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 .1مقدمه

محققان بر اهمیت صادرات در اقتصاد جهانی را تأکید کردهاند [ .]۶۲ ،3۴صادرات ،یکی از متداولترین وسیله،
برای ورود به بازارهای بینالمللی است که بنگاهها را قادر میسازد از ظرفیت عملیاتی بدون استفاده ،افزایش
ل جهانی شده را ،استفاده کنند [،۴1 ،4۰ ،۱1
بهرهوری تولید و به نوبه خود سود و اطمینان از بقا در یک بازار کام ا
 ]۰۰[ .]1۰عملکرد صادرات را «میزان دستیابی به اهداف یک شرکت تعریف میکنند که با توجه به صادرات یک
محصول به بازار خارجی ،با برنامه ریزی و اجرای استراتژی بازاریابی صادراتی حاصل میشود » .یک شرکت از
استراتژیهای بازاریابی صادراتی برای مدیریت تعامل نیروهای داخلی و خارجی برای تحقق اهداف سرمایه گذاری
صادراتی استفاده میکند [ .]4۱بر این اساس ،عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات را میتوان به عوامل داخلی (به
عنوان مثال ،ویژگیهای بنگاه و مدیریت آن ،و استراتژی بازاریابی صادرات) و عوامل خارجی (برای مثال،
ویژگیهای بازارهای خارجی و داخلی) طبقه بندی کرد [ .]۶۶ ،1تغییر در محیط باعث ایجاد تغییر در استراتژیهای
شرکت میشود .عوامل احتمالی متغیرهای برون زا برای شرکت اصلی هستند که ویژگیهای موقعیتی را نشان
میدهند که شرکت قادر به کنترل یا دستکاری آن نیست .متغیرهای پاسخ نشان دهنده اقدامات سازمانی یا مدیریتی
در پاسخ به عوامل احتمالی هستند .بنابراین ،عملکرد شرکت بستگی به مطابقت مناسب متغیرهای پاسخ با
فاکتورهای احتمالی داده شده دارد [ .]۴۹ ،4۰در این زمینه ،انتظار میرود تناسب بین عوامل داخلی و خارجی،
عملکرد صادرات شرکت را ارتقا بخشد [ .]۲3 ،41به گفته [ ، ]11درک عوامل مؤثر در عملکرد صادرات ،نه تنها
برای دانشگاهیان بلکه برای دست اندرکاران و سیاست گذاران نیز مهم است« .عملیات موفقیت آمیز صادرات برای
رونق ملی و شرکت بسیار مهم است» (ص  ]۴۹[ .)۴1۰استدالل میکنند که دانش در مورد عوامل داخلی عملکرد
صادرات ،به ویژه نوآوری ،متناقض بوده و تحقیقات بعدی را تضمین میکند .این تحقیق بر استراتژی نوآوری
شرکت بکار رفته در استراتژی صادراتی خود ،به عنوان یک عامل پاسخگو به احتماالت ارائه شده در یک محیط
بازار خارجی تمرکز کرده است [ .]1۰ ،۶3 ،31علیرغم تحقیقات زیاد در مورد رابطه نوآوری  -عملکرد ،تحقیقات
قبلی عمدتاا روی یک نوع نوآوری ،یعنی نوآوری فناوری معطوف شده است [ .]۰۶با این حال ]۰۶[ ،استدالل
میکنند که پذیرش یک نوع نوآوری واحد یا حتی مجموعه ای از نوآوریها «فقط یک نوع» ممکن است بنگاهها
را قادر نکند تا اثرات مثبت نوآوری را بر عملکرد ،کاملا تحقق بخشند .با هدف درک بهتر چگونگی مواجهه شرکتها
با تغییرات و عدم قطعیتهای موجود در محیط بین المللی برای دستیابی به عملکرد صادرات برتر ،ما ضرورت
بررسی بیشتر اثرات معرفی انواع مختلف نوآوری را پیشنهاد میکنیم .به طور خاص ،استدالل میکنیم که هنگام
مطالعه رابطه عملکرد نوآوری ،مهم است که هم نوآوریهای فناورانه و هم سازمانی را با هم در نظر بگیریم.
تحقیقات قبلی استدالل میکنند که نوآوری سازمانی میتواند پیشنیاز و تسهیل کننده استفاده کارآمد از
نوآوریهای فناوری عمل کند [ ]31[ .]۰1 ،۱اظهار داشتند که «برای تحقق بهینه کردن بازده سازمان باید»
تغییرات در سیستم فنی (عاملی) سازمان همراه با تحوالت در سیستم اجتماعی (اداری) باشد .با این حال ،روابط
بین انواع مختلف نوآوری به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است [ .]۰1 ،۱بنابراین ،با تکیه بر ادبیات مربوط به
نظریه سیستم اجتماعی فنی [  ،]31 ،۰1پژوهش حاضر به دنبال توسعه و آزمایش تجربی چارچوبی است که انواع
مختلفی از نوآوری و عملکرد صادرات را پیوند دهد .به طور خاص ،در این تحقیق رابطه بین نوآوریهای سازمانی
و فناورانه و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن نوآوریها بر عملکرد صادرات را بررسی میکنیم.
علوه بر این ،برای افزایش درک خود از این رابطه پیچیده ،دومین تفاوت مهم را از نظر ابعاد نوآوری ،یعنی
درجه تحولگرای نوآوری و گستردگی نوآوریها مطرح میکنیم .هر دو این ابعاد در حوزه نوآوری فن آوری مورد
بررسی قرار گرفته و در توضیح عملکرد نقش دارند .تحولگرا بودن نوآوری ،درجهای است که نوآوریها از اصول
ساختاری و فناوری موجود فاصله میگیرند [ ،]۰۶در حالی که وسعت نوآوری به تعداد نوآوریهایی است که یک
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شرکت در یک دوره معین میپذیرد [ .]3۰به گفته [ ،]۶۰پذیرش نوآوریهای بنیادی «برای شرکتها جهت تقویت
جایگاه رقابتی و محافظت از موفقیت طوالنی مدت آنها» بسیار مهم است .با این حال ،تحقیقات قبلی نشان داده
است که وسعت نوآوری عملکرد شرکت را نیز تقویت میکند [.]3۲ ،۰۲
بنابراین ،برای توسعه بیشتر درک از رابطه بین نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه ،قصد داریم به طور خاص
تأثیر نوآوری سازمانی بر نوآوریهای فناورانه تحولگرا و گسترده بررسی کنیم همچنین تأثیر نوآوریهای فناورانه
تحولگرا و گسترده بر عملکرد صادراتی را میسنجیم .این مطالعه با نشان دادن تأثیرات مختلف نوآوری فناورانه
