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چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر پیش زمینه های سازمانی بر نوآوری استراتژیک است. همچنین، 
این پژوهش بررس��ی می کند که پویایی های محیطی و رقابت پذیری چه نقش��ی در تقویت یا تضعیف 
این رابطه ایفا می کنند. پارادایم این پژوهش اثبات گرایی، رویکرد آن قیاس��ی و استراتژی آن پیمایش 
است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 25 پرسش، 
میان نمونه آماری توزیع ش��د. جامعه آماری پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ایرانی 
ش��رکت کننده در هفتمین نمایش��گاه بین المللی نوآوری و فناوری )INOTEX( در تابس��تان 1397 
است که شامل 240 شرکت می باشند که بر اساس فرمول کوکران 144 شرکت به صورت نمونه گیری 
تصادفی انتخاب ش��دند. داده های گردآوری ش��ده به کمک نرم افزار "اس��مارت پی  ال  اس" و از طریق 
ماتریس همبس��تگی، آزمون معادالت س��اختاری و آزمون برازش مدل م��ورد تحلیل قرار گرفتند. در 
نهایت، مش��خص ش��د که پیش زمینه های سازمانی که شامل منابع انس��انی تعهد محور، ارتباط میان 
بخش های سازمانی و تمرکززدایی در تصمیم گیری است، بر نوآوری استراتژیک مؤثر هستند. همچنین 
پویایی های محیطی و رقابت پذیری نیز در رابطه بین پیش زمینه های س��ازمانی و نوآوری اس��تراتژیک 
نقش تعدیل گری ایفا می کنند و شدت رابطه را افزایش می دهند. ازآنجاکه در محیط پویا، دانش موجود 
در س��ازمان به سرعت منسوخ می ش��ود، به همین دلیل در محیط های پویا و رقابت پذیر، سازمان ها در 
تالش اند تا با افزایش فضای نوآورانه در سطح سازمان، توانایی ایجاد چارچوبی برای توسعه کسب وکار، 

بر پایه شناسایی فرصت های جدید و تسریع در تصمیم های کسب وکار را داشته باشند.
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مقدمه
در محیط کس��ب وکار پویا و جهانی ش��ده ی امروز، گرایش به س��مت نوآوری باز افزایش یافته اس��ت 
)اسپیتِون و همکاران1، 2013(؛ بنابراین افزایش تعداد روزافزون شرکت ها به ویژه کسب وکارهای کوچک 
و متوسط، به میزان قالب توجهی بستگی به دسترسی به اطالعات بیرونی و تحقیقات بازار دارد. همین 
امر منجر به شناخته تر شدن روندهای اخیر نوآوری با عنوان نوآوری باز شده است )چسبرو2، 2003(. 
شرایط بازار، متغیر است و همین شرایط کسب وکارها را وادار می کند که با شرایط موجود انطباق یابند 
و کس��ب وکار خود را متناس��ب با فناوري هاي جدید و گزاره هاي ارزشی منحصربه فرد بازنویسی کنند. 
در محیط رقابتی امروز، سازمان ها تالش می کنند که نوآوري هاي رقباي خود را تقلید کنند، در نتیجه 
نوآوري و بهبود مستمر براي موفقیت کسب وکار بسیار ضروري محسوب شده و لذا الزم است براي حل 
این مسئله، نوآوري باز و دیگر مفاهیم مرتبط با این حوزه در دستور کار سازمان ها قرار گیرد )حمیدیان 

پور و همکاران، 1396(.
در این میان، نکته مهمی که مطرح می ش��ود این اس��ت که یک س��ازمان چگونه و به چه روش��ی 
می تواند نوآوری باز را پیاده و اجرا س��ازد، به طوری که از یک س��و با اهدافش هم راس��تا شود و از سوی 
دیگر نقش آن را در میدان مس��ابقه نس��بت به رقبایش به طور بنیادی تغیی��ر دهد. نتایج مطالعات بر 
روی سازمان های موفق و متحول نشان می دهد آن ها بر نوآوری استراتژیک تأکید داشته اند )محمدی 
و هم��کاران، 1397(. »نوآوری اس��تراتژیک«، ی��ک نوآوری باز و در حال تح��ول در کاالها و خدمات، 
رویکردهای تجاری و فرآیندهای تجاری برای بهبود عملکرد اس��ت )جعفریان راد و همکاران،1393(. 
نوآوری استراتژیک، موضوعی نوظهور و نوخاسته در مکتوبات مربوط به مدیریت استراتژی و نوآوری در 
سازمان است که در مرحله رشد قرار دارد و به مفهوم رقابت در صنعت موجود به روشی کاماًل متفاوت 
اس��ت که ارزش های مش��تری را بازتعریف می کند و ارتقاء می بخشد )محمدی و همکاران،1397(. در 
واقع، نوآوری اس��تراتژیک با داشتن رویکردی کل نگر و سیس��تمی همان چیزی است که مؤسسات و 
س��ازمان ها می توانند از آن در جهت حفظ رقابت بهره جویند. در این صورت، نوآوری اس��تراتژیک که 

1 . Spithoven et al.
2 . Chesbrough
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ترکیبی از نوآوری و اس��تراتژی اس��ت )اس��چلگلمیچ1 و همکاران،2003(، با خلق استراتژی های رشد، 
طبق��ات جدید محص��ول، خدمات و مدل های گوناگ��ون تجاری، بازی را تغیی��ر می دهد و ارزش های 

جدیدی را برای مشتریان و بنگاه ایجاد می نماید )بینایی باش و همکاران،1393(.
علی رغم فش��ارهای محیطی روزافزون، برخی محققان معتقدند که هنوز ش��رکت هایی هستند که 
نس��بت به پیاده س��ازی مفاهیم مرتبط با نوآوری باز موضع می گیرند )لیختنتالر و اِرنس��ت2، 2009(. 
تحقیقات پیشین نشان داده که عالوه بر آمار جمعیت شناختی )اندازه، سن، سهم بازار، محل سکونت یا 
مالکیت(، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کارکنان تأثیر قابل توجهی بر پذیرش رفتارهای این نوع نوآوری 
دارد )هوازینگ2011،3(. به عنوان مثال، مقاومت کارکنان و عدم تعهدات داخلی از سوی کارکنان نسبت 
به پذیرش نوآوری در ش��رکت های کوچک و متوس��ط به عنوان مانعی قوی شناخته شده )َون ِد ورنِد و 
هم��کاران4، 2009(؛ بنابراین جو نوآورانه و تعهد کارکنان برای پذیرش نوآوری اس��تراتژیک از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. درعین حال، میزان استفاده از شیوه های نوآوری استراتژیک بستگی به عوامل 
محیطی نیز دارد؛ زیرا دانش و زیرساخت های فعلی فناوری به سرعت در حال تغییر است )ستو- آکوستا 
و کاگارو-ناوارو5، 2016(، لذا در مجموع می توان گفت بررس��ی نقش پیش زمینه های س��ازمانی در این 
موضوع، قابل تأمل اس��ت و الزم اس��ت در پژوهشی جامع، پیش زمینه های س��ازمانی مؤثر بر نوآوری 

استراتژیک به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
ضمن این که اس��تقرار مفهوم نوآوری استراتژیک همراه با افزایش تمایل شرکت ها به برون سپاری، 
همکاری، چابکی و انعطاف س��ازمانی، این امکان را برای محققان فراهم آورده تا استراتژی های نوآوری 
س��ازمان را با توجه به دنیای ش��بکه ای فزاین��ده، بازبینی کنند )کارایانیس و کام��پ بل6، 2011(؛ اما 
تحقیقاتی که در گذش��ته در زمینه نوآوری اس��تراتژیک انجام ش��ده به طور عمده بر روی شرکت های 
بزرگ با فناوری بزرگ و پیش��رفته تمرکز داشته اند. درحالی که ادبیات موضوع نشان داده که مجموعه 
اقدامات و پیامدهای نوآوری استراتژیک کاماًل بستگی به اندازه شرکت ها دارد. بااین وجود تعداد مطالعات 
صورت گرفته در ش��رکت های کوچک و متوس��ط در دهه اخیر کم بوده و اکثراً به بررس��ی تفاوت بین 

1 . Schlegelmilch
2 . Lichtenthaler & Ernst
3 . Huizingh
4 . Van de Vrande et al.
5 . Soto-Acosta & Cegarra-Navarro
6 . Carayannis & Campbell
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نوآوری اس��تراتژیک در ش��رکت های کوچک با ش��رکت های بزرگ پرداخته اند )اسپیتِون و همکاران1، 
2013(؛ بنابراین رابطه بین نوآوری اس��تراتژیک و عملکرد ش��رکت های کوچک و متوسط کمتر مورد 

توجه بوده است )پوپا و همکاران، 2017(.
ش��رکت های ایران��ی نیز برای این که بتوانند در س��طح جهانی عمل کنند، ناچار هس��تند نوآوری 
استراتژیک را در شرکت های خود پیاده سازی کنند )حق شناس گرگابی و کیماسی،1396(؛ حال این که 
در کشور ما نیز با توجه به مبحث اقتصاد دانش بنیان، ضرورت توجه بیشتر شرکت های کوچک و متوسط 
دانش بنیان به موضوع، اهمیتی دوچندان دارد.2 ضمن این که رش��د و توس��عه شرکت های دانش بنیان، 
یکی از اهداف اصلی توس��عه در کش��ورهای مختلف از جمله ایران نیز، محسوب می شود. شرکت های 
دانش بنیان به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در هر کشور برای بقا و رشد نیازمند کسب مزیت های 
رقابتی و پایدار نگه داش��تن آن ها هستند )طیبی ابوالحسنی و همکاران،1397(. امروزه، در محیط های 
نوین کسب وکار که دو مشخصه اصلی آن ابهام و پیچیدگی است، مزیت رقابتی سازمان ها بیش از آنکه 
وابسته به منابع فیزیکی آن ها باشد، به دانشی که در اختیار ایشان است، بستگی دارد )صدر و انصاری، 
1394(، لذا ش��رکت های دانش بنیان برای حیات، نیازمند نوآوری مستمر و به کارگیری فناوری های در 

حال تغییر هستند )مصلح و اله یاری پورزنجانی، 1393(.
لذا با توجه به اهمیت ش��رکت های دانش بنیان در توس��عه اقتصادی کش��ور و همچنین ظرفیت و 
توانمن��دی آن ها در ایجاد و توس��عه نوآوری )صنوبر و هم��کاران، 1390(، پرداختن به موضوع نوآوری 
اس��تراتژیک در این ش��رکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین الزم است تا در زمینه نوآوری 
اس��تراتژیک و تأثیر آن در ش��رکت های کوچک و متوسط تحقیقات بیش��تری انجام شود )حق شناس 

گرگابی و کیماسی،1396(.
الزم به ذکر است هرچند در پژوهش های  خارجی پیرامون موضوع، مختصر تحقیقاتی صورت گرفته 
است، اما این موضوع در داخل کشور بدیع بوده و پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. ضمن این که 
جامعه مورد بررس��ی، مدل مفهومی و تکنیک آماری مورد استفاده، از دیگر جنبه های نوآوری پژوهش 

1 . Spithoven et al.
2 . »ما اگر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، بخواهیم به رشد اقتصادِی حقیقی نائل شویم، راهش تکیه ی به علم 
است؛ این هم از راه تقویت همین شرکت های دانش بنیان، عملی است. ما باید به این سمت برویم«. بیانات رهبر انقالب در 
دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان 1391/05/08؛ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )بند دوم(؛  

قانون برنامه چهارم )بند الف ماده 901( و نقشه جامع علمی کشور )راهبرد کالن 3(



123 تأثیر پیش زمینه های سازمانی بر نوآوری استراتژیک با توجه ....

