریزی ،اندازه گیری و ارزیابی ،یا ابزار برای حمایت از طراحی یا استفاده ی منفرد و همچنین از منابع فیزیکی و
) ( Kalle, Hakan & Johnny,0291نوآوری در بازاریابی
سازمانی ترکیبی ،مورد استفاده قرار گیرد.
تنه ا به تولید محصول جدید نمی اندیشد ،بلکه تمـام فراینـدهای بازاریـابی (از جزئی ترین تغییرات تا بنیادی ترین آنها) را
دربرمـی گیـرد و هدف آن رسیدن به سود بیشتر است .نوآوری بازاریابی به معنای اجرای روش بازاریابی است که شامل
تغییرات چشـمگیری در طراحی محصول ،بسته بندی محصول ،موقعیت محصول در بازار ،ترفیع محصول و قیمت گـذاری
محصول می شود .هدف نوآوری بازاریابی شناسایی بهتر نیاز مشتریان ،بازکردن بازارهای جدید یـا موقعیت یابی جدید محصول
شرکت در بازار با توجـه بـه افـزایش فـروش شـرکت اسـت .در واقع می توان فرض کرد نوآوری بازاریابی به بهبود عملکرد
نوآورانه منجر می شود( .نی ک رفتار،طالبی و آرانی ) 9919 ،نوآوربودن محصول به توسعه محصوالت جدید و بهبود محصوالت
فعلی اشاره دارد(.صادقی مقدم،زمانی،گشتاسبی و شجاعی) 9914 ،

