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تاریخ دریافت۱400/02 /09 :
چکيده

تاریخ پذیرش۱400/04 /0۵ :

هدف :هدف اصلی از انجام این رساله بررسی تأثیر نوآوری فناوری و سازمانی بر استراتژی تمایز با
نقش میانجی گری جهت گیری کارآفرینی (موردمطالعه شرکتهای کوچک و متوسط استان قزوین)
است .روش :این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع دادهها کمی و روش گردآوری دادهها و
اطالعات و تجزیهوتحلیل آنها یک تحقیق توصیفی و نهایت اً بر حسب نحوه اجرا تحقیق از نوع
پیمایشی بود .مجموعه مدیران ارشد و کارشناسان واحد بازرگانی و کارشناسان واحد تحقیق و
توسعه شرکت های کوچک و متوسط استان قزوین جامعه آماری پژوهش حاضر را شامل میشدند.
برای تعیین حجم نمونه بین  ۵تا  ۱۵مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگی ری شده تعیین شد .با
توجه به مقادیر حجم نمونه تعداد  260پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد  ۱4عدد بازگردانده
نشد و تعداد  9عدد دارای ایراد و نقص در تکمیل کامل بودند که حذف گردیدند و درنهایت تعداد
 237پرسشنامه کامل و مورد تأیید جمعآوری گردید .دادههای موردنیاز تحقیق پس از گردآوری و
با استفاده از فنون آمار توصیفی و نرمافزار  SPSSو فنون آمار استنباطی به کمک نرمافزارهای
آماری  PLSجهت تحلیل دادههای آماری تحقیق با فن معادالت ساختاری انجام گردیده است.
یافته ها :حاکی از آن است که از  7فرضیه موجود تحقیق که در آنها تأثیر بین متغیر مستقل
تحقیق و ابعاد آن و متغیر وابسته را موردبررسی قرار میداد موردسنجش قرارگرفته و تمام  7فرضیه
تأیید گردید .نتيجهگيری :مجموعها ی از متغیرهای تأثیر گذار برجهت گیری کارآفرینی و استراتژی
تمایز و نیز شدت تأثیر آنها بر یکدیگر مشخص و در انتها راهکارهایی به مدیران و شرکتها در
راستای استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردید.

واژگان کليدی :نوآوری فناوری ،نوآوری سازمانی ،استراتژی تمایز ،جهتگیری کارآفرینی.
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مقدمه
مدتهاست که شرکتهای بزرگ و چندملیتی بر تجارت بینالملل مسلط هستند .بااینحال ،شرکتهای کوچک و متوسط
تا  90درصد از کل شرکتها را تشکیل میدهند .بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط به چندین بازار خارجی
گسترش یافتهاند و بسیاری از آنها نیمی یا بیشتر از کل درآمد را از خارج از کشور کسب میکنند .شرکتهای کوچک و متوسط
حداقل یکسوم تجارت کاالهای جهانی را تشکیل میدهند  .نقش رو به رشد شرکتهای کوچک و متوسط بینالمللی با ظهور
"کارآفرینی بینالمللی" به عنوان یک حوزه مهم علمی منعکس میشود  .بااینحال ،تحقیقات در مورد بینالمللی سازی
شرکتهای کوچک و متوسط توسعه نیافته و پراکنده است .بررسیهای مختلف ادبیات بهطور سامانمند وضعیت تحقیقات در
زمینه کارآفر ینی بینالمللی و شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده را نشان میکند  .مطالعات گذشته عموماً بینشهای
متفاوتی را تولید کردهاند ،که نیاز به مطالعات کمی قاطعتر را برجسته میکند .شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده با
تعهدات خارجی ،کوچک بودن و جدید بودن روبرو هستند .به دلیل چنین تعهداتی ،شرکتهای کوچک و متوسط باید در
هنگام گسترش در خارج از کشور ،استراتژیها و جهتگیریهای مناسب را برای حمایت از عملکرد ایجاد و اعمال کنند .عالوه
بر تعهدات مختلفی که شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده با آن روبرو هستند ،جهانیسازی بهطورکلی با شدت رقابت
باالیی همراه است .این امر در مورد بازارهای اشباعشده در اقتصادهای پیشرفته و در بازارهای نوظهور که تعداد بیشماری
شرکتهای بزرگ و چندملیتی و شرکتهای کوچکتر در تالشاند تا فرصتهای جدید بیشماری را که بهسرعت در حال
گسترش است ،هدف قرار دهند .بازار مملو از رقبا ،اعم از بینالمللی و داخلی است ،مانند شرکتهای جدید جهانی رقیب که از
بازارهای نوظهور ناشی میشوند .بنابراین ،ما از چارچوب راهبردهای عمومی پورتر  ) ۱980 ( ۱استفاده میکنیم  .مطابق ا ین
دیدگاه ،شرکتها برای به حداکثر رساندن مز یت رقابتی در بازارهای منتخب خود ،بر یکی از سه استراتژی عمومی (رهبری
هزینه ،تمرکز یا تمایز ) بهمنظور به حداکثر رساندن مزیت رقابتی در بازارهای منتخب خود تأکیددارند .استراتژیهای عمومی
بهطور گسترده به عنوان استراتژیهای اساسی شناخته میشوند که بنگاهها از آنها برای افزا یش عملکرد سازمانی استفاده
میکنند (نایت ،مون و مادسن .) 2020 ،2
تغییر اساسی در فضای کسبوکار جهانی و ماهیت پویای نیازهای مشتر یان ،شرکتهای کوچک و متوسط را به سمت
توسعه استراتژیهای جدید و اصالح استراتژیهای موجود سوق داده تا بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی همچنان مرتبط و
قابلرقابت باشند .تحقیقات نشان میدهد که استراتژیهای فناوری و نوآوری مسیرهای شرکتها برای گسترش و رقابت در
بازارهای خارجی است .به عنوانمثال ،گفتهشده است که برخی از استراتژیهای فنآوری و تصویبها کلیدی برای پیشبرد
بهرهوری هستند درحالیکه کشورها را کارآمد و دارای دانش فراوان میسازند .ادبیات موجود بر اهمیت نوآوری در رقابت و
بقای شرکت تأکید دارد .از همه مهمتر ،برای شرکت های کوچک و متوسط که ازنظر منابع ،قدرت بازار محدودشده و در اثر
رقابت شدید در بازارهای داخلی تحتفشار بسیار قرار میگیرند ،انجام فعالیتهای فنآوری و نوآورانه پیشدرآمد رشد و گسترش
آنها به بازارهای دیگر قلمداد میشود .درواقع ،ادبیات نوآوری نشان میدهد که نوآوری فناوری و سازمانی بهطور جداگانه
عملکرد شرکت ،ازجمله عملکرد بینالمللی را هدایت میکند (دونبسور ،آمپونگ ،ییرنکی و چو .) 2020 ،3
تمایز میتواند نقطه بسیار تأثیر گذار در موفقیت و جلب رضایت مشتریان و خریداران باشد .ارائه محصوالت و خدمات
متفاوت و متمایز از دیگران میتواند ضامن موفقیت کسبوکار باشد و با شناسایی مهمترین معیارهای مشتریان و خریداران
شرکت را در مسیر درست و هدفمند قرار دهد .بنابراین استراتژی تمایز میتواند کلیدی برای موفقیت و بقای سازمانها و
شرکتها در نظر گرفت تا از این طریق بتوانند با رقبای خود در بازار مقابله و با مشتریان به ارتباط بهتری دست یابند.
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در این تحقیق تأثیر نوآوری فناوری و سازمانی بر استراتژی تما یز با نقش میانجیگری جهتگیری کارآفرینی موردبررسی
قرارگرفته است .حال با این موضوع روبرو هستیم که تأثیر هرکدام از این تغییرها نوآوری فناوری  ،4نوآوری سازمانی ،۵
جهتگیری کارآفرینی  6در ارتباط با یکدیگر درنهایت میتوانند بر استراتژی تمایز  7اثرگذار باشند؟ کیفیت و نوع اثر هر تغییر
هر تغییر بر استراتژی تمایز چیست؟ آیا میتوان با شناسایی و اندازهگیری مؤلفههای تأثیر گذار بر استراتژی تمایز در راستای
بهبود فعالیتهای سازمان (صادرات) اثر مثبت داشت؟

