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 مقدمه .1
 وسیله، ترینمتداول از یکی صادرات، [.۶۲، 3۴] اندکرده یدکتأ را جهانی اقتصاد در صادرات اهمیت محققان بر

 زایشاف استفاده، بدون عملیاتی ظرفیت از سازدمی قادر را هابنگاه المللی است کهبین هایبازار به برای ورود
، ۴۴، ۹1، ۱۴] کنند استفاده شده را، جهانی کامالً بازار یک در بقا از اطمینان و سود و به نوبه خود تولید وریبهره
 یک اتصادر به توجه با کنند کهمی تعریف شرکت یک اهداف به دستیابی میزان» را صادرات عملکرد [11[. ]11

 از شرکت یک «. شودمی حاصل صادراتی بازاریابی استراتژی اجرای و ریزی برنامه با، خارجی بازار به محصول
 ذاریگ سرمایه اهداف تحقق برای خارجی و داخلی هاینیرو تعامل مدیریت برای صادراتی بازاریابی هایاستراتژی
 به) داخلی عوامل به توانمی را صادرات عملکرد کننده تعیین عوامل، اساس این بر [.۹۱] کندمی استفاده صادراتی

، مثال برای) خارجی عوامل و( صادرات بازاریابی استراتژی و، آن مدیریت و بنگاه هایویژگی، مثال عنوان
 هایاستراتژی در تغییر ایجاد باعث محیط در تغییر[. ۶۶، 1] کرد بندی طبقه( داخلی و خارجی هایبازار هایویژگی
 نشان ار موقعیتی هایویژگی که هستند اصلی شرکت برای زا برون هایمتغیر احتمالی عوامل. شودمی شرکت

 مدیریتی یا سازمانی اقدامات دهنده نشان پاسخ هایمتغیر. نیست آن دستکاری یا کنترل به قادر شرکت که دهندمی
 با اسخپ هایمتغیر مناسب مطابقت به بستگی شرکت عملکرد، بنابراین. هستند احتمالی عوامل به پاسخ در

 خارجی، و داخلی عوامل بین تناسب رودمی انتظار، زمینه این در [.۴4، ۹1] دارد شده داده احتمالی هایفاکتور
 تنها نه، صادرات عملکرد در مؤثر عوامل درک ، [1۴] گفته به [.۲3، ۹1] بخشد ارتقا را شرکت صادرات عملکرد

 برای ادراتص آمیز موفقیت عملیات». است مهم نیز گذاران سیاست و اندرکاران دست برای بلکه دانشگاهیان برای
 عملکرد داخلی عوامل مورد در دانش که کنندمی استدالل [۴4] (.۴۴1 ص) «است مهم بسیار و شرکت ملی رونق

 وآورین استراتژی بر تحقیق این. کندمی تضمین را بعدی تحقیقات و بوده متناقض، نوآوری ویژه به، صادرات
 حیطم یک در شده ارائه احتماالت به پاسخگو عامل یک عنوان به، خود صادراتی استراتژی در رفته بکار شرکت

 تحقیقات، عملکرد - نوآوری رابطه مورد در زیاد تحقیقات علیرغم .[11، ۶3، 3۴] تمرکز کرده است خارجی بازار
 استدالل [1۶]، حال این با. [1۶] است شده معطوف فناوری نوآوری یعنی، نوآوری نوع یک روی عمدتاً قبلی
 هااهبنگ است ممکن «نوع یک فقط» هانوآوری از ای مجموعه حتی یا واحد نوآوری نوع یک پذیرش که کنندمی
 هاشرکت همواجه چگونگی بهتر درک هدف با. بخشند تحقق کامالً عملکرد، بر را نوآوری مثبت اثرات تا نکند قادر را
 رورتض ما، برتر صادرات عملکرد به دستیابی برای المللی بین محیط در موجود هایقطعیت عدم و تغییرات با

 هنگام که مکنیمی لاستدال، خاص طور به. کنیممی پیشنهاد را نوآوری مختلف انواع معرفی اثرات بیشتر بررسی
 .بگیریم نظر در هم با را سازمانی هم و های فناورانهنوآوری هم که است مهم، نوآوری عملکرد رابطه مطالعه

 از کارآمد ادهاستف کننده تسهیل و نیازپیش تواندمی سازمانی نوآوری که ندنکمی استدالل قبلی تحقیقات
 «باید سازمان کردن بازده بهینه تحقق برای» که داشتند اظهار [3۴] [.11، ۱] کند عمل فناوری هاینوآوری
 روابط، حال این با. باشد( اداری) اجتماعی سیستم در تحوالت با همراه سازمان( عاملی) فنی سیستم در تغییرات

 به مربوط ادبیات بر تکیه با بنابراین،. [11، ۱] است گرفته قرار بررسی مورد ندرت به نوآوری مختلف انواع بین
 انواع که است چارچوبی تجربی آزمایش و توسعه دنبال به حاضر پژوهش، [3۴، 11]  فنی اجتماعی سیستم نظریه

 انیسازم هاینوآوری بین رابطه در این تحقیق، خاص طور به. دهد پیوند را صادرات عملکرد و نوآوری از مختلفی
 .کنیممی بررسی را صادرات عملکرد بر هانوآوری آن غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات و انهفناور و

 ییعن، نوآوری ابعاد نظر از را مهم دومین تفاوت، پیچیده رابطه این از خود درک افزایش برای، این بر عالوه
 مورد آوری فن نوآوری حوزه در ابعاد این دو هر. کنیممی مطرح هانوآوری گستردگی و گرای نوآوریتحول درجه

 ولاص از هانوآوری که است ایدرجه ،نوآوری بودن گراتحول. دارند نقش عملکرد توضیح در و گرفته قرار بررسی
 یک که است هایینوآوری تعداد به نوآوری وسعت که حالی در، [1۶] گیرندمی فاصله موجود فناوری و ساختاری
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 تقویت جهتها شرکت برای» بنیادی هاینوآوری پذیرش، [۶1] گفته به [.31] پذیردمی معین دوره یک در شرکت
 داده شانن قبلی تحقیقات، حال این با. است مهم بسیار «آنها مدت طوالنی موفقیت از محافظت و رقابتی جایگاه