 .3طرح پژوهش
اعتقاد بر این است که برخی از نوآوری ها (نوآوری رادیکال ) ترتیب کلی کارها را تغییر می دهند .روشهای کهنه را از دور خارج
می سازند و شاید تمام فعالیتهای اقتصادی را برای همیشه نابود سازد .چنین نوآوریهایی ممکن است منجر به ایجاد صنایع با
برند جدید شوند .نوآوری افزایشی متضمن یک روش گام به گام و پیشرفت تدریجی در فرایندها و محصوالت موجود
است (ماریوس و چارلز  .) 9921نوآوری دیگر نمی تواند به عنوان محصول الهام گاه به گاه دیده شود .( Diego, Carla,
) Helena, Carlos & Virgílio,0292نوآوری های تدریجی به طرز بی سابقه ای مهم هستند برای آینکه درک شده است
که آنها مبتنی بر این فرآیند برای رفع نیازمندی ها و الزامات مشتریان هستند .وقتیکه یک مدل نوآورانه بر نوآوری های
تدریجی متمر کز می شود  ،اهمیت این نوآوری ها و ایجاد یک پل میان مطالعه نوآو ری و کیفیت مورد انتظار است .بیشتر این
ایده ها  ،اشاره به بهبود های کوچک در فرایند هایی دارد که خود کارگران آن را پیاده سازی می کنند  ،اما به صورت کلی
مزایای زیادی را با توجه به اثربخشی عملیاتی به همراه می آورند .برخی از این ایده ها بینش هایی را برای نوآوری های رادیکال
فراهم می کنند که باعث تداوم مسیر معمولی قیفی می شود که در نهایت منجر به مزیت رقابتی پایدار در طول زمان خواهند
شد .به عبارت دیگر مدل های تشریح شده برای نوآوری های رادیکال بسیار مناسب هستند .بنابر این  ،نوآوری های رادیکال و
نیمه رادیکال دربرگیرن ده حالت های فوق هستند .تعداد زیادی از نوآوری های تدریجی با نوآوری های افراطی رادیکال مطابقت
دارند و مشخص کننده موقعیت نوآوری های مداوم هستند ( Swagata, Dionysios, Suresh,0291) .نوآوری افزایشی
شامل اصالحاتی است که به طور ممتد در فعالیت های صنعتی و خدماتی به وجو آمده است و این نوع نوآوری ها تنها از طریق
فعالیت های بخش تحقیق و توسعه ایجاد نمی شوند بلکه نتیجه اصالحاتی است که مهندسان و افرادی که به طور مستقیم سرو
کار دار دارند یا از طریق مصرف کنندگان پیشنهاد می گردد ،خواهد بود .نوآوری رادیکالی دائمی و پیوسته نبوده و بیشتر
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حاصل فعالیت های بخش تحقیق و توسعه است که در بنگاه های اقتصادی یا دانشگاه ها ایجاد می گردد.آنها به طور کامل یک
مفهوم یا محصول جدید را به وجود می آورند(.عشقی عراقی،نظام دوست و ذواالنواری ) 9912،
همچنین جهت گیری اکتشاف و بهره برداری را بررسی می کنی م که فلسفه شرکت است برای انجام کسب و کار از طریق
مجموعه ای از ارزش ها و اعتقادات ریشه دار که شرکت را برای به دست آوردن عملکرد برتر هدایت می کند ،اکتشاف جهت
گیری مربوط به " آزمایش با گزینه های جدید است که بازده آن نامشخص ،دور و اغلب منفی است "در حالی که جهت گیری
بهره برداری شامل " پاالیش و گسترش" است از توانایی های موجود ،فن آوری ها و پارادایم ها" .این مطالعه گرایش اکتشاف و
بهره برداری را به عنوان یک پیشین به فعالیت های نوآوری فرآیند و نوآوری محصول بررسی می کند .پیگیری جهت گیری
اکتشاف ،یک شرکت را برای سرمایه گذاری خود تشویق می کند منابع محدود در دانش و توانایی های جدید در فعالیت هایی
که بازده ها نامطلوب هستند ،اما در بلندمدت ایجاب می کنند تا بنگاه هایی با چنین هدف گیری وارد دامنه های جدید بازار
محصول و پیش بینی تقاضای بازار در آینده شوند .به طور مشابه ،برای ا یجاد نوآوری محصول رادیکال ،یک شرکت باید با
استفاده از فن آوری های جدید برای ایجاد یک بازار جدید و خطرات احتمالی آن و بازده باالتر از آنچه که از افزایش نوآوری
محصول به دست می آید .معرفی نوآوری رادیکال محصول  ،در قالب گسترش بازار ،ناباروری و بی ثباتی در بازار تاثیر می
گذارد .،بنابراین ،جهت گیری اکتشاف ،احتمال توسعه یک محصول رادیکال را افزایش می دهد؛ در تضاد،این احتمال ایجاد
نتایج نسبتا امن در کوتاه مدت و نوآوری افزایشی محصول را کاهش می دهد .همچنین پایبندی به جهت گیری اکتشافی باعث
(
می شود که شرکت ها تغییراتی در فن آوری هایی که مقید به آن هستند ،ایجاد کنند
) . Ryeowon , Jong-Ho, Tony C., 0292بنابراین دو فرضیه زیر شکل می گیرند:
 - H9جهت گیری اکتشافی شرکت الف)اثرات مثبت بر روی فعالیت نوآوری رادیکال محصول وب) اثرات منفی بر روی فعالیت
نوآوری افزایشی محصول آن دارد.
 - H0جهت گیری اکتشافی شرکت در فعالیت نوآوری فرایند تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
جهت گیری بهره برداری ،که بر بهره وری قابل اندازه گیری و کاهش واریانس متمرکز است و پیامدهای فوری و مستقیم برای
شرکت ها به ارمغان می آورد اگر چه بازده نوآوری رادیکال محصول بیشتراست از آنچه که از نوآوری افزایشی محصول به دست
می آید این نوآوری رادیکال محصول شامل تغییرات قابل توجه در پایه فن آوری ها و روش های مورد استفاده در جریان اصلی
صنعت است .با این حال ،نوآوری افزایشی محصول به ندرت از ت جربه بازار محصول فعلی انحراف دارد چون تنها تغییرات جزئی
در تکنولوژی وجود دارد .بنابراین ،هنگامی که یک شرکت دنبال گرایش بهره بردارانه است ،امکان توسعه یک محصول رادیکال
که شامل ریسک باالتری  ،عدم اطمینان بازار است ،کاهش می یابد.؛ در مقابل ،احتمال توسعه یک مح صول افزایشی که
اطمینان نتایج نسبتا ایمن در کوتاه مدت را افزایش می دهد ،بیشتر می شود.عالوه بر این ،برای دستیابی به کارایی و قابلیت
اطمینان بیشتر ،یک شرکت با جهت گیری بهره برداری منابع را به پاالیش دانش ،مهارت ها و فرآیندهای موجود و گسترش