و نوآوری سازمانی بر عملکرد صادرات ،به پیشینة تجارت و نوآوری بین المللی کمک میکند .این دانش بسیار مهم
است زیرا تحقیقات گذشته شواهد تجربی بسیار کمی از رابطه بین نوآوری سازمانی و عملکرد شرکت ارائه میدهد
[ .]1بنابراین ،برای برطرف کردن شکاف نظری موجود ،مسئله اصلی تحقیق بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و
نوآوری فناورانه تحولگرا و گسترده بر عملکرد صادراتی است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نوآوری یک ساختار چند وجهی است که شامل تولید ،توسعه و اجرای یک ایده یا رفتاری است که برای سازمان
پذیرنده جدید است [ .]33در طی فرایند نوآوری ،ایدهها به محصوالت یا خدمات جدید ،فناوریهای جدید فرآیند،
ساختارهای سازمانی جدید یا رویکردهای جدید مدیریتی تبدیل میشوند[ .]۰۶ ،۰1انواع مختلفی از انواع نوآوری
ارائه شده است [ .]31نوع شناسی فناوری -سازمانی در بین محققان مدیریت محبوبیت فراوانی دارد و به یک
تمایز کلی بین سیستمهای فناوری و اداری بنگاه مربوط میشود که در اولی به طور عمده تغییراتی در سیستم
عامل شرکت ایجاد میکند و دومیبه طور عمده بر سیستمهای مدیریتی آن تأثیر میگذارد [ .]۰۶طبق گفتههای
[ ،]۰1نوآوری فناورانه به «اجرای ایده برای محصول جدید یا خدمات جدید یا عناصر معرفی در فرآیند تولید یا
عملکرد خدمات یک سازمان اشاره دارد» .
«بر خلف نوآوری فناورانه ،مفهوم نوآوری سازمانی ،با تعاریف متنوعی توصیف میشود .به عنوان مثال]1[ ،
نوآوری سازمانی را به عنوان »تولید و اجرای یک عمل مدیریتی ،فرآیند ،ساختار یا فن جدید هنری معرفی میکند
و برای اهداف سازمانی بیشتر در نظر گرفته شده است ]۰1[ .در عوض در مورد «نوآوری اداری» به عنوان نوآوری
که در سیستم اجتماعی سازمان اتفاق میافتد صحبت میکنند (به عنوان مثال ،قوانین جدید ،نقشها ،رویهها و
ساختارها) .در حالی که [ ]۱۱اصطلح «نوآوری مدیریت» را به عنوان «تغییر مشخص از اصول مدیریت سنتی،
فرایندها و رویهها یا تغییر اشکال سازمانی معمولی که به طور بارزی نحوه انجام کار مدیریت را تغییر میدهد» ذکر
میکند .در این تحقیق ،ما تعریف پیشنهاد شده توسط [ ]۰۶را پذیرفته ایم که در آن نوآوری سازمانی به «رویکردهای
جدید در دانش برای انجام کار مدیریتی و فرآیندهای جدید که باعث ایجاد تغییر در استراتژی ،ساختار ،رویههای
اداری و سیستمها» میشوند ،اشاره دارد که باید برای کار تیمیسازمان ،اشتراکگذاری اطلعات ،هماهنگی،
همکاری ،یادگیری و خلقیت مفید باشد [.]۱۰
تفاوت مهم دیگر از نظر نوع شناسی نوآوری ،میزان تحولگرا سم نوآوری است .تحولگرا بودن نوآوری باعث
برهم زدن و ایجاد «تغییرات اساسی در خروجیها یا فعالیتهای داخلی سازمان» میشوند [ .]۰۶علوه بر این،
برای درک بهتر انواع مختلف تلش نوآوری در رابطه با یکدیگر و عملکرد ،تفکر درباره وسعت نوآوری نیز حائز
اهمیت است .وسعت نوآوری به تعداد محصوالت جدید ،فناوریهای جدید فرآیند ،ساختارهای سازمانی جدید یا
رویکردهای جدید مدیریتی اطلق میشود که یک شرکت در یک دوره معین پذیرش میکند [ .]3۰در ادامه این
بخش به تدوین فرضیههای مربوط به روابط بین انواع مختلف نوآوری و عملکرد صادراتی میپردازیم.
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نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه .براساس نظریه سیستم اجتماعی و فنی ،هرگونه تغییر در سیستم فناوری
سازمان ،نیاز به تغییراتی در سیستم اداری دارد تا مطابق با خواستهای سیستم فناوری باشد .به عبارت دیگر،
نوآوری سازمانی پیش شرط الزم برای بکارگیری و بهره برداری کامل از نوآوری فناورانه است []4۱[ .]4۱ ،۰۲
اظهار داشت :توانایی یک سازمان برای نوآوری پیش شرط استفاده موفق از آن فناوریهای نوین است .نوآوریهای
سازمانی ،از نظر پیشرفتهای ساختاری و تغییرات سازمانی (برای مثال ،سیاستها ،رویهها و ارتباطات) منجر به
هماهنگی و همکاریهای درون سازمانی پیشرفته میشوند ،که به نوبه خود ،محیط مناسبی را برای پذیرش با
استفاده از نوآوریهای فناورانه ایجاد میکند [ .]۰1به گفته [ ،]۰۲اجرای موفقیت آمیز نوآوریهای فناورانه بستگی
به تصویب تغییر در مؤلفههای اداری سازمان (یعنی نوآوریهای سازمانی) دارد .علوه بر این ]13[ ،استدالل میکند
که ،برای سودآوری از نوآوریهای فناورانه ،شرکتها باید فرمهای سازمانی جدید ،روشهای جدید سازمانی و
مدلهای جدید کسب و کار پذیرش کنند که از اهمیت برابر (اگر بیشتر نباشد) برای شرکت تجاری برخوردار باشند.
با این حال ،اهمیت نوآوریهای سازمانی در رابطه با تغییرات جدید فنآوری (نوآوریها) اغلب بیش از حد مورد
ارزیابی قرار نمیگیرد [ .]۰1از زمان کار اصلی [ ]۰1تنها تعداد معدودی از محققان سعی در بررسی روابط پیچیده
بین انواع نوآوری کردهاند [ .]4۱ ،۰1در مطالعه کتابخانهها ]۰1[ ،بر لزوم آموزش کارمندان در بخش فهرست نویسی
و تدوین رویههای جدید برای فهرست نویسی اجزا کتابخانه (نوآوری سازمانی) برای تسهیل دیجیتالی کردن سیستم
فهرست کارت (به عنوان نوآوری فناورانه) تأکید کردند .در یک مطالعه تجربی از شرکتهای تولیدی در ترکیه
[ ،]۱1دریافتند که پیشرفتهای ساختاری حاصل از نوآوریهای سازمانی (معرفی ساختار سازمانی جدید برای
