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چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی بر توسعه محصول
جدید میباشد .این پژوهش از نظر پارادایم ،فرااثبات گرا میباشد که با رویکرد کمی صورت پذیرفته است.
همچنین استراتژی تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه
مدیران شرکتهای تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی میباشد؛ که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم
نمونه اسپیاساس سمپل پاور ،حجم نمونه ای معادل  66نفر تخمین زده شده و جهت اطمینان بیشتر
 69نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است .در این
پژوهش از دو روش کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه ای متشکل از  21سؤال) به منظور گردآوری دادهها
استفاده شده است ،که جهت بررسی پایایی پرسشنامه از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت
بررسی روایی ،از روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی متغیرها و مقایسه آن با پایایی ترکیبی)،
روایی واگرا (روش فورنل و الرکر) و روایی محتوی (ضریب نسبی روایی محتوا) استفاده شده است.
همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه و تحلیل دادهها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم
افزار اسمارت پیالاس استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داده است که فرهنگ حمایت از نوآوری
تأثیر مثبت و معناداری بر دوسوتوانی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید دارد .همچنین نتایج
حاکی از آن بوده است که دوسوتوانی سازمانی شامل قابلیت اکتشاف و بهرهبرداری تأثیر مثبت و معناداری
بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد.
کلمات کلیدی
توسعه محصول جدید ،نوآوری ،دوسوتوانی
-1گروه کارآفرینی سازمانی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)m_masum2003@yahoo.com
-2گروه کارآفرینی ،دانشکده کارآفرینی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانnegar_n200772@yahoo.com .
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مقدمه
در سالهای اخیر با رقابتیتر شدن تدریجی بازارها ،شرکتها به دنبال افزایش توان رقابتی خود بوده
و به منظور دستیابی به این مهم فعالیتهای گوناگونی انجام میدهند .در چنین فضایی ،شرکتها اغلب
سعی میکنند تا از طریق توسعه محصوالت جدید توان رقابتی خود را تقویت نمایند (ووسچک و هاس،1
 .)55 ،2016معرفی محصوالت جدید برای مدیران به چالشی رو به رشد در مواجهه با رقابت شدید و
ترجیحات همیشه در حال تغییر مصرفکنندگان تبدیل شده است (کومتو 2و همکاران.)296 ،2015 ،
تغییرات سریع محیطی اهمیت توسعه محصول جدید را برای شرکتها افزایش داده است .این اهمیت
موجب شده است تا پژوهشگران به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه محصول جدید باشند .یکی از
مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه محصول جدید فرهنگ حمایت از نوآوری (فرهنگی برای پذیرش ایدهها
و فرایندهای جدید) در سازمان میباشد (لی 3و همکاران .)2017،250 ،شرکتها با فرهنگ نوآور بر تنوع
سازمانی تاکید دارند .این شرکت ها کارکنان را به سمت اقدامات خالق و پرورش دیدگاههای گوناگونی
که در نهایت به ارائه نقشههای کالنتر ادراکی ذهنی و رسیدن به ایدههای بکر منجر میشود ،تشویق می
کنند(حقیقی و همکاران.)205 ،1396 ،
نوآوری و فرهنگ حمایت از آن در سازمان عامل مهمی است که میتواند راه را برای گسترش بازارها
و بهرهمندی از فرصتهای جدید و به دست آوردن سود بیشتر هموار نماید (چن 4و همکاران،2015 ،
 .)647اما با وجود باور رایج در خصوص تأثیر فرهنگ حمایت از نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید،
برخی تحقیقات نتایج متناقضی را گزارش کردهاند بطوریکه در برخی از مطالعات این تأثیرگذاری تأیید
نشده (ترزیووسکی )894 ،2010 ،5و در برخی دیگر این تأثیرگذاری بسیار اندک (اوالواریتا و فریدمن،6
 )627 ،2008و در برخی دیگر زیاد (الئو و نگو )688 ،2004 ،7گزارش شده است.
یک دلیل برای توضیح این نتایج متناقض میتواند عدم توجه به نوع نوسازی (بنیادی در مقابل
افزایشی) در مکانیسمهای اجرایی باشد که از طریق فرهنگ حمایت از نوآوری عملکرد توسعه محصول
جدید را تحت تأثیر قرار میدهد .توجه به ریسکهای ناشی از نوآوری بنیادی در مقابل نوآوری افزایشی
موجب شده است تا توجه محققان به دستیابی همزمان به اکتشاف و بهرهبرداری ،از طریق دوسوتوانی
سازمانی جلب شود (لی و همکاران.)251 ،2017 ،
در ادبیات سازمانی ،ایجاد تعادل میان فعالیتهای متضاد و توانایی استفاده از مزایای دو رفتار متضاد،
دوسوتوانی سازمانی نام گرفته است (سخدری و همکاران .)631 ،1394 ،اندیشمندان بر روی این مطلب
اتفاق نظر دارند که دستیابی به دوسوتوانی سازمانی منوط به اکتشاف و بهرهبرداری بهطور همزمان می
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باشد؛ بطوریکه هر دو برای موفقیت بلند مدت سازمان بسیار مهم هستند (کائو 8و همکاران783 ،2009 ،؛
الریرو مارتینز 9و همکاران .)322 ،2014 ،بهرهبرداری مربوط به کارایی ،افزایش بهرهوری ،کنترل،
اطمینان و کاهش ناسازگاریها در سازمان است .در حالیکه اکتشاف مربوط به جستجو ،کشف ،استقالل،
نوآوری و پذیرش تنوع میباشد (والن و جانسون.)59 ،2017 ،10
ایجاد تعادل میان بهرهبرداری از فرصتهای جدید و کشف آنها ،تفاوتهای زیادی را در عملکرد
شرکتها بوجود میآورد .بویژه در مورد استراتژی که پیامدهای مهمی برای شرکت در بر دارد .از یک
طرف انطباقپذیری با تقاضاهای محیطی حاضر ممکن است ساختاری را سرعت بخشد که ظرفیت شرکت
را برای انطباقپذیری با تغییرات محیطی در آینده کاهش دهد .از طرف دیگر تجربهکردن جایگزینهای
جدید ،سرعت ارتقاء و اصالح توانمندیهای موجود را کند میکند (هی و وونگ.)482 ،2004 ،11
از سوی دیگر امروزه صنعت ورزش ،به عنوان ابزاری برای توسعه در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و غیره مطرح است(رضایی و صالحی پور .)1397 ،تولید کاالهای ورزشی ،اکنون یکی از حوزههای
مهم صنعتی با شاخههای گوناگون را تشکیل میدهد و دامنة آن هر روز گستردهتر میشود (خدادادی و
همکاران.)21 ،1397 ،
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که ورزش و فعالیت بدنی از طرق مختلفی میتوانند بر اقتصاد
جوامع تأثیرگذار باشند و سهم بسزایی در شکوفایی ،رشد و توسعة اقتصاد کشورها داشته باشند(کیو 12و
همکاران2013 ،؛ هانگ2011 ،13؛ جالئی و همکاران .)1397 ،امروزه ،فراگیرشدن ورزش به عنوان ابزاری
برای توسعه در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره مطرح است .لزوم تبیین عوامل مؤثر
در رشد و توسعة این ابزار(ورزش) میتواند در نیل به اهداف و سیاستهای راهبردی کشور مؤثر واقع
گردد(جالئی و همکاران.)72 ،1397 ،
امروزه ،تجارتی و حرفه ای شدن صنعت ورزش که دارای تأثیرات اقتصادی و اجتماعی در سطح بین
المللی است ،منجر به توسعة بخش ورزشی به عنوان یک صنعت سودآور کامالً رقابتی شده است .صنعت
ورزش یکی از مهمترین پایگاههای اساسی توسعة اقتصادی و پیشرفت اجتماعی میباشد و نقش مهیج و
مهمی را در اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی داشته است .درحقیقت ،صنعت ورزش ،ظهور اقتصاد
مدرن انسانی درقالب یک اقتصاد جدید صنعتی است .این صنعت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای
توسعهیافته را به خود اختصاص داده است .بطوریکه سهم تولید ناخالص داخلی حاصل از صنعت ورزش
برخی کشورهای پیشرفته با بیش از دو درصد موجب ارتقای جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر شده
است (عسکریان و همکاران.)99 ،1396 ،
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همانگونه که اشاره شد جنبههای اقتصادی ورزشی در جهان بسیار گسترش یافته است و میتواند
بیش از این نیز توسعه یابد .این موضوع در حدی است که تنها در کشوری چون ایاالت متحده ،ساالنه