 [.3۲، 1۲] کندمی تقویت نیز را شرکت عملکرد نوآوری وسعت که است
 خاص ورط داریم به قصد، انهفناورنوآوری  و سازمانی نوآوری بین رابطه از درک بیشتر توسعه برای، بنابراین

  فناورانه هایبررسی کنیم همچنین تأثیر نوآوری گسترده و گرا تحول  فناورانه هاینوآوری بر سازمانی نوآوری تأثیر
 انهفناور نوآوری مختلف تأثیرات دادن نشان با مطالعه این. سنجیمگسترده بر عملکرد صادراتی را می و گرا تحول

 مهم بسیار دانش این. کندمی کمک المللی بین نوآوری و تجارت پیشینة به، صادرات عملکرد بر سازمانینوآوری  و
 دهدمی رائها شرکت عملکرد و سازمانی نوآوری بین رابطه از کمی بسیار تجربی شواهد گذشته تحقیقات زیرا است

و  یازمانس ینوآوربررسی تأثیر  قیتحق یموجود، مسئله اصل نظری شکاف کردن برطرف یبرا ن،یبنابرا . [1]
 ی است.و گسترده بر عملکرد صادرات گراتحول فناورانه ینوآور

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 سازمان برای که است رفتاری یا ایده یک اجرای و توسعه، تولید شامل که است وجهی چند ساختار یک نوآوری
، فرآیند جدید هایفناوری، جدید خدمات یا محصوالت بهها ایده، نوآوری فرایند طی در[. 33] است جدید پذیرنده
 نوآوری انواع از مختلفی انواع [.1۶، 11]شوندمی تبدیل مدیریتی جدید هایرویکرد یا جدید سازمانی هایساختار

 کی به و دارد فراوانی محبوبیت مدیریت محققان بین در سازمانی  -فناوری شناسی نوع. [3۴] است شده ارائه
 سیستم رد تغییراتی عمده طور به اولی در که شودمربوط می بنگاه اداری و فناوری هایسیستم بین کلی تمایز
های گفته طبق. [1۶] گذاردمی تأثیر آن مدیریتیهای سیستم بر عمده طور بهدومی و کندمی ایجاد شرکت عامل

 ای تولید فرآیند در معرفی عناصر یا جدید خدمات یا جدید محصول برای ایده اجرای» به نوآوری فناورانه، [11]
 «. دارد اشاره سازمان یک خدمات عملکرد

 [1]، المث عنوان به. شودمی توصیف متنوعی تعاریف با سازمانی، نوآوری مفهوم، نوآوری فناورانه خالف بر»
 کندیم معرفی هنری جدید فن یا ساختار، فرآیند، مدیریتی عمل یک اجرای و تولید« عنوان به را سازمانی نوآوری

 نوآوری عنوان به« اداری نوآوری» مورد در عوض در [11]. است شده گرفته نظر بیشتر در سازمانی اهداف برای و
 وها ویهرها، نقش، جدید قوانین، مثال عنوان به) کنندمی صحبت افتدمی اتفاق سازمان اجتماعی سیستم در که

 ،سنتی مدیریت اصول از مشخص تغییر» عنوان به را «مدیریت نوآوری» اصطالح [۱۱] که حالی در(. ساختارها
 ذکر «دهدیم تغییر را مدیریت کار انجام نحوه بارزی طور به که معمولی سازمانی اشکال تغییر یاها رویه و فرایندها

 هایرویکرد» به سازمانی آن نوآوری در ایم که پذیرفته را [1۶] توسط شده پیشنهاد تعریف ما تحقیق، این در. کندمی
های ویهر، ساختار، استراتژی در تغییر ایجاد باعث که جدید هایفرآیند و مدیریتی کار انجام برای دانش در جدید
 ،هماهنگی، اطالعات گذاریاشتراک، سازمانتیمی کار برای باید که دارد اشاره، شوندمی« هاسیستم و اداری

 [.۱1] مفید باشد خالقیت و یادگیری، همکاری
 اعثب نوآوری بودن گراتحول. است نوآوری سمگرا تحول میزان، نوآوری شناسی نوع نظر از دیگر مهم تفاوت

، این بر عالوه [.1۶] شوندمی «سازمان داخلیهای فعالیت یا هاخروجی در اساسی تغییرات» ایجاد و زدن برهم
 حائز یزن نوآوری وسعت درباره تفکر، عملکرد و یکدیگر با رابطه در نوآوری تالش مختلف انواع بهتر درک برای

 ای جدید سازمانی هایساختار، فرآیند جدید هایفناوری، جدید محصوالت تعداد به نوآوری وسعت. است اهمیت
 این ادامه در. [31] کندمی پذیرش معین دوره یک در شرکت یک که شودمی اطالق مدیریتی جدید هایرویکرد
 . پردازیممیعملکرد صادراتی  و نوآوری مختلف انواع بین روابط به مربوطهای فرضیه تدوین به بخش
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 فناوری یستمس در تغییر هرگونه، فنی و اجتماعی سیستم نظریه براساس. نوآوری فناورانه و سازمانی نوآوری
، دیگر ارتعب به. باشد فناوری سیستمهای خواست با مطابق تا دارد اداری سیستم در تغییراتی به نیاز، سازمان
[ ۹۱[. ]۹۱، 1۲] است نوآوری فناورانه از کامل برداری بهره و بکارگیری برای الزم شرط پیش سازمانی نوآوری

 هایرینوآو .نوین استهای فناوری آن از موفق استفاده شرط پیش نوآوری برای سازمان یک توانایی: داشت اظهار
 به نجرم( ارتباطات وها رویه، هاسیاست، مثال برای) سازمانی تغییرات و ساختاری هایپیشرفت نظر از سازمانی،

 با پذیرش برای را مناسبی محیط، خود نوبه به که، شوندمی پیشرفته سازمانی درون هایهمکاری و هماهنگی
 بستگی های فناورانهنوآوری آمیز موفقیت اجرای [،1۲] گفته به. [11] کندمی ایجاد های فناورانهنوآوری از استفاده

 کندمی استدالل [13]، این بر عالوه. دارد( سازمانی هاینوآوری یعنی) سازمان اداری هایمؤلفه در تغییر تصویب به
 و سازمانی جدید هایروش، جدید سازمانی هایفرم باید هاشرکت، های فناورانهنوآوری از سودآوری برای، که