آنها ،سرمایه گذار ی می کند .به طور مشابه هدف اصلی نوآوری فرایند دستیابی به اهداف و کارآیی در نحوه انجام یک فعالیت
شرکت از طریق تکرار آن است .بنابراین ،یک شرکت بهره بردار بیشتر احتمال دارد که نوآوری فرآیند را معرفی کند .
)( Ryeowon , Jong-Ho, Tony C., 0292بنابراین فرضیات ذیل شکل می گیرند:
 - H9جهت گیری بهره بردارانه الف) اثرات منفی روی نوآوری رادیکال محصول و ب)اثرات مثبت روی فعالیت نوآوری افزایشی
محصول دارد.
 - H4جهت گیری بهره برداری شرکت تاثیرات مثبت بر روی فعالیت نو آوری فرایند خواهد داشت.
مقاله ای که شیلی را بعنو ان یک مورد بازار در حال ظهور (در حال توسعه ) انتخاب کرده بیان می کند که نوآوری در یک
شرکت ممکن است از نوع غیر فن آوری باشد مانند نوآوری سازمانی و بازاریابی و یا از نوع فن آوری مانند نوآوری محصول و
فرآیند  .هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیر انواع مختلف ن وآوری بر توسعه نوآوری شرکت در تمام صنایع است  .نتایج
نشان می دهد که فقط نوآوریهای محصول به طور قابل توجهی بر عملکرد نوآوری در سراسر صنایع اثر می گذارد .با این حال ،
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انواع مختلفی از گرایشهای به نوآوری به طور متفاوتی تحت تاثیر نوآوریهای فن آوری و غیر فن آوری واقع می شوند  .در
اقتصادهای نوظهور در مورد پیامدهای موجود برای مدیران و سیاستگذاران بحث می کند که در آن تمایل داده ها برای توسعه
مدلهای جدید خط مشی و افزایش تاثیر نوآوری غیر فن آوری بر عملکرد نوآورانه کم است ( Geldes, Felzensztein ,
) Palacios, 0292مطالعه ای که در سال  0292در صنعت بیمه سریالنکاانجام شده بیان می کند که نوآوری به طور
گسترده ای به عنوان عامل موفقیت اقتصاد رقابتی و جهانی در سطح باال شناخته شده است .دیدگاه نوآوری یک تصویر واضح
از فرصت های آینده که پیش رو است را به تصویر می کشد .هدف اصلی این مقاله کشف رابطه میان قابلیت های نوآوری ،نوع
نوآوری و جنبه های مختلف آن در عملکرد شرکت بود ،از جمله نوآوری ،بازار و عملکرد مالی بر اساس مطالعه تجربی پوشش
بیمه صنعت در سریالنکا .چارچوب تحقیقاتی در این مطالعه  921مدیر ارشد شرکت های بیمه مورد آزمایش قرار گرفت.
تأیید تجربی فرضیه این مدل شواهدی را برای تأیید رابطه معنی دار و قوی بین توانایی های نوآوری  ،تالش های نوآوری و
عملکرد شرکت ها ی بیمه  ،ارائه کرده است) ) R.P. Jayani & Yan,0292
دو محقق ژاپنی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری شرکت ها را با استفاده از داده های سطح شرکت از پژوهش نوآوری های ملی
ژاپن بررسی کردند .در این راستا بر رابطه بین شیوه های مدیریت سازمانی و منابع انسانی برای تحقیق و توسعه ) (R & Dو
نوآوری محصول  /فرایند تمرکز کردند .و در یافتند که همکاری /تیم های بین بخشی و ایجاد  /جابجا یی  /ادغام مراکز & (R
)Dبه طور مثبت با نوآوری محصول و فرایند مرتبط است .برخورداری از اعضای هیئت مدیره با یک زمینه ) (R & Dکه
رابطه مثبتی با نوآوری محصول دارند ،به این معناست که تصمیم گیری ) (R & Dمی تواند برای شرکت ها جهت معرفی
محصوالت جدید اهمیت داشته باشد .در میان فاکتورهای بررسی شده ،ارزیابی پرسنل با انعکاس نتایج) ، (R & Dبه نظر می
رسد رابطه قوی ویژه ای با نوآوری محصول داشته باشد .عالوه بر این ،رابطه مثبت بین ایجاد  /جابجا یی /ادغام مراکز & (R
)Dو موفقیت نوآوری نشان می دهد که تغییرات شدید سازمانی می تواند به عنوان یک سیگنال واضح تعیین شرکت ها برای
پیگیری استراتژی نوآوری و کمک به سرعت بخشیدن به موفقیت نوآوری عمل کند .( Shoko Haneda , Keiko
)Ito,0292
برای توسعه محصوالت افزایشی ،که پیشرفت مستقیم و اصالحات موجود در محصوالت موجود ،مناسب است کیفیت ارتباط با
اعضای تیم داخلی مهم است ،زیرا که منجر به " کارایی بیشتر سادگی ،کاهش خطا ،و اغلب بیشتر توسعه یافتن محصوالت
جدید است "  .عالوه بر این ،به دلیل عدم اطمینا ن ماهیت نوآوری رادیکال محصول  ،که کسب منابع مهم تر می شود ،شرکتها
با منابع بیشتر در موقعیت بهتر هستند تا از نوآوری رادیکال پشتیبانی کنند که نیازمند آن منابع قابل توجه و هزینه های
نوآوری فزاینده است)( Ryeowon , Jong-Ho, Tony C., 0292
بنابراین فرضیاتی به شرح ذیل شکل می گیرند:
 - H1فعالیت نو آوری فرایند الف)تاثیرات مثبت بر روی فعالیت نوآوری رادیکال محصول وب)اثرات مثبت بر روی فعالیت
نوآوری افزایشی محصول خواهد داشت.
 - H2الف)فعالیت نوآوری رادیکال محصول و ب)فعالیت نوآوری افزایشی محصول اثرات مثبت بر روی عملکرد شرکت دارد.
 - H2فعالیت نوآوری فرایند اثرات مثبت بر روی عملکرد شرکت دارد.
با افزایش چشمگیر در ارتباطات تکنولوژیکی میان شرکت ها و سرعت کلی تغییر تکنولوژیکی ،سازمان ها برای استوار ماندن و
باقی ماندن به صورت رقابتی به یکدیگر وابسته می شوند .در حالیکه به طور کلی این باور وجود دارد که دیودها و شبکه ها می
توانند مزایایی را در طول توسعه داخلی در فرآیندهای نوآوری ارائه دهند ،محققان نشان می دهند که این موردی ضروری نمی
باشد .با استفاده از نمونه ای از  902شرکت فروشنده که در صنعت فناوری اطالعات در شبه قاره هند فعالیت می کنند ،آنها
دریافتند که وابستگی مشتری در ارتباط داخل سازمانی باعث کاهش نوآوری فروشنده می شود .برای حل این زمینه تاریک از
ارتباطات شغلی ،آنها به بررسی بیشتر تاثیر فرهنگ سازمانی در ارتباط وابسته به نوآوری پرداختند .در ارتباط با سوابق سازمان،