مبانی و چهارچوب نظری تحقيق
در این بخش به تشریح تغییرهای پژوهش (نوآوری فناوری ،نوآوری سازمانی ،جهتگیری کارآفرینی ،استراتژی تما یز)
پرداخته و سپس با بررسی مفاهیم نظری و تجربی ،فرضیهها تدوین میشوند .در این پژوهش تالش میشود با شناخت عوامل
اثرگذار و میزان تأثیر آنها بر تعهد و عملکرد صادرات و آزمودن آنها به درک بهتری برسیم.

نوآور ی فناور ی
بر اساس نظر یه بینالمللی سازی در شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان یک فعالیت پویا ،که در آن شرکتهایی که در
تجارت بینالمللی فعالیت میکنند تمایل به انجام فعالیتهای نوآورانه دارند ،ما بر یکی از محبوبترین واسطهها تمرکز میکنیم:
نوآوری فناوری  .کارنس و ایرلند  ) 20۱3 ( 8از نوآوری در فناوری به عنوان "نوآوری در قالب ورودیها ،فعالیتها و خروجیها"
یاد میکنند  .ما از این تعریف برای تعریف نوآوری در مطالعه خود استفاده میکنیم .نوآوری یکی از مهمترین و پایدارتر ین منابع
مزیت رقابتی برای بینالمللی سازی شرکتهای کوچک و متوسط است .برخی از مزایای اصلی حاصل از فعالیتهای نوآوری
شرکتهای کوچک و متوسط شامل اولین مزایای حرکت دهنده ،وفاداری به برند و کاهش حساسیت به قیمت مشتریان،
یادگیری در شناسایی ،جذب و استفاده از دانش است .افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی .شرکتهای کوچک و متوسط در
هنگام رقابت در بازارهای بینالمللی با چالشها و موانع زیادی روبرو میشوند (کمبود منابع ،کمبود تجربه ،فقدان شبکه و
شهرت و غیره ) بهطور مداوم با یافتن راههای نوین و ابتکاری برای دستیابی به اهداف بینالمللی خود هدایت میشوند.
استراتژیهای نوین و مدلهای تجاری متناسب با تقاضا ،فرهنگ و شرایط رقابتی بازار بینالمللی اتخاذ میشوند .فنآوریهای
بهروز و فنهای جدیدی که بهسرعت به پویایی جدید بازار پاسخ میدهند ،همچنین محصوالت خالقانهای که به شرکتهای
کوچک و متوسط اجازه میدهد خود را در میان رقبای جهانی خود متمایز کنند ،خطرات رقابت را به حداقل برسانند و در
نتیجه بهرهوری و رشد کلی آنها افزایش مییابد ،توسعه یافته است ..تصدیق محدود یتهایی که شرکتهای کوچک و متوسط
در دستیابی به منابع مالی کمی و انسانی دارند و خطرات نوآوری در فنآوری ،تصمیم گیری در مورد ارتقا فنون در بازار
بینالمللی به یک عامل مهم برای موفقیت شرکت تبدیل میشود (باقری ،میچلمور ،بامیاتزی و نیکولپولوس .) 20۱8 ،9

نوآور ی سازمانی
شرکتها برای دستیابی به اهداف تجاری ازنظر کارایی عملکرد ،کنترل کیفیت ،یادگیری ،نوآوری در فرآیند و محصول یا
توسعه بازار ،نوآوری سازمانی را اتخاذ میکنند  .به همین ترتیب ،نوآوری سازمانی به عنوان ی ک وسیله استراتژیک مهم برای
بهبود عملکرد شرکت ،ایجاد ارزش ،توسعه فناوری و دستیابی و حفظ مزیت رقابتی عمل میکند .نوآوری سازمانی ایجاد یا
اتخاذ یک ایده یا رفتار جدید برای سازمان است .همانطور که توسط شواهد اخیر نشان دادهشده است ،بخش بزرگی از شرکتها
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درگیر نوآوری سازمانی هستند .علیرغم اهمیت نوآوری سازمانی و کمکهای تجربی در دهه گذشته ،هنوز ادبیات نسبتاً کمی
در مورد نوآوری سازمانی وجود دارد .برخالف این واقعیت که نوآوریها در سازمانها شامل ایجاد و اتخاذ نوآوریهای فناوری
و غیر فنآوری است ،نگاه فناوری محور به نوآوری همچنان حاکم است .عالوه بر این ،تحقیقات محدود موجود در مورد نوآوری
سازمانی پراکنده است .تحقیقات از دی دگاههای مختلف رویکردهای مختلفی برای درک پدیده نوآوری سازمانی ایجاد کرده و
آن را به روشهای مختلف مفهومسازی کرده است .برخی مطالعات نوآوری سازمانی را به عنوان یک پیشینی تصور کردهاند و
سعی در تعیین تأثیرات آن بر نوآوری در فرآ یند و محصول و عملکرد شرکت دارند .دیگران نوآوری سازمانی را به عنوان یک
فرایند در نظر گرفتهاند و بر درک چگونگی پیدایش ،توسعه و جاسازی آن در روال و فعالیتهای سازمانها متمرکزشدهاند
(آروناز ،آرویاب ،لی و آرویابه .) 20۱9 ،۱0