محس��وب می ش��ود. در پژوهش حاضر تأثیر پیش زمینه های سازمانی بر نوآوری استراتژیک با توجه به 
نقش پویایی های محیطی و رقابت پذیری، در ش��رکت های کوچک و متوسط دانش بنیان مورد مطالعه 

قرار گرفته است.

ادبیات پژوهش

جو نوآورانه سازمانی و پیش زمینه های سازمانی

به طورکلی جو س��ازمانی را می توان درک کارکنان از حوادث، اقدامات و روش ها و رفتارهای س��ازمانی 
دانست. در واقع فرآیند شناخت جو سازمانی بیان می کند که چگونه افراد به صورت مستقل در داخل 
سازمان ها، مسائل و چالش های ناشناخته را می بینند و چارچوبی جدید از ابزارها و اهداف ایجاد می کنند 
تا از آن ها استفاده نمایند. جو سازمانی عبارت است از مجموعه ای از حاالت، خصوصیات یا ویژگی های 
حاک��م بر یک س��ازمان که آن را گرم، س��رد، قابل اعتماد، غیرقابل اعتماد، ت��رس آور یا اطمینان بخش، 
تسهیل کنند یا بازدارنده می سازد )رسولی، 1393(. در همین راستا، جو نوآورانه در ادبیات به عنوان یک 
پیش نیاز اصلی برای داشتن عملکرد نوآورانه در سازمان ها شناخته شده است )پوپا و همکاران،2017(. 
فرهنگ نوآوری که از طریق به اشتراک گذاری ارزش ها، باورها و مفروضات توسط اعضای سازمان ایجاد 

می شود، تسهیلگر فرآیندهای نوآوری است )مارتین-ِدکاسترو و همکاران1، 2013(.
ج��و نوآورانه از نظر تئوری پردازان مختلف همچون بورن )2008(، مجموعه ادراکات خالقانه بیان 
ش��ده به وسیله اعضای یک سازمان درباره ی مشخصات و چگونگی عملکرد سازمانی است که می تواند 
در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه اعضاء، مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و همچنین در 
باال بردن خالقیت و نوآوری افراد مؤثر باشد. از نظر باسو )1991( نیز، جو نوآورانه جوی است که در آن 
توانایی پذیرش یک عقیده یا رفتاری که برای صنعت، بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد. برای 
ایجاد جو نوآورانه در س��طح سازمان باید تسهیم دانش و همکاری های الزم در سراسر نواحی کاربردی 
س��ازمان حمایت ش��ود. در حقیقت طبق مطالعات قبلی صورت گرفته، همبس��تگی میان بخش های 
مختلف س��ازمان برای توس��عه اعتماد و همکاری میان اعضای س��ازمان مفید بوده، زیرا فرصت روابط 
اجتماعی غیررسمی و همچنین دسترسی، درک عمیق و بهبود دانش موجود را افزایش می دهد )آدلر 

1 . Martín-de Castro et al.
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و وون1، 2002(. آنچه مبنای این پژوهش در پارامتر جو نوآورانه سازمانی قرار گرفته، توجه به شرایط 
جوی مناس��ب کارکنان در حوزه منابع و زمان الزم، تنوع در مهارت ها، ش��رایط کاری چالش برانگیز و 

تشویق به ایده پردازی است.
در همین راستا انتظار می رود که همبستگی میان بخش های سازمانی برای جو نوآورانه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار باشد )پوپا و همکاران،2017(. مطالعات )کارایانیس و کامپ بل،2011( نشان می دهد 
که عوامل مرتبط با بخش های س��ازمانی، به ایجاد جو نوآورانه قوی داخلی در ش��رکت بس��تگی دارد. 
همچنین سایر تحقیقات نشان داده است ارتباطات باز، عدم تمرکزگرایی و استقالل شغلی باال از عوامل 

اصلی در ارتقاء نوآوری هستند )پراکاش وگوپتا2، 2008(.
لذا با توجه به مرور ادبیات پژوهش که اش��اره خواهد ش��د، پیش زمینه های سازمانی و جو نوآورانه 

سازمانی ارتباط مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. لذا فرضیه  اصلی عبارت است از:
فرضیه 1- پیش زمینه های سازمانی بر جو نوآورانه سازمان مؤثر است.

با توجه به رویکرد نظریه اقتضایی و همچنین نظریه مبتنی بر منابع در استراتژی، پیش زمینه های 
سازمانی متنوعی وجود دارد که در این میان، با توجه به هدف پژوهش، برخی بیشتر مورد تأکید هستند 

که در ادامه اشاره می شوند.
یکی از پیش زمینه های سازمانی که در تحقیقات مورد تأکید قرار گرفته است، منابع انسانی تعهد 
محور اس��ت. در جهان متالطم امروزی، ش��رکت های پیشرو بیش از هر دوره و زمان دیگری به اهمیت 
توجه به کارکنان خود پی برد ه اند. آن ها دریافته اند که چگونه می توان با تأکید بیشتر بر حفظ و توسعه 
سرمایه انسانی در باالترین نقطه اقتصاد جهانی جای گرفت )بوم و کال شوون3، 2014(. مدیریت منابع 
انس��انی را می توان به دو نوع مدیریت کنترل محور و مدیریت تعهد محور تقسیم کرد )سیدجوادین و 
رضایی، 1394(. هدف مدیریت منابع انس��انی کنترل محور افزایش کارایی و کاهش هزینه هاي نیروي 
کار از طریق کنترل رویه هاي کاري است، درحالی که هدف مدیریت تعهد محور، بهبود عملکرد سازمان 
از طریق افزایش تعهد و وابستگی روانی کارکنان به سازمان است. سیستم منابع انسانی کنترل محور 
بر خرید س��رمایه انسانی مورد نیاز از خارج س��ازمان و ایجاد تعامل کوتاه مدت با کارکنان تمرکز دارد. 
درحالی که سیس��تم منابع انس��انی تعهد محور بر توسعه و حفظ منابع انسانی و ایجاد تعامل بلندمدت 
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با کارکنان متمرکز اس��ت )لِپاک و اس��ِنل1، 2002(. مدیریت منابع انسانی تعهد محور یک استراتژي 
تعهد محور مؤثر بر تعهد کارکنان و انگیزه است. ازجمله شیوه هاي استخدامی، ارزیابی، رقابت، پاداش 
منصفانه، آموزش جامع که هرکدام بیش��تر بر آموزش و توس��عه اس��تراتژي کم هزینه تمرکز می کند 
)رحیمی و همکاران، 1395(. اقدامات مدیریت منابع انس��انی تعهد محور با مفاهیمی مانند سیس��تم 
کاري عملکرد باال و سیستم کاري مشارکت باال شباهت هایی دارد اما با این مفاهیم متفاوت است. هدف 
نهایی اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور ایجاد وابستگی و رابطه روانی بین کارکنان و سازمان 
است درحالی که هدف نهایی سیستم کاري عملکرد باال افزایش عملکرد سازمان و هدف سیستم کاري 
مشارکت باال بهبود مش��ارکت کارکنان در تصمیم گیري هاي سازمانی است )بکسال و مکی2، 2009(. 
اگرچه سیس��تم کاري مشارکت باال س��بب بهبود تعهد کارکنان به سازمان نیز می شود اما در اقدامات 
مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر عناصر دیگري نیز مانند ارتقا از داخل، امنیت شغلی، بهبود عدالت 
سازمانی و نظایر این ها تمرکز می شود. هدف اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور ایجاد شرایطی 
است که به کارکنان بفهماند سازمان به خواسته ها و نیازهاي آن ها توجه می کند تا کارکنان به اهداف 
سازمان متعهد شوند و براي تحقق اهداف سازمان سرسختانه تالش کنند )بوم و کال شوون، 2014(.

اهمی��ت این موضوع در ادبیات نیز به اثبات رس��یده اس��ت، بر اس��اس تئ��وری مبادله اجتماعی، 
ادبیات پیش��ین نش��ان داده است که اقدامات منابع انس��انی تعهد محور، جو اجتماعی مثبت را ایجاد 
کرده که کارکنان را ترغیب به ایجاد نوآوری هم راس��تا با اهداف س��ازمان می کند )س��تو- آکوس��تا3 و 
همکاران،2016(. همچنین نتایج پژوهش آرمان و همکاران )1395( که در زمینه تأثیر هوش سازمانی 
بر نوآوری اس��تراتژیک بود، نش��ان داد که ابعاد میل به تغییر، روحیه کارکنان و کاربرد صحیح دانش 
در منابع انسانی، تأثیرات زیادی بر نوآوری استراتژیک دارند. ضمن این که اقدامات منابع انسانی تعهد 
محور، بلندمدت بوده و انعطاف پذیری، کار تیمی، همکاری و تبادل دانش را تش��ویق می کند )کولینر 
و اس��میت4، 2006(؛ بنابراین انتظار می رود که اقدامات منابع انسانی تعهد محور، به ایجاد جو نوآورانه 

کمک کند )پوپا و همکاران5، 2017(.
ضمن این که با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده است تا جایی که برخی 
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از آن به عنوان تنها عامل کس��ب مزیت رقابتی پایدار یاد مي کنند. این امر خصوصاً در کس��ب وکارهای 
دانش بنی��ان بیش ازپیش به حقیقت پیوس��ته اس��ت )کارُدن و کریس��تفر1، 2004(. در ش��رکت های 
دانش بنیان که ش��رکت های نوپای کوچکی هس��تند، قوانین و مقررات غیررسمی است و توسط مالک 
تنظیم مي شود، پس آزادی عمل کارکنان بیشتر است. در این وضعیت با توجه به ساختار تخت شرکت 
که موجب تسهیل ارتباط مدیران سطوح باال با سطوح عملیاتی مي شود، مدیران در ارتباط نزدیک تری 
با کارکنان خود هستند )شفیعی، 1392(. یک شرکت دانش بنیان زمانی دارای مزیت رقابتی است که 
منابع آن یکتا و بین رقبا، متمایز باش��د و تقلید کردن از رفتار و روش ش��رکت توسط رقبا مشکل و یا 
تقریباً غیرممکن باش��د. تعهد کارکنان ش��رکت و روابط آنان با یکدیگر و با مرزهای خارج از س��ازمان، 

مزیت رقابتی محسوب مي شود )شفیعی، 1392(.
طیبی ابوالحس��نی و خدابخش��ی )1396(، در پژوهش��ی به عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی 
دانش��ی در ش��رکت های دانش بنیان پرداختند. نتایج آنان نش��ان داد تعهد سازمانی که در قالب مقوله 
فردی قرار داش��ت، یکی از مهم ترین عوامل اس��ت. ضمن این که چاکار و ارتورک )2010( ش��واهدی 
تجربی ارائه دادند که نشان دهنده تأثیر مثبت توانمندسازی کارکنان بر ظرفیت نوآوری در شرکت های 
دانش بنیان است. همچنین پژوهشی به روش مقطعی و از نوع همبستگی توسط معبودی و همکارانش 
)1395( انجام شد که در آن رابطۀ بین نوآوری استراتژیک با بهره وری نیروی انسانی مورد پژوهش قرار 
گرفت؛ که نتایج کار پژوهش��ی آن ها به روش کمی و توصیفی نش��ان داد که نوآوری استراتژیک باعث 
افزایش بهره وری منابع انس��انی می گردد. درنهایت، آنچه مبنای این پژوهش در پارامتر منابع انس��انی 
تعهد محور قرار گرفته، توجه به ارائه بس��ته های انگیزش��ی، فرصت ارتقا، ترویج کار تیمی و تش��ویق 

کارکنان به یادگیری است.
با توجه به مرور ادبیات پژوهش و همچنین هدف پژوهش، فرضیه  مرتبط با این متغیر عبارت است 

از:
فرضیه 2- منابع انسانی تعهد محور بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.