محققان به دو زیر -ابعا د فرهنگ نتیجه گرا پایان دادند :جهت گیری عملکرد ،که تمرکز داخلی شرکت بر روی عملکرد کارمندان
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را منعکس می کند ،و رقبا،که تمرکز شرکت بر روی رقبا و بازارهای خارجی را منعکس می کند .این دریافته شده است که
رقابت فروشندگان باعث تسهیل نوآوری شده ،و باعث تضعیف آثار م نفی وابستگی مشتری بر نوآوری فروشنده می شود .بر این
اساس ،به منظور جلوگیری آنها از افتادن در دام وابستگی در فرآیندهای نوآوری ،شرکت ها نیاز دارند تا یک فرهنگ رقابت
(.
محور خارجی (نوآوری بازاریابی)را بسازند و بر عملکرد داخلی خود بیش از اندازه تمرکز نکنند
) Shanthi, Haisu,0292دراکر در کتاب تمرین مـدیریت می گوید ،مهمترین هدف هر کسب وکار ،جذب مشتری است و
بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود ،سازمان دو وظیفة مهم بازاریابی و نوآوری را برعهده دارد؛ وی آنها را وظایف کارآفرینانـه می
نامد ( .ملکی مین باش زرگاه و کهیاری حقیقت ،9911 ،نیک رفتار،طالبی و آرانی .) 9919 ،موریس و لویزدر سال  9111بیان می
کنند که ارتباط بین بازاریابی و نوآوری را می توان یک تعامل دو جانبه نامید  .با ا یجاد رابطه بین نوآوری و بازاریابی می توان
به مزیت رقابتی پایدار دست یافت .استفاده از مفهوم نوآوری بازاریابی ،سازمانها را قادر می سازد تا همگام با تغییرات فناروری،
نیازهای مشتریان را که پیوسته با تغییرات سالیق و شرایط جامعه دستخوش تحول است ،شناسا یی کرده و انتظارتشان را
برآورده سازد و بتوانند در بازار به مزیت رقابتی پایداری دست یابند( .ملکی مین باش زرگاه و کهیاری حقیقت ) 9911 ،نوآوری
در بخشهای مختلف سازمان از جمله بخشهای بازاریابی به منظور کسب مز یت رقابتی پایدار اهمیتی شایان توجه دارد ولی
مسئله اساسی این است که تولی دکنندگان صنعتی درک درستی از نوآوری در فعالیت بازاریابی خود ندارند و آن را به عنوان
هزینه غیر ضروری در نظر می گیرند .بنابراین با عطف به جایگاه نوآوری و خالقیت در موفقیت بلندمدت کسب و کار و
همچنین پیاده سازی استراتژیهای رقابتی ،تحقیق حاضر به دنبال پاسخگو یی به ا ین سئوال است که اتخاد رویکرد بازاریابی
نوآورانه چه تأثیری بر عملکرد شرکت دارد؟
بنا بر این یکی دیگر از فرضیات پژوهش شکل می گیرد:
 - H2فعالیت نوآوری بازار یابی  ،روابط بین فعالیت نوآوری رادیکال محصول و عملکرد شرکت  ،و بین فعالیت نوآوری افزایشی
محصول و عملکرد شرکت را تعدیل می کند.
تحقیقی که با عنوان« عملکرد پروژه های نوآوری،تحلیل تاثیر ویژگی های سازمانی» توسط جوز رامون کوبا –بنیتا José
) ) Ramón Cobo-Benitaو همکارانش در سال  0292انجام داده ویژگی های سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد که بر
عملکرد نوآوری شرکت ها تاثیر می گذارند .این تحلیل از  FSQCAبرای شناسا یی ترکیب عللی استفاده کرد که منجر به
بهبود عملکرد نواوری در شرکت های اسپانیا یی می شوند .نوآوری سازمانی زمانی که اندازه شرکت بزرگ است و ظاهرا با شرکا
در سطح ملی و بین المللی همکاری دارد می تواند تاثیر بسزا یی بر موفقیت پروژه های نوآوری بگذارد .عالوه بر این ا ین تحقیق
تاثیر نوآوری سازمانی را در موفقیت آتی پروژه ها نشان داد حتی در زمانی که شرکت ها اندازه بزرگی ندارند و با سایر شرکا و
شرکت ها همکاری دارند .بنابراین شرکت ها یی که متعلق به شبکه های ملی و بین المللی هستند می توانند عملکرد و در
نتیجه موفقیت نها یی نوآوری پروژه ها را در شرکت های اسپانیا یی تسهیل کنند و نوآوری سازمانی همانند پذیرش دانش
مدیریتی ،سازماندهی محیط کاری و روابط خارجی عوامل مهمی هستند که می توانند موفقیت شرکت ها و نوآوری ها آنها را
).( José, Enrique, Isabel , Luis,0292یک مطالعه رابطه بین نوآوری سازمانی و
در آینده تضمین کنند
قابلیت های نوآوری تکنولوژ یکی را ارزیابی کرده ،و اثر آنها را بر عملکرد شرکت با استفاده از یک چارچوب نظری با دیدگاه
منبع محور تحلیل کرده است .این مقاله ی ک گواه تجربی از یک تحقیق بر روی  944شرکت صنعتی اسپانیا یی و مدل سازی
یک سیستم از توابع ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی می باشد .نتا یج بدست آمده تایید کردند که نوآوری سازمانی
از توسعه قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی حمایت می کند و نیز اینکه هم نوآوری سازمانی و هم قابلیت های تکنولوژیکی برای
& ( Julia C., Daniel
محصوالت و فرایندها می توانند منجر به عملکرد عالی شرکت بشوند.
) Raquel, 0292در تحقیقی که با عنوان « شخصیت فعال ،زمینه سازمانی ،خالقیت کارکنان و توانایی نوآوری » در 0292
انجام شده تجزیه و تحلیل ه ا نشان داد که چهار بعد ،ارتباطات ،جو ،ریسک پذیری جهت گیری و شخصیت پیشگیرانه
کارکنان ،تاثیر قابل توجهی بر خالقیت کارکنان و در نهایت قابلیت نوآوری سازمانی دارد ،در حالی که اثر منفی پیشنهاد شده
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از سلسله مراتب بر خالقیت کارکنان وجود ندارد .در این تحقیق نیز شن اسایی شده است که ویژگی های سازمانی از طریق
خالقیت کارکنان مربوطه بر ظرفیت نوآوری شرکت ها تاثیر می گذارد( Huynh Thao Tai & Nguyen Quynh .
)Mai0292
در نهایت فرضیه آخر شکل می گیرد:
 - H1فعالیت نو آوری سازمانی روابط بین نوآوری فرایند و عملکرد شرکت را تعدیل می کند.
مدل مفهومی این پژوهش مطابق با شکل زیر بیان می گردد:

 .4روش پژوهش
ابتدا نوآوری را به نوآوری محصول،نوآوری فرایند،نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی تقسیم بندی کرده ایم.سپس نوآوری
محصول را به دو دسته رادیکال و افزایشی طبقه بندی کرده ایم.این دسته بندی بر اساس مقاله ارائه شده توسط رایوون لی و
همکارانش که در سال  0292در شرکت های کره ای انجام شده صورت گرفته است .از طرفی شرکتهای مورد مطالعه را شامل
 012شرکت تولیدی بود به دو دسته دارای فناوری پیشرفته () high-techو دارای فناوری کم( ) low-techرده بندی کرده و
شرکت های تولیدی ابزار دقیق یا هایتک ابزار در دسته فناوری پیشرفته و شرکت های تولیدی مصنوعات پالستیکی در دسته
فناوری کم قرار داده و سپس فرضیه های تحقیق را که شامل  1فرضیه می باشد در دو دسته فوق از شرکتها بطور جداگانه
بررسی کرده که هر کدام ن تایج متفاوتی را به دست داده است .ضمن اینکه دو متغیر دیگر را نیز در تحلیل تاثیر داده است
تحت عناوین :دیدگاه اکتشافی و بهره بردا رانه به نوآوری.گرد آوری داده ها از طریق پرسشنامه می باشد  ،در تنظیم این
پرسشنامه از گویه های پرسشنامه « نوآوری سازمانی وانگ و احمد» برای نوآوری فرایند ،از گویه های « پرسشنامه استاندارد
دوسوتوانی جانسن» برای رویکردهای اکتشافی و بهره بردارانه نوآوری استفاده شده است.در تنظیم گویه های نوآوری سازمانی و
نوآوری بازار یابی از «،پرسشنامه پیمایش نوآوری ایران »،و گویه های عملکرد شرکت از« پرسشنامه استاندارد عملکرد وانگ و
همکاران،به نقل از موسسه آموزشی پژوهشی مادسیج» استفاده شده است .و گویه های مربوط به نوآوری افزایشی و رادیکال
محصول از متن مقاله بیس رایوون لی و همکارانش ( ، ) 0292استخراج شده است.که پس از تایید استاد راهنما به عنوان ابزار
سنجش در این پ ژوهش بکار گرفته شد .گویه های این پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ارزش
گذاری شد بعد از گردآوری ،به منظور کمی سازی  ،داده ها به اعداد  9تا  1تبدیل شدند .روش تجزیه و تحلیل داده ها در این
مقاله تحلیل مسیر می باشد .روش تحقیق بدین صورت بو ده که با استفاده از پرسشنامه و تحقیق میدانی نسبت به جمع آوری
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داده ها اقدام کرده که این داده ها توسط برآورد کارکنان شرکت ها و کا رگاههای تولیدی جامعه تحقیق گردآوری شده و با
استفاده از نرم افزار  Spssو Smart plsبه تحلیل داده ها اقدام شده است.
با توجه به خروجی  Blindfoldingکه برای هر دو دسته از شرکت های با فناوری باال و فناوری پا یین انجام شد ،
ضرایبCv-Rrdکه شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی است و کیفیت مدل ساختاری را نشان می دهد و ضرایب Cv-
 Comکه شاخص بررسی اعتبار اشتراک یا روا یی متقاطع سازه ها می باشد همگی مثبت هستند که نشانگر کیفیت مناسب
مدل است.
با توجه به خروجی Outer Loadingsبرنامه  Plsکه در شکل شماره  9و  9مقاله آمده بار عاملی هر یک از گویه ها برای هر
دو دسته از شرکت ها باالتر از  2 /4می باشد که نشان دهنده پایایی یا همسانی درونی هریک از گویه ها در سطح اطمینان %11
می باشد.
ضرایب بارهای عاملی حاصل از آزمون  Bootstropingبرای هر یک از گویه ها باالتر از  0 /12می باشد که معناداری را در
سطح اطمینان  %11نشان می دهد و تایید کننده پایا یی درونی گو یه های پرسشنامه می باشد.
نتایج آزمون  Pls Algoritmتحت عنوان  Quality Criteriaزیر ستون Composite Reliabilityنشان داد که کلیه
اعداد در هر دو نمونه آماری باالتر از  2 /2می باشد که نشان دهنده اعتبار ترکیبی هر یک از سازه ها یا متغیرهای پنهان است.
مقادیر واریانس استخراج شده  AVEنیزتایید کننده اعتبار مناسب ابزار های اندازه گیری می باشد( .جداول مربوط به اطالعات
فوق در پیوست مقاله آم ده است)

