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چکیده
 اهمیت نوآوری در دنیای پرش��تاب و متحول کنونی بر کسی پوشیده نیست. نوآوری در فناوری برای 
شرکت هایی که مایل به توسعه و حفظ مزیت رقابتی و یا ورود به بازارهای جدید هستند، اجتناب ناپذیر 
است. بر اساس مطالعات اخیر اگر یک سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند، با شکست مواجه خواهد 
شد؛ لذا هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نوآوری در فناوری و عملکرد شرکت بر توسعه کسب وکارهای 
کوچک و متوس��ط اس��ت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبس��تگی است. جامعه آماری 
تحقیق، ش��رکت های تولیدی ش��هرک صنعتی استان گلستان اس��ت که از میان 430 شرکت فعال بر 
اس��اس جدول مورگان 203 ش��رکت به طور تصادفی س��اده انتخاب و مدیر ارشد هر شرکت به عنوان 
نمونه، جهت گردآوری داده استفاده  شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه  استاندارد بوده 
که پایایی و روایی آن توسط آزمون های واگرایی و همگرایی مورد سنجش و تائید قرار گرفت. یافته های 
تحقیق حاکی از آن اس��ت که نوآوری ها در فناوری، ش��امل توانایی کارآفرینی، زیرس��اخت فناوری و 
فرهنگ و جو سازمانی بر عملکرد محصول، عملکرد فروش و عملکرد نوآوری شرکت های تولیدی، تأثیر 
مثبت دارد و همچنین بیشترین تأثیر بر روی توسعه کسب وکارها به ترتیب مربوط به عملکرد نوآوری، 

عملکرد محصول و عملکرد فروش است.
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مقدمه
کسب وکارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصادی جامعه به شمار می روند، زیرا موجب اشتغال، 
تولید، صادرات، کاهش فقر، توان اقتصادی و توسعه اقتصادی می گردند )سینگ و همکاران1، 2017(. 
بازار به سرعت در حال تغییر، فناوری بی وقفه در حال تکثیر، عمر رو به کاهش فناوری و چرخه پرشتاب 
نوآوری، محیطی بس��یار پرفشار و آشفته برای شرکت ها ایجاد نموده است. بقا در چنین محیطی تنها 
با تکیه بر نوآوری در حوزه های محصول و فرآیند، ناکافی است و مستلزم نوآوری در زمینه های مختلف 
کس��ب وکار است. از همین رو، تالش بسیاری از ش��رکت های بزرگ، تبدیل نوآوری فناوری به نوآوری 
مدل کس��ب وکار است؛ اقدامی که موجب شده سرعت کس��ب مزیت رقابتی دوچندان شود. این اقدام 
مبتنی بر این فرض اس��ت که نوآوری مدل کس��ب وکار، عاملی کلی��دی در به کارگیری کارآمد و مؤثر 
نوآوری در فناوری است )ژانگ و همکاران2، 2016( و درجه نوآوری مدل کسب وکار بر بقای شرکت های 
جدید تأثیر مستقیم دارد )ولو3، 2015(. تحقیقات نشان داده است که نوآوری در شرکت های کوچک و 
متوسط با ویژگی های کارآفرینی و قابلیت های نیروی کار همراه است ( سوبرامانیا4، 2015(. در شرایط 
کنونی، این شرکت ها می توانند به دنبال خلق فرصت های بیشتری برای گسترش و تنوع در بخش های 
صنعتی باش��ند. برای ورود به بازارهای جدید و حفظ رقابت در بازارهای موجود، شرکت ها باید تمرکز 
خود را از روش های سنتی به روش های نوآورانه تغییر دهند )وانگ5، 2015(. شرکت ها به منظور حفظ 
ارزش ایجاد ش��ده در س��طح قبلی و یا تالش برای افزایش س��طح ایجاد ارزش، تصمیم به پیاده سازی 

نوآوری در مدل کسب وکار خود می گیرند )گرابوفسکا6، 2015(.
نواکوس��کا گرانت7 )2014(، اشاره می کند که انواع مختلف مفاهیم نوآوری، بازتاب دهنده تقاضای 
متفاوت بازار اس��ت؛ بنابراین ایجاد مزیت رقابتی می توان��د از طریق اجرای راه حل های جدید در حوزه 
محصوالت، فناوری و س��ازمان دهی شرکت به دست آید. س��ینگ و همکاران )2017( نشان می دهند 
که قابلیت های کارآفرینی، قابلیت های زیرس��اخت فناوری و ابتکارات دولتی مهم ترین تسهیالت برای 
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ش��رکت های کوچک و متوسط می باشند. در طول سه دهه گذش��ته، نتایج تحقیقات نشان داده است 
که س��ازمان ها، کارآفرینی س��ازمانی را به عنوان یک عامل مهم رش��د بالقوه )بورگلمن و دز1، 2013( 
با دانش س��ازمانی خود درمی آمیزند تا از این طریق افزایش درآمد، افزایش س��ودآوری، بهبود ش��دت 
رقابت )کوراتکو و همکاران2، 2009( و نوآوری را تسهیل نمایند )فرارا و همکاران3، 2015(. کارآفرینی 
س��ازمانی نقش بسیار مهمی در توانمندسازی فناوری اطالعات و نوآوری جهت یکپارچه سازی منابع و 
استراتژی های سازمان دارد و از این طریق موجب ارتقا عملکرد سازمانی می گردد )یونیس و همکاران4، 
2018(. افزایش س��رعت تغییر محیط کس��ب وکار، منجر به افزایش وابس��تگی به فناوری اطالعات و 
ارتباطات برای دستیابی به رقابت، بهبود سودآوری و موفقیت در بازار پویای امروز شده است )استانی 
میروویک5، 2015(. فناوری اطالعات محرک نوآوری اس��ت ازاین رو تمامی س��ازمان ها تمایل دارند که 

برای به دست آوردن کارایی بهتر و باالتر، مبتنی بر فناوری طراحی شوند )القول6، 2011(.
ژانگ و همکاران7 )2016( معتقدند نوآوری در مدل کس��ب وکار را می توان برای به دس��ت آوردن 
مزیت رقابتی مورداستفاده قرارداد. کسب وکارهای کوچک و متوسط با در اختیار داشتن ترکیبی متمایز 
و منحصربه فرد از منابع انسانی و مالی، حمایت های اجتماعی و زمینه های آموزشی و فرهنگی، بهترین و 
قوی ترین عوامل براي پشتیبانی از جریان کارآفرینی به شمار می روند )رضایی و صفا، 1395(. در ایران 
نیز کسب وکارهای کوچک و متوسط نقش بسزایي در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کنند )کریمی و 
همکاران، 1393(. مفاهیم تحقیق و توسعه با رویکرد فناورانه و نوآوری بیان می شود و عواملی همچون 
انتقال فناوری، مدل های پیاده سازی نوآوری و مدیریت شبکه نوآوری، جزو مهم ترین مباحث تحقیق و 
توسعه است. نوآوری در فناوری برای شرکت هایی که مایل به توسعه و حفظ یک مزیت رقابتی و یا ورود 
به بازارهای جدید هستند، اجتناب ناپذیر است و دالیل اصلی نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط، 
بهبود کیفیت، بهبود شکل و ابعاد محصول، کاهش هزینه ها، افزایش دامنه محصوالت و پاسخگویی به 