جهتگيری کارآفرینی
از دیدگاه کلی ،سازمانهای دارای گرایش کارآفرینی توسط مدیران و سایر کارمندان دارای و یژگیهایی مانند پشتکار،
فداکاری ،پویایی و تالش برای دستیابی به اهداف مشخص میشوند .مدیران در شرکتهای کارآفرین دارای ویژگیهای خاصی
هستند – انگیزه موفقیت ،جستجوی ریسک و ترجیح برای نوآوری .کارآفرینی به وضعیت استراتژی ک و ویژگیهای کارکنان
مرتبط با سبکهای تصمیمگیری و همچنین شیوهها و روشهای مدیران مربوط میشود که منجر به ورود نوآوری و فعالیت
جدید میشود .بعد نوآورانه گرایش کارآفرینی منعکسکننده چگونگی دستیابی مدیران به راهحلهای خالقانه برای چالشهای
پیش روی شرکت است .بعد فعاالنه مربوط به حالت تهاجمی مدیران برای پیگیری فرصتها و اجرای اهداف شرکت است .ا ین
اغلب به معنای تما یل به تالش اضافی و غیرمعمول بودن در دستیابی به اهداف است (نایت و همکاران.) 2020 ،

استراتژ ی تمایز
استراتژی تمایز نشاندهنده ایجاد و بازاریابی محصولی است که در کل صنعت نسبتاً منحصربهفردی تلقی میشود  .شرکتها
میتوانند پیشنهادهای خود را بر اساس تصویر برند ،طراحی محصول ،فناوری پیشرفته ،ویژگیهای محصول ،خدمات مشتری
و سایر ابعاد متمایز کنند .تمایز با ایجاد وفاداری به برند و کاهش حساسیت نسبت به قیمت ،شرکت را از حمالت رقیب مصون
میکند .تمایز تمایل به افزایش حاشیه سود دارد و از نیاز به دستیابی به موقعیت کمهزینه جلوگیری میکند  .استراتژی تمایز
بهویژه با شرکتهای کوچک و متوسط مرتبط است .این امر به چند دلیل به وجود میآید  .شرکتهای کوچک و متوسط معموالً
فاقد صرفه اقتصادی کافی برای رقابت دقیق در هزینه هستند .بهطورمعمول ،آنها نه اندازه بزرگ و نه مزایای مقیاس الزم را
برای رهبری هزینه به عنوان رویکرد استراتژی ک اصلی خود کسب نمیکنند  .بعالوه ،تعداد کمی از شرکتهای کوچک و متوسط
صادرکننده بهاندازه کافی محصول یا قدرت بازار را به دست میآورند که بتوانند بر ی ک گروه خاص یا بازار خاص تسلط یابند.
عدم توانایی در تسلط بر دسته محصوالت یا بازار ،امکان بهره برداری کامل از استراتژی تمرکز را به حداقل میرساند  .در مقابل،
استراتژی تمایز میتواند به شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای نوپای جهانی کمک کند تا برتری پیدا کنند و در
بازارهای شلوغ جایگاه مناسب کسب کنند .تما یز به شرکت کمک میکند تا خود را از رقبا متمایز کند و مزایای رقابتی را فراهم
کند (نایت و همکاران.) 2020 ،

پيشينه تجربی پژوهش
نایت و همکاران (  ) 2020در تحقیقی با عنوان «سوابقی از استراتژی تمایز در شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده»
به پژوهش پرداختند .یافتهها نقشهای مهمی را برای جهتگیری کارآفرینی ،جهتگیری رشد بینالمللی و جهتگیری یادگیری
بینالمللی ،در تدو ین استراتژی تمایز نشان میدهد.