یکی از پیش زمینه های سازمانی دیگر، ارتباط میان بخش های سازمانی است. نظریه پردازان کالسیک 
س��ازمان، ارتباطات را اس��ناد مکتوب اختیار صدور فرمان، جریان روبه باالی پیام ها و ترغیب کارکنان، 
جریان افقی اطالعات، گوش داد و ارتباطات غیررس��می، بازخورد و رفتار دایره ای و تعهدات ناش��ی از 
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تصمیم تعریف کرده اند، اما نظریه پردازان معاصر سازمان، به ارتباطات به عنوان برساخته هایی همچون 
پردازش اطالعات، شبکه های اجتماعی، هماهنگی و مشارکت می نگرند. لذا ارتباطات اصطالحی فراگیر 
اس��ت و همه موضوعات در س��ازمان را شامل می شود. این مس��ئله هم در سطح نظری و هم در سطح 
عملی وجود دارد و رابطه بین سازمان و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می دهد )دادمهر، 1389(. به نقل 
از علیزاده و اسالمی )1391( وجود سازمان، وابسته به ارتباطات است و هر سازمانی بیشتر وقت خود را 
صرف برقرار کردن ارتباط می کند. برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت 
یک شبکه مؤثر و کارآمد، برقراری ارتباط مطلوب ضروری است. ارتباط سازمانی، شکلی از ارتباط میان 
فردی است که در آن ارتباط ناظر به روابط کاری کارکنان درون یک سازمان است )هویدا و همکاران، 
1394(. در واقع می توان گفت که ارتباطات س��ازمانی باید اثربخش باش��د تا در مجموعه ی سازمان و 
مدیریت آن بتواند مؤثر واقع شود و نقش کلیدی خود را ایفا کند. در واقع ارتباط مؤثر می تواند به عنوان 

بنیان سازمان های مدرن در نظر گرفته شود )مرزوعی و همکاران، 1388(.
ارتباطات به میزان ارتباط و تماس مستقیم رسمی و غیررسمی در سراسر بخش های سازمان اشاره 
دارد. جهت گیری های بازار منجر به اش��تراک گذاری بیش��تر اطالعات و استفاده از اطالعات شده  است 
)مرتضوی و مهربان، 1383(. مدیران در سازمان ها از طریق ارتباطات سازمانی میان بخش های مختلف 
سازمان، می توانند کارکنان را هماهنگ و آنان را هدایت کرده و برنامه ریزی و کنترل را به طور مؤثرتری 
انجام دهند. در واقع به اس��تناد پژوهش هویدا و همکاران )1394(، این نوع ارتباط در س��ازمان باعث 
می ش��ود که کارکنان به مشارکت بیشتر در برنامه ریزی بهتر و اجرای منظم برنامه ها تشویق شوند، به 
طور مؤثر و خالقانه ای در محیط کار ظاهر ش��وند و برای پیش��رفت سازمان تالش های خالقانه و نوآور 
داش��ته باش��ند. آنچه مبنای این پژوهش در پارامتر ارتباط میان بخش های سازمانی قرار گرفته، توجه 
به ارتباط مستقیم و راحت میان واحدهای مختلف سازمان، میان کارکنان با مدیران، میان کارکنان با 

سرپرست مستقیم و استفاده از رسانه های مجازی برای برقراری ارتباط است.
واگنور و باکو1 )2005(، در تحقیقی به موضوع توس��عه نوآوری باز در س��ازمان ها و ارتباطات میان 
بخش های مختلف س��ازمانی در فرآیندهای نوآوری پرداختند. نتایج آنان نشان داد که شبکه همکاری 
بین شرکت ها و شرکای خارجی از سمتی و ارتباطات درون سازمانی مناسب، منجر به ایجاد جو همکاری 
و اعتماد می ش��ود. صفری و همکاران )1390(، در پژوهشی به ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری 
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کارشناس��ان پرداختند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان 
ستادی رابطه معنی داری وجود داشت. یافته های تحقیق بیانگر این است که دو مؤلفه رسمیت و تمرکز 
با نوآوری کارشناس��ان رابطه عکس دارد و جنس��یت و میزان س��ابقه خدمت کارشناسان عاملی برای 

اولویت بندی یا گزینش آن ها جهت کسب ایده های نو محسوب نمی شود.
در واقع، مطالعات قبلی نشان می دهد که ارتباطات درون سازمانی برای ایجاد اعتماد و همکاری میان 
اعضای س��ازمان مفید است، زیرا این فرصت را برای روابط اجتماعی غیررسمی و همچنین دسترسی، 
درک عمیق و بهبود بیش��تر دانش موجود فراهم می آورد )آدلر و وون، 2002(. همچنین س��ابرامانیام 
و یاندت1 )2005(، نیز در پژوهش خود نش��ان دادند که س��رمایه فکری و نوع ارتباط میان بخش های 
سازمانی بر انواع توانایی های نوآورانه تأثیر دارد. جانسون )2006( نیز، به بررسی اثرات پیش زمینه های 
سازمانی بر نوآوری پرداخت که نتایج او نیز نشان داد که ارتباط میان بخش های سازمانی بر جو نوآورانه 
مؤثر اس��ت. ضمن این که نتایج همچنین نش��ان داد که نوآوری اکتشافی حاصل از کارکنان در مقابل 

نوآوری استثماری و تحمیلی به کارکنان قرار دارد.
با توجه به مرور ادبیات پژوهش و همچنین هدف پژوهش، فرضیه  مرتبط با این متغیر عبارت است 

از:
فرضیه 3- ارتباط میان بخش های سازمانی بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.

درنهایت پیش زمینه سازمانی دیگر، تمرکززدایی در تصمیم گیری است. سازمان ها برای انجام امور 
جاری و یا ترس��یم افق های آتی خود الزم اس��ت به تصمیم گیری بپردازن��د. تصمیم گیری می تواند به 
صورت فرآیند توزیع یا متمرکز ش��ده در س��ازمان انجام گیرد. مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز به میزان 
توزیع فرآیند تصمیم گیری در سازمان اشاره دارد. در فرآیند عدم تمرکز در تصمیم گیری همه ی افراد 
سازمان در تصمیم گیری مشارکت دارند. البته مشارکت تمام افراد به این معنی نیست که در اموری که 
به آن ها مربوط نمی شود نیز آن ها تصمیم بگیرند. بلکه عدم تمرکز در تصمیم گیری به نوعی تمامی افراد 

ذی صالح، ذی نفع، ذی نفوذ و ذی اختیار را در بر می گیرد )حقیقی،1391(.
سازمانی که در آن اختیارات تصمیم گیری در رده های مختلف پراکنده است، سازمانی با تمرکززدایی 
نامیده می شود. تمرکززدایی در تصمیم گیری غالباً اشاره می کند به وضعیتی که در آن به میزان نسبتاً 
قابل توجهی تفویض اختیار و مسئولیت صورت گرفته است. تمرکززدایی در تصمیم گیری در واقع همان 

1 . Subramaniam & Youndt
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عدم تمرکز اداری است. در این نوع تمرکززدایی، تصمیم گیری از سطوح باالی سازمان به سطوح پایین 
داده می شود و کارها به وسیله همکاران اداره و انجام می شود. ازآنجاکه مراقبت از اجرای خط مشی ها و 
تصمیم گیری ها برای مدیر یک سازمان به تنهایی غیرممکن است. لذا الزم است تا قسمتی از اختیارات 

خود را به زیردستان محول نماید )حقیقی،1391(.
پژوهش های این حوزه نشان می دهند این نوع تصمیم گیری باعث می شود کارکنان بیشتر خودمدار 
شوند، مدیران قادر به سرپرستی افراد بیشتر و در نتیجه افزایش حیطه کنترلشان  شوند و به این ترتیب 
بهره وری هر ش��خص افزایش  یابد )برینجلفس��ن و برون1، 2005(. برای آنکه تصمیم گیرندگان بتوانند 
تصمیم هایی بگیرند که همه اطالعات موجود در آن لحاظ شود و به اصطالح تصمیماتی کارا باشد باید 
امکان دسترسی به اطالعات قابل استفاده و مفید به آسانی فراهم باشد )آلن و هلمز2، 2006(. مشارکت 
در تصمیم گیری سبب می شود تا بهترین شخص، مسئولیت محوله را به بهترین نحو انجام دهد. آنچه 
مبن��ای این پژوه��ش در پارامتر تمرکززدایی در تصمیم گیری قرار گرفت��ه، آزادی عمل کارکنان برای 

تصمیم گیری در حوزه کاری خود، بیان آزادانه عقاید و میزان نظارت سرپرست است.
حقیقی )1391(، در پژوهش خود نقش تمرکززدایی و تفویض اختیار در ساختار آموزش وپرورش 
را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحلیل های صورت گرفته مؤید این نکته بود که افراد مصاحبه شونده، بر 
ضرورت انجام تمرکززدایی تأکید داشته اند؛ اما این پژوهش نشان می دهد که انجام تمرکززدایی چندان 
هم آس��ان نیس��ت. همچنین کمالی )1393(، به بررس��ی نقش تمرکززدایی در تحقق سالمت اداری 
پرداخت. پژوهشگر نش��ان داد عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط 
سازمانی و ساختار در تحقق سالمت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی مؤثر بر سالمت نظام اداری، 
س��اختار غیرمتمرکز اداری است. نتایج وی نشان داد که عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت 

شود، می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سالمت اداری و جو خوب آن فراهم آورد.
کاکار و ارتورک3 )2010(، در پژوهش خود شواهد تجربی را برای تأثیر مثبت توانمندسازی کارکنان 
بر قابلیت نوآوری شرکت های کوچک و متوسط ارائه کردند. همچنین پوپا و همکاران )2017(، نشان 
می دهند که عدم توانمندسازی کارکنان در فرآیند تصمیم گیری مانع باز بودن و تعهد داخلی می شود؛ 
بنابراین تمرکزگرایی در تصمیم گیری زمینه ایجاد فرهنگ س��ازمانی ن��وآوری را کاهش دهد؛ بنابراین 

1 . Brynjolfsson & Brown
2 . Allen & Helms
3 . Cakar & Ertürk
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انتظار می رود که تمرکززدایی تصمیم گیری باعث ایجاد یک فرهنگ سازمانی برای نوآوری شود.
با توجه به مرور ادبیات پژوهش و همچنین هدف پژوهش، فرضیه  مرتبط با این متغیر عبارت است 

از:
فرضیه 4- تمرکززدایی در تصمیم گیری بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.