چالش های بازار است )سینگ، 2017(.
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راه اندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه 
ازجمله ایران به عنوان یک رویکرد راهبردی محس��وب می ش��ود و لزوم توانمندسازی بخش خصوصی، 
رقابت پذیری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را جهت توسعه فعالیت های اقتصادی ضرورت می بخشد و 
همچنین کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و 
اجتماعی، نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع دارند )رنجبریان، 1392؛ صادق عمل نیک، 1392( لذا 
با توجه به قرارگیری ایران در شرایط تحریم اقتصادی، فعال سازی بنگاه های اقتصادی درون کشور برای 
توس��عه اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند؛ بنابراین، مسئله اساسی در مدیریت معاصر، خلق مدل 
کسب وکاری است که منجر به ایجاد ارزش شود، دستیابی به ثبات در محیط آشفته را ممکن سازد و به 
موفقیت در بازار کمک کند. لذا مدل کسب وکار جامع، پویا و نوآورانه در حال تبدیل شدن به عامل مهم 
خلق ارزش برای بنگاه های اقتصادی است )قنبری نژاد و آلمانی،1391( اما با وجود آگاهی به اضطرار 
توس��عه کسب وکارهای کوچک و متوس��ط به عنوان بزرگ ترین فعاالن اقتصادی، چگونگی دستیابی به 
توسعه این کسب وکارها به ویژه در بازار رقابتی محصوالت داخلی و خارجی که درحال توسعه حاضر با آن 
مواجه هستیم، مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات بسیار اندکی در راستای توسعه کسب وکارهای 
کوچک و متوس��ط بر اساس قابلیت های داخلی این شرکت ها بدون چشم داشت به حمایت های دولتی 
صورت گرفته اس��ت که در این تحقیق بر آنیم تا با ارائه مدلی جامع از عوامل داخلی مؤثر بر توس��عه 
کسب وکارهای کوچک، گامی مؤثر در ارتقاء اقتصاد کشور با تکیه بر توان داخلی شرکت ها دست  یابیم. 
ازاین رو تمامی کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط می توانند با ش��ناخت عوامل مؤثر بر توسعه، عوامل 
فن��اوری و نوع عملکرد خود و با تکیه بر نوآوری ها و ایجاد مزیت رقابتی و کاهش انتظار از حمایت های 
دولتی در کنترل کیفیت بازار و نرخ محصوالت به توسعه هر چه بیشتر دست یابند. لذا در این تحقیق 
به دنبال پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که »چگونه می توان به توسعه کسب وکارهای کوچک و 

متوسط با تأثیرگذاری نوآوری در فناوری و عملکرد شرکت دست  یافت؟«

پیشینه پژوهش
در حال حاضر سیر تحوالت جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه ی فناوری و توسعه ی اقتصادی 
قرار داده اس��ت. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای درحال توسعه 
در عبور از بحران های اقتصادی به واس��طه توسعه ی کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر 
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کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب وکارهای نوآوران اهمیت خاصی قائل گردند 
)رنجبریان، 1391(. مفاهیم تحقیق و توسعه با رویکرد فناوری و نوآوری بیان می شود و عواملی همچون 
انتقال فناوری، مدل های پیاده س��ازی نوآوری و مدیریت شبکه نوآوری فناوری، جزو مهم ترین مباحث 
تحقیق و توس��عه است )حسین و همکاران1، 2011(. نوآوری در فناوری برای شرکت هایی که مایل به 
توسعه و حفظ یک مزیت رقابتی و یا ورود به بازارهای جدید هستند، اجتناب ناپذیر است و دالیل اصلی 
نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط، بهبود کیفیت، بهبود شکل و ابعاد محصول، کاهش هزینه ها، 
افزایش دامنه محصوالت و پاس��خگویی به چالش های بازار است )س��ابرامانیا2، 2005(. نوآور بودن در 
فرآیند به معنای گرایش شرکت به حمایت ایده های جدید و خالقیت ها براي توسعه فرآیندهاي جدید 
که باعث تسهیل دانش صنعت براي کسب مزیت رقابتی در فّناوری های روز و روش های جدید می گردد 
)ش��اکری و همکاران، 1390(. مناس��ب ترین دلیل برای توضیح موفقیت شرکت ها در سراسر جهان دو 

رویکرد اصلی علمی کارآفرینی شرکتی و رفتارهای نوآورانه در طول زمان است.
سازمان ها باید برای ارتقای عملکرد و محصوالتشان همواره به دنبال فرصت های کارآفرینانه باشند 
)کل��رک3، 2010(. میلر4 )1983( بیان داش��ت درصورتی که رفتار اف��راد دارای ویژگی های خالقیت و 
نوآوری نسبت به محصول-بازار، ریسک پذیری و یا پیشگامی باشد، در این صورت رفتار آنان کارآفرینانه 
اس��ت )ناسوش��ن و همکاران5، 2013(. نگرش کارآفرینانه از قابلیت های داخلی ش��رکت ها محس��وب 
می شود که می تواند باعث بهبود عملکرد شود ( کانو و همکاران6، 2004(. ادبیات تحقیق نشان می دهد 
که رابطه معنادار و مثبتی بین رفتار کارآفرینی و عملکرد شرکت وجود دارد )کرمی و همکاران، 1397؛ 
ویکلوند و ش��فرد7، 2005؛ تانگ و همکاران8، 2008؛ حس��ینی مقدم و حجازی، 1393؛ رودریگوس و 
راپوس��و9، 2011(. زاهدی و همکاران )1390( بیان داش��تند که فقدان بازار مؤثر، نبود سیستم بانکی 
مناس��ب، نامناسب بودن فضای کسب وکار، نامناسب بودن نقش دولت، رانتی بودن اقتصاد و معضالت 
تجاری سازی مانع کارآفرینی فّناورانه است. فالح حقیقی و همکاران )1396( در تحقیق خود مؤلفه های 

1 . Hussain et al.
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تشویق و حمایت های مالی، خدمات پشتیبانی، فنی و مدیریتی، حمایت از فناوري و نوآوري و توسعه 
زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی را به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری 