Arranz, Arroyab, Li, Arroyabe
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دونبسور و همکاران (  ) 2020در تحقیقی با عنوان «نوآوری فناوری ،نوآوری سازمانی و عملکرد بینالمللی شرکتهای
کوچک و متوسط :نقش تعدیلکننده محیط نهادی داخلی» پرداختند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل نشان میدهد که سطح
باالی نوآوری سازمانی و فناوری بهطور مشترک عملکرد بینالمللی شرکتهای کوچک و متوسط را بهبود میبخشد  .عالوه بر
این ،نتایج نشان میدهد که ویژگی محیط نهادی و قابلیت اجرای محیط نهادی ،اثر مکمل نوآوری سازمانی و فناوری بر عملکرد
بینالمللی شرکتهای کوچک و متوسط را افزا یش میدهد.
جین ،چو (  ) 20۱8در تحقیقی با عنوان « بررسی نقش جهتگیری کارآفرینی بینالمللی ،رقابت در بازار داخلی و قابلیتهای
فن آوری و بازاریابی در عملکرد صادرات شرکتهای کوچک و متوسط» پرداختهاند .نتایج آنها نشان داد جهتگیری کارآفرینی
بینالمللی و رقابت در بازار داخلی هر دو را ترغیب کرد که تواناییهای فنّاورانه و بازاریابی خود را توسعه دهند و افزایش عملکرد
در بازارهای بینالمللی اثرات واسطهای کامل فنآوری و قابلیتهای بازاریابی بین گرایش کارآفرینی بینالمللی و عملکرد
صادرات را منجر شوند .با توجه به تأثیر مستقیم تواناییهای سازما نی بر عملکرد صادرات ،شرکتهای کوچک و متوسط باید
روحیه جهتگیری کارآفرینی بین المللی را تسهیل کنند افزایش آگاهی مدیریتی از رقابت در بازار داخلی بهمنظور افزایش
کارآمدی قابلیتهای سازمانی و پرورش آن است.
باقری و همکاران (  ،) 20۱8تحقیقی تحت عنوان «جهتگیری بینالمللی در شرکتهای کوچک و متوسط  :نقش واسطهای
نوآوری در فنآوری» انجام دادند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که مدیران میتوانند با تصمیمگیریهای استراتژی ک خود،
با ترکیب گرا یش بینالمللی سازی درونی و بیرونی ،عملکرد بینالمللی را بهبود بخشند.
پور علی؛ خاتمی فیروزآبادی و بامداد صوفی (  ) ۱392در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر استراتژی تمرکز بر عملکرد
شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی :شهرکهای صنعتی استان خوزستان)» به پژوهش پرداختند .نتایج پژوهش
نشان میدهد که تأثیر استراتژی تمرکز بر عملکرد شرکت دارای اثر مستقیم و معناداری است.
اسدپور ،کارگر ) ۱394 ( ،در تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکتهای
دانش بنیان موردمطالعه :شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیالن» به پژوهش پرداختند  .نتایج نشان داد
که نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکتهای دانش بنیان تأثیر دارند .نتایج همچنین نشان داد نوآوری سازمانی
تأثیر غیرمستقیم بیشتری را از طریق شدت نوآوری بر موفقیت شرکتها دارد و شدت نوآوری بیشترین تأثیر را بر موفقیت
شرکتها دارد.
قلیچ لی و رجبی شهرآبادی ) ۱393 ( ،در تحقیقی با «مطالعه ارتباط بین خلق دانش ،نوآوری مبتنی بر فناوری و چابکی
سازمانی (موردمطالعه :شرکت فوالد آلیاژی ایران )» به پژوهش پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که خلق دانش بر
چابکی سازمانی تأثیر مثبت دارد و نوآوری مبتنی بر فناوری یکی از راههای تأثیر دانش تازه خلقشده بر چابکی است.
متوسلی ،میگون پوری ،میگون پوری ) ۱392 ( ،در تحقیقی با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکلگیری سیستم
نوآوری فناورانه در کشور :الگویی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده مقاله» به پژوهش پرداختند .در این پژوهش مصاحبههای
عمقی و هدفمند با  9نفر از خبرگان آشنا به مفاهیم نوآوری فناورانه و سیستمهای نوآوری در سه گروه دانشگاهی ،سیاست
گذار و صنعتگر و به مدد روش گلوله برفی انجام شد .با استفاده از تحلیل مصاحبهها مشخص شد که پنج گروه از عوامل
زمینهای ،محی طی ،ساختاری ،کارکردی و راهبردی بر شکلگیری سیستمهای نوآوری فناورانه در کشور مؤثرند که در قالب ۱7
مقوله مجزا دسته بندی شدند .در پایان هم مکانیزم چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر پیدایش سیستم نوآوری فناورانه در
کشور در قالب ی ک مدل تجسمی ارائهشده است.
پیرایش ،امیری ،جعفری ،ایمانی برندق ) ۱399 ( ،در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و جهتگیری
کارآفرینی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی استراتژیک در شرکتهای صنعتی استان زنجان» به پژوهش پرداختند.
نتایج نشان داد که متغیرهای کارآفرینی سازمانی و جهتگیری کارآفرینی بر کارآفرینی استراتژی ک مؤثر بودند و متغیر
کارآفرینی استراتژی ک بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت داشت .از طرف دیگر تأثیر غیرمستقیم کارآفرینی سازمانی و جهتگیری
کارآفرینی بر عملکرد سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
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توسعه مفهومی فرضيهها
با مرور پیشینه تجربی پژوهش و بررسی متغیرهای متفاوت توسط سایر پژوهشگران ،لزوم بررسی در مورد موضوع موردبحث
از زوایای دیگر و شناسایی سا یر متغیرهای اثرگذار احساس میشود  .در همین رابطه ،در پژوهش حاضر تالش شده است که با
ارائه یک مدل جد ید و افزودن متغیرهای نوآوری فناوری و نوآوری سازمان با متغیرهای جهتگیری کارآفرینی و استراتژی تمایز
به بررسی تأثیر این عوامل بر یکدیگر پی ببریم .در ادامه به بیان فرضیهها و مدل مفهومی میپردازیم .بر اساس آنچه بیان شد
مدل مفهومی (اقتباس از تحقیق نایت و همکاران (  ) 2020و دونبسور و همکاران (  ) ) 2020و فرضیهها بدینصورت شکل
میگیرد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش(اقتباس از تحقيق نایت و همکاران ( )2020و دونبسور و همکاران ()2020

فرضيهها
نوآوری فناوری برجهتگیری کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثیر دارد.
نوآوری فناوری بر استراتژی تمایز شرکتهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثیر دارد.
نوآوری سازمانی برجهتگیری کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثیر دارد.
نوآوری سازمانی بر استراتژی تمایز شرکتهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثیر دارد.
جهتگیری کارآفرینی بر استراتژی تمایز شرکتهای کوچک و متوسط استان قزوین تأثیر دارد.
جهتگیری کارآفرینی در تأثیر نوآوری فناوری بر استراتژی تما یز نقش میانجی دارد.
جهتگیری کارآفرینی در تأثیر نوآوری سازمانی بر استراتژی تمایز نقش میانجی دارد.