جو نوآورانه سازمانی و نوآوری استراتژیک
نوآوری استراتژیک، موضوعی نوظهور و نوخاسته در مکتوبات مربوط به مدیریت استراتژی و نوآوری در 
سازمان است که در مرحله رشد قرار دارد و به مفهوم رقابت در صنعت موجود به روشی کاماًل متفاوت 
اس��ت که ارزش های مشتری را بازتعریف می کند و ارتقاء می بخش��د. نوآوری استراتژیک، یک نوآوری 
ب��از و در حال تحول در کاالها و خدمات، رویکردهای تجاری و فرآیندهای تجاری برای بهبود عملکرد 
است )جعفریان راد و همکاران، 1393(. نوآوری استراتژیک یک چارچوب برای توسعه کسب وکار است 
که بر روی آینده متمرکز اس��ت که دنبال شناسایی فرصت های جدید و تسریع در تصمیم های کسب 
کار است. نوآوری استراتژیک در واقع مورد هدف قرار دادن بخش جدید بازار و ایجاد بازار جدید است 
و باعث افزایش ارزش ارائه ش��ده به مشتری می ش��ود. به عبارت دیگر نوآوری استراتژیک به وسیله ایجاد 
ارزش برای مش��تری و بازارهای جدید به دنبال کس��ب مزیت رقابتی برای کسب وکار است )حمیدیان 

پور و همکاران، 1396(.
نوآوری اس��تراتژیک با داشتن رویکردی کل نگر و سیستمی بر تولید فراتر از نوآوری های تدریجی، 
موقتی و ناپیوسته متمرکز است. به عبارتی بر ایجاد نوآوری های گسسته تمرکز دارد )سرعتی آشتیانی، 
1387(. نوآوری زمانی استراتژیک شناخته می شود که یک فرایند قابل تکرار موجب تفاوت قابل توجهی 
در ایجاد ارزش ارائه ش��ده به مصرف کنندگان، مشتریان، ش��رکا و بنگاه شود )بینایی باش و همکاران، 
1393(. هنر نوآوری استراتژیک آن است که با خلق راهبردهای رشد، درجات جدید محصول، خدمات 
و مدل های گوناگون تجاری، مس��ابقه را تغییر می دهد و ارزش های جدید را برای مش��تریان و شرکت 
ایجاد می کند )س��رعتی آشتیانی، 1387(. بر اساس ادبیات پیشین، چهار عامل تشکیل دهنده نوآوری 
اس��تراتژیک، عبارت اند از )محمدی و همکاران،1397(: نوآوری ارزشی، ایجاد بازار جدید، نوآوری ورود 
به بازار و شکس��تن رقابت که )فیض و روح االمینی، 1392( نیز به آن اش��اره کرده اند. آنچه مبنای این 

پژوهش قرار گرفته نیز، همین دیدگاه است.
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پژوهش های مختلفی به رابطه جو نوآورانه سازمانی و نوآوری پرداخته اند که در ادامه اشاره می شود. 
مارتین ِدکاسترو و همکارانش )2013(، پیچیدگی های داخلی را که مشخص کننده نوآوری های فّناورانه 
شرکت ها است را مورد بررسی قرار دادند. پژوهش آنان فراتر از بررسی روابط مستقیم بین دارایی های 
دانش س��ازمانی و فّناوری و نوآوری محصول بوده و آن ها پیش��نهاد کردند که فرهنگ نوآوری نقش��ی 
تعیین کننده در روابط ذکر شده دارد. این پژوهش که با روش تحقیق کمی و ابزار پرسشنامه انجام شد 
در میان نمونه پژوهش 251 شرکت اسپانیایی با فّناوری باال و متوسط اتفاق افتاد. پس از تجزیه وتحلیل 
رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری محصول توسعه یافته، توسط شرکت ها نتایج نشان داد که فرهنگ 
ن��وآوری در یک مدل نوآوری مبتنی بر دانش نقش تعدیل کننده دارد. لورس��ن و س��الت )2006( نیز 
دریافتند اس��تراتژی های نوآورانه مناس��ب محیط های تجاری با ویژ گی های جهانی شدن، رقابت شدید 
و آش��فتگی بازار و فناوری اس��ت و رویکرد نوآورانه، می تواند منجر به عملکرد نوآورانه ش��ود. پژوهش 
هوزینگ )2011(، در زمینه نوآوری باز نشان داد که مهاجرت شرکت به سمت نوآوری استراتژیک تحت 
تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و توس��عه قابلیت ها و فرآیندهای تکاملی در شرکت بستگی به 
زمینه کاری دارد. همچنین پژوهشی در زمینه تأثیر محیط پیرامون سازمان و نوآوری شرکای زنجیره 
تأمین بر نوآوری اس��تراتژیک 207 شرکت تولیدی در استرالیا توسط اُِکه و همکارانش )2013( نشان 
داد که اثر نوآوری ش��رکا زنجیره تأمین بر نوآوری اس��تراتژیک یک شرکت می تواند بیشتر از تأثیر جو 
نوآورانه و داش��تن روابط اس��تراتژیک با محیط پیرامون و شرکای زنجیره تأمین باشد. همچنین آن ها 
دریافتند که هرچه ش��رکت ها با شرکای زنجیره تأمین خود روابط استراتژیک قوی تری داشته باشند، 
اثر نوآوری آن ها بر نوآوری استراتژیک افزایش می یابد. ضمن این که جو نوآورانه نیز اثرات مثبت بر این 
فرآیند خواهد داش��ت. سو و فرنگ1 )2009(، در پژوهش خود نشان دادند که جو نوآورانه شرکت ها را 
قادر می س��ازد که به کش��ف، درونی س��ازی و بهره برداری از دانش بیرونی پرداخته و از آن برای بهبود 
ظرفیت نوآوری در درون ش��رکت استفاده کنند. ضمن این که کمیسیاک2 و همکاران )2012(، نیز در 
تحقیق خود نشان دادند که ایجاد جو نوآورانه باعث ایجاد فعالیت های نوآ ورانه در شرکت های کوچک 
و متوس��ط نیز می ش��ود. در داخل نیز، زاهد بابالن و س��یدکالن )1394(، در پژوهشی نشان دادند که 
جو س��ازمانی نوآورانه ادراکی، بر خودکارآمدی خالق و رفتار نوآورانه مؤثر اس��ت. ضمن این که شاکری 
و همکاران )1390( نیز در پژوهش��ی به بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند پرداختند. 

1 . Hsu & Fang,
2 . Kmieciak
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تأثیر جو س��ازمانی در ابعاد  هم بستگی، اس��تقالل،  چالش،  منابع، باز بودن نسبت به نوآوری،  تشویق و 
نظارت و مدیریت بر نوآور بودن در فرآیند را بررسی کردند. نتایج گویای تائید روابط علی بین مؤلفه ها و 
عوامل مکنون به جز در بعد همبستگی است. در نهایت، فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادله های 
ساختاری آزمون شد که نتایج حاکی از آن است که ابعاد نظارت و سرپرستی، چالش، منابع و باز بودن 
نس��بت به نوآوری بر نوآور بودن در فرآیند در شرکت نمونه که لیزینگ بوده است، تأثیرگذار است که 
بیشترین تأثیر را نظارت و سرپرستی و بعد باز بودن نسبت به نوآوری تأثیر منفی دارد. همچنین فیض 
و روح االمینی )1392( تأثیر تفکر اس��تراتژیک را بر نوآوری اس��تراتژیک شرکت های کوچک و متوسط 
بررسی کردند. این مطالعه نشان داد بین نوآوری استراتژیک به همراه چهار مؤلفه آن و بهره وری نیروی 

انسانی در شرکت نفت و گاز پارس رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
با توجه به مرور ادبیات پژوهش و همچنین هدف پژوهش، فرضیه  مرتبط با این متغیر عبارت است 

از:
فرضیه 5- جو نوآورانه سازمانی بر نوآوری استراتژیک مؤثر است.

اثر تعدیل گری پویایی های محیطی
در ی��ک محی��ط با پویایی باال، تغییرات مکرر در تقاضای مش��تری، فناوری و اقدامات کس��ب وکار رخ 
می دهد که نیازمند ش��رکت هایی اس��ت که به طور مداوم محصوالت و خدمات خود را تغییر دهند تا 
بتوانند رقابت کنند. از طرفی در یک محیط پایدار و باثبات، ترجیحات مش��تری نس��بتاً پایدار اس��ت، 
بنابراین رقابت بر اساس راهبردهای مرتبط با کارایی و کاهش هزینه است )رویل و همکاران1، 2010(. 
در تمام صنایع، تفاوت معناداری از لحاظ اثرات ویژگی های محیطی بر ش��رکت وجود دارد؛ بنابراین با 
افزایش پویایی محیطی، برای همه بخش های مربوط مثل مدیریت عالی، سهامداران و همکاران ارزیابی 

هر دو وضعیت فعلی و آینده محیط دشوار خواهد شد )بیسواس و آکروید2، 2016(.
پویایی هاي محیطی به وس��یله س��طح باالي تغییر و پویایی، پیچیدگی و عدم اطمینان و ظرفیت 
محیط مش��خص می ش��ود )ابراهیم پور و همکاران، 1393(. پویایی هاي محیطی به وس��یله تغییر در 
فناوري، تنوع در ترجیحات مصرف کننده، نوسان در تقاضاي محصول یا تأمین مواد و توصیف شده است 

1 . Revill et al.
2 . Biswas & Akroyd
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)جانسون و همکاران1، 2006(. پویایی  هاي محیطی عدم اطمینان را افزایش می دهد و منجر می شود که 
زمینه هاي سازمانی با استرس، اضطراب و خطر شناخته شوند )جانسون و همکاران، 2009(. تقریباً تمام 
شرکت های دانش بنیان با منابع محدود مواجه هستند و از طرفی در محیط های پویا و بازارهای ناپایدار 
که تنوع و تغییر در تمایالت و تقاضای مش��تریان زیاد اس��ت، فعالیت می کنند )پاک نیت و همکاران، 
1395(؛ بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که پویایی های محیطی برای ش��رکت های دانش بنیان 
به منزله تغییرات در دانش فناورانه است و این شرکت ها قادر نیستند با همان سرعت تغییرات در بازار 

این میزان دانش را به بهره برداری برسانند.
به عبارت دیگر، پویایی های محیطی ش��امل ناپایداری و آشفتگی های بازار و فناوری است. بر اساس 
پژوهش های موجود، ناپایداری های محیطی ش��امل ناپایداری فناورانه و ناپایداری بازار است. ناپایداری 
فناورانه، به نرخ تغییر فناوری ها و غیرقابل پیش بینی بودن آن ها اشاره دارد که به سرعت باعث منسوخ 
شدن دانش فنی موجود در شرکت می شود. ناپایداری بازار به درجه ای از تنوع در اولویت های مشتریان 
و تقاضای محصول توس��ط مشتری اش��اره دارد که به سرعت دانش بازار یک شرکت را منسوخ می کند 

)پاک نیت و همکاران، 1395(.
محی��ط یک س��ازمان کلیتی از عوام��ل فیزیکی و اجتماعی اس��ت که به طور مس��تقیم در رفتار 
تصمیم گیری افراد در س��ازمان اثر می گذارد. ِدس و بِرد معتقدند که عدم اطمینان محیطی دارای سه 
فاکتور است: پیچیدگی، پویایی و بخشندگی )عدم خصومت( که از این سه عامل، پیچیدگی و پویایی 
نگرانی اصلی تولیدکنندگان امروز است )آزادگان و همکاران2، 2013(. پژوهش روبرت3 )2015( نشان 
می دهد که محیط های پویا به وس��یله تغییرات در فناوری، تنوع در ترجیحات مش��تریان و نوس��ان در 
تقاضای محصول مشخص می شود. محیط های پویا کاال و خدمات موجود را منسوخ می کند و نیازمند 
امکانات جدید و توسعه یافته است. آنچه مبنای این پژوهش در پارامتر پویایی های محیطی قرار گرفته، 
توجه به تغییرات در بازار، تقاضای متغیر مش��تریان و میزان تغییر در حجم محصوالت و خدمات ارائه 

شده است.
پژوهش پوپا و همکاران )2017(، نش��ان می دهد برای حفظ رقابت در محیط های پویا، ش��رکت ها 
اقدامات نوآوری باز را برای به دست آوردن دانش و فناوری خارجی به کار می گیرند. همچنین پژوهش 

1 . Jansen et al.
2 . Azadegan et al.
3 . Roberts
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لیختنتالر و لیختنتالر )2009(، در پژوهش خود به مزایای حاصل از قابلیت های قوی مدیریت دانش در 
محیط های پویا پرداخت و نتایج آنان نش��ان داد که نحوه شرکت ها در ایجاد شرایط جو نوآوری به طور 
مؤثر توسعه نوآوری باز وابسته به پویایی محیطی است. در داخل نیز، اسلمی نژاد و همکاران )1393(، 
در پژوهش��ی به بررس��ی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه بین استراتژی های بازاریابی محیطی و 
عملکرد پرداختند. نتایج آنان نش��ان داد که رابطه اس��تراتژی های بازاریابی محیطی در جامعه فوق با 

عملکرد مثبت و معنی دار است، درصورتی که پویایی بازار نقش تعدیل گری بر این رابطه تائید نشد.
با توجه به مرور ادبیات و نقش تس��هیلگری و تعدی��ل گری این متغیر و همچنین هدف پژوهش، 

فرضیه  مرتبط با این متغیر عبارت است از:
فرضیه 6- پویایی های محیطی در رابطه میان جو نوآورانه س��ازمانی و نوآوری اس��تراتژیک نقش 

تعدیل گر ایفا می کند.