اطالعات شناسایی کردند.
ظرفیت نوآوری عامل واس��طه ای اس��ت که عوامل محرک و انگیزه های نوآورانه را به خروجی هایی 
مثل نوآوری در محصول و فرایند تبدیل می کند )پاراجوجو و احمد1، 2006(. نوآوری یک منبع کلیدی 
مزیت رقابتی برای سازمان ها است که سبب می شود آن ها توانایی هایشان را توسعه دهند، به گونه ای که 
از عملکرد بلندمدت کسب وکار پشتیبانی کنند )چن و همکاران، 2009(. نوآوری در ایجاد بازار جدید 
ب��رای محصوالت موج��ود و محصوالت جدید برای بازارهای موجود، نق��ش دارد و کاربرد فناوری ها را 
افزایش می دهد )رحمانی و رضایی، 1394(. گاس و گینبسبرگ2 )1990( بر این موضوع تأکید داشتند 
که استقرار کارآفریني ش��رکتي می تواند سبب توسعه نوآوری های کارآفرینانه گردد )میرفخرالدینی و 
همکاران، 1390( و افراد کارآفرین و مستقل می توانند با مدیریت حرفه ای و کارآمد، کسب وکار خود را 
سازمان دهی نمایند و نوآوری های موفق تر را انجام دهند )نارخده و همکاران، 2014(. بر اساس ادبیات 

تحقیق فرضیههای زیر پیشنهاد می شود:
فرضیه 1: توانایی کارآفرینی بر عملکرد محصول تأثیرگذار است.
فرضیه 2: توانایی کارآفرینی بر عملکرد نوآوری تأثیرگذار است.
فرضیه 3: توانایی کارآفرینی بر عملکرد فروش تأثیرگذار است.

فناوری اطالعات از دو واژه اطالعات3 و فناوری4 ترکیب یافته و عبارت است از مجموعه تکنیک ها 
و ابزارهای��ی ک��ه ما را در ضبط، ذخیره س��ازی، پ��ردازش، بازیابی، انتقال و دریاف��ت اطالعات یاری 
می رس��اند. این فناوری بر بهینه س��ازی و پشتیبانی سیس��تم های فعال با محوریت اطالعات و دانش 
تأکید دارد )گودرزی، 1387(. ازجمله مهم ترین قابلیت ها و تجهیزات انعطاف پذیر و حیاتی برای بقا و 
حفظ مزیت رقابتی، فناوری اطالعات است که به عنوان منبع کلیدی برای موفقیت سازمان پنداشته 
می ش��ود )محمدی و همکاران، 1393(. پژوهش��گران زیادی توجه خود را به بحث عملکرد نوآوری 
سازمانی و ارتباط آن با فناوری اطالعات معطوف کرده اند )لیو و همکاران5، 2009؛ خدایی واالهزگرد 

1 . Prajogo & Ahmed
2 . Guth and Ginsberg
3 . Information
4 . Technology
5 . Lyu et al.



169 توسعه کسب وکارهای تولیدی کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذیری از ...

و ش��کورلو1، 2013؛ هانگ و همکاران2، 2010؛ بولسنان و بوزیدی3، 2012(. فناوری ها نوعی دارایی 
یا منابع ویژه ای هس��تند که ش��امل فناوری، محصول، فرآیند دانش و تجربه در س��ازمان می باشند 
)کابونگو و اوکپارا4، 2014(. بهبود زیرس��اخت فناوری می تواند برای یک ش��رکت س��ودمند باشد و 
منجر به افزایش رقابت گردد. اکثر مطالعات به این نتیجه رس��یده اند قابلیت های زیرس��اخت فناوری 
ب��ر بهره وری و کارای��ی، تأثیر مثبت می گذارد. موفقی��ت نوآوری در فناوری، نه تنه��ا به قابلیت های 
زیرساخت فناوری بس��تگی دارد، بلکه به سایر قابلیت های حیاتی همچون تولید، بازاریابی، سازمان، 

برنامه ریزی استراتژیک، یادگیری و تخصیص منابع نیز وابسته است ( سینگ، 2017(.
ظهور و توس��عه فن��اوری اطالعات به طور قابل توجهی فرآینده��ای مدیریتی و حالت های عملکرد 
س��ازمان ها را تغییر داده و اصالح کرده اس��ت. اصطالح فناوری اطالعات شامل سازمانی می شود که از 
تجهیزات فنی و فّناورانه برای خلق، کس��ب و به اش��تراک گذاری اطالعات اس��تفاده می کند )بوکیخ و 
همکاران5، 2006(. از مهم ترین مؤلفه های شکل دهنده مفهوم فناوری اطالعات می توان به فرهنگ تولید 
اطالعات؛ اطالعات گرایی؛ جمع آوری اطالعات؛ خالصه سازی اطالعات؛ تحلیلگری؛ حساسیت اطالعاتی؛ 
پردازش��گری؛ تفکر شبکه ای؛ بهینه سازی؛ یکپارچه س��ازی؛ پژوهش نگری؛ روش سازی؛ ذخیره سازی؛ 
انتقال اطالعات. به طورکلی فناوري مجموعه ای از فرآیندهای ساخته ش��ده و تجهیزات مربوط به انجام 
عملیات اس��ت که مبتني بر آخرین دستاوردهاي اطالعاتي است )مؤمن پور، 1382(. بر اساس ادبیات 

تحقیق فرضیه های زیر پیشنهاد می شود:
فرضیه 4: زیرساخت فناوری بر عملکرد محصول، تأثیرگذار است.
فرضیه 5: زیرساخت فناوری بر عملکرد نوآوری، تأثیرگذار است.
فرضیه 6: زیرساخت فناوری بر عملکرد فروش، تأثیرگذار است.

ادبیات فرهنگ و جوسازمانی به موضوعات مهم مربوط به تأثیر تعامالت اجتماعی در کسب وکارها 
می پردازد )ش��اپیرو6، 2017(. اکوال7 )1996( جوس��ازمانی را جل��وه ای از فرهنگ، حاصل ترکیبی از 
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احساسات، نگرش ها، رفتارهاي شکل دهنده زندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی با یک مفهوم عینی 
تعریف می کنند )ش��اکری و همکاران، 1390(. س��ازمان نوآور باید ازنظر جوي متفاوت از سازمان های 
دیگر باشد. عامل هم ترازي، به معنی هم راستایی اهداف کلیدي سازمان با عالیق و فعالیت های اعضاي 
س��ازمان، به عنوان یکی از کلیدی ترین مفاهیم جوس��ازمانی، در ارتقاي نوآوری در سازمان مؤثر است 
)کالینز و پاروس1، 2003(. فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت و نوآوری شامل آن دسته از مکانیسم های 
حمایتي سازمان است که کارکنان خالق را به سمت استفاده از قابلیت ها و استعدادهای خالقانه خویش 
برای انجام فعالیت های کارآفرینانه سوق می دهد و محرکي برای انگیزش کارکنان و استفاده از حداکثر 
توانایي و بهره وری ایشان برای اقدامات نوآورانه است )هیونون و کوروال2، 2003(. تحقیقات کنونی اثرات 
فرهنگ و جوسازمانی را بر عملکرد شرکت های تولیدی ترسیم می کند. فرهنگ سازمانی برای افزایش 
اشتراک دانش و ذهن خالق ضروری است و برای موفقیت سازمانی قابل توجه است )شهزاد3، 2017(. 
در کسب وکارهای کوچک و متوسط، مدیران درک درستی از فعالیت و فرایندهای کاری داشته و نیازها 
و خواس��ته های مشتریان را شناسایی می کنند. آن ها در مورد نقاط قوت و ضعف محصوالت و خدمات 
ش��رکت و همین طور نقاط قوت و ضعف رقبای خودآگاهی دارند ( سینگ، 2017(. امیدی و همکاران 
)1396( چهار عامل تأمین مالی و نهاده های تولیدی، حمایتی و ترغیبی، آموزش��ی و مهارتی و عوامل 
فرهنگی و اجتماعی را عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای کوچک بیان معرفی نمودند. بر اساس نتایج 
تحقیقات فانگرود4 و همکارانش )2017(، برای تنظیم دستورالعمل های کارآفرینان برای ایجاد نوآوری 
در بنگاه ها، ایجاد یک فرهنگ و رفتار یادگیری در سازمان بسیار حیاتی است. بر اساس ادبیات تحقیق 