 .باشند خورداربر تجاری شرکت برای( اگر بیشتر نباشد) برابر اهمیت از که کنند پذیرش کار و کسب جدید هایمدل

 وردم حد از بیش اغلب( هانوآوری) آوریفن جدید تغییرات با رابطه در سازمانی هاینوآوری اهمیت، حال این با
 پیچیده روابط بررسی در سعی محققان تعداد معدودی از تنها [11] اصلی کار زمان از. [11] گیردنمی قرار ارزیابی

 نویسی فهرست بخش در کارمندان آموزش لزوم بر [11] ها،کتابخانه مطالعه در. [۹۱، 1۴] اندکرده نوآوری انواع بین
 سیستم ردنک دیجیتالی تسهیل برای( سازمانی نوآوری) کتابخانه اجزا نویسی فهرست برای جدید هایرویه تدوین و

 رکیهت در تولیدی هایشرکت از تجربی مطالعه یک در. کردند تأکید( نوآوری فناورانه عنوان به) کارت فهرست
 ایبر جدید سازمانی ساختار معرفی) سازمانی هاینوآوری از حاصل ساختاری هایپیشرفت که دریافتند ،[۱۴]

 هایکانیزمم به منجر( انسانی منابع مدیریت جدید سیستم یک معرفی، پروژه نوع سازماندهی وتیمی کار تسهیل
 یجادا فرایند نوآوری پذیرش برای مناسب محیط یک خود نوبه به که شودمی سازمانی درون همکاری و هماهنگی

 هک است شده باعث سازمانی نوآوری یک عنوان به صنعتی تحقیقات آزمایشگاه توسعه، [۱3] گفته به. کندمی
 . شود ایجاد الکتریک جنرال برای هاسال طول در شده ثبت های فناورانهنوآوری از بسیاری

نشان  لیقب تحقیقات. است آن بودن گراتحول میزان، نوآوری فناورانه یک تعریف در مهم بعد اولین، بنابراین
 ریتیمدی هایشیوه، هاتوانایی، هاروال، جدید سازمانی هایرویه مستلزم فناوری گراتحول نوآوری پذیرش که دهدمی

 دلیل به مستقر هایبنگاه، اساس این . بر[۴۹، ۴۴، ۹۲، 1۱] است سازمانی نوآوری یعنی، بازاریابیهای مهارت و
 ابتکار از، فعلی اصلی هایقابلیت تبدیل و سازمانی سخت و سفت هایفرهنگ و هاروال از گسست در مشکالت

، سازمانی حافظه از باالیی سطح، دیگر عبارت به[. ۴۹، 1۹] اند مانده عقب گراتحول هاینوآوری پذیرش در عمل
 را محکم خالقیت یک تواندمی[ 3۱] «قوانین و هاروال، هارویه، هاسیاست در موجود جمعی بینش مخزن» یعنی
 هایصتفر شناخت و منابع تخصیص به نیاز بنیادی هاینوآوری توسعه که کنندمی استدالل [۴[. ]۴۱] کند مهار
 کنندمی استدالل [13]و  [۶۹]، این بر عالوه. دارد سازمانی ذهنی هایمدل در پارادایم تغییر به نیاز که دارد بازار
 دیدج تجاری هایمدل به نیاز، هانوآوری این از استفاده و برداری بهره از حمایت برای رادیکال نوآوری فناورانه که

 گسترده عنیی) فناوری شده پذیرفته هاینوآوری تعداد بلکه، نوآوری فناورانه بودن رادیکال تنها نه، حال این با. دارد
باشد  داشته قرار تغییر معرض در که را سازمانی هاینوآوری ها،شرکت وقتی شودمی پیشنهاد نیز( نوآوری بودن

 [.11] کنندمی پذیرش

 پیشنهاد [11]. کرد توجه آن به باید که است آوریفن در نوآوری مهم بعد دومین نوآوری، وسعت، اساس این بر
 ذیرشپ که هاییشرکت. شودمی منجر های فناورانهنوآوری از باالیی حد در سازمانی نوآوری پذیرش که کنندمی

 ستمرم هایپیشرفت مشتاقانه ،رو این از، هستند هاآن سازمانی هایروال از بخشی و مداوم تالش، سازمانی تغییر
 پذیرش، کلی سطح در. [3۶] شودمی نوآوری و مداوم یادگیری به منجر که، کنندمی تقویت نیز فناوری حوزه در را

 دهدمی نشان خاص طور به تجربی مطالعات و [۱۴] کندمی تقویت را شرکت یک کلی نوآوری سازمانی، نوآوری
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 تأثیر دهش پذیرفته های فناورانهنوآوری تعداد بر جدید سازمانی ساختار یک قالب در سازمانی نوآوری پذیرش که
 :ی زیر را داریمهافرضیه، بنابراین [.1۹، ۹1] گذاردمی

 دارد. ریتاث (گرا تحول ) نوآوری فناورانهبر  یسازمان ینوآور فرضیه اول: -

 دارد. ری)گسترده( تاث نوآوری فناورانهبر  یسازمان ینوآور دوم: فرضیه -

 رقابتی مزیت برای منبعی و [۱۴] شرکت یک استراتژی مهم مؤلفه یک نوآوریعملکرد صادراتی.  و نوآوری
 که است داده نشان 3۴۴۱ و 14۲۱ هایسال بین تجربی مطالعات بررسی. [۶1، ۴4] است المللیبین هایبازار در

 رمنج که زودهنگام یا اولیه حرکت مزایای به دستیابی برای هابنگاه. [1۴] است همراه شرکت عملکرد با نوآوری
 را نوآوری بیرونی، محیط در اطمینان عدم از ناشی عملکرد شکاف بردن بین برای از و یا، شوندمی برتر عملکرد به

 .[11] [3۴] کنندمی پذیرش
 [۹۹] یزاند،انگبر می استراتژیک تغییرات جستجوی برای ها راسازمان شرکت، محیط در یاطمیناننا و تغییرات

 تنظیم برای هاشرکت. [3۴] است تطبیقی رفتار از اطمینان برای تغییراتی چنین ایجاد برای راهی نوآوری، و
 رایطش در ویژه به، هاآن عملکرد بهبود و موثر و کارآمد، محیطی مطالبات به پاسخگویی جهت داخلی هایکارکرد