حدود  250میلیارد دالر درآمد خالص نصیب صاحبان این صنعت میشود و این موضوع سبب گشته تا
صنعت ورزش به عنوان ششمین صنعت سودآور شناخته شود (محمدکاظمی و همکاران.)112 ،1396 ،
بدین ترتیب ،صنعت ورزش به مجموعهای از فعالیتهای مرتبط با تولید و بازاریابی کاالها و خدمات
ورزشی اطالق میشود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند (ویسی و همکاران.)18 ،1395 ،
یکی از جنبههای اقتصادی ورزش که میتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید گردد ،تولید
تجهیزات ورزشی میباشد .شرکتهای فعال در این صنعت میتوانند با تولید محصوالت خود و عرضه
آنها به بازارهای مختلف منجر به سودآوری گردند(نوروزی و معصوم.)1397 ،
یکی از جنبههای ضرورت پرداختن به مقوله توسعه محصوالت جدید ورزشی باز میگردد به پدیده
ای تحت عنوان تمایل مصرفکنندگان محصوالت ورزشی به خرید کاالهای دست دوم خارجی بجای
خرید محصوالت تازه تولید شده ساخت داخل .بطوریکه طبق تحقیقات انجام شده از دیدگاه بسیاری از
مصرفکنندگان ،مواردی چون تطابق بیشتر کاالهای ورزشی خارجی با استانداردهای ورزشی ،کیفیت و
دوام بیشتر کاالهای ورزشی خارجی و  ...باعث تمایل مصرفکنندگان داخلی به کاالی دست دوم خارجی
هستند(منصوری و همکاران.)78 ،1396 ،
همچنین محیط پویای صنایع در نتیجه جهانی شد باعث کاهش گردش عمر کاال شدهاند .درنتیجه
شرکتهای تولیدکننده محصوالت ورزشی نیز با بازاری مواجه اند که حرکت آن بسیار سریع است .لذا
برای موفقیت در این محیط تولیدکنندگان باید در طراحی و تولید محصوالت سریع باشند و این کار را
با هزینه پایین و کیفیت باال انجام دهند .محصوالت جدید یکی از ضروریات شرکتهای تولیدکننده
محصوالت ورزشی امروز هستند ،در حقیقت محصوالت جدید پاسخی به بزرگترین مشکالت
تولیدکنندگان محصوالت ورزشی میباشند ،که امروزه ضرورت داشتن یک فرایند بهینه توسعه محصول
جدید را به خوبی احساس کردهاند و برای داشتن چنین فرایند موضعی تالشهای زیادی را صورت داده
و هزینههای هنگفتی را متقبل شدهاند (محمد کاظمی و همکاران.)19 ،1394 ،
توجه به آنچه در باال در خصوص اهمیت توسعه محصول جدید ،نوآوری و دوسوتوانی سازمانی برای
بقا در بازارهای رقابتی بدان اشاره شد و نیز فقدان پژوهشهای کافی در پیوند میان متغیرهای مذکور و
همچنین اهمیت تولید لوازم و تجهیزات ورزشی و ارائه خدمات ورزشی در رونق اقتصادی ورزش و بهبود
توسعه ورزش ،این ضرورت را ایجاد نمود تا در این تحقیق به بررسی تأثیر توسعه فرهنگ حمایت از
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نوآوری و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکتهای تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی پرداخته و به
دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی باشیم که فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی چه تأثیری
بر عملکرد توسعه محصول جدید خواهند داشت؟
مبانی نظری
در ادامه به مرور مفاهیم کلیدی تحقیق خواهیم پرداخت .در این راستا متغیرهای توسعه محصول
جدید ،نوآوری و دوسوتوانی مورد بررسی قرار گرفته است.
توسعه محصول جدید
توسعه محصول جدید یک فعالیت استراتژیک است که توسط آن شرکتها میتوانند تالشهای
نوآورانهای نمایند (لی و هانگ )1128 ،2012 ،14و موفقیت در آن برای شرکتهایی که به دنبال ایجاد و
حفظ مزیت رقابتی در بازارهای رقابتی هستند حیاتی میباشد (مو و همکاران .)191 ،2017 ،چرا که این
امر میتواند منجر به تنوع بخشی به ریسکها ،به اشتراکگذاری عدم اطمینان ،کاهش هزینههای نوآوری،
سرعت بخشیدن به فرایند نوآوری و رشد درآمد گردد (یان و آزادگان.)25 ،2016 ،15
توسعة محصول جدید نه تنها ابزاری مهم برای انطباق سازمانها با محیط به سرعت درحال تغییر از
نظر رقابتی و فناوری است ،بلکه منبعی حیاتی و مهم برای کسب مزیت رقابتی و سودآوری شرکتها
است (کنعانی.)335 ،1394 ،
فرایند توسعة محصول جدید متشکل از شش مرحله شامل طرحریزی (برنامهریزی) ،توسعة مفهوم،
طراحی سطح سامانه ،طراحی تفصیلی ،آزمون و عیبیابی ،افزایش میزان تولید بوده (سجادی و همکاران،
 )516 ،1394که به وسیله آن شرکت میتواند محصوالتی جدید باکیفیتی باال تولید کرده ،هزینة فرایند
توسعة محصول جدید را کاهش داده و محصوالتی جدید با قدرت رقابتی باال در بازار تولید نماید (کنعانی
و میگونپوری.)489 ،1393 ،
دوسوتوانی
کلمه دوسوتوانی از دو واژه التین دو سو (دو سمت) 16و چیرگی و مهارت (چابکی) 17تشکیل شده
است (منطقی و همکاران .)20 ،1394 ،این اصطالح اولین بار توسط رابرت دانکن ( )1976مطرح شد
و مفهوم اصلی آن ،توانایی فردی برای بهکارگیری هر دو دست بهطور یکسان است .این مفهوم به توانایی
سازمان برای توجه به دو هدف ناسازگار سازمانی بهطور برابر اشاره میکند که در شرایط عدم اطمینان
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بهطور معمول اثری مثبت بر عملکرد داشته و به عملکرد پایدار ،بقا و موفقیت طوالنی مدت منجر می
شود (مرادی و همکاران.)1248 ،1394 ،
دوسوتوانی به عنوان قابلیتی برای دنبال کردن بهرهبرداری و اکتشاف بهطور همزمان تعریف شده
(استرس 18و همکاران )43 ،2016 ،و شرکتهای دوسوتوان قادرند ضمن بهرهبرداری مؤثر از شایستگی
فعلی ،با انعطافپذیری زیادی فرصتهای آینده را کشف کنند (والن و جانسون .)2017،60 ،در حالی که
بهرهبرداری شامل استفاده از دانش موجود برای کاهش تنوع ،افزایش بهرهوری و بهبود سازگاری در
محیطهای فعلی میباشد ،فعالیتهای اکتشافی به دنبال توسعه دانش جدید و ایجاد قابلیتهای الزم
برای بقا و رفاه بلند مدت شرکت است (ویدر و ماتزلر.)109 ،2015 ،19
نوآوری
نوآوری یک عنصر حیاتی برای رشد درازمدت سازمانها (بالوندی و زردشتیان )1398 ،و فعالیتی
کلیدی است که نه تنها بقای یک شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه باعث تغییرات اجتماعی و
اقتصادی وسیعی میگردد .نوآوری از اهمیت بسیار زیادی در سازمانهای امروزی برای رقابت و ماندن در
چرخه تحوالت برخوردار بوده (عیدی و همکاران )1398 ،و توانایی نوآور بودن برای حفظ مزیت رقابتی
ضروری میباشد (سانتوس 20و همکاران .)528 ،2014 ،دست یافتن به نوآوری اتفاقی نیست بلکه الزم
است که سازمان نوآوری را به عنوان بخشی از راهبردش پیگیری نماید (زاویالسک 21و همکاران.)2014 ،
شومپیتر ( )1934نوآوری را در دو دسته بنیادی و افزایشی طبقه بندی میکند .نوآوریهای بنیادی
آنهایی هستند که از فرایند تخریب خالق نشات گرفته و به معنای حرکت به سمت چیزی کامالً جدید
است که میتواند از طریق ارائه یک محصول و یا یک فرایند کامالً جدید تحقق یابد .در مقابل تغییرات
افزایشی مربوط به فرآیند بهبود مستمر است که با هدف تثبیت تغییرات بنیادی و به منظور تقویت
موقعیت رقابتی شرکت صورت میگیرد .به عبارت دیگر میتوان گفت تغییرات بنیادی به فعالیتهای
اکتشافی شرکت در جهت شناسایی دانش و بازارهای جدید مرتبط است ،در حالی که تغییرات افزایشی
مربوط به بهرهبرداری از دانش و بازارهای موجود میباشد (سانتوس و همکاران.)528 ،2014 ،
چارچوب نظری تحقیق
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در این پژوهش تالش شده است تا تأثیر فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی بر توسعه
محصول جدید مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا در این بخش به بررسی ارتباط میان متغیرهای
تحقیق و تدوین فرضیات تحقیق پرداخته شده و سپس مدل مفهومی تحقیق ارائه گردیده است.
فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی(قابلیت اکتشاف و بهرهبرداری)
شرکتهای با فرهنگ حمایت از نوآوری اغلب در استراتژیهای خود بهطور همزمان بر روی اکتشاف
و بهرهبرداری تمرکز میکنند .چرا که فرهنگ حمایت از نوآوری کمک میکند تا شرکتها برای سازگاری
محیطی ،انعطافپذیری استراتژیک به دست آورند .این فرهنگ باعث میشود تا شرکتها تنها به یکی از
این دو رویکرد متکی نبوده و به صورت همزمان از هر دو رویکرد بهره میگیرند (موم
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و همکاران،