فرضیه های زیر پیشنهاد می شود:
فرضیه 7: فرهنگ و جوسازمانی بر عملکرد محصول تأثیرگذار است.
فرضیه 8: فرهنگ و جوسازمانی بر عملکرد نوآوری تأثیرگذار است.
فرضیه 9: فرهنگ و جوسازمانی بر عملکرد فروش تأثیرگذار است.

توسعه کسب وکار به ایده ها، فعالیت ها و کارهایی گفته می شود که منجر به بهتر شدن کسب وکار 
می شود. توسعه کسب وکار شامل افزایش درآمد، باال بردن سود، پیدا کردن شرکای جدید، ایجاد بازاری 
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جدید و گرفتن تصمیم های اس��تراتژیک اس��ت )گولم بیویسکی1، 2017(. در تحقیق حاضر مقصود از 
توسعه کسب وکار، افزایش سهم تولیدات فناورانه، افزایش صادرات با فناوری باال، افزایش درآمد و سود 

شرکت و افزایش ارزش افزوده شرکت تولیدی است.
س��ازوکارهای توسعه کس��ب وکارها مجموعه راه کارهایی است که توسعه کسب وکارهای کوچک و 
متوس��ط را در یک جامعه تس��هیل می کند و ش��رایطي را برای کارآفرینان فراهم می س��ازد تا بتوانند 
موقعیت رقابتي خود را در بازار بهبود بخشند )کریمی و همکاران، 1392(. در این میان، افراد کارآفرین 
ه��ر جامعه نقش اصلي را در ایجاد این کس��ب وکارها ایفا می کنند و کارآفرین��ي ابزاری نیرومند برای 
شناخت فرصت هایی است که بهره گیری از آن ها می تواند باعث رفع مشکالتي همچون اشتغال، کمبود 
نیروی انساني خالق و پویا، پایین بودن بهره وری، کاهش کیفیت محصول ها و خدمات، رکود اقتصادی 
و افزایش رقابت ش��ود )لنداس��تورم2، 2005(. عالوه بر این، کس��ب وکارهای کوچک و متوسط مزایای 
بسیار زیاد دیگری نیز دارند. بنگاه های کوچک با هزینه های عمومي کم و ظرفیت محدود ماشین آالت، 
انعطاف پذیری بیش��تری دارند. این صنایع با ایجاد شبکه های ارتباطي منظم و همکاری های نظام مند 
با یکدیگر، ضمن دس��تیابي به ش��اخص های تولید انبوه، از مزیت های کسب وکارهای کوچک همچون 
نوآوری و تنوع نیز برخوردارند )برخورداری، 1389(. بس��یاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر 
رشد و توسعه را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم سازند و آن ها را حمایت کنند )کیااو3، 2008(. 
بر اساس الگوی مفهومي دیده بان جهاني کارآفریني، سازوکارهایي که به ایجاد و توسعه کسب وکارهای 
جدی��د کم��ک می کنند عبارت اند از: تأمین مالي، سیاس��ت های دولت، برنامه ه��ای دولت و آموزش و 
تربی��ت )رینولدز و همکاران4، 2010(. مواردی از قبیل انتقال تحقیق و توس��عه )آوس��یدی5، 2010( 
زیرساخت های قانوني و تجاری، دسترسي به زیرساخت های فیزیکي و هنجارهای فرهنگي و اجتماعی 
)ویلسون و همکاران6، 2007؛ انصاری و سلیمانی زاده، 1388( را از دیگر سازوکارهای مؤثر در ایجاد و 
توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط می شمارد. یداللهي فارسي و همکاران )1390( بیان داشته اند 
که ساختار سازماني، امکانات فیزیکي، نظام پژوهشي، نظام مالي، نظام منابع انساني، استراتژی سازماني، 
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نظام منابع اطالعاتي، فرایندها و روش های کاری و سیستم کنترل و نظارت دارای باالترین اولویت ها در 
زمینه عوامل س��اختاری مؤثر بر توسعه کارآفریني قرار داشته اند. در مطالعات نوآوری معیارهایی مورد 
استفاده قرار گرفته است که این معیارها عبارت اند از: استفاده از آخرین پیشرفت های فناوری، کاهش 
هزینه های تولید، گس��ترش محصوالت، بهبود چرخه عمر محصول، س��هم بازار و متوسط سود فروش 
)سینگ، 2017(. نتیجه تحقیق نشان داده است که بسیاري از شرکت های تجاري توانسته اند با توجه 
به مقوله نوآوری مزایایي نظیر افزایش س��هم بازار و س��ود کسب نمایند )پراجوجو و سوهال1، 2006(. 
برای بقا و پیش��رفت باید جریان نوآوری در س��ازمان را تداوم بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود 
)اسماعیلی، 1390(. مطالعات اخیر ادعا کرده اند که اگر یک سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند، 
با شکست مواجه خواهد شد )دفت و کراس2، 2004(. دّري نوکورانی و همکاران )1395( بیان داشتند 
که اصلی ترین عوامل موفقیت توس��عه محصول جدید، مدیریت دانش و نوآوری فرآیند اس��ت. نوآوری 
در فرایند تولید محصوالت باعث بهبود عملکرد سازمانی می گردد. استراتژی نوآوری فرایند، به گونه ای 
مزیت رقابتی از جهت قیمت ایجاد می کند. این مزیت رقابتی با ایجاد ارزش پیشنهادی، باعث بهبود در 

عملکرد صادراتی می شوند )رحیم نیا و همکاران، 1397(.
نوآوری می تواند در سه محدوده ی کلی محصوالت، فرآیندها و سازمان ها ایجاد شود. ایده محصول 
یا فرآیند، سیستم یا ابزاری است که برای افراد، گروهی از افراد یا شرکت ها، یک بخش صنعتی یا یک 
جامعه به عنوان یک کل جدید به نظر می رسد )محمدی و همکاران، 1393(. عملکرد نوآوری توسط سه 
بعد اندازه گیری می شود که عبارت اند از )جیمنز و همکاران3، 2008؛ هانگ و همکاران، 2010(: نوآوری 
محصول: به معنی ارتقا کیفیت محصوالت ارائه ش��ده اس��ت؛ نوآوری فرآیند: به معنی بهبود ترکیب و 
کارایی عملیات داخلی است؛ نوآوری کلی سازمان: شامل بهبود مزیت رقابتی، سوددهی شرکت، کاهش 