 کنندمی استدالل محققان. [3۴، 11] کنندمی پذیرشنوآوری،  بازار تغییر حال در سریع محیط یک اطمینان و عدم
 هب منجر و هستند جدید هایبازار به ورود دنبال به که هاییشرکت برای رشد استراتژی هایابزار ها،نوآوری که

 در جدید هایکاال توسعه و وری بهره افزایش، [1]های گفته طبق [.1۶، ۱۴] شوندمی موجود بازار سهم افزایش
 سازدمی قادر را هاشرکت نوآوری،، این بر عالوه. بخشدمی ارتقا را شرکت یک صادرات وضعیت ها،نوآوری نتیجه

. [1۶] نندک عمل بازار پیشنهادات به رقبا، خود از قبل یا دهند نشان واکنش بازار تغییرات برابر در سرعت به که
 افزوده ارزش، جهانی هایبازار در رقابت افزایش و هافناوری در سریع تغییرات زیرا است، مهم بسیار دوم مورد

 [.3۶] بردمی بین از را موجود خدمات و محصوالت

 با لهمقاب برای سازمانی و های فناورانهنوآوری از متعادل سبد یک .صادرات عملکرد و نوآوری مختلف انواع
، 1۶] است ضروری عملکرد بر نوآوری مثبت اثرات کامل تحقق و محیط در موجود هایقطعیت عدم و تغییرات

 دهش معطوف نوآوری فناورانه به اول درجه در گذشته تحقیقات، شد اشاره نیز قبالً  که همانطور، حال این با[ 3۴
، 1۶، 1، ۱] گذاردمی را ناشناختهعملکرد صادراتی  بر را سازمانی نوآوری تأثیر و [۶1،11، ۶3، ۹3، ۱۹، 3۹] بودند

 کلی طور به، سازمانی هاینوآوری با رابطه در که است این کمبود این احتمالی توضیح. [14، 1۲، ۱۱، 11
 غلبا های فناورانهنوآوری، این بر عالوه. دارند عملکرد با تر روشن ارتباطی که شودمی تصور ،های فناورانهنوآوری

 دارای( وجود صورت در) هاشرکت ازکمی تعداد، این بر عالوه [.11] هستند اجرا برای تر پیچیده و مشاهده قابل
 ایبررسمی  روش یک دارای مشاغل اکثر که حالی در، هستند مداوم سازمانی هاینوآوری برای خوبی هایفرایند

، ۱3، 1۴] کنند، هستندمی کشف را علم هایمرز که توسعه و تحقیقهای گروه از بسیاری با، های فناورانهنوآوری
۴3.] 

 هامس شرکت منابع. باشد شرکت برای پایدار رقابتی مزایای تواندمی سازمانی نوآوری، فناوری در نوآوری
ها قابلیت این [.3۲، 3] شودمی کنترل است و توسط او متعلق به شرکت که است، نامشهود و ملموس هایدارایی

 تا، دارد شارها فرایند سازمانی از استفاده با، ترکیبی صورت به معموالً، منابع استقرار برای شرکت یک ظرفیت» به
 غییرت غیرقابل و تعویض قابل غیر، ارزشمند، نادر هایقابلیت و منابع ،[۶] «. بگذارد تأثیر مطلوب هدف یک روی بر
 پذیرش»، اساس نای بر. کندمی ایجاد شرکت برای رقابتی مزیت و تمایز توانندمی و هستند مرتبط استراتژیک نظر از

 از تا دهدمی قرار ما اختیار در را سازمان مشخصهای صالحیت و الزم هایتوانایی، نوآوری انواع مجموعه
 [.3۴] «. بگیرد پیشی خود جمعیت در دیگرهای سازمان
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 امروزی هانیج رقابتی محیط در جدید هایچالش رفع و موفقیت به دستیابی برای تکنولوژیکی نوآوری پذیرش
 جددم استفاده و هماهنگی مؤثر طور به که سازمانیهای قابلیت و پویا مدیریت. [13] نیست کافی اما ضروری است

. کنند حمایت المللیبین گسترش از باید، دهندمی انجام تغییر حال در محیط سمت به را خارجی و داخلی منابع از
، سازمان وضعیت، جمله از که شودمی اداریهای رویه و ساختار، استراتژی در تغییر به منجر سازمانی نوآوری پذیرش

ها همکاری مکانیزم و هماهنگی و اطالعات اشتراک ،تیمی کار ،یابدمی بهبود، پرسنلهای سیاست، ارتباطات
 یک با موجود فناوری از است ممکن شرکت .بخشند ارتقا را شرکت عملکرد توانندمی اینها که [۱۴، 1۶] شودمی

 «وپونتد توسعه»، الکتریک جنرال صنعتی تحقیقات آزمایشگاه. شود موفق و کند استفاده جدید تجاری مدل
 برای هک است سازمانی هاینوآوری از یهاینمونه لینوکس باز منبع توسعه «و» سرمایه بندی بودجههای تکنیک
 :بنابراین. [۱3] است بوده اساسی شرکتها این موفقیت

 دارد. ریتاث یبر عملکرد صادرات یسازمان ینوآور :سومفرضیه  -

 هایناوریف طریق از هابنگاه که است رقابتی مزایای نتیجهعملکرد صادراتی  بر تکنولوژیکی نوآوری تأثیر
، ۱1، ۱1] دارند حاصل هاینوآوری این از حاصل جدید هایفرآیند و محصوالت و کارآمدتر تولیدی فنون، جدید

 ریعس تغییرات برابر در سرعت به تا دهدمی امکان را ، اینهابنگاه به های فناورانهنوآوری [۱1] و [۲۴] گفته به. [۲۴
 . دهند پاسخ رقابتی، بسیار جهانی هایبازار در بازار محیط و هافناوری

 تغییر در شرکت یک موفقیت برای است ممکن نوآوری و بودن گراتحول سطح که دهدمی نشان قبلی تحقیقات
 دارای که هاییشرکت در بنیادی هاینوآوری که کردند پیشنهاد محققان. باشد مهم بسیار جهانی به بازار
های محیط در غالباً که [14] یابندمی توسعه، هستند قوی فنی هایصالحیت و اقلیم کارآفرینی، تجربی هایفرهنگ