اثر تعدیل گری رقابت پذیری
امروزه رقابت پذیري، موضوعی محوري در سراس��ر دنیا تلقی ش��ده و از آن به عنوان وس��یله اي براي 
دس��تیابی به رش��د اقتصادي مطلوب و توس��عه پایدار استفاده می ش��ود. در عصري که جهانی شدن 
به طور گس��ترده اي رو به افزایش اس��ت، رقابت پذیري موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح 
مختلف )کش��ور، صنعت و ش��رکت( در بخش هاي مختلف دنیا تلقی می ش��ود )موسوی و همکاران، 
1397(. رقابت پذیري را می توان به صورت مجموعه اي از دارایی ها و فرآیندهایی دانست که دارایی ها 
قابل دستیابی یا قابل ایجاد شدن بوده، فرآیندها نیز این دارایی ها را به نتایج اقتصادي تبدیل می کنند 

)رحمان سرشت و صفاییان، 1390(.
مفهوم رقابت پذیری غالباً در دو س��طح بنگاه و ملی توصیف می گردد )فرتاش و همکاران، 1393(. 
در این پژوهش، رقابت پذیری در سطح بنگاه مدنظر است. برای سنجش رقابت پذیری در سطح بنگاه، 
ش��اخص یا چارچوبی مناس��ب که مورد پذیرش باش��د، عماًل وجود ندارد و بس��ته به رویکرد محققان 
مختلف، وابس��ته ب��ه عوامل مختلفی ازجمله ن��وآوری، کیفیت، هزینه و امثال آن ها اس��ت )فرتاش و 
هم��کاران، 1393(. در ای��ن پژوهش، رویکرد ش��دت رقابت و توجه به اقدامات رقب��ا، مورد توجه بوده 
است. رقابت پذیری در سطح بنگاه، در پژوهش های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال، 
مطالعات گوناگونی نش��ان داده اس��ت که توجه ب��ه اقدامات رقبا می تواند فرصت های��ی برای افزایش 
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رقابت پذی��ری مؤث��ر ایجاد کند )مارکوس و فرمنث2009،1(. پژوهش پوپ��ا و همکاران )2017( که در 
شرکت های کوچک و متوسط صورت گرفته است، نشان داد که پویایی محیطی و رقابت پذیری رابطه 
بین پیش زمینه های سازمانی و جو نوآوری بر عملکرد شرکت را به صورت مثبت تعدیل می کنند. نتایج 
پژوهش لیختنتالر و لیختنتالر )2009( نشان داد که مزایای حاصل از قابلیت های رقابت پذیری مدیریت 
دانش، در محیط های پویا بیشتر بوده و لذا انتظار می رود که به طور مؤثر توسعه نوآوری باز، وابسته به 

پویایی و رقابت پذیری محیطی باشد.
همچنین پژوهش دیگری نش��ان می دهد که اس��تراتژی نوآوری باز، توسط رقابت پذیری و تالطم 
فّناوری تحت تأثیر قرار می گیرد )هوازینگ،2011(. ضمن این که تنش رقابتی و نوآوری استراتژیک در 
پژوهشی توسط گوندور و سمرکز )2012( مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن دیدگاه توانمندی 
آگاه��ی و انگیزه، آن ها س��عی کردند نش��ان دهند که چگونه تنش رقابتی درک ش��ده ک��ه از ارزیابی 
رقیبان، ذینفعان، مدیران و ش��رکت ها حاصل می ش��ود، تحت تأثیر مس��تقل سه عامل مقیاس نسبی، 
میزان حمله رقیب و توانایی رقبا برای رقابت قرار می گیرد. این مطالعه همچنین تأثیر تنش رقابتی در 
تصمیم گیری های نوآوری راهبردی و پیاده س��ازی را پیدا کرده و نتایج تحقیق که با روش کمی انجام 
ش��ده است، نشان داد که تنش رقابتی، تأثیر مستقیمی بر نه تنها حمله به رقیب، بلکه تصمیم گیری و 
پیاده سازی نوآوری نیز دارد. ضمن این که پژوهش )رحمت آبادی و همکاران،1397( نیز نشان می دهد 
که مؤلفه های س��بک رهبری بر یادگیری س��ازمانی، یادگیری س��ازمانی بر نوآوری کارکنان و فرآیند 
نوآوری و همچنین نوآوری کارکنان بر فرآیند نوآوری اثر مثبت و معناداری داشته و فرایند نوآوری با در 

نظر گرفتن اثر متغیر تعدیل گر استراتژی نوآوری بر رقابت پذیری اثر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به مرور ادبیات و نقش تس��هیلگری و تعدی��ل گری این متغیر و همچنین هدف پژوهش، 

فرضیه  مرتبط با این متغیر عبارت است از:
فرضیه 7- رقابت پذیری در رابطه میان جو نوآورانه س��ازمانی و نوآوری استراتژیک نقش تعدیل گر 

ایفا می کند.
با توجه به بررس��ی های صورت گرفته و مرور ادبیات نظری پژوهش��ی، مدل مفهومی این پژوهش 

به صورت شکل 1 ترسیم می شود.

1 . Marcus & Fremeth
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شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی فوق، فرضیات پژوهش به شکل ذیل مطرح می گردند:
پیش زمینه های سازمانی بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.. 1
منابع انسانی تعهد محور بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.. 2
ارتباط میان بخش های سازمانی بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.. 3
تمرکززدایی در تصمیم گیری بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.. 4
جو نوآورانه سازمانی بر نوآوری استراتژیک مؤثر است.. 5
پویایی های محیطی در رابطه میان جو نوآورانه س��ازمانی و نوآوری استراتژیک نقش تعدیل گر . 6

ایفا می کند.
رقابت پذیری س��ازمان در رابطه میان جو نوآورانه سازمانی و نوآوری استراتژیک نقش تعدیل گر . 7

ایفا می کند.

روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف کاربردي خود، دنبال تأثیر پیش زمینه های سازمانی بر نوآوری استراتژیک 
با توجه به نقش تعدیل گر پویایی های محیطی و رقابت پذیری است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های 
کوچک و متوس��ط دانش بنیان ایرانی شرکت کننده در هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری 
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)INOTEX( در تابس��تان 1397 اس��ت که عمدتاً نوپا بوده  و ش��امل 240 ش��رکت می باشند که بر 

اس��اس فرمول کوکران 144 ش��رکت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند. انتخاب شرکت ها به روش 
نمونه گیری تصادفی انتخاب شد و در گام بعد انتخاب افراد هر شرکت به صورت هدفمند صورت گرفت 
و تالش شد مدیران ارشد و میانی و یا سرپرستان ستادی بخش های برنامه ریزی، بازاریابی و یا تحقیق 
و توسعه مخاطب پرسشنامه ها قرار گیرند. الزم به ذکر است ازآنجاکه این نمایشگاه میزبان شرکت های 
صاحب فناوری و بنگاه های نوآور بوده و موضوع اصلی آن، ش��هر هوش��مند1 قرار داده ش��ده و ش��عار 
»ش��هر هوشمند؛ زندگی هوشمند« برای آن انتخاب شده است، لذا در واقع ویژگی مشترک بنگاه های 
حاضر در این نمایش��گاه با توجه به روندهای جهانی و اهمیت امر زندگی هوش��مند، کس��ب وکارهایی 
هستند که زیرشاخه این موضوع فعالیت می کنند2. ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه است که برای 
اندازه گیری منابع انس��انی تعهد محور، از پژوهش سیالن3 )2013( و چهار گویه آن؛ برای اندازه گیری 
ارتباط میان بخش های س��ازمانی، از پژوهش چانگ4 و همکاران )2011( و چهار گویه آن و همچنین 
برای اندازه گیری تمرکززدایی در تصمیم گیری نیز از همین پژوهش چانگ و همکاران )2011( و س��ه 
گویه آن اس��تفاده ش��د. بر اس��اس پژوهش اوکه5 و همکاران )2013(، جو نوآورانه سازمانی با 4 گویه 
اندازه گیری شد. همچنین بر اساس پژوهش اسچلگلمیچ و همکاران )2003(، نوآوری استراتژیک با 4 
گویه اندازه گیری شده و رقابت پذیری و پویایی های محیطی نیز هرکدام با 3 گویه از پژوهش جانسون6 
و همکاران )2006( اس��تفاده ش��د. 25 سؤال پرسشنامه در پیوست ارائه شده است. ضمن این که برای 
تهیه اطالعات بهتر، بالغ بر 150 عدد پرسشنامه به صورت حضوری در نمایشگاه توزیع گردید که بعد از 

فرآیند بررسی 116 پرسشنامه قابل قبول جهت انجام تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.
بررس��ی اعتبار پرسش��نامه از طریق س��نجش روایی و پایایی ابزار، محقق شده است. برای ارزیابی 
روایی محتوا و صوری از پرسشنامه  اشاره شده، استفاده شد و در گام بعد، این پرسشنامه با هماهنگی 
خبرگان )دو اس��تاد حوزه کارآفرینی و فناوری دانش��گاه عالمه طباطبائ��ی و دو مدیر تحصیل کرده و 
باتجربه در نمایش��گاه INOTEX( قبل از پخش بررسی ش��ده و تغییراتی در آن اعمال گردید. روایی 

1 . Smart City
2 . www.inotex.com
3 . Ceylan
4 . Chang
5 . Oke
6 . Jansen
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سازه نیز با اتکا بر تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار »اسمارت پی ال اس« تائید گردید که در 
جدول 3 به آن اش��اره شده است. پایایی ابزار جمع آوری اطالعات نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 
)مرس��وم ترین روش برای سنجش پایایی در تحقیقات کمی( به واسطه نرم افزار spss انجام شد که در 

جدول 2 به آن اشاره شده است.

تحلیل یافته ها
 ICT همان طور که اش��اره شد نمونه آماری پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان عمده

ایرانی بودند که در جدول 1، اطالعات عمومی جمعیت شناختی به صورت خالصه ارائه شده است.

جدول 1- اطالعات عمومی شرکت های دانش بنیان نوپا

درصدمشخصات شرکت
موقعیت

71استان تهران
12استان های بزرگ )خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس(

17سایر استان ها
عمر شرکت )سال(

049 تا 2 سال
218 تا 4 سال
412 تا 6 سال
67 تا 8 سال

14بیشتر از 8 سال
تعداد کارکنان

132 تا 5 نفر
531 تا 10 نفر
1016 تا 15 نفر
156 تا 20 نفر

14بیشتر از 20 نفر
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اطالعات باال نش��ان می دهد که بیش��تر پاسخ دهندگان در ش��رکت های تهرانی نوپا )زیر 2 سال( 
فعالیت می کنند، ضمن این که بیشتر شرکت ها دارای کارکنان زیر 5 نفر هستند. در ادامه، نتایج بررسی 

پایایی و روایی و سپس برازش کلی و آزمون فرضیه ها اشاره می شود.
در پژوهش حاضر جهت دس��تیابی به میزان اعتبار همگرا و همبستگی داده های جمع آوری شده از 
آزمون های پایایی مرکب و میانگین واریانس استفاده شد. شرط پایا بودن کیفیتی باالتر از 0/7 همراه 
با میانگین واریانس حداقل 0/5 دو ش��رط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه است )لین و 
هوانگ، 2009(. ضریب آلفای کرونباخ پرسش��نامه به همراه تعداد پرسش های تحقیق، پایای مرکب و 
میانگین واریانس در جدول شماره 2 به تفکیک برای هریک از متغیرها ارائه شده است. در این جدول 
ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هریک از متغیرها باالی 0/7 و میانگین واریانس باالی 0/5 

و در حد قابل قبول است.