 .)814 ،2009بنابراین ،بهطور خالصه میتوان گفت که رفتار سازمانی مربوط به اکتشاف و بهرهبرداری
در صورت ادغام با فرهنگ طرفدار نوآوری میتواند به یک روال سازمانی تبدیل شود (لی و همکاران،
 .)2017همچنین وجود فرهنگ گشودگی و احترام به ایدههای دیگران در سازمان کارکنان را تشویق
میکند تا بهطور همزمان به دنبال فعالیتهای اکتشافی و فعالیتهای بهرهبرداری باشند (تومکه،2003 ،23
.)73
شرکتهای با فرهنگ حمایت از نوآوری تمایل زیادی به تنوع سازمانی دارند (وانگ و رفیق،2014 ،24
 .)60این شرکتها کارکنان را به اقدامات نوآورانه تشویق کرده و دیدگاههای متنوعی پرورش میدهند
که موجب میشود نقشههای ذهنی شناختی گستردهتری ایجاد شده و ایدههای خالق تولید شود (لی و
همکاران.)252 ،2017 ،
نتایج مطالعات پیشین نشان داده است که شرکتهای با فرهنگ حمایت از نوآوری عالقهمند به
اکتشاف (شامل عبور از دانش موجود ،آزمایشهای برنامهریزی شده و فرآیندهای تغییرات هماهنگ)
میباشند .آنها همچنین معتقدند که این گونه شرکتها گرایشاتی نیز به بهرهبرداری (شامل پاالیش
دانش موجود) دارند (رایسچ و بیرکینشاو .)377 ،2008 ،25بر اساس آنچه در باال بدان اشاره شد فرضیات
زیر قابل ارائه میباشند:


فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت بهرهبرداری دارد.



فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت اکتشاف دارد.

دوسوتوانی سازمانی و توسعه محصول جدید
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شرکتهایی که تنها بر روی اکتشاف متمرکز هستند ،متحمل هزینههای قابل توجه تحقیق و توسعه
میشوند و خطرات ناشی از شکستهای احتمالی را تحمل میکنند .این مسئله این ضرورت را ایجاد می
کند که همزمان با اکتشاف بر روی بهرهبرداری نیز تمرکز نمایند (الباتکین 26و همکاران.)2006 ،
مطالعات پیشین بهطور کلی اهمیت پیگیری متوازن و همزمان بهرهبرداری و اکتشاف را به منظور
بهبود عملکرد شرکت تأیید مینمایند .این مطالعات نشان میدهند شرکتهایی که یکی از دو رویکرد
اکتشاف یا بهرهبرداری را اتخاذ مینمایند ،در مقایسه با شرکتهایی که یک سطح متعادل از هر دو رویکرد
را دنبال میکنند عملکرد بهتری در زمینه توسعه محصول جدید خواهند داشت .همچنین در توسعه
محصوالت جدید ،به نظر میرسد که شرکتها دارای فرصتهایی برای بهرهبرداری از دانش فعلی خود و
اکتشاف ایدهها و روشهای جدید بوده و شرکتهایی که تمایل به استفاده از هر دو روش را دارند ،شانس
بیشتری برای رسیدن به عملکرد برتر دارند .همچنین با توجه به قدرت همافزایی بهرهبرداری و اکتشاف،
انتظار میرود هنگامی که سطح بهرهبرداری و اکتشاف بهطور همزمان افزایش مییابد ،عملکرد توسعه
محصول جدید نیز بهبود یابد (لی و همکاران .)254 ،2017 ،بر اساس آنچه در باال بدان اشاره شد فرضیات
زیر قابل ارائه میباشند:


قابلیت بهرهبرداری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد.