 ،مشتری متمایز مزایای و جدید هایویژگی ارائه با اساسی هاینوآوری پذیرش [.۴1] شوندمی یافت رقابتی و پویا
 نوآوری .شودمی بازار سهم و سودآوری ،فروش افزایش به منجر که، بخشدمی ارتقا را شرکت یک رقابتی موقعیت
 بودن گراتحول. [1۱، ۶۹، ۶۴، ۴۶، ۴۹، ۹1] شود مسلط بازار بر جدیدی استاندارد با سازدمی قادر را بنگاه رادیکال،
 گراتحول نوآوری»، [۲3] هایبراساس یافته. [۹1] شودمی نظر مورد نوآوری مورد در رقیبان ازیادگیری مانع نوآوری

 رشد بنیادی نوآوری که داشتند اظهار[ ۴] «.کندمی ایجاد بازار در جدیدیهای فرصت و داده تغییر را رقابتی منظر
 از ادیزی تعداد پذیرش بلکه نوآوری یگراتحول درجه تنها نه، وجود این با. کندمی تقویت را هابنگاه نوسازی و

، [31] گفته به[. 1۲] بخشد ارتقا را سازمانی رقابت و اثربخشی است ممکن( نوآوری بودن گسترده یعنی) هانوآوری
 برای یشتریب مزایای، باشد بیشتر شده پذیرفته هاینوآوری تعداد هرچه» که دارد وجود کلی توافق دانشمندان بین

 اریابتک ظرفیت نشانگر شده پذیرفته هاینوآوری تعداد که داشت اظهار [۱۴] (.1۱4 ص) «آیدمی وجود به سازمان
 بهتر لکردعم به دستیابی و رقابتی مزیت ایجاد به قادر بیشتر خالقانه ظرفیت با یهایبنگاه. [1۴] است شرکت
 عملکرد با نوآوری وسعت که کنندمی تأییدعمومی سطح در همچنین [11] و[ ۱۱] توسط تجربی مطالعات. هستند
 رییادگی و محلی سازگاری مفهوم، صادرات و المللیبین استراتژی زمینه در، این بر عالوه. است همراه شرکت
 اتتغییر ارائه و مختلف محصوالت آزمایش فرایند با خوبی به ایده این. [۱۶، 13] است عملکرد اصلی کلید، آهسته

 فضای ازیر ببرد سود هانوآوری سری یک معرفی از است ممکنعملکرد صادراتی ، دیگر عبارت به. است متناسب
با توجه ، حال این با. خارجی بازار توسعه و خدمات بهترین چگونگی یادگیری یعنی، کندمی فراهم را خطا و آزمایش

 در نوآوری بودن گسترده و گراتحول افتراقی تأثیرات همزمان طور به قبلی مطالعه هیچ، به بهترین نوع از دانش ما 
 :لذا. است نکرده بررسی را شرکت یکعملکرد صادراتی 

 دارد. ریتاث یبر عملکرد صادرات گرا تحول نوآوری فناورانه فرضیه چهارم: -

 دارد. ریتاث یبر عملکرد صادرات گسترده نوآوری فناورانه فرضیه پنجم: -
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 . ، ارائه شده است1شکل در ، الگوی مفهومی پژوهش سانبدین

 
 (3۴11)آذر و سیبوسچی،  الگوی مفهومی پژوهش. 1شکل 

 
 پژوهش شناسیروش .3

توصیفی )غیرآزمایشی(  هایپژوهشها از نوع نحوه گردآوری داده نظرهدف، کاربردی و از  نظرپژوهش حاضر از 
شود. پژوهش از نوع همبستگی قلمداد می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهایشمار میو از شاخه مطالعات میدانی به

ز نوع ا پژوهش، این شودمیاستفاده  هاهسازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیبا توجه به اینکه از روش مدل
یک مدل کامل معادالت  شد کهها از مدل معادالت ساختاری استفاده داده وتحلیلتجزیهبرای     تحلیل ماتریس
که هدف، آزمون مدلی خاص از  هاییپژوهشز نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است. در ای اساختاری آمیزه

بنابراین این روش مستلزم تنظیم مدلی  ؛شودرابطه بین متغیرها است، از مدل معادالت ساختاری استفاده می
 رانیمد و کارکنان یتمام شامل پژوهش نیا یآمار جامعهبا این اوصاف  [.۶۴، ۱۲]ی است نمودار علّ صورتبه

نفر است.جهت تعیین  ۱14که تعداد آنها .باشدمیواقع در شهر تهران )تولید(  رانیا ریش عیصنا ییغذا مواد شرکت
 141حجم نمونه؛ از فرمول کوکران برای جامعة محدود استفاده شد، که با توجه به این فرمول حجم نمونه به اندازة 

باشد، لذا جهت حل این مشکل،  %1۴۴ها کمتراز رفت نرخ بازگشت پرسشنامهمال میکه احتجا از آن نفر تعیین گردید.
 پرسشنامه 314بیشتر از حجم نمونه تعیین شده( میان افراد جامعه پخش گردید. از  %1۴پرسشنامه )به میزان  314تعداد 
 شدهمهای گهایی که دارای دادهمهها و حذف پرسشنااز بررسی پرسشنامهشد، پسپرسشنامه بازگشت داده  31۴شده، پخش

 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. 31۱بودند، درکل؛ تعداد 
عالوه هسؤال ب ۱۱گیری پژوهش حاضر، پرسشنامه است. پرسشنامه پایانی پس از تغییرات الزم شامل ابزار اندازه

اند. بندی شدهاین پژوهش طبقه شده برایگرفتهنظرشاخص در ۹شناختی است که با توجه به متغیرهای جمعیت
به ترتیب  «خیلی زیاد» و «زیاد» ،«متوسط» ،«کم» ،«خیلی کم»ای گزینهبرای ارزیابی پرسشنامه از مقیاس پنج

رابر ب هاگیری پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای همه سؤال، استفاده شده است. برای اندازه ۴و1،3،۱،۹امتیازات 
 حاضر برای اطمینان پژوهشدر  ارائه شده است.جداگانه  طوربهپایایی متغیرهای پژوهش  ،1در جدول  .است ۲۶۱/۴

 تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. از اعتبار سازه از
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 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش .1جدول 
 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه نوع مقیاس متغیر

 ۲۹/۴ 1۴ ایگزینهپنج نوآوری سازمانی

 ۲1/۴ 1 ایگزینهپنج (گرا تحول نوآوری فناورانه )

 ۲۴/۴ 1 ایگزینهپنج نوآوری فناورانه )گسترده(

 14/۴ 4 ایگزینهپنج عملکرد صادراتی

 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

 واقع در شهر رانیا ریش عیصنا ییشرکت مواد غذا رانیکارکنان و مد یپژوهش شامل تمام نیا یجامعه آمار
 انتخاب شدند. ینمونه آمار ،نفر 31۱تعداد  از این جامعه که نفر است. ۱۲۴که تعداد آنها باشدمی( دیتهران )تول

 د.آم دستبه SPSSافزار از پرسشنامه توسط نرم حاصلهای با استفاده از تحلیل داده ،3نتایج جدول 
 

 آماری پژوهش نمونهشناختی های جمعیتویژگی .3جدول 

 مشخصه تعداد درصد مشخصه تعداد درصد

 سن   جنسیت  

 سال ۱۴ کمتر از ۹۲ ۴۱/33 مرد 1۱۶ ۲۹/۶۱

 سال 3۴تا  3۴ 4۲ ۴۴/۹۶ زن 11 1۶/۱۶

 سال ۱۴تا  3۴ ۹۴ 13/31 سابقه کاری  

 سال ۱۴ بیشتر از 33 ۱3/1۴ سال ۴کمتر از  ۶۲ 4/33

 تحصیالت   سال 1۴تا  ۴بین  1۴۹ ۶/1۲

 کاردانی 1۱ 1۴/۶ سال 1۴تا  1۴بین  ۱1 4/33

 کارشناسی 1۴3 ۱۶/11 سال 1۴بیشتر از  1۴ 4/۲

 ارشد کارشناسی ۹۲ ۴۱/33   

 
 نییعهدف ت نجای. در اشودمی مدل پرداخته یرهایمتغ انیروابط م یمدل به بررس یرگیبخش اندازه یابیدر ارز

 زانیم یو اعتبار مدل، به بررس ییروا یبررس یمورداستفاده است. برا هایشاخص ییایپا ایو اعتماد  ییروا ایاعتبار 
 .شودیمربوط به آن پرداخته م هاینهفته با شاخص یرهایاز متغ کیهر نیب یرهایمس تی یداراو سطح معن
 یرنوآورا به ترتیب برای متغیرهای مرتبة اول  یدییتأ یعامل لیتحل داریااعداد معن ۹و  ۱، 3، 1 هاینمودار

به نمودار  . باتوجهدندهینشان م و عملکرد صادراتی )گسترده(فنینوآوری  ،(گرا تحول ) یکیتکنسازمانی، نوآوری 
 4۶/1عدد  از شیبرآوردشده، ب یقرار دارند )مقدار تمام پارامترها دارییموجود در سطح معن یرهایتمام مس

عملکرد  و )گسترده( فنینوآوری  ،(گرا تحول ) یکیتکنسازمانی، نوآوری  ینوآورهای هساز نی(، بنابراباشندیم
 .دنباشیالزم برخوردار م ییاز روا صادراتی
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 ریمرتبة اول متغ یدییتأ یعامل لیتحل دارییاعداد معن .1نمودار 

 یسازمان ینوآور

 
 

 
 
 

 
 مرتبة اول یدییتأ یعامل لیتحل دارییاعداد معن .3نمودار 

 (گرا تحول ) یکیتکن ینوآور ریمتغ

 
 ریمرتبة اول متغ یدییتأ یعامل لیتحل دارییاعداد معن .۱نمودار 

 (توسعه)فنی ینوآور

 
 مرتبة اول یدییتأ یعامل لیتحل دارییاعداد معن .۹نمودار 

 یعملکرد صادرات ریمتغ

 
 بعاد مربوطسؤاالت و ا یهمبستگ زیابعاد و ن یدرون یمرتبة اول، همبستگ یدییتأ یعامل لتحلی ازبا استفاده 

 یرهایغمت یهاسازه ییروا یبررس برای شود حاصل نانیاطم هایهمبستگ نیا داربودننامع از تا است شده یبررس
ل استفاده مرتبة او یدییتأ یعامل لیاز تحل یو عملکرد صادرات گسترده ی، نوآورگرا تحول ینوآور ،یسازمان ینوآور
 قابل مشاهده است. ۱که در جدول  است دهیگرد
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 های برازش مدلشاخص .۱جدول 

 مقدار مجاز هاشاخص

 متغیرمقدار 
نتیجه برازش 

 متغیرها
نوآوری 

 سازمانی

 ینوآور

 گرا تحول
 گسترده ینوآور

عملکرد 

 یصادرات

/df2χ ۴۴/۱ < 4۹/3 ۴1/3 ۹1/3 ۹۹/3 مناسب 

RMSEA ۴۲/۴ < ۴1۶/۴ ۴11/۴ ۴۲۴/۴ ۴13/۴ مناسب 

NFI 4۴/۴ > 4۲/۴ 44/۴ 41/۴ 4۲/۴ مناسب 

NNFI 4۴/۴ > 4۲/۴ 44/۴ 4۶/۴ 44/۴ مناسب 

CFI 4۴/۴ > 44/۴ 44/۴ 44/۴ 44/۴ مناسب 

IFI 4۴/۴ > 44/۴ 44/۴ ۴94۲ 44/۴ مناسب 

 
 ،گراتحولسازمانی، نوآوری  ینوآور یرگیاندازه یشده برا آوریجمع های، داده۱جدول ریبا توجه به مقاد

 و برازش الزم برخوردارند. تیاز کفا و عملکرد صادراتی گستردهنوآوری 
ار ببا توجه به اینکه  است. دهیارائه گرد سازمانی یاستاندارد سازة نوآور نیتخم بیضرا ۲ الی ۴ هایدر نمودار