.5تحلیل داده ها
همان طور که در بخش روش شناسی بیان گردید جامعه آماری شرکت های تولیدی فناوری پیشرفته و شرکت های تولیدی با
فناوری پایین می باشد .از جامعه شرکت های فناوری پیشرفته ،شرکت های تولیدی هایتک ابزار به عنوان نمونه انتخاب گردید
و تعداد  992پرسشنامه به صورت اینترنتی توزیع شد که تعداد  21مورد تکمیل و دریافت شد .برای شرکت های فناوری پایین
تعداد شرکت های تولیدی مصنوعات پالستیکی انتخاب شد و تعداد  902پرسشنامه اینترنتی توزیع شد که تعداد  29مورد
تکمیل و دریافت شد.
داده های پرسشنامه به تفکیک دو دسته فوق از شرکت ها بعد از کمی سازی وارد برنامه SPSSشد و با نرم افزار SMART
PLSتحلیل شد .نتایج تحلیل در شکل های  9تا  4و جداول  9و  0آمده است.
ابتدا به تحلیل فرضیات در شرکت های پیشرفته می پردازیم:
-9
با توجه به خروجی های برنامه  plsکه در شکل های 9و  0آمده  ،بار عاملی مسیر « جهت گیری اکتشافی شرکت←نوآوری
رادیکال محصول»  28924و  t=98140می باشد یعنی جهت گیری اکتشافی شرکت بر نوآوری رادیکال محصول تاثیر مثبت و
معناداری دارد و فرضیه اول قسمت «الف» تایید می شود .همچنین بار عاملی مسیر « جهت گیری اکتشافی شرکت← نوآوری
افزایشی محصول » 28942و  t=98219می باشد که نشان دهنده تاثیر مثبت جهت گیری اکتشافی شرکت در نوآوری افزایشی
محصول است اما آماره  tبه اندازه کافی بزرگ نیست که در سطح باالیی معنا دار باشد و فرضیه اول قسمت «ب» رد می شود.
بار عاملی مسیر« جهت گیری اکتشافی شرکت← نوآوری فرایند» 28922و  t=08121بوده و نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار
جهت گیری اکتشافی شرکت در نوآوری فرایند می باشد  .وفرض دوم تایید می شود.
بار عاملی مسیر « جهت گیری بهره بردارانه← نوآوری رادیکال محصول» 28920و  t=08129می باشد یعنی جهت گیری بهره
بردار انه شرکت به نوآوری تاثیر مثبت و معناداری در نوآوری رادیکال محصول دارد .پس فرض سوم قسمت«الف» رد می شود.
ارقام مذکور برای مسیر « جهت گیری بهره بردارانه ← نوآوری افزایشی محصول» به ترتیب عبارتند از 28422و  28191یعنی
تاثیر جهت گیری بهره بردارانه در نوآوری افزا یشی محصول مثبت و معنا دار است .و فرض سوم قسمت«ب» تایید می شود.
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ارقام 28411و  t=18249برای مسیر « جهت گیری بهره بردارانه ← نوآوری فرایند» دال بر تایید فرضیه چهارم در شرکت
های با فناوری پیشرفته می باشد.
فرضیه پنجم قسمت «الف»  «،نوآوری فرایند ← نوآوری رادیکال محصول» با بار عاملی 28921و  t=98194و قسمت «ب» «،
نوآوری فرایند ← نوآوری افزایشی محصول» با بار عاملی  28920و  t=18442هر دو در سطح معناداری باالیی تایید می شوند.
در فرضیه  2الف  ،که بیان می کند فرایند نوآوری رادیکال محصول تاثیر مثبت در عملکرد شرکت دارد  ،بار عاملی -28222
نشان دهنده تاثیر منفی این رابطه است (برعکس فرضیه) و  t=28991می باشد که به اندازه کافی قوی و معنا دار
نیست.فرض 2ب که حاکی از تاثیر مثبت فرایند نوآو ری افزایشی محصول در عملکرد شرکت است با بار  28220و  t=28241که
قوی و معنادار نیست رد می شود و بنابراین فرض ششم کامالً رد می شود.
مسیر« نوآوری فرایند ← عملکرد شرکت» دارای بار عاملی 28191و  t=18129می باشد که این امر تایید کننده تاثیر مثبت و
معنا دار نوآوری فرای ند در عملکرد شرکت است.و فرضیه هفتم تایید می شود.
تاثیر تعدیل کنندگی متغیر نوآوری بازار یابی بر رابطه « نوآوری رادیکال محصول← عملکرد شرکت» (بار عاملی 28292و
 ) t=28120در سطح اطمینان باال تایید نمی شود .همچنین است برای تاثیر تعدیل کنندگی نوآوری بازار یابی بر رابطه « نوآوری
افزایشی محصول← عملکرد شرکت»( بار عاملی -28219و .) t=98212بنابراین فرضیه هشتم پژوهش در سطح اطمینان باال تایید
نمی شود .اما متغیر بازار یابی در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل تاثیری مثبت و قوی بر عملکرد شرکت
دارد(.بارعاملی 28912و .) t=48291
همچنین تاثی ر تعدیل کنندگی فرایند نوآوری سازمانی بر رابطه « نوآوری فرایند ← عملکرد شرکت» با بار عاملی  -28299و
 t=28122رد می شود و فرضیه آخر که بیان می کند فرایند نوآوری سازمانی اثر نوآوری فرایند بر عملکرد شرکت را تعدیل می
کندبا اطمینان باال تایید نمی شود .اما همانند حال ت قبل نوآوری سازمانی به عنوان یک متغیر مستقل تاثیر مثبت و قوی بر
عملکرد شرکت دارد(.بار عاملی 28414و ) t=98292
خالصه تحلیل فرضیات در جدول شماره  9آمده است.