هزینه ها، بهبود بهره وری کارکنان و بهبود گردش دارایی های سازمان می شود.
عملکرد محصول جدید، یکی از پیامدهایی اس��ت که به میزان دس��تیابی بنگاه به اهداف توس��عه 
محصول بر اس��اس بازار، حجم و رش��د فروش، سودآوری، زمان رسیدن به نقطه سربه سر، زمان توسعه 
محصول و زمان ارائه محصول به بازار اشاره دارد )لئو4، 2011(. یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه 
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ش��رکت ها در فضای رقابتی کنونی، مسئله فروش است که با تش��دید رقابت و کاهش تعداد بازارهای 
بکر، اهمیت عملکرد فروش افزایش قابل توجهی یافته اس��ت. عملکرد فروش عبارت اس��ت از مجموعه 
رفتارهای در ارتباط با فروش و درآمد ش��رکت ها که افراد از خود نش��ان می دهند )سینگ، 2017(. در 
طوالنی مدت، بهبود موقعیت رقابتی در بازار ممکن اس��ت بازگش��ت مالی بیشتری را به عنوان خروجی 
کارآفرینی ایجاد کند )کاراکائوگولو1، 2013(. خاش��عی و همکاران )1395( اظهار داش��تند که نوآوری 
باز، اثر واسطه ای در رابطه سکون سازمانی و نوآوری مدل کسب وکار و همچنین، رابط سکون سازمانی 
و عملکرد این ش��رکت ها می گذارد. بر اس��اس تحلیل های صورت گرفته توسط ولو2 )2015( احتمال 
بقای ش��رکت های جدید با درجه باالی نوآوری در مدل کس��ب وکار در بلندمدت بیش از شرکت های 
جدید با درجه متوس��ط نوآوری در مدل کس��ب وکار اس��ت. یکی از بخش هایی که می تواند در بهبود 
وضعیت سازمان ها و کشور تأثیر به سزایی داشته باشد، صادرات است. باید به این نکته مهم توجه کرد 
که بازارهای بین المللی بس��یار پویا و رقابتی هس��تند و عدم نوآوری در آن به منزله خارج شدن از بازار 
اس��ت. اکثر تولیدکنندگان در بازارهای کشور به شدت با کمبود اس��تراتژی های نوآوری در برنامه های 
خود روبه رو هس��تند به طوری که با ورود به کارگاه ها و کارخانه ها دیده می ش��ود که تولیدات به همان 
نوع گذش��ته انجام می شود و تغییری در نوع تولیدات و مراحل ساخت آن ها دیده نمی شود )رحیم نیا 
و همکاران، 1397(. بس��یار اندک از تحقیقات گذش��ته به ارتباط بین عملکرد و توس��عه کسب وکارها 
پرداخته اند. ازاین رو این تحقیق به بررس��ی ابعاد عملکرد کسب وکار با توسعه کسب وکار می پردازد که 

بخش نوآورانه تحقیق تلقی می گردد.
 بر اساس ادبیات تحقیق فرضیه های زیر پیشنهاد می شود:

فرضیه 10: عملکرد محصول بر توسعه کسب وکار تأثیرگذار است.
فرضیه 11: عملکرد نوآوری بر توسعه کسب وکار تأثیرگذار است.
فرضیه 12: عملکرد فروش بر توسعه کسب وکار تأثیرگذار است.

مدل مفهومی ذیل بر اس��اس ادبیات تحقیق و مطالعات انجام ش��ده طراحی گردیده است. شکل 1 
مدل تحقیق و ش��رح مفصلی از متغیر وابس��ته و مس��تقل و ارتباط احتمالی بین این متغیرها را نشان 
می دهد. بعد از بررسی مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، بر اساس الگوهای متفاوت بکار رفته در 

1 . Karacaoglu
2 . Velu
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تحقیقات سینگ1 و همکاران )2017(؛ هسیه2 )2018( و فانگرود3 و همکاران )2017(، مدل مفهومی 
شکل 1 جهت توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط با تأکید بر نقش نوآوری در فناوری طراحی شده 
اس��ت. بر اساس مطالعات گسترده ای که توس��ط محققین مختلف انجام شده است، 3 طرح نوآوری در 
زمینه فناوری ازجمله: “توانایی های کارآفرینی، قابلیت های زیرساخت فناوری و فرهنگ و جو محیطی 
“، به عنوان متغیر مس��تقل برای پژوهش حاضر انتخاب ش��ده اند. در این مطالعه، عملکرد ش��رکت های 
تولیدی با اس��تفاده از س��ه ش��اخص “محصول، نوآوری و فروش “ که در مطالعات و تحقیقات گذشته 
مانند رومیجن4 و آلباالدجو5 )2002(؛ فریتسچ6 و لوکاس7 )2001( و ( سینگ، 2017(؛ مورداستفاده 
قرارگرفته اس��ت، اندازه گیری می ش��ود. آنچه در این مدل جنبه نوآوری دارد بحث ارتباط نوآوری در 
فناوری و عملکرد کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط با توسعه این نوع کسب وکارها به معنای افزایش 
تولیدات فناورانه، ارتقاء صادرات، افزایش درآمد و ارزش افزوده است که در تحقیقات داخلی و خارجی 
به سنجش تأثیر انواع عملکرد شرکت های تولیدی )عملکرد محصول، عملکرد نوآوری و عملکرد فروش( 
بر توس��عه کسب وکارها کمتر پرداخته شده اس��ت، لذا در این تحقیق پاسخ به این پرسش که چگونه 
نوآوری های فناورانه و انواع عملکرد ش��رکت های تولیدی می تواند به توسعه کسب وکارها بپردازد، بابی 

نوین در شیوه توسعه کسب وکارها ایجاد خواهد کرد.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش
1 . Davinder Singh
2 . Hsieh
3 . Phuangrod
4 . Romijn
5 . Albaladejo
6 . Fritsch
7 . Lukas
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی است زیرا به توصیف متغیرها پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف 
کاربردی به ش��مار می رود زیرا نتایج حاصل از تحقیق در ش��رکت های صنعتی و تولیدی، کاربرد دارد 
که به روش پیمایش��ی انجام شده است. مهم ترین مزیت پژوهشی پیمایشی، قابلیت تعمیم آن ها است. 
جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی ش��رکت های فعال شهرک صنعتی استان گلستان است که حجم 
این جامعه تعداد 430 ش��رکت بوده اس��ت که برای تعیین تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 
203 شرکت به صورت تصادفی ساده در سطح اطمینان 95 درصد انتخاب شدند که از 203 پرسشنامه 
جهت نظرس��نجی از مدیر ارشد هر شرکت استفاده ش��ده است. برای سنجش سؤال ها از مقیاس پنج 

گزینه ای لیکرت استفاده  شده است که یکی از رایج ترین مقیاس یا اندازه گیری شمرده می شود.