روششناسی تحقيق
تحقیق ازنظر هدف کاربردی ،ازنظر نوع دادهها کمی و روش گردآوری دادهها و اطالعات و تجزیهوتحلیل آنها یک تحقیق
توصیفی و نهایتاً برحسب نحوه اجرا تحقیق از نوع پیمایشی بوده است و ابزار گرداوری دادههای در این پژوهش پرسشنامه بوده
است .جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد ،مدیران میانی ،مدیران عملیاتی و کارشناسان شرکتهای کوچک و متوسط
استان قزوین که مشغول به واردات و صادرات بودند تعیین شد .جهت تعیین جامعه آماری این تحقیق از خوشه بندی برای
دسته بندی استفاده گردیده ،که در خوشه اول شرکتهای کوچک و متوسط و در خوشه دوم مدیران و کارشناسان آنها انتخاب
شدند  .تعیین حجم نمونه برای شرکتها بر اساس فرمول جام عه محدود کوکران از میان  780شرکت که درزمینه صادرات و
واردات مشغول بودهاند ( به استناد از آمار دریافتی از کارمندان صنعت معدن و تجارت استان قزوین) با حسب خطای 0.06
(علت این درصد از خطابه دلیل وضع اقتصادی و مشکالت ارزی است که باعث شده تا برخی از شرکتها نتوانند به امر صادرات
یا واردات مبادرت نمایند) تعداد  ۱98شرکت انتخاب شد و در مورد مدیران و کارشناسان بر اساس فرمول فن معادالت ساختاری
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(هومنی ) ۱384 ،یعنی حداقل  ۵برابر و حداکثر  ۱۵برابر تعداد سؤاالت پرسشنامه تعیین گردید  .با توجه به اینکه مجموع
سؤاالت پرسشنامه  20سؤال بوده ،حجم نمونه حداقل  ۱00و حداکثر  300مقرر گردید  .با توجه به مقادیر حجم نمونه تعداد
 260پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد  ۱4عدد بازگردانده نشد و تعداد  9عدد دارای ایراد و نقص در تکمیل کامل بودند
که حذف گردیدند و درنهایت تعداد  237پرسشنامه کامل و مورد تأیید جمعآوری گردید بنابراین نرخ پاسخدهی در این پژوهش
برابر  0.9۱۱درصد است که از این تعداد فقط  ۱8۱شرکت در پژوهش همکاری و یا قابلدسترس بودند ،شرکت کردند .روش
نمونه گیری مدیران و کارشناسان نیز بر اساس میزان دسترسی به آنها و بهطور قضاوتی و غیر احتمالی بوده است.
جدول  .1اطالعات و منابع پرسشنامه

نوع

تعداد

تغيير

سؤال

نوآوری
فناوری

مستقل

4

نوآوری
سازمانی

مستقل

۵

جهتگیری
کارآفرینی

میانجی

7

نام تغيير

گویه ها

منبع

این شرکت میتواند دامنه محصوالت خود را گسترش دهد
این شرکت میتواند محصوالت منسوخشده را جایگزین کند

دونبسور و

این شرکت همچنان به توسعه و بهبود برنامههای کاهش هزینه تولید

همکاران

میپردازد.
این شرکت به طور کارآمد فعالیتهای مدیریت تولید را ادغام میکند.

( ) 2020

ما برای خدمات  /محصوالت خود برنامههای پیشرفته بازاریابی را
توسعه میدهیم
ما با مشتریان خود همکاری میکنیم
ما اطمینان حاصل میکنیم که کارکنان این شرکت از توانایی باالیی
در توسعه و اجرای ایدههای جد ید برخوردار هستند
ما کارمندان را به تجربه ایدههای جدید و راههای جدید برای حل

دونبسور و
همکاران
( ) 2020

مشکالت تشویق میکنیم
فرآیندهای تصمیمگیری شرکت اغلب غیرمتمرکز است
کارمندان معموالً تالش بیشتری میکنند تا اطمینان حاصل کنند که
مشتریان  /کاربران از محصوالت  /خدمات شرکت هیجانزده شدهاند
کارمندان مسئولیت بهبود یا توسعه محصوالت  /خدمات شرکت را بر
عهده میگیرند
کارمندان از اوقات فراغت خود برای خواندن مطالبی استفاده میکنند
که میتواند برای کار آنها مفید باشد
کارمندان تالش اضافی میکنند بدون اینکه در قبال آن هزینهای
دریافت کنند
کارمندان حتی اگر بدانند که مدیریت متوجه این کار نخواهد شد،
تالش بیشتری میکنند
کارمندان شرکت از مشارکتهای یکدیگر قدردانی و احترام میگذارند
در این شرکت انجام کارهایی با ریسک که احتمال شکست آنها
بیشتر است برای کارمندان بیخطر است

نایت و
همکاران
( ) 2020
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استراتژی
تمایز

وابسته

محصول منحصربهفرد با توجه به رسیدگی به نیازهای مشتری
محصوالت منحصربهفرد با توجه به طراحی

4

محصوالت منحصربهفرد با توجه به فنآوری
محصوالت منحصربهفرد با توجه به استفاده

نایت و
همکاران
( ) 2020

تحليل داده ها و یافته های پژوهش
یافتههای حاصل از تحلیل توصیفی پژوهش که این یافتهها بر اساس جنسیت ،سابقه خدمت ،تحصیالت و زمینه فعالیت
پاسخگویان پرسشنامه پژوهش بهدستآمده ،به شرح جدول زیر است.
جدول  .2تحليل توصيف ی پاسخگویان پرسشنامه

نوع

ميزان

سابقه خدمت

 ۱تا  ۵سال 38 :نفر 6 -تا  ۱0سال 87 :نفر ۱۱ -تا  20سال 77 :نفر 20 -و باالتر سال 3۵ :نفر

جنسیت

تعداد خانوم ها -42 :نفر تعداد آقایان ۱9۵ :نفر

تحصیالت

دیپلم و فوقدیپلم ۱۱ :نفر -لیسانس ۱07 :نفر -فوق لیسانس ۱06 :نفر -دکترا ۱3 :نفر

زمینه فعالیت

اداری ۵8 :نفر -مهندسی 86 :نفر -مدیریت 79 :نفر -سایر بخشها ۱4 :نفر

یافتههای پژوهش تحلیل مدل در نرمافزار  PLSبا بررسی برازش مدل و آزمون فرضیههای پژوهش محقق میشود .گام
نخست در این روش ،سنجش برازش مدلهای اندازه گیری ،ساختاری و مدل کلی پژوهش است که در ادامه تشریح میشوند.
در این پژوهش پایایی با سه شاخص ضریب بارهای عاملی ،ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده میشود  .بارهای
عاملی اغلب سؤالهای پژوهش بیشتر از  0.7به دست آمد .مقدار مناسب برای دو شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز
 0.7است .روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤال خود میپردازد  .مقدار مناسب برای روایی همگرا () AVE
را مقادیر  0.۵و باالتر معرفی کردهاند (داوری و رضازاده .) ۱392 ،جدول  3این مقادیر را برای متغیرهای پژوهش گزارش میکند
و همانطور که مشاهده میشود ،همه مقادیر قبول و تأییدشدهاند.
جدول  .3ضرایب آلفای کرونباخ -پایایی ترکيبی -روایی همگرا

آلفای کرونباخ

پایایی ترکيبی

AVE

نوآوری فناوری

0.888

0.923

0.74

نوآوری سازمانی

0.899

0.926

0.715

جهتگیری کارآفرینی

0.894

0.917

0.615

استراتژی تمایز

0.866

0.909

0.714

جهت آزمون روایی ابزار پژوهش از روایی تشخیصی ،جذر میانگین واریانس استخراجشده ( ) AVEجایگزین عدد ( ۱قطر
ماتریس) میشود .درصورتیکه همبستگی بین سازهها از ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده کمتر باشد شاخصها از
روایی تشخیصی مناسبی برخوردار هستند .این روش بنام روش فورنل و الرکر  ۱۱شناخته میشود جدول زیر ماتریس همبستگی
بین متغیرهای پنهان را نشان میدهد.