شکل شماره  - 9خروجی

 pls algorithmبرای شرکت های فناوری پیشرفته
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شکل شماره - 2خروجی

Bootstroping

برای شرکت ها با فناوری پیشرفته

فرضیه شرح فرضیه

H9
H0
H9
H4
H1
H2
H2

بارهای عاملی مقدار

نتیجه

جهت گیری اکتشافی شرکت← نوآوری رادیکال محصول

28924

tآماره
 98140تایید

جهت گیری اکتشافی شرکت← نوآوری افزایشی محصول

28942

 98219رد

جهت گیری اکتشافی شرکت←نوآوری فرایند
جهت گیری بهره بردارانه← نوآوری رادیکال محصول

28922
28920

 08121تایید
 08129رد

جهت گیری بهره بردارانه ← نوآوری افزایشی محصول

28422

 28191تایید

جهت گیری بهره بردارانه ← نوآوری فرایند
نوآوری فرایند ← نوآوری رادیکال محصول

28411
28921

 18249تایید
 98194تایید

نوآوری فرایند ← نوآوری افزایشی محصول

28920

 18442تایید

نوآوری رادیکال محصول ← عملکرد شرکت

28222-

 28991رد

نوآوری افزایشی محصول ← عملکرد شرکت

28220

 28241رد

نوآوری فرایند ← عملکرد شرکت

28191

 18129تایید

نوآوری بازار یابی× نوآوری رادیکال محصول ← عملکرد شرکت 28292

 28120رد

نوآوری بازار یابی× نوآوری افزایشی محصول ← عملکرد شرکت -28219

 98212رد

H1

نوآوری سازمانی× نوآوری فرایند ← عملکرد شرکت

-28299

 28122رد

**
**

نوآوری بازار یابی ← عملکرد شرکت
نوآوری سازمانی ← عملکرد شرکت

28912
28414

 48292تایید
 98292تایید

H2

** فرضیاتی هستند که جزو فرضیات و مدل مفهومی پژوهش نبوده اند.
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-0

تحلیل داده ها در شرکت های با فناوری پایین

خروجی های نرم افزار مطابق با شکل های  9و  4نشان می دهد که در شرکت های با فناوری پایین فرض اول قسمت «الف»
و قسمت«ب» هر دو رد می شوند چون بارهای عاملی برای آنها به ترتیب  -28212و  28922می باشد و این دقیقاً خالف فرض
است یعنی جهت گیری اکتشافی اثرات منفی بر روی نوآوری رادیکال محصول و اثرات مثبت بر روی نوآوری افزایشی محصول
دارد .مقادیر آماره  tبرای این فرض به ترتیب 28292و  08224می باشد یعنی در سطح اطمینان باال حتی اثر منفی جهت
گیری اکتشافی بر روی نوآوری رادیکال تایید نمی شود .و قسمت ب در سطح اطمینان باال مخالف فرض می باشد.
تاثیر مثبت جهت گیری اکتشافی بر فعالیت نوآوری فرایند  ،موضوع فرضیه دوم با بار عاملی 28429و  t=18922قویاً تایید می
شود.
جهت گیری بهره بردارانه با با عاملی  -28992تاثیر منفی بر روی نوآوری رادیکال محصول دارد ولی مقدار  t=98420به اندازه
کافی بزرگ نیست که بتوان این تاثیر را در سطح اطمینان باال پذیرفت و فرض سوم قسمت«الف» رد می شود .ضریب بار
عاملی برای قسمت«ب» این فرضیه -28212است یعنی تاثیر منفی جهت گیری بهره بردارانه بر نوآوری افزایشی  ،چیزی که
مخالف فرض است و مقدار آماره  t=28212مربوط به آن باز هم به اندازه کافی قوی نیست و فرض سوم بطور کامل رد می شود.
فرضیه چهارم که عنوان می کند جهت گیری بهره برداری تاثیرات مثبت بر نوآوری فرایند دارد با بار عاملی  28922و t=48291
تایید می شود.
فرضیه پنجم که عنوان می کند فعالیت نوآوری فرایند تاثیرات مثبت بر روی نوآوری رادیکال محصول(بار عاملی 28199و
) t=908214و اثرات مثبت بر روی نوآوری افزایشی محصول دارد(بار عاملی 28114و  ) t=48121تایید می شود .همچنین
فرضیه ششم قسمت «الف» نوآوری رادیکال محصو ل اثرات مثبت بر روی عملکرد دارد( 28922و ) t=98292درست است و تایید
می شود و قسمت «ب» نوآوری افزایشی محصول اثرات مثبت بر روی عملکرد دارد ( 28222و  ) t=98422باز درست است اما به
دلیل اینکه مقدار آماره  tبه اندازه کافی قوی نیست(باالتر از  ) 9812نیست رد می شود.
اثرات مثبت نوآوری فرایند بر عملکرد شرکت موضوع فرضیه هفتم در شرکت های با فناوری پایین رد می شود(بار عاملی -
28222و .) t=28999
موضوع فرضیه هشتم اثر تعدیل کنندگی نوآوری بازار یابی بر روابط نوآوری رادیکال و عملکرد شرکت با بار عاملی -28212و
 t=98041و اثر تعدیل کنندگی آ ن بر روابط نوآوری افزایشی محصول و عملکرد با بار عاملی -28209و  t=28929به دلیل
مقادیر کم آماره  tرد می شود اما همانند شرکت های دارای فناوری باال متغیر بازار یابی به طور مستقل تاثیر مثبت و معناداری
بر عملکرد شرکت دارد(  28042و .) t=08900
همچنین اثر تعدیل کنندگی نوآوری سازمانی بر روابط نوآوری فرایند و عملکرد شرکت که فرضیه نهم آنرا بیان می کند مقدارt
ضعیف بوده( 28220و  ) t=98212بنابراین فرض نهم رد می شود ولی اثر مثبت و قوی نوآوری سازمانی بر عملکرد ( 28494و
) t=18424قابل انکار نیست.
خالصه تحلیل فرضیات در جدول شماره دو ذکر شده است.
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شکل شماره  - 3خروجی