جدول 2- اعتبار سنجی ابزار گردآوری اطالعات

شاخص
متغیر

آلفای 
کرونباخ

CRAVECommunalityR2سؤاالت

3-0/750/790/560/56رقابت پذیری

3-0/700/770/530/53پویایی های محیطی

0/790/860/620/620/4704جو نوآورانه سازمانی

11-0/850/890/520/52پیش زمینه های سازمانی

0/860/910/600/600/6174نوآوری استراتژیک

به منظور تحلیل س��اختار درونی یا به عبارتی روایی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده ی هر 
متغیر آشکار، از ابزار تحلیل عاملی تأییدی )CFA( استفاده می شود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی آیتم ها 
یا س��ؤاالت پرسشنامه تحقیق در جدول شماره ی 3 خالصه شده اند. بارهای عاملی مربوط به هر یک از 
سازه ها یا سؤاالت تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده اند؛ بنابراین سازه های موردمطالعه 
از جهت روایی دارای اعتبار باالیی هستند. به کمک بار عاملی می توان گفت کدام شاخص یا گویه در 
اندازه گیری متغیر پنهان خود س��هم بیش��تری دارد. هر گویه یا سؤال پرسشنامه که بار عاملی باالتری 
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داشته باشد، قدرت یا سهم بیشتری در سنجش متغیر پنهان مربوط به خود دارد. در جدول زیر، بارهای 
عاملی بیرونی )outer loading( که خروجی نرم افزار Smart Pls اس��ت، بارهای عاملی مربوط به هر 
متغیر در ستون مربوط به آن ارائه شده است. چنانچه این مقادیر باالی 0/4 باشند، نیاز به حذف آن ها 

در صورت اجبار نداریم.

جدول 3- نتایج تحلیل عاملی تأییدی )ضرایب مسیر(

ضریب مسیرگویهمتغیر

پیش زمینه های سازمانی

D10/430

D20/460

D30/404

H10/766

H20/827

H30/823

H40/792

O10/716

O20/815

O30/679

O40/422

جو نوآورانه سازمانی

In10/781

In20/875

In30/627

In40/855

رقابت پذیری

C10/509

C20/868

C30/828
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ضریب مسیرگویهمتغیر

پویایی های محیطی

I10/831

I20/651

I30/687

نوآوری استراتژیک

F10/851

F20/823

F30/854

F40/824

با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی که در جدول 3 آورده شده است، می توان دریافت که تمامی 
آیتم ها یا سؤاالت پرسشنامه، از روایی قابل قبولی برخوردارند و در واقع بارهای عاملی مربوط به هر یک 

از سؤاالت تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده اند.
جدول 4 نش��ان دهنده ماتریس همبس��تگی میان متغیرهای پنهان پژوهش است. می توان به این 
نتیجه رسید که تمامی متغیرهای فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه معنی داری با 
یکدیگر دارند. برای ارزیابی روایی واگرا نیز از روش فورنل و الکر استفاده شده است. روایی واگرا وقتی 
در سطح قابل قبول است که میزان AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازه های 
دیگر )مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه ها( در مدل باشد )فورنل و الکر، 1981(. طبق یافته های 
جدول ش��ماره 4، روایی واگرا وجود دارد چون اعداد قطر اصلی که ریش��ه دوم مقادیر AVE هس��تند 

بزرگ تر از اعداد زیرین خود که مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه ها هست، است.

جدول 4- ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان

شاخص  

متغیر
)1()2()3()4()5(

0/74)1( رقابت پذیری

0/350/71)2( پویایی های محیطی

0/300/290/78)3( جو نوآورانه سازمانی
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شاخص  

متغیر
)1()2()3()4()5(

0/370/410/410/72)4( پیش زمینه های سازمانی

0/270/350/320/500/77)5( نوآوری استراتژیک

برای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار GOF استفاده می کنیم. این معیار طبق فرمول زیر به 
دس��ت می آید. از دو ش��اخص میانگین شاخص تجمعی1 و میانگین توان دوم ضرایب همبستگی2 بین 

سازه ها استفاده می شود )با استخراج از جدول 2(.

محاسبه تناسب کلی مدل به این گونه است:

حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با 0/554 است. ازآنجاکه حداقل مقدار قابل قبول برای 
این ش��اخص 0/36 است )هالند، 1999(، لذا درنهایت می توان گفت مدل اندازه گیری از برازش خوبی 

برخوردار است.
در ش��کل های 2 و 3 م��دل تحقیق که در برگیرنده فرضیات فرع��ی تحقیق و یا به عبارتی معادله 
س��اختاری دوم تحقیق است، در دو حالت تخمین ضرایب مسیر و معنی داری نمایش داده شده است. 
نمودار اول در واقع همان مقدار ضریب مس��یر )ش��کل 2( و ضریب تعیین و نمودار دوم )شکل 3( نیز 

مقدار آماره t را نشان می دهد.

1 . Communality
2 . R Square
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شکل 2- ضرایب مسیر

t-value  شکل 3- ضرایب آماره

با توجه به مدل پژوهش، به بررسی فرضیات اصلی تحقیق پرداخته می شود.
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جدول 5- خالصه نتایج تحلیل فرضیات پژوهش

ضریب فرضیات تحقیق
مسیر

آماره 
نتیجهتی

تائید10/4124/071- پیش زمینه های سازمانی بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.

تائید20/3313/001- منابع انسانی تعهد محور بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.

تائید30/2512/606- ارتباط میان بخش های سازمانی بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.

تائید40/2192/012- تمرکززدایی در تصمیم گیری بر جو نوآورانه سازمانی مؤثر است.

تائید50/5045/747- جو نوآورانه سازمانی بر نوآوری استراتژیک مؤثر است.

6- نقش تعدیل گر پویایی های محیطی در رابطه میان جو نوآورانه س��ازمانی و 
تائید0/3172/846نوآوری استراتژیک

7- نقش تعدیل گر رقابت پذیری در رابطه میان جو نوآورانه س��ازمانی و نوآوری 
تائید0/2442/537استراتژیک

فرضیه 1. نشان دهنده تأثیر پیش زمینه های سازمانی بر جو نوآورانه سازمانی است با توجه به آماره 
t-value 4/071 به دست آمده، فرضیه تائید می گردد.

پیش زمینه های سازمانی اشاره شده در پژوهش، بر جو نوآورانه سازمانی که شامل توجه به شرایط 
جوی مناس��ب کارکنان در حوزه منابع و زمان الزم، تنوع در مهارت ها، ش��رایط کاری چالش برانگیز و 
تش��ویق به ایده پردازی است، مؤثر اس��ت. به عبارت دیگر، عواملی که بر جو نوآوری تأثیر می گذارند، از 
طریق به اشتراک گذاری ارزش ها، باورها و مفروضات توسط اعضای سازمان می توانند تسهیلگر فرآیندهای 
نوآوری نیز باشند و می توان دریافت که در ترویج و ارتقای جو نوآورانه، عوامل و پیش زمینه های سازمانی 
نقش اساسی ایفا می کنند. نتیجه این فرضیه با پژوهش کارایانیس و کامپ بل )2011(، پوپا و همکاران 

)2017( و )پراکاش وگوپتا، 2008( تطابق دارد.
فرضیه 2. نشان دهنده تأثیر منابع انسانی تعهد محور بر جو نوآورانه سازمانی است با توجه به آماره 

t-value 3/001 به دست آمده، فرضیه تائید می گردد.

توجه به ارائه بس��ته های انگیزش��ی، فرصت ارتقا، ترویج کار تیمی و تشویق کارکنان به یادگیری، 
ش��رایط جوی مناس��بی را برای کارکنان فراهم می آورد. توضیح احتمالی این نتیجه ممکن است این 
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باشد که فعالیت های انتخاب و جذب متعهدانه بیشتر به ارزیابی مناسب افراد جویای کار برای تناسب 
با ش��رکت تمرکز می کنند، درحالی که انگیزه ها و فعالیت های توسعه، بر انگیزه و رشد بلندمدت تأکید 
بیش��تری دارند و چندان به تعهد توجه نمی کنند. این یافته ها با مطالعات قبلی که نش��ان می دهد که 
فعالیت های منابع انس��انی با جهت گیری تعهد، انگیزه کارکنان را در ایجاد تعامالت اجتماعی در حین 
تکمیل وظایف روزمره، افزایش می دهند، هم راستا است، لذا نتیجه این فرضیه با پژوهش پوپا و همکاران 
)2017( و کامل��و اوداز و هم��کاران )2011( تطاب��ق دارد. ضم��ن این که این موضوع در ش��رکت های 
دانش بنیان نوپا که اکثراً دارای کارکنان دانش��ی ماجراجو و البته کم تعداد هس��تند و معموالً به دلیل 
اهمی��ت این کارکنان، ش��رکت های رقیب نیز به دنبال جذب آن ها هس��تند، دوچن��دان اهمیت دارد. 
همچنان که طیبی ابوالحسنی و خدابخشی )1396( نیز در پژوهش خود نشان دادند که ایجاد تعهد در 
منابع انسانی دانشی به ماندگاری آن ها در شرکت های دانش بنیان کمک کرده و این نگهداشت می تواند 

به نوآوری بیشتر شرکت نیز بینجامد.
فرضیه 3. نشان دهنده تأثیر ارتباط میان بخش های سازمانی بر جو نوآورانه سازمانی است با توجه 

به آماره t-value 2/606 به دست آمده، فرضیه تائید می گردد.
ارتباطات سازمانی باید اثربخش باشد تا در مجموعه ی سازمان و مدیریت آن بتواند مؤثر واقع شود 
و نقش کلیدی خود را ایفا کند. در واقع ارتباط مؤثر می تواند به عنوان بنیان سازمان های مدرن در نظر 
گرفته شود. توجه به ارتباط مستقیم و راحت میان واحدهای مختلف سازمان، میان کارکنان با مدیران، 
میان کارکنان با سرپرس��ت مستقیم و استفاده از رسانه های مجازی برای برقراری ارتباط نشان دهنده 
ماهیت ارتباط مؤثر میان بخش های سازمانی در پژوهش است. این نوع ارتباطات می تواند منابع و زمان 
الزم را در اختیار کارکنان قرار دهد، شرایط کاری چالش برانگیز و تنوع در مهارت ها را برای آن ها ایجاد 
کرده و مش��وق ایده پردازی ش��ود، زیرا این تعامالت س��ازنده، منجر به شناسایی فرصت های جدید و 
همچنین رشد و افزایش زایش فکری می شود، لذا براي ایجاد فضاي مطلوب براي نوآوري، بنگاه ها باید 
توجه بیش��تري نس��بت به این نوع ارتباطات داشته باشند. این مهم در شرکت های نمونه مورد بررسی 
که معموالً دارای س��اختار ارگانیک و کارکنان کم هستند، راحت تر محقق می شود. نتیجه این فرضیه 
با پژوهش موالنن و همکاران )2014(، س��ابرامانیام و یاندت )2005(، جانسون )2006( مطابقت دارد، 
ولی با پوپا و همکاران )2017( تطابق ندارد که علت آن را شاید تفاوت نمونه های مورد بررسی دانست.