قابلیت اکتشاف تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد.

فرهنگ حمایت از نوآوری و توسعه محصول جدید
موفقیت توسعه محصول جدید منوط به وجود عناصر و فرآیندهای زمینهای میباشد که ایدهها ،دانش
و اطالعات پراکنده را یکپارچه نماید (گمسر و لیندرز .)28 ،2011 ،27در این وضعیت ،شرکتهای با
فرهنگ حمایت از نوآوری تمایل بیشتری برای بکارگیری و اجرای ایدهها و فرایندهای جدید خواهند
داشت .این شرکتها کارکنان را تشویق مینمایند تا ارزش ایدههای جدید را شناخته و آنها را بپذیرند.
همچنین تسهیم اطالعات و استفاده از آن در میان کارکنان سازمان را تسهیل مینمایند (لی و همکاران،
.)254 ،2017
بهطور کلی میتوان گفت که ،سازمانهای با فرهنگ حمایت از نوآوری متمایل به فراهم آوردن
زمینههای سازمانی مطلوب هستند تا بتوانند عملکرد توسعه محصول جدید را بهبود بخشند .این سازمانها
تمایل بیشتری به بازار محوری و مشتریمحوری و نیز افزایش تواناییهای خود جهت بهبود نیازهای
مشتریان داشته و با تأکید بیشتر بر روی تحقیقوتوسعه میتوانند عملکرد محصوالت جدید را بهبود
بخشند .در مجموع میتوان گفت که شرکتهای با فرهنگ حمایت از نوآوری پتانسیل بیشتری برای
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رسیدن به سطوح باالتری از عملکرد توسعه محصول جدید خواهند داشت (لی و همکاران.)254 ،2017 ،
بر اساس آنچه در باال بدان اشاره شد فرضیه زیر قابل ارائه میباشند:


فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد.

حال در این قسمت روابط بین متغیرهای پژوهش که پیشتر تشریح گردیدند ،در قالب مدلی شماتیک
در شکل ( )1ارائه میگردد .در این مدل فرهنگ حمایت از نوآوری به عنوان متغیر مستقل ،دوسوتوانی
سازمانی (شامل قابلیت بهرهبرداری و قابلیت اکتشاف) به عنوان متغیر میانجی و عملکرد توسعه محصول
نیز به عنوان متغیر وابسته ایفای نقش مینمایند.
دوسوتوانی سازمانی
عملکرد توسعه

قابلیت بهره برداری

فرهنگ حمایت
از نوآوری

محصول جدید
قابلیت اکتشاف

شکل  : 1مدل مفهومی تحقیق_ برگرفته از مدل لی و همکاران ()2017

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر پارادایم ،فرااثباتگرا می باشد که با رویکرد کمی صورت پذیرفته است .همچنین
استراتژی تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد؛ که در نیمه اول سال  1396و در استان
تهران صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران شرکتهای تولید کننده تجهیزات
ورزشی در  36گروه اتومبیل رانی ،اسبسواری ،اسکواش ،اسکی ،اسکیت ،بانجی ،بدمینتون ،بدنسازی و
پرورش اندام ،بسکتبال ،بوکس ،بولینگ ،بیلیارد و بولس ،پینت بال ،تنیس ،تیراندازی ،چوگان ،دوچرخه
سواری ،ژیمناستیک ،سوارکاری ،شطرنج ،شمشیربازی ،شنا ،فوتبال ،قایقرانی ،کبدی ،کشتی ،کوه نوردی
و صعود ،گلف ،والیبال ،ورزش همگانی ،وزنهبرداری ،هاکی ،هنرهای رزمی ،هندبال ،کفش مسابقه و لوازم
ایمنی ورزشی هستند .در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از نرمافزار تعیین حجم نمونه SPSS
 sample powerبرآورد شده است .در روش مذکور شاخص هایی چون خطای نوع اول ،نوع دوم ،بازه
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اطمینان ،توان آزمون ،اندازه اثر و  ...بر حجم نمونه تاثیرگذارند .در این راستا دو سناریو مختلف برای
سطوح خطای  0.01و  0.05توسط نرم افزار بدست آمده است .که برای خطای  0.01حجم نمونه  94و
برای خطای  0.05حجم نمونه  66نفر میباشد؛ که با توجه به محدودیتهای موجود در دسترسی به
اعضای جامعه ،سطح اطمیان  %95انتخاب میگردد .بنابراین با خطای نوع اول  %5و خطای نوع دوم
 ،%20دقت نتایج در سطح اطمینان  %95و توان آزمون ،%80محقق توانسته است بر مبنای اندازه اثری
متوسط معادل  0.15حجم نمونه  66نفر را تخمین میزند .بطوریکه میتوان ادعا نمود این نمونه قدرت
پیشبینی و تعمیمپذیری نتایج را تضمین مینماید.
بر این اساس که جهت اطمینان از دستیابی به این تعداد پرسشنامه 75 ،نفر از اعضای جامعه مورد
مطالعه قرار گرفته و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده اقدام به توزیع پرسشنامه گردید و از
این میان  73پرسشنامه برگشت داده شد ،که پس از حذف پرسشنامههای ناقص تعداد  69پرسشنامه
جهت تجزیه و تحلیل انتخاب گردید .در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از دو روش کتابخانهای
و میدانی (پرسشنامه محققساخته متشکل از  21سؤال با طیف پنجگانه لیکرت) استفاده شده است .الزم
به توضیح است که در این پژوهش به منظور ساخت پرسشنامه از روش نردبان انتزاع استفاده شده است.
بدین صورت که ابتدا برای هر یک از متغیرها تعاریف متعددی از ادبیات استخراج شده و همچنین ابعاد
هر متغیر مشخص شده اند .سپس بر اساس تعاریف موجود ،برای هر بُعد اقدام به طراحی سوال گردیده
است .در این پرسشنامه سواالت  1تا  6مربوط به متغیر فرهنگ حمایت از نوآوری ،سواالت  7تا 11
مربوط به متغیر قابلیت بهرهبرداری ،سواالت  12تا  15مربوط به متغیر قابلیت اکتشاف و سواالت  16تا
 21مربوط به متغیر عملکرد توسعه محصول جدید میباشد .در این پژوهش به منظور اطمینان از پایایی
ابزار اندازه گیری تحقیق از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است .به منظور تعیین
روایی نیز از روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی متغیرها و مقایسه آن با پایایی ترکیبی) ،روایی
واگرا (روش فورنل و الرکر) و روایی محتوی (ضریب نسبی روایی محتوا) استفاده شده که تمامی
شاخصهای مذکور مؤید پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق بوده است .همچنین جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از تکنیک مدل معادالت ساختاری و نرم افزار اسمارت پیالاس 2بهره گرفته شده است.
یافته ها
در این بخش از تحقیق ،ابتدا برازش مدلهای اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفته در آن به بررسی
آزمون همگن بودن دادهها و تفسیر روایی و پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق و نیز آزمون کیفیت مدل اندازه
گیری پرداخته شده است .در ادامه به بررسی برازش مدل ساختاری پرداخته شده ،که بدین منظور از
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معیارهای  R Squaresیا  ،R2معیار  ،Q2آزمون معنیداری فرضیات و آزمون ( βشدت و جهت) استفاده