Fornell- Larcker Criterion

11 .
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جدول  .4همبستگی متغيرهای پنهان

استراتژی تمایز

جهتگيری کارآفرینی

نوآوری سازمانی

استراتژی تمایز

0.845

جهتگیری کارآفرینی
نوآوری سازمانی

0.920

0.784

0.904

0.896

0.846

نوآوری فناوری

0.925

0.900

0.881

نوآوری فناوری

0.865

همانطور که مشاهده میشود جذر میانگین واریانس استخراجشده از همبستگی بین سازهها برای هر متغیر ،بیشتر است،
بنابراین ابزار اندازهگیری روایی تشخیصی مناسبی دارد )جذر میانگین واریانس استخراجشده ،در جدول ،در قطر ماتریس
نوشتهشده است( .

برای اندازهگیری روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده میشود .در این روش؛ بار عاملی هر گویه ها (مؤلفهها ) اندازهگیری
میشود .اگر بار عاملی استاندارد  0.707باشد ،توان دوم 0.5 ، Rخواهد بود که نشان میدهد حداقل نیمی از واریانس نشانگر
توسط متغیر پنهان توضیح داده میشود .اما در حالت کلی رسیدن به مدلی که تمامی بارهای عاملی استانداردش بیش از
 0.707باشد ،مشکل است ،بنابراین در محاسبات معموالً بارهای عاملی با مقدار کم حذف میشوند.
با توجه به اینکه که بار عاملی تمام سازهها بهجز یکی (سؤال  ) ۱3که دارای مقدار  0.643است و چون مقدار آن به مقدار
ذکرشده نزدیک است ،از همین رو ،تمام سازها در مدل حفظ میشوند.
بهمنظور بررسی کیفیت ابزار اندازهگیری ،آزمون بررسی اعتبار اشتراک (حشو) انجام میگردد این معیار نشانگر مقدار
تغییرپذیری شاخصهای یک سازه درونزا است که از یک یا چندسازه برونزا تأثیر میپذیرد و از حاصلضرب مقادیر اشتراکی
یک سازه درونزا در مقدار  R2مربوط به آن به دست میاید .اگر شاخص وارسی اعتبار مشترک متغیرهای پنهان ،مثبت باشد،
مدل اندازهگیری ،کیفیت مناسبی دارد در ذیل به بیان دو جدول افزونگی و اشتراک با روایی متقاطع سازه پرداخته میشود.
جدول  .5بررسی کيفيت ابزار اندازهگيری (اشتراک با روایی متقاطع سازه)

مجموع مجذورات

مجموع مجذور خطاهای

مشاهدات SSO

پيشبينیSSE

استراتژی تمایز

948.000

477.448

0.496

جهتگیری کارآفرینی
نوآوری سازمانی

1,659.000

868.420

0.477

1,185.000

536.069

0.548

نوآوری فناوری

948.000

434.081

0.542

)Q² (=1-SSE/SSO

با توجه به اینکه که مقدار شاخص وارسی اعتبار مشترک متغیرهای پنهان ( ) 1-SSE/SSOبرای تمامی متغیرها ،مثبت
استخراجشده است ،مشخص میشود که مدل انداز گیری کیفیت مناسبی دارد .مهمترین شاخص برازش مدل در فن حداقل
مجذورات جزیی شاخص  GOFاست .معیار  GOFتوسط تننهاوس و همکاران (  ) 2004ابداع گردید و طبق رابطه ذیل محاسبه
میشود .وتزلس و همکاران (  ) 2009سه مقدار  0.2۵ ،0.۱و  0.36را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  Gofمعرفی
نمودهاند .این شاخص با استفاده از میانگین هندسی شاخص  R2و میانگین شاخصهای افزونگی قابلمحاسبه است.

رابطه ) ۱
(Comunalities)*R^2

رابطه ) 2
√ =0.73۵ =.0.882 * 0.696GOF

GOF=√avrage
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با توجه به مقادیر استخراجشده و مقادیر محاسبهشده شاخص  GOFبرابر است با  0.735که نشاندهنده برازش قوی مدل
است.

جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده کردیم .که توسط نرمافزار  spssصورت گرفت.
آزمون فرضی که این آزمون انجام میدهد به شکل زیر است:
 :H0توزیع تجربی با توزیع اصلی یکسان است.
 :H1توزیع تجربی با توزیع اصلی یکسان نیست.
در بررسی نتایج ،درصورتیکه مقدار معنیداری از  0.0۵بیشتر باشد ،در آن صورت فرض  H0پذیرفته میشود بهبیاندیگر
توزیع مشاهدهشده نرمال است .اما چنانچه سطح معنیداری از .05 0کوچکتر باشد ،فرض  H1پذیرفته میشود و این به این
معنی است که توزیع دادهها نرمال نیست.
جدول  .6نتایج آزمون کالموگروف -اسميرینوف

تغيير

کالموگروف -اسميرینوف
آماره آزمون

مقدار معنیدار sig

وضعيت نرمال بودن

نوآوری فناوری

0/246

0.000

نرمال نیست

نوآوری سازمانی

0/247

0.000

نرمال نیست

جهتگیری کارآفرینی

0/246

0.000

نرمال نیست

استراتژی تما یز

0/234

0.000

نرمال نیست

با بررسی اعداد موجود در ستون معناداری ،چون  Sigآزمون در تمامی موارد از مقدار معین  0.0۵کمتر است لذا فرض
H0رد میشود .بهبیاندیگر توزیع دادهها برای تمامی متغیرها نرمال نیست .با توجه به نرمال نبودن توزیع داده در متغیرها
برای انجام معادالت ساختاری از نرمافزار Smart PLSبهره گرفته شد.
فن حداقل مربعات جزئی  ، 12مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس است .ا ین رویکرد بهجای بازتولید ماتریس
کوواریانس تجربی ،بر بیشینهسازی واریانس متغیرهای وابسته که توسط متغیرهای مستقل پیش بینی میشوند ،تمرکز دارد .
این فن به فرض نرمال بودن جامعه و همچنین حجم نمونه متکی نیست .در رویکرد  PLSبخش اندازهگیری مدل بیرونی  ۱3و
بخش ساختاری مدل درونی  14نامیده میشود.