pls algorithm

برای شرکت های فناوری
پایین

شکل شماره - 4خروجی

Bootstroping

برای شرکت ها با فناوری پایین

برای شرکت های فناوری پایین plsجدول شماره  – 0نتایج خروجی های
بارهای عاملی

فرضیه شرح فرضیه

90

مقدار نتیجه
tآماره
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جهت گیری اکتشافی شرکت← نوآوری رادیکال محصول

2.212-

28292

رد

جهت گیری اکتشافی شرکت← نوآوری افزایشی محصول

2.922

08224

رد

2.429
-28992

18922
98420

تایید
رد

-28212

28212

رد

 H4جهت گیری بهره بردارانه ← نوآوری فرایند
نوآوری فرایند ← نوآوری رادیکال محصول
H1
نوآوری فرایند ← نوآوری افزایشی محصول

48291 2.922
908214 2.199

تایید
تایید

2.114

48121

تایید

نوآوری رادیکال محصول ← عملکرد شرکت
H2
نوآوری افزایشی محصول ← عملکرد شرکت

2.922
28222

98292
98422

تایید
رد

 H2نوآوری فرایند ← عملکرد شرکت

2.222

28999

رد

نوآوری بازار یابی× نوآوری رادیکال محصول ← عملکرد شرکت

28212-

98041

رد

نوآوری بازار یابی× نوآوری افزایشی محصول ← عملکرد شرکت

28209

28929

رد

 H1نوآوری سازمانی× نوآوری فرایند ← عملکرد شرکت

28220

98212

رد

** نوآوری بازار یابی ← عملکرد شرکت

2.042

08900

تایید

** نوآوری سازمانی ← عملکرد شرکت

2.422

48940

تایید

H9

 H0جهت گیری اکتشافی شرکت← نوآوری فرایند
جهت گیری بهره بردارانه← نوآوری رادیکال محصول
H9
جهت گیری بهره بردارانه ← نوآوری افزایشی محصول

H2

** فرضیاتی هستند که جزء جزو فرضیات و مدل مفهومی پژوهش نبوده اند.
جدول شماره – 2نتایج خروجی های  plsبرای شرکت های فناوری پایین

بحث و نتیجه گیری
از ابتدا انتظار می رفت نوآوری فرایند تاثیر مثبت و قوی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد اما همچنان که در نتایج گروه
مشاغل با فناوری پایین مشاهده شد این تاثیر منفی و ضعیف است شاید یکی از دالیل این امر تاثیرات تدریجی و دیر بازده
تغییرات و نوآوری در بخش فرایندها باشد که اثبات این خود به تحقیقات و پژوهش های بیشتری دارد .همچنین نتایج برای
اثرات تعدیلی نوآوری بازار یابی و نوآوری سازمانی مخالف پیش بینی فرضیات بود .و نو آوری بازار یابی به عنوان متغیری
مستقل تاثیر قابل توجهی در عملکرد دارد و این احتماالً نشان دهنده تاثیرات زیاد تبلیغات کاال در سلیقه مشتریان ایرانی است.
از طرفی نوآوری رادیکال و افزایشی محصول در هر دو دسته از شرکت ها تاثیر چندانی در عملکرد شرکت نداشته است و این
شاید نتیجه عدم بکار گیری صحیح نوآوری محصول در شرکت های ایرانی است چنانچه مؤمنی و حقیقی کفاش (  ) 9911بیان
می کنند که «:آمارهای جهانی برآورد نوآوری و رشد نوآوری،وجود خالء جدی در میان سازمان های ایرانی برای توسعه قابلیت
نوآوری را یاد آور می شود .همچنین در پی مشاهدات مختلف اهالی علم مدیریت در کشور ،تاکید بر عدم وجود ساز و کار
جدی در میان سازمان های ایرانی برای نوآوری به عنوان یک قابلیت پویا و مستمر آشکار است».
عالوه بر این نتایج فرضیات در دو گروه شرکتهای با فناوری باال و پایین متفاوت است در نتیجه بسط نتایج به شرکت ها و
صنایع دیگر مستلزم کار و تحقیقات بیشتری است بنابراین پیشنهاد می شود شرکت ها با توجه به میزان پیچیدگی فرایند کار
از راهبردهای مناسب نوآوری متناسب با فرایند تولید خود استفاده نمایند.
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منابع
پورمند،حسن ( «،) 9911بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعـه:بانـک کشـاورزی )» ،رسـاله ارشد،دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی،ایران.
حقیقــی کفــاش  ،مهــدی ،حــاجی پــور ،بهمن،مظلــومی نــادر و مؤمنی،مصــطفی«.) 9914 (،مــدل ســازی قابلیــت نــوآوری
سازمانی»،فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی ،دوره ،9شماره ،4پاییز .9914
رحیمی،رحیم،درویشی،مریم «.) 9914 (.بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میـانجی نـوآوری سـازمانی )مـورد
مطالعه :شرکتهای ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در استان خوزستان(».فصلنامه علمی  -پژوهشی
تحقیقات بازاریابی نوین سال پنجم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( ،) 91زمستان 9914
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