گردیده است .در پایان نیز برازش کلی مدل (معیار  )GOFمورد بررسی قرار گرفته است.
برازش مدل های اندازه گیری
 .1آزمون همگن بودن داده ها
این آزمون همان فرایند تحلیل عاملی تاییدی است که بوسیله آن می توان تشخیص داد چه سواالتی
باید در مدل پژوهش باقی بماند و چه سواالتی از آن حذف شود .ضرایب بارهای عاملی سؤاالت پرسشنامه
تحقیق از قرار زیر میباشد.
جدول  : 1ضرایب بارهای عاملی سؤاالت

سؤاالت
بار عاملی
سؤاالت
بار عاملی
سؤاالت
بار عاملی

1
0/646
8
0/547
15
0/854

2
0/815
9
0/759
16
0/827

3
0/712
10
0/742
17
0/723

4
0/681
11
0/794
18
0/852

5
0/540
12
0/738
19
0/638

6
0/571
13
0/821
20
0/632

7
0/683
14
0/777
21
0/545

با توجه به اینکه مقدار مناسب ضرایب بارهای عاملی ،برابر و یا بیشتر از مقدار ( 0/4هالند،1999 ،28
 )201است و مطابق یافتههای جدول ( ) 1مقادیر بدست آمده برای تمامی سؤاالت بیشتر از  0/4است،
میتوان گفت پایایی مناسب میباشد.
 .2پایایی
در این تحقیق جهت بررسی پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است که
در ادامه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها گزارش میگردد.
جدول  : 2ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

نام متغیر
فرهنگ حمایت از نوآوری
قابلیت بهرهبرداری
قابلیت اکتشاف
عملکرد توسعه محصول جدید

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی
0/752
0/748
0/816
0/811

0/825
0/834
0/875
0/865
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با توجه به اینکه مقدار مناسب آلفای کرونباخ ( 0/7کرونباخ )301 ،1951 ،29و مقدار مناسب پایایی
ترکیبی نیز ( 0/7نانلی )1978 ،30است مطابق یافتههای جدول ( )2مقدار بدست آمده برای تمامی
متغیرها ،بیشتر از  0/7میباشد لذا میتوان پایایی را مناسب دانست.
 .3روایی سازه
در این تحقیق جهت بررسی روایی سازه از روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی متغیرها و
مقایسه آن با پایایی ترکیبی) ،روایی واگرا (روش فورنل و الرکر) و روایی محتوی (ضریب نسبی روایی
محتوا) استفاده شده که نتایج آن

گزارش میگردد.