فرضیه 4. نشان دهنده تأثیر تمرکززدایی در تصمیم گیری بر جو نوآورانه سازمانی است با توجه به 
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آماره t-value 2/012 به دست آمده، فرضیه تائید می گردد.
تمرکززدایی در تصمیم گیری غالباً اشاره می کند به وضعیتی که در آن به میزان نسبتاً قابل توجهی 
تفویض اختیار و مس��ئولیت صورت گرفته اس��ت. این نوع تصمیم گیری باعث می شود کارکنان بیشتر 
خودمدار ش��وند، مدیران قادر به سرپرس��تی افراد بیشتر و در نتیجه افزایش حیطه کنترلشان  شوند و 
به این ترتیب بهره وری هر شخص افزایش  یابد. در این پژوهش، آزادی عمل کارکنان برای تصمیم گیری 
در حوزه کاری خود، بیان آزادانه عقاید و میزان نظارت سرپرست نشان دهنده تمرکززدایی بود. این نوع 
تصمیم گیری باعث می شود زمان و منابع الزم در اختیار کارکنان قرار گرفته و شرایط کاری چالش برانگیز 
و تشویق کننده ایده پردازی اتفاق بیفتد. بنابراین، براي ایجاد فضاي مطلوب براي نوآوري، بنگاه ها باید 
توجه بیشتري نسبت به عوامل ساختاري و به ویژه تمرکززدایی داشته باشند، البته همان طور که اشاره 
شد به نظر می رسد شرکت های نمونه مورد بررسی به دلیل ساختار ارگانیک و تعداد کارکنان کم، این 
موضوع جنبه اجرایی راحت تر و بیشتری داشته باشد. ضمن این که نتیجه این فرضیه با پژوهش حقیقی 

)1391( و کاکار و ارتورک )2010( مطابقت دارد.
فرضیه 5. نش��ان دهنده تأثیر جو نوآورانه س��ازمانی بر نوآوری استراتژیک اس��ت با توجه به آماره 

t-value 5/747 به دست آمده، فرضیه تائید می گردد.

ش��رکت هایی که دارای محیطی قوی و نوآورانه هس��تند، تفکر جانبی و ریس��ک پذیری را تحریک 
کرده و منجر به تش��ویق شرکت ها به استفاده از نوآوری استراتژیک می شوند. جو نوآورانه سازمانی، بر 
ارائه ارزش به مشتری، توجه به ایجاد بازارهای جدید، ورود به بازارهای جدید و استفاده از فرصت های 
نوی��ن رقابت اثرگذار اس��ت. می توان این طور تحلیل کرد که عملک��رد نوآورانه حاصل از این جو، باعث 
می ش��ود توجه به مش��تریان و ایجاد ارزش آفرینی برای آنان بیشتر شود. ضمن این که بازارهای جدید، 
بیشتر مورد توجه و بهره برداری قرار می گیرد و از طرفی عنایت به فرصت های نوین رقابت و شکستن 
بازارهای انحصاری بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین، ایجاد یک محیط کار مناسب، کلیدي براي 
افزایش نوآوري استراتژیک است و نتیجه این فرضیه با پژوهش پوپا و همکاران )2017(، چنگ و شیو1 
)2015(، س��یالن )2013(، کمیس��یاک و همکاران )2012( و دیل و همکاران )2011( تطابق دارد. با 
توجه به محیط فعالیت شرکت های دانش بنیان مورد بررسی که عمدتاً در حوزه ICT هستند و اهمیت 
فضای رقابتی این حوزه، جو نوآورانه که بتواند در کیفیت، هزینه، زمان و به طورکلی بهره  وری شرکت و 

1 . Cheng and Shiu
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محیط پیرامونش مؤثر باشد، به شدت مورد توجه خواهد بود.
فرضیه 6. نش��ان دهنده نقش تعدیل گر پویایی های محیطی در رابطه میان جو نوآورانه سازمانی و 

نوآوری استراتژیک است با توجه به آماره t-value 2/846 به دست آمده، فرضیه تائید می گردد.
محیط های پویا، کاال و خدمات موجود را منس��وخ می کند و نیازمند امکانات جدید و توسعه یافته 
اس��ت. به عبارت دیگر، نرخ فزاینده تغییرات در بازارهای امروز به همراه تنوع مس��تمر نیازها و انتظارات 
مشتریان و فضای رقابتی، باعث شده است که انطباق پذیری سازمان ها و توجه به پویایی های محیطی 
به یکی از الزامات اساسی رقابت تبدیل شود. توجه به تغییرات در بازار، تقاضای متغیر مشتریان و میزان 
تغییر در حجم محصوالت و خدمات ارائه ش��ده به ویژه در فضای نمونه مورد بررسی پژوهش، می تواند 
رابط��ه نوآورانه س��ازمانی و نوآوری اس��تراتژیک را تقویت مثبت نماید، نتیجه ای��ن فرضیه با پژوهش 

لیختنتالر و لیختنتالر )2009(، پوپا و همکاران )2017( تطابق دارد.
فرضیه 7. نشان دهنده نقش تعدیل گر رقابت پذیری در رابطه میان جو نوآورانه سازمانی و نوآوری 

استراتژیک است با توجه به آماره t-value 2/537 به دست آمده، فرضیه تائید می گردد.
همان طور که اش��اره شد در این پژوهش برای سنجش رقابت پذیری در سطح بنگاه، رویکرد شدت 
رقاب��ت و توجه به اقدامات رقبا مورد توجه بوده اس��ت، لذا توجه به رقابت پذیری می تواند اس��تفاده از 
فرصت های نوین رقابت را تس��هیل کند. در محیط های رقابتی که با فش��ار باال برای افزایش کارایی و 
کاهش قیمت کاالها روبرو هس��تند، برای اینکه س��ازمان ها بتوانند در چنین محیطی رقابت پذیر باقی 
بمانند، می بایس��ت دانش و فّناوری های مورداستفاده ش��ان را به روز نگهدارند. همچنین مزایای حاصل 
از قابلیت های رقابت پذیری، در محیط های پویا همچون فضای نمونه مورد بررس��ی، بیشتر نیز است و 
ش��رکت های دانش بنیان نیازمندند متغیرهایی را به عنوان تسهیل کننده جو نوآورانه سازمانی و نوآوری 
استراتژیک در نظر بگیرند که رقابت پذیری نیز از این جمله است. نتیجه این فرضیه با کوتابه و همکاران 
)2017( تطابق دارد، ولی با پوپا و همکاران )2017( تطابق ندارد که علت آن را شاید تفاوت نمونه های 

مورد بررسی دانست.
در ادامه، به بررسی دقیق تر متغیرهای تعدیل گر )در حالت تأثیر یکی از تعدیل ترها و سپس تأثیر 

توأمان هر دو تعدیل گر( پرداخته می شود.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده، در ذیل، مدل پژوهش در حالتی که متغیر تعدیل گر، پویایی های 
محیطی در رابطه میان جو نوآورانه و نوآوری استراتژیک ترسیم شده است. در این حالت همان گونه که 
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مشاهده می شود، نقش تعدیل گر پویایی های محیطی تائید شده است )آماره تی تعدیل گر بزرگ تر از 
1/96( و ضریب مسیر جو نوآورانه و نوآوری استراتژیک در این حالت برابر است با 0/316.

شکل 4- ضریب مسیر در حالت نقش تعدیل گر پویایی های محیطی

شکل 5- آماره t-value در حالت نقش تعدیل گر پویایی های محیطی

همچنین در ش��کل ذیل نیز، مدل پژوهش در حالت نقش تعدیل گر رقابت پذیری در رابطه میان 
جو نوآورانه و نوآوری استراتژیک ترسیم شده است. در این حالت نیز نقش تعدیل گر رقابت پذیری نیز 
تائید شده است )آماره تی تعدیل گر بزرگ تر از 1/96( و ضریب مسیر جو نوآورانه و نوآوری استراتژیک 

در این حالت برابر است با 0/428.
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شکل 6- ضریب مسیر در حالت نقش تعدیل گر رقابت پذیری

شکل 7- آماره t-value در حالت نقش تعدیل گر رقابت پذیری

حال نوبت به بررس��ی شدت تعدیل گری می رس��د. به عبارت دیگر محقق باید گزارش دهد که در 
صوت معنادار بودن اثر تعدیل گر در پژوهش، میزان تعدیل به چه اندازه قوی یا متوس��ط بوده اس��ت. 
در این پژوهش از آزمون f2 برای تعیین شدت اثر متغیر تعدیل گر استفاده شده است که به شرح زیر 

محاسبه می شود:
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ضریب f2 در حالت تعدیل گری پویایی های محیطی برابر است با 0/239 و در حالت تعدیل گری 
رقابت پذیری برابر است با 0/188. مطابق با کوهن )1988( مقادیر 0/02، 0/15 و 0/35 برای این آزمون  
به ترتیب نش��ان از شدت اثر تعدیلی ضعیف، متوسط و قوی است )هنسلر و فاسوت، 2010(؛ بنابراین 
هرچند ش��دت هر دو متغیر تعدیل گر پویایی های محیط��ی و همچنین رقابت پذیری در این پژوهش 

نسبتاً قوی است، اما تأثیر تقویتی متغیر پویایی های محیطی بیشتر از رقابت پذیری است.
در حالت تأثیر توأمان هر دو تعدیل گر؛ نتایج به دست آمده جدول 5 نشان می دهد که پویایی های 
محیطی و رقابت پذیری رابطه میان جو نوآورانه و نوآوری استراتژیک را در شرکت های کوچک و متوسط 
دانش بنیان تعدیل می کنند. شدت تعدیل گری توأمان طبق فرمول برابر است با 0/282 که پس شدت 

آن نیز نسبتاً قوی بوده است. 

ضمن این که با توجه به مقادیر شدت تعدیل گری، تأثیر تقویت توأمان هر دو تعدیل گر از هر یک 
از تعدیل گرها به صورت تک به تک بیش��تر است. لذا ازآنجاکه جو نوآورانه به عنوان فضایی برای توانایی 
در پذیرش عقیده یا رفتاری نوین در صنعت، بازار یا محیط سازمان داللت دارد، متغیرهای پویایی های 
محیطی و رقابت پذیری می توانند رابطه میان جو نوآورانه و نوآوری اس��تراتژیک را به طور نس��بتاً قوی، 

تقویت کنند. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
در دنیای امروز بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی 
خود هستند. سازمان ها نیز در امتداد این گرایش به نوآوری و در پی توجه به عوامل محرک نوآوری در 