تحليل مدل درونی
جهت ارزیابی و سنجش درستی فرضیههای تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدلسازی معادلههای ساختاری
استفادهشده است .با توجه به مدل معادالت ساختاری ،چنانچه آماره  tبزرگتر از  1.96باشد ،معناداری رابطه بین متغیرهای
مورد آزمون پذیرفته میشود و اگر این مقدار کوچکتر از میزان مذکور باشد ،رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد .شکلهای
زیر نتایج آزمون فرضیههای تحقیق به روش مدلسازی معادالت ساختاری (ضرایب مسیر و حالت معناداری ) را نمایش میدهد.

12

Partial Least Squares
Outer Model
14 Inner Model
13
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت نمایش ضرایب مسير

شکل  .3مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری

جدول  .7نمایش اثرات کل
ضریب

ميانگين

انحراف استاندارد

مسير

نمونه)(M

)(STDEV

آمارهT

مقادیر
P

جهتگیری کارآفرینی  >-استراتژی تمایز

0.323

0.326

0.058

5.536

0.000

نوآوری سازمانی  >-استراتژی تمایز

0.399

0.404

0.049

8.139

0.000

_ نوآوری سازمانی >-جهتگیری کارآفرینی
نوآوری فناوری  >-استراتژی تمایز

0.460

0.466

0.052

8.850

0.000

0.573

0.570

0.050

11.470

0.000

نوآوری فناوری >-جهتگیری کارآفرینی

0.495

0.490

0.052

9.491

0.000

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،22تابستان  ،1400ص 135 -140
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

آزمون سوبل برای فرضیه  6و 7
رابطه ) 3
𝒃× 𝒂

=z-value

))𝟐𝒃𝒔× 𝟐𝒂𝒔(√(𝒃𝟐 ×𝒔𝒂𝟐)+( 𝒂𝟐 ×𝒔𝒃𝟐) +

رابطه  ) 4مقدار ضریب  Zبرای فرضیه 6
=4.78

𝟑𝟐𝟑𝟎.𝟒𝟗𝟓×𝟎.

=z-value

))𝟐𝟖𝟓𝟎√((𝟎.𝟑𝟐𝟑𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟐 𝟐)+(𝟎.𝟒𝟗𝟓 𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟖 𝟐) +(𝟎.𝟎𝟓𝟐 𝟐 ×𝟎.

رابطه  ) ۵مقدار ضریب  Zبرای فرضیه 7
=4.76

𝟑𝟐𝟑𝟎.𝟒𝟔𝟎×𝟎.

=z-value

))𝟐𝟖𝟓𝟎√((𝟎.𝟑𝟐𝟑𝟐 ×𝟎.𝟎𝟒𝟗 𝟐)+(𝟎.𝟒𝟔𝟎 𝟐 ×𝟎.𝟎𝟓𝟖 𝟐) +(𝟎.𝟎𝟒𝟗 𝟐 ×𝟎.

بحث
صادرات شرکتهای کوچک و متوسط در حال حاضر یک محور مهم و تأثیر گذار در آینده آن و ی ک بعد اساسی در تجارت
بینالمللی و توسعه اقتصادی ملی است .در این تحقیق ،ما تالش کردیم تا با محور قرار دادن استراتژی تمایز آن را به عنوان یک
رویکرد اصلی در موفقیت بینالمللی شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده شناسا یی و مفهومسازی کنیم  .تحلیلها و
بررسیها از اهمیت نقش شرکتهای کوچک و متوسط بهشدت در اقتصاد ملی و تجارت بینالملل حاکی است  .در میان سه
استراتژی عمومی مشخصشده توسط پورتر (  ،) ۱980یافتههای قبلی شواهدی را نشان میدهد که استراتژی تمایز بهصورت
ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط مفید است  .با توجه به ابعاد کوچکتر و توانا یی کمتر شرکتهای کوچک و متوسط این
امکان را برای دستیابی به اقتصاد مقیاس برای آنها کاهش میدهد ،از همین رو بعید است که رهبری هزینه به عنوان یک
استراتژی قابلتوجه در بین این شرکتها موردقبول باشد .در سطح بینالمللی نیز ،استراتژی تمرکز ممکن است برای شرکتهای
کوچک و متوسط کمتر مقرونبهصرفه باشد زیرابه سرمایهگذاری منابع قابلتوجهی برای تأمین ماهرانه نیازهای مختلف در
بازارهای مختلف نیاز دارد .تعداد کمی از شرکتهای متوسط و متوسط دارای منابع و قابلیتهای کافی برای تسلط بر ی ک گروه
خاص محصول یا بازار جهانی در بسیاری از کشورها بهطور همزمان هستند .در مقابل ،استراتژی تمایز ابزاری را برای شرکتهای
کوچک و متوسط فراهم میکند تا بتواند خود را از رقبای محلی متمایز کند و از رقابت رودررو جلوگیری کند .این استراتژی
به شرکت کوچکتر کمک میکند تا در بازارهایی که اغلب توسط رقبای متع دد و توسط مشتریانی که بهطور بالقوه وفادار به
مارکهای محلی هستند ،مشخص و بارزتر شون د .شرکتهای کوچک و متوسط میتواند برای ایجاد و افزایش وفاداری مشتری
در خارج از کشور ،از استراتژی تمایز استفاده کند ،که به ثبات درآمد کمک میکند و تأثیر رکود بازار را کاهش میدهد.
سرانجام ،هنگامیکه به طرز ماهرانهای اعمال میشود ،استراتژی تمایز میتواند به شرکت اجازه دهد قیمتهای باالتری را از
مشتریان دریافت کند ،که به آنها کمک میکند تا از حاشیه سود بیشتر اطمینان حاصل کنند (نایت و همکاران.) 2020 ،
با توجه به نتا یج ارائهشده در جدول  7میتوانیم دریابیم که ،نتایج منعکسکننده اثرات مستقیم میان تغییرهای پژوهش
بوده و از تمام فرضیههای ما ،فرضیه ( ۱تأثیر نوآوری فناوری برجهتگیری کارآفرینی ) ،فرضیه ( 2تأثیر نوآوری فناوری بر روی
استراتژی تما یز ) و فرضیه ( 3تأثیر نوآوری سازمانی برای جهتگیری کارآفرینی ) فرضیه ( 4تأثیر نوآوری سازمانی بر استراتژی
تمایز ) ،فرضیه ( ۵تأثیر جهتگیری کارآفرینی برای استراتژی تمایز ) همچنین نتایج حاصل از آزمون سمبل برای فرضیه ( 6تأثیر
جهتگیری کارآفرینی در تأثیر نوآوری فناوری بر روی استراتژی تمایز ) و فرضیه ( 7تأثیر جهتگیری کارآفرینی در تأثیر نوآوری
سازمانی بر روی استراتژی تمایز ) پشتیبانی میکند.
بررسی ضرایب مسیر کل مؤثر برجهتگیری کارآفرینی و استراتژی تمایز نشان میدهد که تأثیر نوآوری فناوری
برجهتگیری کارآفرینی بیشترین مقدار را با  0.49۵داشته که نشان از اهمیت و لزوم توجه بیشتر به آن را دارد.
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جدول  .8اولویتبندی ميزان تأثير متغيرها بر یکدیگر