قابل اتکا  یبرآورده شده در مدل را به لحاظ آمار یتوان پارامترهایلذا م .است ۴/۴از  شتریاالت بؤس یتمام یعامل
 مورد مطالعه استفاده نمود. یهانشانگرها با سازه یریپذدانست و از آن جهت تطابق

 

 
رتبة م یدییتأ یعامل لیاستاندراد تحل نیتخم بیضرا .۴نمودار 

 یسازمان ینوآور ریاول متغ

 
 

 
 

 
 

رتبة م یدییتأ یعامل لیاستاندراد تحل نیتخم بیضرا. ۶نمودار 
 گرا تحول ینوآور ریاول متغ
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رتبة م یدییتأ یعامل لیاستاندراد تحل نیتخم بیضرا .1نمودار 

 توسعه ینوآور ریاول متغ

 
رتبة م یدییتأ یعامل لیاستاندراد تحل نیتخم بیضرا .۲نمودار 

 عملکرد صادراتی ریاول متغ

 
در سنجش متغیرهای پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و  کاررفتهبههای بودن شاخصبررسی مناسببرای 

های ، داده۹های برازندگی جدول مشخصهطبق  افزار لیزرل استفاده شده است.های نیکویی برازش توسط نرمآزمون
پژوهش  هایاعتبار یافته دهندهنشاناین پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارد و 

 از مدل ساختاری است.
 

 نتایج برازش مدل .۹جدول 

 جهینت آمدهدستمقدار به مقدار مجاز هاشاخص

χ2/df برازش مناسب 11/3 ۱تر از کوچک 

RMSEA برازش مناسب ۴13/۴ ۴۲/۴تر از کوچک 

NFI برازش مناسب 41/۴ 4/۴تر از بزرگ 

NNFI برازش مناسب 4۲/۴ 4/۴تر از بزرگ 

CFI برازش مناسب ۴۴/1 4/۴تر از بزرگ 

IFI برازش مناسب 4۲/۴ 4/۴تر از بزرگ 

 
ررسی بها، شده مدل ساختاری برای ارزیابی فرضیهبرای رسیدن به برازش مطلوب مدل، ضرایب مسیر برآورد

و ضرایب تعیین متغیرهای پنهان را  تی ، مقادیراستانداردشده، ضرایب مسیر ۴و جدول  1۴و  4 های. نمودارشدند
 .شدندها به غیر از سه فرضیه تأیید د. همه فرضیهندهنشان می
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 مدل اعداد معناداری .4نمودار 

 
 مدل تخمین استاندارد  .1۴نمودار 

 
 شده پژوهشها و معناداری پارامترهای برآوردضرایب مسیر اثرات سازه .۴جدول 

 نتیجه فرضیه t مسیرضریب  به متغیر اثر متغیر

 تأیید شد ۴4/۲ ۴۴/۴ (گرا تحول نوآوری فناورانه ) یسازمان ینوآور
 تأیید شد 1۴/4 ۶3/۴ (گستردهنوآوری فناورانه ) یسازمان ینوآور
 تأیید نشد ۱1/۶ ۱1/۴ عملکرد صادراتی یسازمان ینوآور

 تأیید نشد 31/1 ۱۴/۴ عملکرد صادراتی (گراتحولنوآوری فناورانه )
 تأیید شد ۶۹/۶ ۱۹/۴ عملکرد صادراتی (گستردهنوآوری فناورانه )
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 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

 در تپیشرف. است نوآوری فناورانه مهم پیشینه یک خاص طور به سازمانی، نوآوری ،صادراتیهای فعالیت در
 را وآورین توانندمی، است سازمانی هاینوآوری از ناشی شرکتکههای سیستم و اداریهای رویه، ساختار، استراتژی

 [1۲] نظر با مطابق یافته این [.11، 1۲] کنند ایجاد نوآوری فناورانه پذیرش برای را مناسبی محیط و کرده تقویت
های یوهش وها ایده برای سازمان اداری مؤلفه که است آن مستلزم، های فناورانهنوآوری آمیز موفقیت اجرای بر مبنی

ج این تحقیق نتای. کند تسهیل و تقویت را فناورانه هاینوآوری پذیرش بتواند هاآن از استفاده با که شود باز جدیدی
، ۶۶، ۴4] قاتیبا  تحقکه  دارد ریتاث و گسترده گرا تحول  نوآوری فناورانهبر  یسازمان ینوآوردهد که نشان می

 و بودن گراتحول نظر از سازمانی نوآوری که دهدمی این تحقیق نشان نتایجدر واقع هم راستا است. [ ۶۱، ۴۴
 منابع ینب پیچیده روابط که است آن از حاکی قبلی مطالعات. دهدمی افزایش را فناورانه نوآوری، آن بودن گسترده

 که شود هانوآوری از مختلفی انواع معرفی به منجر تواندمی، هابنگاه داخلی منابع عنوان به، مدیریتی و فنی دانش
 بخشدمی رقابتیهای مزیت آن به و آوردمی ارمغان به شرکت برای را متمایزهای صالحیت و نیاز موردهای قابلیت

بلی را ق تحقیقات به، سازمانی - فناورانه هاینوآوری پذیرش اهمیت ما کلیدیهای یافته، معنا که این به. [1۴]
عملکرد صادراتی . است سودمند خارجی بازار توسعه برای هانوآوری پذیرش لذا [.3۴، 1۶] کندبرجسته می

های تشرک به نوآوری فناورانه از ناشی جدید هایفرایند و محصوالت و کارآمدتر تولیدی فنون، جدید هایریاوفن
 دهند پاسخی محیط و وریافن تغییرات جهانی به هایبازار رقابتی بسیار هایفناوری در تا کنندمی کمک صادرکننده

 تواندمی هانوآوری از زیادی تعداد پذیرش که کندمی استدالل گسترده تحقیقات با مطابق نتیجه این [.۲۴، ۱1، ۱1]
 فرایند مدل اصلی جنبه [.۱۴، 1۴] شود شرکت رقابتی عملکرد و مزیت نتیجه در و نوآوری ظرفیت افزایش باعث

، جدید بازار به ورود هنگام اگر. است سازیالمللیبین در شرکت گام به گام افزایشی رفتار ،[ ۱۶] سازیالمللیبین
 رفتار تأثیر تحت حتم، طور به نوآوری استراتژی یک پس، بگیریم نظر در استراتژیک منبع یک عنوان به را نوآوری