الف) روایی همگرا(آزمون میانگین واریانس استخراجی)
جدول  : 3میانگین واریانس استخراجی متغیرها

نام متغیر

AVE

فرهنگ حمایت از نوآوری

0/445

قابلیت بهرهبرداری
قابلیت اکتشاف
عملکرد توسعه محصول جدید

0/504
0/638
0/523

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای میانگین واریانس استخراجی  0/4 ،است (مگنر 31و همکاران،1996 ،
 )45و مطابق یافتههای جدول ( )3مقدار بدست آمده برای تمامی متغیر بیش از  0/4است ،میتوان گفت
روایی همگرا مناسب میباشد.
الف) روایی همگرا(آزمون مقایسه  AVEو )CR
جدول : 4مقایسه  AVEو CR

نام متغیر

ضریب پایایی ترکیبی

0/825
فرهنگ حمایت از نوآوری
0/834
قابلیت بهرهبرداری
0/875
قابلیت اکتشاف
عملکرد توسعه محصول جدید 0/865

میانگین واریانس استخراجی
>
>
>
>

0/445
0/504
0/638
0/523

مطابق با نظر هیر( ،)2006رینگل ( )2012و هنسلر ( )2009باید پایایی ترکیبی( )CRهر متغیر از
میانگین واریانس استخراجی( )AVEآن بیشتر باشد؛ که یافتههای جدول ( )4نشان میدهد که پایایی
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ترکیبی( )CRتمامی متغیرها از میانگین واریانس استخراجی( )AVEآنها بیشتر است .بر این اساس می
توان روایی همگرای پرسشنامه تحقیق را مناسب ارزیابی نمود.
ب) روایی واگرا (روش فورنل و الرکر)
جدول ( )5به بررسی روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش فورنل و الرکر میپردازد.
جدول  : 5ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده

قابلیت
بهرهبرداری

قابلیت
اکتشاف

سازهها

فرهنگ
حمایت از
نوآوری

فرهنگ حمایت از نوآوری

0/667

قابلیت بهرهبرداری

0/571

0/710

قابلیت اکتشاف

0/539

0/598

0/799

عملکرد توسعه محصول
جدید

0/645

0/684

0/686

عملکرد توسعه
محصول جدید

0/723

همانگونه که از جدول ( )5برگرفته از روش فورنل و الرکر )1981( 32مشخص میباشد ،مقدار جذر
 AVEتمامی متغیرهای مکنون پژوهش که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از
مقدار همبستگی میان آنها که در زیر و چپ قطر اصلی هستند بیشتر است .از این رو میتوان اظهار
داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها (متغیرهای مکنون) در مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود
دارند تا با سازههای دیگر .به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
ج) روایی محتوا (ضریب نسبی روایی محتوا)33
برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوا از متخصصان درخواست شد تا هر سؤال را بر اساس طیف سه
قسمتی «ضروری است»« ،مفید است ولی ضرورتی ندارد» و «ضرورتی ندارد» بررسی نماید .سپس
پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه شده و در جدول ( )6ارائه گردیده است.
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جدول  : 6ضریب نسبی روایی محتوا

سؤاالت
CVR
سؤاالت
CVR
سؤاالت
CVR

2
1
9
1
16
1

1
0/692
8
0/846
15
1

3
1
10
0/846
17
0/692

4
0/846
11
1
18
0.846

5
0/692
12
0/692
19
0/692

6
0/846
13
1
20
0/692

7
0/846
14
1
21
0/692

از آنجا که تعداد افراد پانل متخصصان در این پژوهش  13نفر بوده و برای این تعداد متخصص الزم
است مقدار  CVRبرای تمامی گویهها بیشتر از  0.54باشد (الوشه )569 ،1975 ،34و مقادیر بدست آمده
برای تمامی گویهها بیشتر از این مقدار میباشد میتوان گفت که روایی محتوا مناسب است.
 .4آزمون کیفیت مدل اندازه گیری
از آنجا که  PLSبه دلیل نوع تخمین خود نمیتواند شاخصهای برازشی از نوع کواریانس محورها
را داشته باشد؛ از شاخصهای کیفیت مدل بیرونی استفاده کرده و بر این اساس مدل بیرونی پژوهش بر
مبنای قدرت و دقت اندازه گیری خود مورد کیفیتسنجی قرار میگیرد .برای این منظور از شاخص روایی
متقاطع شاخص اشتراکی( )CVcomاستفاده میشود؛ که نتایج آن در جدول ( )7قابل مشاهده می
باشد.
جدول  : 7روایی متقاطع شاخص اشتراکی

نام متغیر

CVcom

فرهنگ حمایت از نوآوری
قابلیت بهرهبرداری
قابلیت اکتشاف
عملکرد توسعه محصول جدید

0/443
0/499
0/626
0/507

همانگونه که در جدول ( )7قابل مشاهده است ،کلیه مقادیر  CVcomبسیار باالتر از ( 0.35قوی)
هستند و بر این اساس میتوان ادعا نمود که مدل بیرونی یا اندازهگیری از کیفیت بسیار قوی برخوردار
است.
برازش مدل های ساختاری
در این تحقیق به منظور بررسی برازش مدلهای ساختاری از معیارهای  R Squaresیا  ،R2معیار
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 ،Q2آزمون معنیداری فرضیات و آزمون ( βشدت و جهت) استفاده گردیده است.
 .1معیار  R2و Q2

 R2معیاری است که برای متصلکردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت
ساختاری به کار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد .مقدار
 R2فقط برای سازههای وابسته مدل تحقیق محاسبه میشود و در مورد سازههای برونزا ،این مقدار صفر
است .هر چه مقدار  R2مربوط به سازههای درونزای یک مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل
است .چین )1998(35سه مقدار  0.33 ،0.19و  0.67را به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی  R2معرفی میکند.
معیار  Q2نیز قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .مدلهایی که دارای برازش بخش ساختاری
قابل قبول باشند ،باید قابلیت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته باشند.
بدین معنی که اگر در یک مدل ،روابط بین سازه ها به درستی تعریف شده باشند ،قادر خواهند بود تا
تأثیر کافی بر شاخصهای یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهها به درستی تأیید شوند .هنسلر 36و
همکاران ( )2009در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در سازههای درون زا سه مقدار  0.15 ،0.02و
 0.35را تعیین نمودهاند که به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی یک سازه در قبال
شاخصهای آن سازه دارد .جدول ( )8مقادیر معیار  R2و  Q2را برای هر یک از متغیرهای درونزای مدل
نشان میدهد.
جدول  : 8معیار  R2و  Q2هر یک از متغیرهای درونزای مدل