تسهیل کار تیمیو سازماندهی نوع پروژه ،معرفی یک سیستم جدید مدیریت منابع انسانی) منجر به مکانیزمهای
هماهنگی و همکاری درون سازمانی میشود که به نوبه خود یک محیط مناسب برای پذیرش نوآوری فرایند ایجاد
میکند .به گفته [ ،]۱3توسعه آزمایشگاه تحقیقات صنعتی به عنوان یک نوآوری سازمانی باعث شده است که
بسیاری از نوآوریهای فناورانه ثبت شده در طول سالها برای جنرال الکتریک ایجاد شود.
بنابراین ،اولین بعد مهم در تعریف یک نوآوری فناورانه ،میزان تحولگرا بودن آن است .تحقیقات قبلی نشان
میدهد که پذیرش نوآوری تحولگرا فناوری مستلزم رویههای سازمانی جدید ،روالها ،تواناییها ،شیوههای مدیریتی
و مهارتهای بازاریابی ،یعنی نوآوری سازمانی است [ .]۴4 ،۴1 ،4۲ ،۰۱بر این اساس ،بنگاههای مستقر به دلیل
مشکلت در گسست از روالها و فرهنگهای سفت و سخت سازمانی و تبدیل قابلیتهای اصلی فعلی ،از ابتکار
عمل در پذیرش نوآوریهای تحولگرا عقب مانده اند [ .]۴4 ،۰4به عبارت دیگر ،سطح باالیی از حافظه سازمانی،
یعنی «مخزن بینش جمعی موجود در سیاستها ،رویهها ،روالها و قوانین» [ ]3۱میتواند یک خلقیت محکم را
مهار کند [ ]۴[ .]۴۱استدالل میکنند که توسعه نوآوریهای بنیادی نیاز به تخصیص منابع و شناخت فرصتهای
بازار دارد که نیاز به تغییر پارادایم در مدلهای ذهنی سازمانی دارد .علوه بر این ]۶4[ ،و [ ]13استدالل میکنند
که نوآوری فناورانه رادیکال برای حمایت از بهره برداری و استفاده از این نوآوریها ،نیاز به مدلهای تجاری جدید
دارد .با این حال ،نه تنها رادیکال بودن نوآوری فناورانه ،بلکه تعداد نوآوریهای پذیرفته شده فناوری (یعنی گسترده
بودن نوآوری) نیز پیشنهاد میشود وقتی شرکتها ،نوآوریهای سازمانی را که در معرض تغییر قرار داشته باشد
پذیرش میکنند [.]۰1
بر این اساس ،وسعت نوآوری ،دومین بعد مهم نوآوری در فنآوری است که باید به آن توجه کرد ]۰1[ .پیشنهاد
میکنند که پذیرش نوآوری سازمانی در حد باالیی از نوآوریهای فناورانه منجر میشود .شرکتهایی که پذیرش
تغییر سازمانی ،تلش مداوم و بخشی از روالهای سازمانی آنها هستند ،از این رو ،مشتاقانه پیشرفتهای مستمر
را در حوزه فناوری نیز تقویت میکنند ،که منجر به یادگیری مداوم و نوآوری میشود [ .]3۶در سطح کلی ،پذیرش
نوآوری سازمانی ،نوآوری کلی یک شرکت را تقویت میکند [ ]۱1و مطالعات تجربی به طور خاص نشان میدهد
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که پذیرش نوآوری سازمانی در قالب یک ساختار سازمانی جدید بر تعداد نوآوریهای فناورانه پذیرفته شده تأثیر
میگذارد [ .]14 ،41بنابراین ،فرضیههای زیر را داریم:
 فرضیه اول :نوآوری سازمانی بر نوآوری فناورانه ( تحولگرا ) تاثیر دارد. فرضیه دوم :نوآوری سازمانی بر نوآوری فناورانه (گسترده) تاثیر دارد.نوآوری و عملکرد صادراتی .نوآوری یک مؤلفه مهم استراتژی یک شرکت [ ]۱1و منبعی برای مزیت رقابتی
در بازارهای بینالمللی است [ .]۶1 ،۴۹بررسی مطالعات تجربی بین سالهای  ۰۹۲۱و  311۱نشان داده است که
نوآوری با عملکرد شرکت همراه است [ .]1۴بنگاهها برای دستیابی به مزایای حرکت اولیه یا زودهنگام که منجر
به عملکرد برتر میشوند ،و یا برای از بین بردن شکاف عملکرد ناشی از عدم اطمینان در محیط بیرونی ،نوآوری را
پذیرش میکنند [.]۰1[ ]31
تغییرات و نااطمینانی در محیط شرکت ،سازمانها را برای جستجوی تغییرات استراتژیک بر میانگیزاند]44[ ،
و نوآوری ،راهی برای ایجاد چنین تغییراتی برای اطمینان از رفتار تطبیقی است [ .]31شرکتها برای تنظیم
کارکردهای داخلی جهت پاسخگویی به مطالبات محیطی ،کارآمد و موثر و بهبود عملکرد آنها ،به ویژه در شرایط
عدم اطمینان و یک محیط سریع در حال تغییر بازار نوآوری ،پذیرش میکنند [ .]31 ،۰1محققان استدالل میکنند
که نوآوریها ،ابزارهای استراتژی رشد برای شرکتهایی که به دنبال ورود به بازارهای جدید هستند و منجر به
افزایش سهم بازار موجود میشوند [ .]1۶ ،۱1طبق گفتههای [ ،]۰افزایش بهره وری و توسعه کاالهای جدید در
نتیجه نوآوریها ،وضعیت صادرات یک شرکت را ارتقا میبخشد .علوه بر این ،نوآوری ،شرکتها را قادر میسازد
که به سرعت در برابر تغییرات بازار واکنش نشان دهند یا قبل از رقبا ،خود به پیشنهادات بازار عمل کنند [.]1۶
مورد دوم بسیار مهم است ،زیرا تغییرات سریع در فناوریها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی ،ارزش افزوده
محصوالت و خدمات موجود را از بین میبرد [.]3۶
انواع مختلف نوآوری و عملکرد صادرات .یک سبد متعادل از نوآوریهای فناورانه و سازمانی برای مقابله با
تغییرات و عدم قطعیتهای موجود در محیط و تحقق کامل اثرات مثبت نوآوری بر عملکرد ضروری است [،۰۶
 ]31با این حال ،همانطور که قبلا نیز اشاره شد ،تحقیقات گذشته در درجه اول به نوآوری فناورانه معطوف شده
بودند [ ]۶1،11 ،۶3 ،43 ،۱4 ،34و تأثیر نوآوری سازمانی را بر عملکرد صادراتی را ناشناخته میگذارد [،۰۶ ،1 ،۱
 .]1۹ ،1۲ ،۱۱ ،۰1توضیح احتمالی این کمبود این است که در رابطه با نوآوریهای سازمانی ،به طور کلی
نوآوریهای فناورانه ،تصور میشود که ارتباطی روشن تر با عملکرد دارند .علوه بر این ،نوآوریهای فناورانه اغلب
قابل مشاهده و پیچیده تر برای اجرا هستند [ .]۰1علوه بر این ،تعداد کمیاز شرکتها (در صورت وجود) دارای