یافته های پژوهش
برای تحلیل داده های تحقیق از روش مدل س��ازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی 
و اسمارت پی ال اس استفاده شد. نرم افزارهایی که از مدل سازی معادالت ساختاری بر پایه این روش 
آماری اس��تفاده می کنند، نسبت به وجود ش��رایطی مانند هم خطی متغیرهای مستقل، نرمال نبودن 
داده ها و کوچک بودن نمونه سازگار هستند. خروجی نرم افزار، بعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش در 
شکل 2 و 3 نشان داده شده است. در زیر نتایج بررسی دو بخش آزمون مدل اندازه گیری و آزمون مدل 

ساختاری به تفضیل ارائه شده است.
براي س��نجش برازش مدل اندازه گیری از پایایي ش��اخص، روایي همگرا و روایي واگرا استفاده شد 
)فورنل و الرکر1، 1981(. برای بررسی اعتبار سازه ها، سه مالک معرفی کردند که شامل اعتبار هر یک 
از گویه ها، پایایی ترکیبی )CR( هر یک از سازه ها و متوسط واریانس استخراج شده )AVE( می باشند. 
مقادیر بیش��تر از 0/4 برای ضرایب بارهای عاملی، بیش��تر از 0/5 برای متوسط واریانس استخراج شده 
)AVE( و بیش��تر از 0/7 برای پایایی مرکب )CR( بیانگر برازش مناس��ب مدل های اندازه گیری اند و 
اینکه ازنظر پایایی و روایی همگرا هس��تند )هوالند2، 1999(. نتایج این ش��اخص ها در جدول 1 آمده 

است.

1 . Fornell & Larcker
2 . Hulland
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شکل 2. مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد

)T-values( شکل 3. مدل مفهومی تحقیق همراه با ضرایب معناداری
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1)CFA( جدول 1. آمار توصیفی و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی

میانگینمتغیرهای آشکارمتغیر مکنون
انحراف 

معیار
بار عاملی 

)FL(
AVEC.R

توانایی 
کارآفرینی1

)EA( 

EA1: سطح تحصیالت کارکنان

2/5610/935

0/753

0/8050/954

EA2: توانایی تصمیم گیری 
0/952کسب وکار و بازار

EA3: تأکید بر تحقیق و توسعه و 
0/911نوآوری

EA4: توانایی به دست آوردن فرصت 
0/900بازار

EA5: توانایی ارائه محصول جدید، 
0/956تکنیک ها و فناوری نوآورانه

زیرساخت 
فناوری2
)TI(

TI1: مواد خام باقیمت مناسب برای 
تولید

3/0130/880

0/918

0/8360/862

TI2: دانش فنی و زیرساخت برای 
0/920انجام عملیات تجاری

TI3: اینترنت پرسرعت برای 
0/813بازاریابی

TI4: بودجه مالی برای تحقیق 
0/954و توسعه

TI5: نرم افزار کاربردی برای طراحی 
0/958و تولید

1 . Entrepreneurship Ability (EA)
2 . Technology Infrastructure (TI)
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میانگینمتغیرهای آشکارمتغیر مکنون
انحراف 

معیار
بار عاملی 

)FL(
AVEC.R

فرهنگ و 
جوسازمانی3

)OC(

OC1: سیستم توانمندسازی 
کارکنان برای انتقال دانش و 

مهارت های تأثیرگذار بر نوآوری 
فناورانه

2/7560/983

0/902

0/8390/863

OC2: استفاده از بازخوردهای 
0/915مشتری و بازار در فرآیندهای نوآوری

OC3: نیروی انسانی ماهر برای 
0/933افزایش رقابت و رشد پایدار

OC4: ساختار پاداش رسمی 
و مالی و فرصت های شغلی برای 

انگیزش کارکنان
0/912

OC5: حمایت مدیریتی اثرگذار 
0/916از نوآوری های فناورانه در شرکت

عملکرد 
محصول4
)PP(

PP1: زمان کم از آغاز ایده تا 
راه اندازی برای توسعه محصول جدید

2/5550/982

0/905

0/7940/939

PP2: هزینه پایین تولید 
0/948محصوالت

PP3: سود بیشتر محصوالت 
شرکت

نسبت به رقبا به دلیل ابتکارات 
فناوری پیشرفته

0/920

PP4: بهبود چرخه عمر 
0/781محصوالت

3 . Organizational Culture (OC)
4 . Product Performance (PP)
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میانگینمتغیرهای آشکارمتغیر مکنون
انحراف 

معیار
بار عاملی 

)FL(
AVEC.R

عملکرد 
نوآوری5
)IP(

IP1: افزایش نسبت محصوالت 
جدید به کل محصوالت شرکت

2/4670/898

0/872

0/7840/936

IP2: بهبود ویژگی های فنی و 
0/878ویژگی های محصول

IP3: پیاده سازی فناوری های 
جدید به عنوان یک نتیجه از ابتکارات 

فناوری پیشرفته
0/902

IP4: تطبیق فناوری های اساسی 
0/891و کلیدی با سیستم شرکت

عملکرد فروش6
)SP(

SP1: بهبود درصد فروش کل 
شرکت با تولید محصوالت جدید

3/0421/006

0/874

0/7660/929
SP2: افزایش سهم بازار به دلیل 

0/862محصوالت جدید

SP30/872: افزایش نفوذ به بازارهای جدید

SP4: افزایش متوسط سود 
0/892فروش

توسعه 
کسب وکار7

)D(

D1: افزایش سهم تولید با 
فناوری باال

2/6890/933

0/867

0/7750/932
D2: افزایش صادرات با فناوری 

0/926باال

D30/893: افزایش درآمد شرکت

D40/834: افزایش ارزش افزوده شرکت
 

5 . Innovation Performance (IP)
6 . Sales Performance (SP)
7 . Development (D)
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پ��س از انج��ام دادن تحلیل عاملی تأییدی که نتایج حاصل از آن در جدول 1، نش��ان داده ش��د. 
مش��خص ش��د که تمامی گویه ها دارای بار عاملی باالتر از مالک 0/4، متوسط واریانس استخراج شده 
باالی 0/7 و پایایی مرکب باالی 0/5 می باش��ند که نش��ان از مناسب بودن این معیار و پایایی مناسب 

مدل های اندازه گیری دارد.
روایي واگراي قابل قبول یک مدل بیانگر آن اس��ت که یک سازه در مدل، نسبت به سازه هاي دیگر 
تعامل بیش��تري با شاخص هایش دارد )فورنل و الرکر1، 1981(. روایي واگرا وقتي در سطح قابل قبولي 
است که AVE براي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکي میزان بین آن سازه و سازه هاي دیگر در مدل 
باش��د )داوري و رضازاده، 1392(. بررس��ی این امر توسط ماتریس��ي صورت می گیرد که خانه های این 
ماتریس حاوي مقادیر ضرایب همبستگي بین سازه ها و جذر مقادیر AVE مربوط به هر سازه است. بر 
اساس نتایج همبستگی ها و جذر AVE که روي قطر جدول 2 قرارداد شد، می توان روایي واگراي مدل 

را در سطح سازه ازنظر معیار فورنل- الرکر نتیجه گرفت.