 [.۹]گیرد می قرار بنگاه شدن المللی بین
هم راستا [ ۶۱، ۴۴، ۶۶، ۴4] قاتیبا  تحقکه  دارد عملکرد صادراتی بر مثبتی تأثیر همچنین نوآوری سازمانی

 ادراتیص عملکرد برای ناهمگونی و محیطی تغییرات به پاسخ در سازمانی هاینوآوری پذیرش، این بر عالوهاست. 
 هایازارب در رقابتی مزیت منبع نوآوری که کندمی تأیید مطالعه این، بنابراین [.۱3، 11، 1۶] است سودمند شرکت

 .[1۴ ،۴۲، ۴4] است عملکرد صادراتی شرکت برای مهم پیشینه یک که، است المللی بین
در حال حاضر در بسیاری از صنایع، نوآوری به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت رقابتی تبدیل شده است 

ها در طیف گستردهای از صنایع، بیش از یک سوم فروش و سود خود را مدیون محصوالتی هستند و اغلب شرکت
ها تا حدی به دلیل جهانی شدن ظرف پنج سال گذشته ایجاد کرده اند. پررنگ شدن نوآوری در سازمانکه 

ها را تحت فشار قرار داده است تا محصوالت و خدمات متمایزی تولید کنند و به بازارهاست. رقابت جهانی، شرکت
 طور مداوم به نوآوری دست زنند. 

را حفظ کنند و این در حالی است  ودکند تا حاشیه سود خها کمک میبه بازار آمدن محصوالت جدید به شرکت
راهبرد  دو نوع نیب نیدر ا های خود را پایین نگه دارند.کند تا هزینهکه سرمایه گذاری در نوآوری فرآیند کمک می

 یسازمان ینوآورلذا  .گسترده نوآوری فناورانهو  گرا تحول  نوآوری فناورانهمورد توجه قرار دارد  شیاز ب شیب ینوآور
شرکت  تیاثر حاصل شده، منحصراً به نوع قابل نیا کند.می تیو گسترده حما گرا تحول  نوآوری فناورانهاز توسعه 

 دیو تاک ندرشرکت دا یهر دو اثر مثبت بر عملکرد صادرات نوآوری فناورانه تیو قابل یسازمان ینوآور دارد. یبستگ
ا حالت بر عملکرد شرکت در هر حالت ب رگذاریرفتار تاث رایباشد، زمی ینوآور یها تیانواع قابل نیب زیتما تیبر اهم

 فناورانه نوآوری تیتوسعه قابل قیشرکت از طر یبدست آوردن بهبود در عملکرد صادرات هیمتفاوت است.رو گرید
 شود. یم یگر یانجیو گسترده م کالیراد
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 یهاییباشد که دارامیها  تیو قابل یانواع نوآور نیب دهیچیمحور روابط پمنبع دگاهیبر طبق د جیتان نیا
دست آوردن کنند که به شرکت توان بمی جادیرا ا یترمشکل دیو از نظر تقل زتر،یارزشمندتر، متما یلیخ کیاستراتژ

مال به کمیستیدر جهت رشد و کمال است. س ستمیمنشاء تحول س ینوآور جهیدر نت دهد.میرا  یعملکرد عال
و جامعه نوآور به طور دائم خود  ستمیبه طور مستمر رخ دهد. س اتیح دیاصالح و تجد ،یرسد که در آن نوآورمی

 دیدج زارجهت خود را به فنون، رو شها و افکار، اب نیکند. سازمان در امیتازه  دیجوان و افکار جد یرا با استعدادها
م و با به کار بستن آنها به طور دائ ردیگمیها و دانش ها قرار  شرفتیپ نیآخر انیسازد، در جرمیمجهز  شرفتهیو پ

 کند. میحرکت  یساز نهیدر جهت به
 یریکه توان ارائه افکار نو و به کارگ یشود. سازمانیم نیکمال تضم یصورت حرکت سازمان به سو نیدر ا

در  یتواند به عنوان عاملیخود  م یوده، بلکه حتگردان نب یو تحول رو رییاز تغ و داشته باشد ودمناسب آن را در خ
و  ریمتغ طیبا شرا ییایاست که در دن یضرور اریاساس بس نیعمل کند. بر ا شیخو طیدر مح رییتغ جادیجهت ا

 تیاز خالق ایها و بلکه درست ارائه کردن و فروختن؛ هنر است سازمان ستیهنر ن گرید دیکه تول یطیو در شرا ایپو
 یزامرو یهانو تحول در سازما رییاز قبل خود را از صحنه رقابت حذف شده بدانند. تغ ایو  رندیبهره گ یو نوآور
ادر به ادامه و تطابق با آن قمیهمگا ،ینیبشیها بدون پاست که سازمان ریو فراگ دهیچیچندجانبه، پ ع،یسر یبه قدر

 یضرور( ستردهو گ گراتحولفناورانه ) یبهبود نوآور یبرا یکه نوآور نجاستی. استندیو توسعه ن یرشد، بالندگ ات،یح
 شود.یم

 طریق از ودخ تمایز در شرکت یک بیشتر توانایی با تواندمی خارجی هایبازار به گسترش به مربوطهای چالش
 تپیشرف به بیشتر هرچه توجه که است مهم مدیران برای. شود جبران نوآوری افزایشی هایتالش سری یک

 داشته نیز اداریهای رویه و ساختار، سازمانی استراتژی نظر از بلکه محصوالت و فرآیندها نظر از تنها نه هانوآوری
 بین ناسبت. است مهم بسیار صادرکننده هایشرکت توسط سازگار رفتار از اطمینان برای نوآوری پذیرش. باشند

 این اب. شودمی شرکتعملکرد صادراتی  افزایش باعث خارجی بازار هایتقاضا و هاویژگی و نوآوری هایاستراتژی
 هایشرکت به، ترکوچکاورانه فن هاینوآوری از بیشتری تعداد پذیرش که بدانند باید همچنین مدیران، حال

 دیدج محیط با بهتر، کنند تمرکز بنیادی هاینوآوری روی فقط جای اینکه که دهدمی را امکان این صادرکننده
 .دهند ارتقا را خود عملکرد و شوند سازگار خارجی
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