فرایندهای خوبی برای نوآوریهای سازمانی مداوم هستند ،در حالی که اکثر مشاغل دارای یک روش رسمی برای
نوآوریهای فناورانه ،با بسیاری از گروههای تحقیق و توسعه که مرزهای علم را کشف میکنند ،هستند [،۱3 ،۰1
.]۴3
نوآوری در فناوری ،نوآوری سازمانی میتواند مزایای رقابتی پایدار برای شرکت باشد .منابع شرکت سهام
داراییهای ملموس و نامشهود است ،که متعلق به شرکت است و توسط او کنترل میشود [ .]3۲ ،3این قابلیتها
به «ظرفیت یک شرکت برای استقرار منابع ،معموالا به صورت ترکیبی ،با استفاده از فرایند سازمانی اشاره دارد ،تا
بر روی یک هدف مطلوب تأثیر بگذارد ،]۶[ » .منابع و قابلیتهای نادر ،ارزشمند ،غیر قابل تعویض و غیرقابل تغییر
از نظر استراتژیک مرتبط هستند و میتوانند تمایز و مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد میکند .بر این اساس« ،پذیرش
مجموعه انواع نوآوری ،تواناییهای الزم و صلحیتهای مشخص سازمان را در اختیار ما قرار میدهد تا از
سازمانهای دیگر در جمعیت خود پیشی بگیرد.]31[ » .
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پذیرش نوآوری تکنولوژیکی برای دستیابی به موفقیت و رفع چالشهای جدید در محیط رقابتی جهانی امروزی
ضروری است اما کافی نیست [ .]13مدیریت پویا و قابلیتهای سازمانی که به طور مؤثر هماهنگی و استفاده مجدد
از منابع داخلی و خارجی را به سمت محیط در حال تغییر انجام میدهند ،باید از گسترش بینالمللی حمایت کنند.
پذیرش نوآوری سازمانی منجر به تغییر در استراتژی ،ساختار و رویههای اداری میشود که از جمله ،وضعیت سازمان،
ارتباطات ،سیاستهای پرسنل ،بهبود مییابد ،کار تیمی ،اشتراک اطلعات و هماهنگی و همکاری مکانیزمها
میشود [ ]۱1 ،۰۶که اینها میتوانند عملکرد شرکت را ارتقا بخشند .شرکت ممکن است از فناوری موجود با یک
مدل تجاری جدید استفاده کند و موفق شود .آزمایشگاه تحقیقات صنعتی جنرال الکتریک« ،توسعه دوپونت»
تکنیکهای بودجه بندی سرمایه «و» توسعه منبع باز لینوکس نمونههایی از نوآوریهای سازمانی است که برای
موفقیت این شرکتها اساسی بوده است [ .]۱3بنابراین:
 فرضیه سوم :نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد.تأثیر نوآوری تکنولوژیکی بر عملکرد صادراتی نتیجه مزایای رقابتی است که بنگاهها از طریق فناوریهای
جدید ،فنون تولیدی کارآمدتر و محصوالت و فرآیندهای جدید حاصل از این نوآوریهای حاصل دارند [،۱1 ،۱۰
 .]۲1به گفته [ ]۲1و [ ]۱۰نوآوریهای فناورانه به بنگاهها ،این امکان را میدهد تا به سرعت در برابر تغییرات سریع
فناوریها و محیط بازار در بازارهای جهانی بسیار رقابتی ،پاسخ دهند.
تحقیقات قبلی نشان میدهد که سطح تحولگرا بودن و نوآوری ممکن است برای موفقیت یک شرکت در تغییر
به بازار جهانی بسیار مهم باشد .محققان پیشنهاد کردند که نوآوریهای بنیادی در شرکتهایی که دارای
فرهنگهای تجربی ،اقلیم کارآفرینی و صلحیتهای فنی قوی هستند ،توسعه مییابند [ ]۰۹که غالباا در محیطهای
پویا و رقابتی یافت میشوند [ .]۴۰پذیرش نوآوریهای اساسی با ارائه ویژگیهای جدید و مزایای متمایز مشتری،
موقعیت رقابتی یک شرکت را ارتقا میبخشد ،که منجر به افزایش فروش ،سودآوری و سهم بازار میشود .نوآوری
رادیکال ،بنگاه را قادر میسازد با استاندارد جدیدی بر بازار مسلط شود [ .]1۱ ،۶4 ،۶1 ،۴۶ ،۴4 ،4۰تحولگرا بودن
نوآوری مانع ازیادگیری رقیبان در مورد نوآوری مورد نظر میشود [ .]4۰براساس یافتههای [« ،]۲3نوآوری تحولگرا
منظر رقابتی را تغییر داده و فرصتهای جدیدی در بازار ایجاد میکند ]۴[ ».اظهار داشتند که نوآوری بنیادی رشد
و نوسازی بنگاهها را تقویت میکند .با این وجود ،نه تنها درجه تحولگرای نوآوری بلکه پذیرش تعداد زیادی از
نوآوریها (یعنی گسترده بودن نوآوری) ممکن است اثربخشی و رقابت سازمانی را ارتقا بخشد [ .]۰۲به گفته [،]31
بین دانشمندان توافق کلی وجود دارد که «هرچه تعداد نوآوریهای پذیرفته شده بیشتر باشد ،مزایای بیشتری برای
سازمان به وجود میآید» (ص  ]۱۴[ .)۰۱۹اظهار داشت که تعداد نوآوریهای پذیرفته شده نشانگر ظرفیت ابتکاری
شرکت است [ .]۰۴بنگاههایی با ظرفیت خلقانه بیشتر قادر به ایجاد مزیت رقابتی و دستیابی به عملکرد بهتر
هستند .مطالعات تجربی توسط [ ]۱۱و [ ]1۰همچنین در سطح عمومیتأیید میکنند که وسعت نوآوری با عملکرد
شرکت همراه است .علوه بر این ،در زمینه استراتژی بینالمللی و صادرات ،مفهوم سازگاری محلی و یادگیری
آهسته ،کلید اصلی عملکرد است [ .]۱۶ ،۰3این ایده به خوبی با فرایند آزمایش محصوالت مختلف و ارائه تغییرات
متناسب است .به عبارت دیگر ،عملکرد صادراتی ممکن است از معرفی یک سری نوآوریها سود ببرد زیرا فضای
آزمایش و خطا را فراهم میکند ،یعنی یادگیری چگونگی بهترین خدمات و توسعه بازار خارجی .با این حال ،با توجه
به بهترین نوع از دانش ما  ،هیچ مطالعه قبلی به طور همزمان تأثیرات افتراقی تحولگرا و گسترده بودن نوآوری در
عملکرد صادراتی یک شرکت را بررسی نکرده است .لذا:
 فرضیه چهارم :نوآوری فناورانه تحولگرا بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد. -فرضیه پنجم :نوآوری فناورانه گسترده بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد.

تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه تحولگرا و گسترده

656

بدینسان ،الگوی مفهومی پژوهش در شکل  ،۰ارائه شده است.

شکل  .۰الگوی مفهومی پژوهش (آذر و سیبوسچی)31۰1 ،

 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی (غیرآزمایشی)
و از شاخه مطالعات میدانی بهشمار میآید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی قلمداد میشود.
با توجه به اینکه از روش مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیهها استفاده میشود ،این پژوهش از نوع
تحلیل ماتریس برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری استفاده شد که یک مدل کامل معادالت
ساختاری آمیزهای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است .در پژوهشهایی که هدف ،آزمون مدلی خاص از
رابطه بین متغیرها است ،از مدل معادالت ساختاری استفاده میشود؛ بنابراین این روش مستلزم تنظیم مدلی
بهصورت نمودار علّی است [ .]۶۴ ،۱۲با این اوصاف جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان و مدیران
شرکت مواد غذایی صنایع شیر ایران واقع در شهر تهران (تولید) میباشد.که تعداد آنها  ۱1۹نفر است.جهت تعیین
حجم نمونه؛ از فرمول کوکران برای جامعة محدود استفاده شد ،که با توجه به این فرمول حجم نمونه به اندازة ۰۹۰
نفر تعیین گردید .از آنجا که احتمال میرفت نرخ بازگشت پرسشنامهها کمتراز  %۰11باشد ،لذا جهت حل این مشکل،
تعداد  3۰۹پرسشنامه (به میزان  %۰۴بیشتر از حجم نمونه تعیین شده) میان افراد جامعه پخش گردید .از  3۰۹پرسشنامه
پخششده 3۰۴ ،پرسشنامه بازگشت داده شد ،پساز بررسی پرسشنامهها و حذف پرسشنامههایی که دارای دادههای گمشده
بودند ،درکل؛ تعداد  3۰۱پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
ابزار اندازهگیری پژوهش حاضر ،پرسشنامه است .پرسشنامه پایانی پس از تغییرات الزم شامل  ۱۱سؤال بهعلوه
متغیرهای جمعیتشناختی است که با توجه به  4شاخص درنظرگرفتهشده برای این پژوهش طبقهبندی شدهاند.
برای ارزیابی پرسشنامه از مقیاس پنجگزینهای «خیلی کم»« ،کم»« ،متوسط»« ،زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب
امتیازات ۰،3،۱،4و ، ۴استفاده شده است .برای اندازهگیری پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای همه سؤالها برابر
 1/۲۶۱است .در جدول  ،۰پایایی متغیرهای پژوهش بهطور جداگانه ارائه شده است .در پژوهش حاضر برای اطمینان
از اعتبار سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
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جدول  .۰ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیر

نوع مقیاس

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

نوآوری سازمانی
نوآوری فناورانه ( تحولگرا )
نوآوری فناورانه (گسترده)
عملکرد صادراتی

پنجگزینهای
پنجگزینهای
پنجگزینهای
پنجگزینهای

۰1
1
1
۹

1/۲4
1/۲۰
1/۲۴
1/1۹

 .4تحلیل دادهها و یافتهها

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان و مدیران شرکت مواد غذایی صنایع شیر ایران واقع در شهر
تهران (تولید) میباشدکه تعداد آنها  ۱۲1نفر است .که از این جامعه تعداد  3۰۱نفر ،نمونه آماری انتخاب شدند.
نتایج جدول  ،3با استفاده از تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه توسط نرمافزار  SPSSبهدست آمد.
جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری پژوهش
مشخصه

تعداد

درصد

سن
کمتر از  ۱1سال
 31تا  3۴سال

مشخصه

تعداد

درصد

جنسیت
4۲
۹۲

33/۴۱
4۶/11

مرد
زن

۰۱۶
11

۶۱/۲4
۱۶/۰۶

 3۴تا  ۱1سال

4۴

3۰/۰3

سابقه کاری

بیشتر از  ۱1سال

33

۰1/۱3

کمتر از  ۴سال

۶۲

33/۹

بین  ۴تا  ۰1سال

۰14

۰۲/۶

بین  ۰1تا  ۰۴سال
بیشتر از  ۰۴سال

۱۰
۰1

33/۹
۲/۹

تحصیالت
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

۰۱
۰۴3
4۲

۶/۰1
1۰/۱۶
33/۴۱

در ارزیابی بخش اندازهگیری مدل به بررسی روابط میان متغیرهای مدل پرداخته میشود .در اینجا هدف تعیین
اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی شاخصهای مورداستفاده است .برای بررسی روایی و اعتبار مدل ،به بررسی میزان
و سطح معناداری تی مسیرهای بین هریک از متغیرهای نهفته با شاخصهای مربوط به آن پرداخته میشود.
نمودارهای  ۱ ،3 ،۰و  4اعداد معناداری تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول را به ترتیب برای متغیرهای نوآوری
سازمانی ،نوآوری تکنیکی ( تحولگرا ) ،نوآوری فنی(گسترده) و عملکرد صادراتی نشان میدهند .باتوجه به نمودار
تمام مسیرهای موجود در سطح معنیداری قرار دارند (مقدار تمام پارامترهای برآوردشده ،بیش از عدد ۰/۹۶
میباشند) ،بنابراین سازههای نوآوری سازمانی ،نوآوری تکنیکی ( تحولگرا ) ،نوآوری فنی (گسترده) و عملکرد
صادراتی از روایی الزم برخوردار میباشند.
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نمودار  .۰اعداد معنیداری تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول متغیر
نوآوری سازمانی

نمودار  .3اعداد معنیداری تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول
متغیر نوآوری تکنیکی ( تحولگرا )

نمودار  .۱اعداد معنیداری تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول متغیر
نوآوری فنی(توسعه)

نمودار  .4اعداد معنیداری تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول
متغیر عملکرد صادراتی

با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول ،همبستگی درونی ابعاد و نیز همبستگی سؤاالت و ابعاد مربوط
بررسی شده است تا از معناداربودن این همبستگیها اطمینان حاصل شود برای بررسی روایی سازههای متغیرهای
نوآوری سازمانی ،نوآوری تحولگرا  ،نوآوری گسترده و عملکرد صادراتی از تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول استفاده
گردیده است که در جدول  ۱قابل مشاهده است.
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جدول  .۱شاخصهای برازش مدل
مقدار متغیر
شاخصها

مقدار مجاز

χ2/df

۱/11
< 1/1۲
> 1/۹1
> 1/۹1
> 1/۹1
> 1/۹1

RMSEA
NFI
NNFI
CFI
IFI

<

نوآوری

نوآوری

سازمانی

تحولگرا

3/۹4
1/11۶
1/۹۲
1/۹۲
1/۹۹
1/۹۹

3/11
1/11۰
1/۹۹
1/۹۹
1/۹۹
1/۹۹

نوآوری گسترده
3/41
1/1۲1
1/۹1
1/۹۶
1/۹۹
19۹۲

عملکرد
صادراتی
3/44
1/113
1/۹۲
1/۹۹
1/۹۹
1/۹۹

نتیجه برازش
متغیرها
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

با توجه به مقادیر جدول ،۱دادههای جمعآوری شده برای اندازهگیری نوآوری سازمانی ،نوآوری تحولگرا،
نوآوری گسترده و عملکرد صادراتی از کفایت و برازش الزم برخوردارند.
در نمودارهای  ۴الی  ۲ضرایب تخمین استاندارد سازة نوآوری سازمانی ارائه گردیده است .با توجه به اینکه بار
عاملی تمامی سؤاالت بیشتر از  1/۴است .لذا میتوان پارامترهای برآورده شده در مدل را به لحاظ آماری قابل اتکا
دانست و از آن جهت تطابقپذیری نشانگرها با سازههای مورد مطالعه استفاده نمود.