AVE جدول 2: همبستگی های میان متغیرهاي مکنون و مقادیر

DEAIPOCPPSPTI

D0/880

EA0/4160/897

IP0/5960/5800/885

OC0/6250/4360/5740/916

PP0/4660/3490/5220/3920/891

SP0/3380/2360/3110/3850/2560/875

TI0/6160/5040/6240/4940/3870/4250/914

پس از س��نجش روایی و پایایی مدل اندازه گیری، مدل س��اختاری از طریق روابط بین متغیرهای 
 ،)Q2( و ضریب قدرت پیش بینی )R2( مکنون ارزیابی شد. در پژوهش حاضر از دو معیار ضریب تعیین
استفاده شده است. R2 معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا دارد و سه 

1 . Fornell & Larcker
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مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2 در نظر گرفته 
می شود. مطابق با شکل 2، مقدار R2 برای سازه های درون زای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به 
سه مقدار مالک، می توان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید نمود. در ضمن، به منظور بررسی 
قدرت پیش بینی مدل از معیاری با عنوان Q2 اس��تفاده ش��د. با توجه به نتایج این معیار در جدول 3 

می توان نتیجه گرفت که مدل، قدرت پیش بینی “قوي “ دارد.

)Q2( و ضریب قدرت پیش بینی )R2( جدول 3. مقادیر ضریب تعیین

)PP( عملکرد محصول)IP( عملکرد نوآوری)SP( عملکرد فروش)D( توسعه کسب وکار

R20/2180/5400/2220/408

Q20/1950/2020/1900/343

پس از برازش بخش اندازه گیری و ساختاری مدل پژوهش حاضر، به منظور کنترل برازش کلی مدل 
از معیاری با عنوان1GOF اس��تفاده ش��د؛ که س��ه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 به عنوان مقادیر ضعیف، 

متوسط و قوی برای آن معرفی شده است.
جدول 4: نتایج برازش مدل کلی متغیرهای تحقیق

CommunalityR2CommunalityR2GOFعالمت اختصاریمتغیرهای مکنون

EA0/8050/000توانایی کارآفرینی

TI0/8360/000زیرساخت فناوری

OC0/8390/0000/8000/3470/527فرهنگ و جوسازمانی

PP0/7940/218عملکرد محصول

IP0/7840/540عملکرد نوآوری

SP0/7660/222عملکرد فروش

D0/7750/408توسعه کسب وکار

با توجه به اینکه معیار GOF مقدار 0/527 به دست آمده است، برازش کلی مدل در حد “ قوی “ 
تائید می ش��ود. پس از بررس��ی برازش مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب 
مدل ها، فرضیه های پژوهش، بررس��ی و آزمون ش��د. در ادامه، نتایج ضرایب معناداری برای هر یک از 
1 . Goodness of Fit
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فرضیه ها، ضرایب استاندار شده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیه ها و نتایج حاصل از بررسی فرضیه 
در سطح اطمینان 95 درصد در جدول 5 ارائه  شده است.

جدول 5: آزمون فرضیه های پژوهش

عالمت روابط علی بین متغیرهای پژوهشفرضیه
اختصاری

ضریب 
مسیر 

)β(

ضریب 
معناداری

)T-Value(
نتیجه آزمون

H1توانایی کارآفرینی --- عملکرد محصولEA---PP0/1492/142تائید

H2توانایی کارآفرینی --- فرآیند نوآوریEA---IP0/2844/807تائید

H3توانایی کارآفرینی --- عملکرد فروشEA---SP-0/0310/471رد

H4زیرساخت فناوری --- عملکرد محصولTI---PP0/1992/631تائید

H5زیرساخت فناوری --- فرآیند نوآوریTI---IP0/3425/440تائید

H6زیرساخت فناوری --- عملکرد فروشTI---SP0/3223/712تائید

H7فرهنگ و جوسازمانی --- عملکرد محصولOC---PP0/2292/820تائید

H8فرهنگ و جوسازمانی --- فرآیند نوآوریOC---IP0/2814/627تائید

H9فرهنگ و جوسازمانی --- عملکرد فروشOC---SP0/2393/007تائید

H10عملکرد محصول --- توسعه کسب وکارPP---D0/1942/621تائید

H11عملکرد نوآوری --- توسعه کسب وکارIP---D0/4485/370تائید

H12عملکرد فروش --- توسعه کسب وکارSP---D0/1492/671تائید

نتیجه گیری و پیشنهادها
پژوه��ش حاضر با هدف ش��ناخت نق��ش تأثیرگذار نوآوری در فناوری و عملکرد ش��رکت بر توس��عه 
کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط اجرا ش��د که در ادامه، نتایج به تفسیر بیان ش��ده است. بر اساس 
 ،β= 0/284( نتایج حاصل از تحقیق، توانایی کارآفرینی به ترتیب بیش��ترین تأثیر را بر فرایند نوآوری
T-Value =4/807( و عملک��رد محص��ول )T-Value =2/142 ،β= 0/149( دارد. ازای��ن رو توانایی 
کارآفرینی می تواند در ارائه محصوالت جدید با فناوری باال، توانایی به دست آوردن فرصت بازار، تحقیق 
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و توس��عه و رهبری فناوری، اثرگذار باش��د که با دس��تیابی به این توانایی، زمان آغاز ایده تا راه اندازی 
آن، می تواند کاهش پیدا کند. هزینه تولید پایین میآید و نس��بت س��ود محصوالت به دلیل استفاده از 
فناوری افزایش یافته و بدین ترتیب چرخه ی عمر محصوالت نیز، بهبود می یابد و همچنین ش��رکت ها 
با اس��تفاده از ساختار پاداش رس��می برای انگیزه کارکنان و ارتقا توانایی کارآفرینی در آنان، می توانند 
عملکرد نوآوری را ارتقاء بخشند، یعنی فرآیند جدید نوآوری به عنوان نتیجه ابتکارات فناوری پیاده سازی 
شده و از این طریق محصوالت جدید ارائه گردد. از طرفی با تحقیق و توسعه و رهبری فناوری از سوی 
کارآفرین��ان، ویژگی های فنی محصول بهبودیافته و محصوالت جدید با فناوری باال افزایش می یابد که 
همین امر می تواند در به دس��ت آوردن فرصت های بازار و فعالیت های تجاری اثرگذار باش��د؛ اما تأثیر 
توانایی کارآفرینی بر عملکرد فروش )T-Value =0/471 ،β= -0/031( تائید نش��ده اس��ت. ازاین رو 
پیشنهاد می گردد تا برنامه های توجیهی و آموزشی مناسب برای کارکنان، جهت نهادینه کردن گرایش 
به کارآفرینی در بین کارکنان سازمان و همچنین برنامه های تشویقی و تنبیهی مناسب برای کارکنان، 
جهت سو دادن آن ها به سمت کارآفرینی گرایی و همچنین اعمال تفاوت در پاداش و مزایای مادی و 
معنوی سازمانی بین کسانی که با تفکر و خالقانه کار می کنند نسبت به کسانی که شیوه های متداول 