سازمان توانسته اند مزیت های رقابتی بسیاری را برای خود رقم زنند. 
به طورکلی مرور ادبیات پژوهش، حاکی از آن است که نوآوری استراتژیک مبحثی است که نمی توان 
آن را به راحتی درک نمود. یک مقوله جدید، در ارتباط با سازمانی است که قصد سودآوری هرچه بیشتر 
و ماندن در میدان رقابت را دارد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که به ندرت می توان پژوهشی 
را یافت که نقش پیش زمینه های سازمانی بر نوآوری استراتژیک را مورد بررسی قرار داده باشد. ضمن 
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این که جامعه مورد بررس��ی، مدل مفهومی و تکنیک آماری مورد اس��تفاده، از دیگر جنبه های نوآوری 
پژوهش محس��وب می ش��ود. در پژوهش حاضر تأثیر پیش زمینه های سازمانی بر نوآوری استراتژیک با 
توجه به نقش پویایی های محیطی و رقابت پذیری، در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان مورد 
مطالعه قرار گرفت. لذا پس از بررس��ی ادبیات پژوهش و تدوین مدل مفهومی، به ارزیابی مدل در بین 
شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ایرانی شرکت کننده در هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و 
فناوری )INOTEX( در تابستان 1397 پرداخته شد و درنهایت 7 فرضیه مدل، مورد تائید قرار گرفت. 
در مطالعه حاضر بر اس��اس رویکرد منبع  محور و نظریه اقتضایی، مدلی در راس��تای تقویت توانمندی 
بنگاه های دانش بنیان در حوزه نوآوری استراتژیک مطرح شد و ضمن تأکید بر رابطه بین پیش زمینه های 
سازمانی و نوآوری استراتژیک، نشان دادیم که پویایی های محیطی و رقابت پذیری می توانند نقشی مهم 
در تقویت این رابطه ایفا  کنند. همچنین در این میان، با توجه به اهمیت ش��رکت های دانش بنیان در 
توسعه اقتصادی کشور و همچنین ظرفیت و توانمندی آن ها در ایجاد و توسعه نوآوری، این موضوع در 

بین شرکت های کوچک و متوسط این نوع نیز، اهمیتی دوچندان دارد.
بخش اول فرضیه های پژوهش بدین صورت بود که ادعا ش��د که پیش زمینه های سازمانی )فرضیه 
اول( همانند منابع انس��انی تعهد محور )فرضیه دوم(، ارتباط میان بخش های س��ازمانی )فرضیه سوم( 
و تمرکززدای��ی در تصمیم گی��ری )فرضیه چهارم( بر جو نوآورانه س��ازمانی مؤثر هس��تند. با تائید این 
فرضیه ها، می توان دریافت که در ترویج و ارتقای جو نوآورانه، عوامل و پیش زمینه های س��ازمانی نقش 
اساس��ی ایفا می کنند. به طور خاص با تائید فرضیه اول، می توان دریافت فرهنگ نوآوری به دس��ت آمده 
با به اش��تراک گذاری ارزش ها، باورها و مفروضات توسط اعضا و مجموعه سازمان، تسهیلگر فرآیندهای 
نوآوری و جو نوآورانه در س��ازمان خواهد بود. همچنین اهمیت س��رمایه انسانی، تعهد آن ها به سازمان 
مربوطه و همدلی ناشی از این روابط نیز بر تسهیل جو نوآورانه کمک کننده خواهد بود. در فرضیه های 
س��وم و چهارم به تأثیر ارتباط میان بخش های س��ازمانی و تمرکززدایی در تصمیم گیری پرداخته شد. 
برخالف پیش��ینه پژوهش مربوطه، این فرضیه ها تائید ش��ده اند. برای نمونه در مطالعه پوپا و همکاران 
)2017( تأثیر این دو متغیر بر جو نوآورانه تائید نش��ده است. یکی از مهم ترین دالیل این امر می تواند 
بیانگر تفاوت میان جوامع آماری پژوهش جاری و مطالعه پوپا و همکاران باشد. به این دلیل که پژوهش 
حاض��ر برخالف مطالعات دیگر، در س��طح بنگاه های دانش بنیان اجرا ش��ده و به دلیل ماهیت و بافت 
این گونه بنگاه ها، ارتباطات میان بخش��ی واحدها و همچنین تفویض فرآیندهای تصمیم گیری، گامی 



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره هفتم/ شماره1/ بهار 1398 152

مثبت در راستای اهداف نوآورانه داشته است.
همچنین نشان داده شد که جو نوآورانه سازمان، می تواند توانمندی های مجموعه را در برانگیختن 
نوآوری استراتژیک تحریک کند. نوآوری استراتژیک که با داشتن رویکردی کل نگر و سیستمی بر تولید 
فراتر از نوآوری های تدریجی، موقتی و ناپیوسته متمرکز است، می تواند با خلق راهبردهای رشد، درجات 
جدید محصول، خدمات و مدل های گوناگون تجاری، مسابقه را تغییر داده و ارزش های جدید را برای 
مشتریان و شرکت ایجاد  کند. در فرضیه های ششم و هفتم نیز نقش تعدیل گر پویایی های محیطی و 
رقابت پذیری در رابطه  میان جو نوآورانه سازمانی و نوآوری استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج 
حاکی از نقش تعدیل گری این متغیرها بوده، به نحوی که هر دو شدت رابطه را افزایش می دهند. ازآنجاکه 
در محیط پویا، دانش موجود در سازمان به سرعت منسوخ می شود، به همین دلیل در محیط های پویا و 
رقابت پذیر، سازمان ها در تالش اند تا با افزایش فضای نوآورانه در سطح سازمان، توانایی ایجاد چارچوبی 
برای توسعه کسب وکار، بر پایه شناسایی فرصت های جدید و تسریع در تصمیم های کسب وکار را داشته 
باشند. ضمن این که در محیط های فعالیت شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان که فشار باال برای 
افزای��ش کارای��ی و کاهش قیمت کاالها وجود دارد، برای این که س��ازمان ها بتوانند در چنین محیطی 
رقابت پذیر باقی بمانند، می بایس��ت دانش و فّناوری های مورداستفاده ش��ان را به روز نگهدارند؛ بنابراین 
ازآنجاکه جو نوآورانه به عنوان فضایی برای توانایی در پذیرش عقیده یا رفتاری نوین در صنعت، بازار یا 
محیط سازمان داللت دارد، متغیرهای پویایی محیطی و رقابت پذیری می توانند رابطه میان جو نوآورانه 

و نوآوری استراتژیک را تقویت کنند.
ضمن این که جهت بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در دسترس پژوهش )عمر شرکت ها 
و تعداد کارکنان( بر متغیر اصلی وابسته پژوهش یعنی نوآوری استراتژیک از آزمون ANOVA استفاده 

شد. در جدول 6 نتایج آزمون برای هر دو متغیر جمعیت شناختی ارائه شده است. 
همان طور که مالحظه می گردد، مقدار معناداری در ستون آخر برای متغیر  عمر شرکت )0/004( 
و برای تعداد کارکنان )0/065( اس��ت. ازآنجاکه مقدار معناداری برای تعداد کارکنان بزرگ تر از سطح 
خطای قراردادی موردنظر )0/05( اس��ت، بنابراین تفاوت میانگین ه��ا معنادار نبوده و به اطمینان 95 
درصد می توان گفت که س��طح نوآوری اس��تراتژیک با توجه به تعداد کارکنان باهم متفاوت نبوده ولی 
برای عمر ش��رکت ها، این موضوع متفاوت اس��ت. در واقع بر اساس مدل پژوهش حاضر می توان نتیجه 
گرفت که نوآوری استراتژیک در سطوح مختلف تعداد کارکنان سازمان ها تفاوت معناداری ندارد، ولی 
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هر چه عمر شرکت ها بیشتر باشد، توانایی آن ها در کسب نوآوری استراتژیک افزایش می یابد. با توجه 
به این که عمده حوزه فعالیت ش��رکت های موردنظر، در زمینه ICT بوده است، با توجه به شدت رقابت 
و تحوالت این حوزه، افزایش عمر و به عبارتی تجربه شرکت، آنان را در کسب و فعالیت بهتر در حوزه 

این نوع نوآوری، توانمندتر می کند.

جدول 6- آزمون ANOVA برای متغیرهای جمعیت شناختی

درجه معناداریاف )F(میانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنشأ تغییرات = عمر شرکت

نوآوری 
استراتژیک

5/40731/8024/6450/004بین گروه

43/4551120/388درون گروه

48/86115کل

درجه معناداریاف )F(میانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنشأ تغییرات= تعداد کارکنان

نوآوری 
استراتژیک

5/66632/4782/4780/065بین گروه

85/3681120/762درون گروه

91/034115کل

این مطالعه همچنین پیامدهای مهمی را برای فضای ش��رکت های دانش بنیان نیز فراهم می کند. 
با توجه به این که شرکت هاي دانش بنیان دارای قابلیت هاي مهمی چون رقابت مثبت، زایش و توسعه 
هس��تند و متناس��ب با اقتصاد در حال رشد می باش��ند )الهیاری فرد و عباسی، 1390(. باید به ویژگی 
پایداري آنان در مقابل تحوالت جهانی که به نوعی مهم ترین ویژگی یک س��ازمان دانش بنیان کوچک 
و متوس��ط است، توجه شود و در ش��رایط متخاصم اقتصادی ایران، عملکرد شرکت هاي دانش بنیان با 
توانمندي ویژه اي که در اس��تفاده از فناوري براي رش��د سریع دارند، بیش��تر موردحمایت قرار گیرد. 
مطالعات اخیر نیز نش��ان می دهد که ش��رکت های کوچک و متوسط در برابر شرکت های بزرگ، مزیت 
بیشتری نسبت به کسب دانش بیرونی و نوآوری استراتژیک دارند )اسپیتِون و همکاران، 2013(، زیرا  
این نوع ش��رکت ها، نسبتاً کمتر بوروکراتیک هستند و بیش��تر به نیازهای بازار و انعطاف پذیری پاسخ 
می دهن��د. ضمن این که در حوزه پر تحول ICT، اهمیت نوآوری دوچندان اس��ت. فناوری اطالعات  و 
ارتباطات، بدون شک تحوالت گسترده  ای را در تمامی عرصه  های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال 
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داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک 
جامعه اطالعاتی است. گستردگی کاربرد و تأثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع 
بشری به یکی از مهم ترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان، سازمان ها 
و مجامع علمی معتبر را به خود معطوف کرده اس��ت. لذا در این میان، ش��رکت های کوچک و متوسط 
دانش بنیان این حوزه، نقش پررنگی در تحوالت و پیش��رفت جامعه داش��ته و باید بیشتر مورد حمایت 

مسئولین قرار گیرند.
نتایج این پژوهش به طورکلی با نتایج پژوهش های پوپا و همکاران )2017(، کاملو اوداز و همکاران 
)2011( و صفری و همکاران )1390(، هم راس��تا اس��ت. ضمن این که تفسیر نتایج ارائه شده در اینجا 
من��وط به تعدادی محدودیت اس��ت. اول این ک��ه در تحقیقات آتی، مطلوب اس��ت به تفکیک صنایع 
مختلف توجه ش��ود و تعداد شرکت های پاسخ دهنده در هر صنعت را افزایش دهیم. دوم، ازآنجاکه این 
پژوهش به ش��دت بر اندازه گیری های گزارش شده توسط خود مدیران تکیه می کند، کارهای پژوهشی 
آینده می تواند با جایگزینی اندازه گیری های مس��تقیم عینی )به ج��ای روش خود گزارش دهی( باعث 
اطمینان بیش��تر در نتایج به دس��ت آمده شوند. س��وم، در این مدل پیش زمینه های سازمانی محدودی 
در نظر گرفته ش��ده اند. در این زمینه ممکن اس��ت جالب باشد میان سایر پیش زمینه های سازمانی در 
سطوح مدیریت نیز تمایز قائل شده و عوامل مهم سازمانی دیگر مانند استراتژی سازمانی و رهبری نیز، 
در نظر گرفته ش��ود. ضمن این که این تحقیق یک تصویر استاتیک و مقطعی از عوامل مؤثر بر نوآوری 
استراتژیک را نشان می دهد که این موضوع، تحلیل این که چگونه این پیش زمینه ها و اهمیت آ ن ها در 
طول زمان تغییر می کند را کمی دچار مشکل می کند. لذا یک مطالعه طولی می تواند نتایج را غنی تر 
کند. همچنین پیش��نهاد می شود پژوهشگران دیگر، مدل پژوهش را در شرکت های کوچک و متوسط 

شهرک های صنعتی نیز مورد ارزیابی قرار دهند و با نتایج این پژوهش مقایسه کنند.
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