نمودار  .۴ضرایب تخمین استاندراد تحلیل عاملی تأییدی مرتبة
اول متغیر نوآوری سازمانی

نمودار  .۶ضرایب تخمین استاندراد تحلیل عاملی تأییدی مرتبة
اول متغیر نوآوری تحولگرا

تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه تحولگرا و گسترده

نمودار  .1ضرایب تخمین استاندراد تحلیل عاملی تأییدی مرتبة
اول متغیر نوآوری توسعه
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نمودار  .۲ضرایب تخمین استاندراد تحلیل عاملی تأییدی مرتبة
اول متغیر عملکرد صادراتی

برای بررسی مناسببودن شاخصهای بهکاررفته در سنجش متغیرهای پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و
آزمونهای نیکویی برازش توسط نرمافزار لیزرل استفاده شده است .طبق مشخصههای برازندگی جدول  ،4دادههای
این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارد و نشاندهنده اعتبار یافتههای پژوهش
از مدل ساختاری است.
جدول  .4نتایج برازش مدل
شاخصها

مقدار مجاز

مقدار بهدستآمده

نتیجه

χ2/df

کوچکتر از ۱
کوچکتر از 1/1۲
بزرگتر از 1/۹
بزرگتر از 1/۹
بزرگتر از 1/۹
بزرگتر از 1/۹

3/۰۰
1/113
1/۹1
1/۹۲
۰/11
1/۹۲

برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

RMSEA
NFI
NNFI
CFI
IFI

برای رسیدن به برازش مطلوب مدل ،ضرایب مسیر برآوردشده مدل ساختاری برای ارزیابی فرضیهها ،بررسی
شدند .نمودارهای  ۹و  ۰1و جدول  ،۴ضرایب مسیر استانداردشده ،مقادیر تی و ضرایب تعیین متغیرهای پنهان را
نشان میدهند .همه فرضیهها به غیر از سه فرضیه تأیید شدند.
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نمودار  .۹مدل اعداد معناداری

نمودار  .۰1مدل تخمین استاندارد
جدول  .۴ضرایب مسیر اثرات سازهها و معناداری پارامترهای برآوردشده پژوهش
اثر متغیر

به متغیر

ضریب مسیر

t

نتیجه فرضیه

نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی
نوآوری فناورانه (تحولگرا)
نوآوری فناورانه (گسترده)

نوآوری فناورانه ( تحولگرا )
نوآوری فناورانه (گسترده)
عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی

1/۴۴
1/۶3
1/۱1
1/۱۴
1/۱4

۲/1۹
۹/۰۴
۶/۱۰
1/31
۶/۶4

تأیید شد
تأیید شد
تأیید نشد
تأیید نشد
تأیید شد
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در فعالیتهای صادراتی ،نوآوری سازمانی ،به طور خاص یک پیشینه مهم نوآوری فناورانه است .پیشرفت در
استراتژی ،ساختار ،رویههای اداری و سیستمهای شرکتکه ناشی از نوآوریهای سازمانی است ،میتوانند نوآوری را
تقویت کرده و محیط مناسبی را برای پذیرش نوآوری فناورانه ایجاد کنند [ .]۰1، ۰۲این یافته مطابق با نظر []۰۲
مبنی بر اجرای موفقیت آمیز نوآوریهای فناورانه ،مستلزم آن است که مؤلفه اداری سازمان برای ایدهها و شیوههای
جدیدی باز شود که با استفاده از آنها بتواند پذیرش نوآوریهای فناورانه را تقویت و تسهیل کند .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که نوآوری سازمانی بر نوآوری فناورانه تحولگرا و گسترده تاثیر دارد که با تحقیقات [،۶۶ ،۴۹
 ]۶۱ ،۴۴هم راستا است .در واقع نتایج این تحقیق نشان میدهد که نوآوری سازمانی از نظر تحولگرا بودن و
گسترده بودن آن ،نوآوری فناورانه را افزایش میدهد .مطالعات قبلی حاکی از آن است که روابط پیچیده بین منابع
دانش فنی و مدیریتی ،به عنوان منابع داخلی بنگاهها ،میتواند منجر به معرفی انواع مختلفی از نوآوریها شود که
قابلیتهای مورد نیاز و صلحیتهای متمایز را برای شرکت به ارمغان میآورد و به آن مزیتهای رقابتی میبخشد
[ .]۰1به این معنا که ،یافتههای کلیدی ما اهمیت پذیرش نوآوریهای فناورانه  -سازمانی ،به تحقیقات قبلی را
برجسته میکند [ .]31 ،۰۶لذا پذیرش نوآوریها برای توسعه بازار خارجی سودمند است .عملکرد صادراتی
فناوریهای جدید ،فنون تولیدی کارآمدتر و محصوالت و فرایندهای جدید ناشی از نوآوری فناورانه به شرکتهای
صادرکننده کمک میکنند تا در فناوریهای بسیار رقابتی بازارهای جهانی به تغییرات فناوری و محیطی پاسخ دهند
[ .]۲1 ،۱1 ،۱۰این نتیجه مطابق با تحقیقات گسترده استدالل میکند که پذیرش تعداد زیادی از نوآوریها میتواند
باعث افزایش ظرفیت نوآوری و در نتیجه مزیت و عملکرد رقابتی شرکت شود [ .]۱۴ ،۰۴جنبه اصلی مدل فرایند
بینالمللیسازی [ ، ]۱۶رفتار افزایشی گام به گام شرکت در بینالمللیسازی است .اگر هنگام ورود به بازار جدید،
نوآوری را به عنوان یک منبع استراتژیک در نظر بگیریم ،پس یک استراتژی نوآوری به طور حتم ،تحت تأثیر رفتار
بین المللی شدن بنگاه قرار میگیرد [.]4
همچنین نوآوری سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی دارد که با تحقیقات [ ]۶۱ ،۴۴ ،۶۶ ،۴۹هم راستا
است .علوه بر این ،پذیرش نوآوریهای سازمانی در پاسخ به تغییرات محیطی و ناهمگونی برای عملکرد صادراتی
شرکت سودمند است [ .]۱3 ،۰1 ،۰۶بنابراین ،این مطالعه تأیید میکند که نوآوری منبع مزیت رقابتی در بازارهای
بین المللی است ،که یک پیشینه مهم برای عملکرد صادراتی شرکت است [.]11 ،۴۲، ۴۹
در حال حاضر در بسیاری از صنایع ،نوآوری به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت رقابتی تبدیل شده است
و اغلب شرکتها در طیف گستردهای از صنایع ،بیش از یک سوم فروش و سود خود را مدیون محصوالتی هستند
که ظرف پنج سال گذشته ایجاد کرده اند .پررنگ شدن نوآوری در سازمانها تا حدی به دلیل جهانی شدن
بازارهاست .رقابت جهانی ،شرکتها را تحت فشار قرار داده است تا محصوالت و خدمات متمایزی تولید کنند و به
طور مداوم به نوآوری دست زنند.
به بازار آمدن محصوالت جدید به شرکتها کمک میکند تا حاشیه سود خود را حفظ کنند و این در حالی است
که سرمایه گذاری در نوآوری فرآیند کمک میکند تا هزینههای خود را پایین نگه دارند .در این بین دو نوع راهبرد
نوآوری بیش از بیش مورد توجه قرار دارد نوآوری فناورانه تحولگرا و نوآوری فناورانه گسترده .لذا نوآوری سازمانی
از توسعه نوآوری فناورانه تحولگرا و گسترده حمایت میکند .این اثر حاصل شده ،منحصراا به نوع قابلیت شرکت
بستگی دارد .نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری فناورانه هر دو اثر مثبت بر عملکرد صادراتی شرکت دارند و تاکید
بر اهمیت تمایز بین انواع قابلیت های نوآوری میباشد ،زیرا رفتار تاثیرگذار بر عملکرد شرکت در هر حالت با حالت
دیگر متفاوت است.رویه بدست آوردن بهبود در عملکرد صادراتی شرکت از طریق توسعه قابلیت نوآوری فناورانه
رادیکال و گسترده میانجی گری میشود.
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این نتایج بر طبق دیدگاه منبعمحور روابط پیچیده بین انواع نوآوری و قابلیت ها میباشد که داراییهای
استراتژیک خیلی ارزشمندتر ،متمایزتر ،و از نظر تقلید مشکلتری را ایجاد میکنند که به شرکت توان بدست آوردن
عملکرد عالی را میدهد .در نتیجه نوآوری منشاء تحول سیستم در جهت رشد و کمال است .سیستمیبه کمال
میرسد که در آن نوآوری ،اصلح و تجدید حیات به طور مستمر رخ دهد .سیستم و جامعه نوآور به طور دائم خود
را با استعدادهای جوان و افکار جدید تازه میکند .سازمان در این جهت خود را به فنون ،رو شها و افکار ،ابزار جدید
و پیشرفته مجهز میسازد ،در جریان آخرین پیشرفت ها و دانش ها قرار میگیرد و با به کار بستن آنها به طور دائم
در جهت بهینه سازی حرکت میکند.
در این صورت حرکت سازمان به سوی کمال تضمین میشود .سازمانی که توان ارائه افکار نو و به کارگیری
مناسب آن را در خود داشته باشد و از تغییر و تحول روی گردان نبوده ،بلکه حتی خود میتواند به عنوان عاملی در
جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند .بر این اساس بسیار ضروری است که در دنیایی با شرایط متغیر و
پویا و در شرایطی که تولید دیگر هنر نیست و بلکه درست ارائه کردن و فروختن؛ هنر است سازمانها یا از خلقیت
و نوآوری بهره گیرند و یا از قبل خود را از صحنه رقابت حذف شده بدانند .تغییر و تحول در سازمانهای امروزی
به قدری سریع ،چندجانبه ،پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیشبینی ،همگامیو تطابق با آن قادر به ادامه
حیات ،رشد ،بالندگی و توسعه نیستند .اینجاست که نوآوری برای بهبود نوآوری فناورانه (تحولگرا و گسترده) ضروری
میشود.
چالشهای مربوط به گسترش به بازارهای خارجی میتواند با توانایی بیشتر یک شرکت در تمایز خود از طریق
یک سری تلشهای افزایشی نوآوری جبران شود .برای مدیران مهم است که توجه هرچه بیشتر به پیشرفت
نوآوریها نه تنها از نظر فرآیندها و محصوالت بلکه از نظر استراتژی سازمانی ،ساختار و رویههای اداری نیز داشته
باشند .پذیرش نوآوری برای اطمینان از رفتار سازگار توسط شرکتهای صادرکننده بسیار مهم است .تناسب بین
استراتژیهای نوآوری و ویژگیها و تقاضاهای بازار خارجی باعث افزایش عملکرد صادراتی شرکت میشود .با این
حال ،مدیران همچنین باید بدانند که پذیرش تعداد بیشتری از نوآوریهای فناورانه کوچکتر ،به شرکتهای
صادرکننده این امکان را میدهد که جای اینکه فقط روی نوآوریهای بنیادی تمرکز کنند ،بهتر با محیط جدید
خارجی سازگار شوند و عملکرد خود را ارتقا دهند.
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