را در انجام کارها پیش می گیرند، اجرا گردد.
زیرس��اخت فناوری ابتدا با تأثیرگذاری بر فرایند نوآوری )T-Value =5/440 ،β= 0/342( باعث 
سهولت در خلق نوآوری می گردد که با ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا باعث افزایش عملکرد فروش 
 = 2/631 ،β=0/199( می گ��ردد و متعاقب آن بر عملکرد محصول )T-Value =3/712 ،β= 0/322(
T-Value( در طوالنی مدت تأثیرگذار است. بر این اساس استفاده از اینترنت پرسرعت برای بازاریابی، 

استفاده از نرم افزارهای کاربردی برای معرفی محصوالت به مشتریان و در نظر گرفتن بودجه های مالی 
برای تبلیغات هدفمند می تواند در نفوذ به بازارهای جدید، افزایش متوس��ط فروش و به دس��ت آوردن 
سهم بازار، اثرگذار باشد. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های کوچک و متوسط با راه اندازی کسب وکار 
خود در قالب کسب وکار الکترونیک و ایجاد زیرساخت های امنیتی و سهولت به کارگیری برای کاربران، 
عملکرد فروش را تسریع نمایند. با راه اندازی کسب وکار الکترونیک و آگاهی از محصوالت دیگر شرکت ها 
و دریافت بازخورد از مش��تریان، سطح نوآوری نیز افزایش خواهد یافت و شرکت ها می توانند در کسب 

مزیت رقابتی پیشگام گردند.
 = 4/627 ،β= 0/281( تأثیرگ��ذاری مثبت فرهنگ و جوس��ازمانی به ترتیب 1. بر فرایند ن��وآوری
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T-Value( نشان می دهد وجود ساختار پاداش مالی و فرصت های شغلی همراه با حمایت های مدیریت 

از نوآوری های فناوری موجب می شود محصوالت جدید افزایش یافته و ویژگی های فنی محصوالت نیز 
ارتقا یابد. از س��وی دیگر اس��تفاده از نظرات و بازخوردهای مش��تریان در نوآوری های ش��رکت موجب 
می شود تا کیفیت محصوالت بهبود یافته و فناوری نوین با سیستم شرکت و نظرات مشتریان تطبیق 
یابد. 2. بر عملکرد فروش )T-Value =3/007 ،β= 0/239( نشان می دهد که حمایت از نوآوری ها از 
سوی مدیران مافوق، وجود پاداش مالی برای نیروی انسانی، استفاده از بازخورد مشتریان و وجود نیروی 
ماهر و آموزش تخصصی به کارکنان می تواند در نفوذ به بازارهای جدید، س��هم بازار و افزایش فروش 
محصوالت، اثرگذار باش��د و 3. بر عملکرد محصول )T-Value =2/820 ،β= 0/229( نش��ان می دهد 
که وجود نیروی انس��انی ماهر و توانمندس��ازی کارکنان از سوی شرکت های تولیدی موجب گردید تا 
هزینه های تولید و زمان راه اندازی ایده ها کاهش یابد. ازاین رو پیشنهاد می گردد با ایجاد همسویی میان 
اهداف ش��خصی افراد و اهداف ش��رکت، زمینه براي ایجاد کارآفرینی سازمانی فراهم گردد که این امر 
از طریق توانمندس��ازی کارکنان امکان پذیر خواهد بود و همچنین پیشنهاد می گردد تصمیم گیری ها 
به صورت جمعی بوده و مدیریت مشارکتی حاکم باشد و با راه اندازی سیستم های ارتباطی درون سازمانی 
ب��ر پایه فناوری اطالعات، برق��راری ارتباط با مدیران و همچنین بین کارکنان تس��ریع گردد تا جوی 

دوستانه بر پایه هم فکری در سازمان توسعه  یابد.
بر اس�اس نتایج تحقیق به ترتیب عملکرد نوآوری )T-Value = 5/370 ،β= 0/448(، عملکرد 

 )T-Value = 2/671 ،β= 0/149( و عملک��رد ف��روش )T-Value =2/621 ،β= 0/194( محص��ول
بیشترین تأثیرگذاری را بر توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط داشته اند. پیاده سازی فرآیند جدید 
تولید با فناوری نوین، تطابق فناوری با سیستم شرکت های تولیدی و بهبود ویژگی های فنی محصول 
می تواند در افزایش درآمد ش��رکت های تولیدی، افزایش سهم تولید و صادرات با فناوری باال و افزایش 
ارزش افزوده بخش صنعت، اثرگذار باش��د و همچنین به دس��ت آوردن س��هم بازار به دلیل محصوالت 
جدید، نفوذ به بازارهای جدید و افزایش فروش محصوالت با فناوری باال می تواند موجب افزایش درآمد 
و صادرات، افزایش س��هم تولید و همین طور افزایش ارزش افزوده در شرکت های تولیدی بخش صنعت 
گردد. جهت بهبود کس��ب وکارهای کوچک پیشنهاد می گردد کارگاه های آموزش خالقیت در سازمان 
و اعم��ال فعالیت های��ی که اهمیت این دوره ها را برای کارکنان ش��فاف نماید برگزار گردد و همچنین 
پیش��نهاد می گردد تا کارگروه هایی جهت انجام پژوهش های کاربردی در زمینه بهبود روند نوآوری در 
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سازمان تعیین شوند تا به طور مستمر به تحقیق در زمینه نوآوری های موجود و میزان عملکرد فروش 
بپردازند تا بتوانند از این طریق همیشه یک گام جلوتر از رقبای خود در صنعت باشند.

با توجه به اینکه هر پژوهشی با محدودیت هایی روبه رو می شود، این تحقیق نیز از این اصل مستثنا 
نبوده اس��ت از محدودیت های این تحقیق می توان به عدم تفکیک نوع کس��ب وکارها اش��اره نمود که 
توصیه می گردد در تحقیقات آتی هر گروه از کسب وکارها به طور مجزا تأثیر عوامل نوآوری در فناوری و 
عملکرد شرکت بر توسعه کسب وکار آن ها را بررسی نمایند و همچنین پیشنهاد می گردد تا در تحقیقات 
آتی انواع گس��ترده تری از عوامل نوآوری همچون نوآوری فرآیند، نوآوری سازمانی، نوآوری باز، نوآوری 
برون س��پاری شده موردمطالعه قرار گیرد. از دیگر محدودیت های این تحقیق می توان به عدم توجه به 
فرهنگ جامعه و شرایط اقتصادی و سیاستهای دولت جهت توسعه کسب وکارها اشاره نمود لذا پیشنهاد 

می گردد تا در تحقیقات آتی، مهم ترین این عوامل از نظر خبرگان صنایع مختلف شناسایی گردد.
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