شماره اولویت

متغير مستقل

متغير وابسته

ميزان تأثير

۱

نوآوری فناوری

جهتگیری کارآفرینی

0.49۵

2
3

نوآوری سازمانی
نوآوری فناوری

جهتگیری کارآفرینی
استراتژی تمایز

0.460
0.4۱3

4

جهتگیری کارآفرینی

استراتژی تمایز

0.323

۵
6

نوآوری سازمانی
جهتگیری کارآفرینی* نوآوری فناوری

استراتژی تمایز
استراتژی تمایز

0.2۵0
0.۱۵9

7

جهتگیری کارآفرینی* نوآوری سازمانی

استراتژی تمایز

0.۱48

آنچه در مرور ادبیات پیشین بیشتر جلوه میکرد عدم تحقیق و بررسی در حوزه استراتژیهای تمایز در کشور بود از همین
رو ،نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد استراتژی رقابتی در محیطهای مختلف و مدلهای تئوریک بیشتری هستیم که تأثیر
جهتگیریهای استراتژ یک شرکتها ،بر فعالیت در تجارت بینالمللی و تأثیرات نوآوری را کاملتر و با تغییرهای متفاوت
موردسنجش و واکاوی قرار دهند.

نتيجهگيری و پيشنهادهات
نتایج پژوهش حاکی از این است که نوآوری فناوری و سازمانی بر استراتژی تمایز با نقش میانجیگری جهتگیری
کارآفرینی دارای رابطه مثبت و معناگرای است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت شرکتها و مدیران برای افزایش هرچه بیشتر
توان رقابتی الزم است هرچه بیشتر به تقویت و حم ایت از این عوامل بپردازند و آن را به عنوان مبحثی جدی در برنامههای
استراتژیک خود قرار دهند  .از همین رو به بیان پیشنهادهایی در راستای بهره بردن بیشتر از این عوامل میپردازیم.
به مدیران ارشد جامعه موردمطالعه در این پژوهش توصیه میگردد ،در جهت استفاده از فناوریهای روز صنایع خود را با
شرکتهای دانش بنیان در حوزه خود پیوند زده و با همکاری با آن ها بتوانند از توان رقابتی باال و دانش بروز بهره ببرند .انعقاد
قراردادهای همکاری و مشارکت میان شرکتهای خارجی فعال در حوزه فعالیت شرکت میتواند شرکت را در مسیر کسب
دانش و فناوریهای جدید تولید و توسعه محصول یاری نمایید .آنچه میتوان در حوزه نوآوری سازمانی اشاره کرد ،استفاده از
شرکتهای مشاور و مدیران باتجربه در جهت ارزشیابی و آموزش به کارکنان و ایجاد بستری برای رشد کارکنان و ابراز
تواناییهای خود بدون ترس از تنبیه و شکست و همچنین دریافت پاداش در صورت افزایش کاراییشان است .قرار دادن مدیران
و سرپرستان شایسته که دارای توانایی رهبری ،اخالقی و فنی باشند میتواند باعث ایجاد انگیزه در کارکنان و سمبل سازی
برای آنها باشد .مدیران باید با ایجاد رابطهای صمیمانه و برگزاری جلساتی با کارکنان در هر سطحی عالوه بر اشتراکگذاری
اطالعات و استفاده ازنظرت آن ها ،حس مهم بودن و ارزشمند بودن را در کارکنان خود القاء نمایند .نکته مهم دیگری که
میتوان بیان نمود این است که اغلب شرکتها در صورت دستیابی به یک محصول و داشتن فروش در محصول یا خدمت ،در
ارتقاء ،رفع نواقص ،بهبود کار آیی ،ایجاد تنوع در ساختار و حتی شکل محصول کوتاهی میکنند و تا زمانی که نیاز مبرم
احساس نشود اقدامی صورت نمیدهند از همین رو پیشنهاد میگردد ،شرکتها با ایجاد هولدینگ هایی یا استفاده از شرکتهای
که با توجه به محصول خود میتوانند کمک و راهنمایی در جهت بهبود محصول ،طراحی مجدد ،برونسپاری و  ...اقدام نمایند.
شرکتها برای اینکه بتوانند بهصورت مستمر در بازار بینالمللی ایفای نقش کنند ،مجبور به افزایش توان رقابتی ،اصالح
ساختارها و فرآیندها ،مدیریت و کاهش هزینهها و داشتن محصولی منحصربهفرد هستند.
کشور ایران ازنظر منابع کشوری کم نظیر در جهان محسوب میشود ،لذا ضعف در صادرات و تمایل فراوان به واردات یکی
از نقاط ضعف کشورمان محسوب میشود  .از همین رو به محققان در تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد در حوزه افزایش توان
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رقابتی شرکتها همچون افزایش کیفیت طراحی محصوالت ،برند سازی و تقویت برند ،افزایش دانش و استراتژی صادرات به
تحقیق و پژوهش بپردازند تا درنهایت بتوانیم کشورمان را گامی روبهجلو پیش ببریم.
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