نام متغیر

R2

Q2

نتیجه

قابلیت بهرهبرداری
قابلیت اکتشاف
عملکرد توسعه محصول جدید

0/326
0/291
0/633

0/152
0/162
0/340

متوسط
متوسط
قوی

با توجه به مقادیر بدست آمده برای  R2و  Q2برای متغیرهای درونزا و با توجه به مقادیر مالک،
برازش مدل ساختاری به صورت متوسط تأیید میشود.
 .2آزمون معنیداری فرضیات و آزمون ( βشدت و جهت)
در جدول ( )9رابطه بین متغیرهای تحقیق بر اساس فرضیات تحقیق ارائه شده و بر اساس آن به
تأیید یا رد فرضیات اقدام شده است.
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جدول  : 9نتیجه فرضیههای تحقیق

فرضیات
فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت
بهرهبرداری دارد.
فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت
اکتشاف دارد.
قابلیت بهرهبرداری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
توسعه محصول جدید دارد.
قابلیت اکتشاف تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه
محصول جدید دارد.
فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر
عملکرد توسعه محصول جدید دارد.

ضرایب
معناداری

ضرایب
مسیر

نتیجه

8/398

0/571

تأیید

7/763

0/539

تأیید

3/272

0/318

تأیید

3/432

0/347

تأیید

2/927

0/276

تأیید

بررسی برازش بخش کلی
توسط این معیار محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی
پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید ،که طبق فرمول زیر قابل محاسبه است.

بر این اساس داریم:
GOF =√0.527 ×0.416 =0.468
با توجه به سه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOF
معرفی شده است (وتزلس 37و همکاران )188 ،2009،و حصول مقدار  0.468برازش قوی مدل کلی
تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
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امروزه ورزش به بخش جداییناپذیری از زندگی انسانها تبدیل شده است .بطوریکه نقش چشمگیر
ورزش در توسعه همه جانبه کشورها موجب شده تا سازمانهایی جهت بهرهگیری از مزایای ناشی از آن
شکل بگیرند .تولید تجهیزات ورزشی یکی از ابعاد اقتصادی ورزش است که بوسیله آن میتوان ارزش
افزوده ایجاد نمود .وجود چنین فرصتی در بازار کشور ما موجب شده است تا شرکتهای متعددی به این
حوزه وارد شوند؛ که این ورود موجب شکلگیری فضای رقابتی در کشور ما شده است .از سوی دیگر رشد
قابل توجه واردات محصوالت خارجی موجب شده است تا شرایط رقابت برای فعالین این صنعت بیش از
پیش دشوار گردد .در چنین شرایط به منظور حفظ توان رقابتی بسیار ضرورت دارد تا شرکتهای فعال
در این حوزه با ارائه محصوالت متنوع و جدید ورزشی ،نیاز کشور را به شکل مطلوبی پاسخ دهند .بدین
منظور الزم است تا ابتدا عواملی که میتوانند بر روی عملکرد شرکت در زمینه توسعه محصول جدید
مؤثر باشند ،شناسایی شده و با تقویت این عوامل در مسیر ارائه محصوالت جدید و نوآورانه گام برداشته
شود .در این راستا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توسعه فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی
سازمانی بر عملکرد شرکتهای تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی طراحی و اجرا گردید.
در این بخش به تحلیل و بررسی دقیقتر نتایج تحقیق و بیان چرایی هر یکی از نتایج پرداخته و نتایج
حاصل با مطالعات پیشین مقایسه میشود.
فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی
در سطح اطمینان  99درصد بر اساس نتایج جدول ( )9با توجه به اینکه مقدار آماره  tبرای فرضیه
تأثیرگذار بودن فرهنگ حمایت از نوآوری بر قابلیت بهرهبرداری برابر  8/398بوده و این عدد برای فرضیه
تأثیرگذار بودن فرهنگ حمایت از نوآوری بر قابلیت اکتشاف برابر  7/763میباشد و این اعداد بزرگتر از
 2/575هستند میتوان گفت که فرضیات تأثیرگذار بودن فرهنگ حمایت از نوآوری بر دوسوتوانی سازمانی
(قابلیت بهرهبرداری و قابلیت اکتشاف) تأیید میشود .همچنین با توجه به حصول مقادیر مثبت 0/571
و  0/539به عنوان ضرایب استاندارد شده مسیر میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ حمایت از نوآوری
تأثیری مثبت و قوی بر قابلیت بهرهبرداری و قابلیت اکتشاف خواهد داشت .بدین معنا که هر چه فرهنگ
حمایت از نوآوری در یک سازمان بیشتر باشد ،دوسوتوانی سازمانی نیز افزایش مییابد .بر این اساس می
توان گفت که سازمانهایی که حمایت از نوآوری را به عنوان فرهنگ غالب خود مد نظر دارند میتوانند با
تمرکز همزمان بر روی اکتشاف و بهرهبرداری در زمینههای مختلف ،منجر به افزایش سطح دوسوتوانی
سازمانی گردند .در چنین شرایطی سازمان از طریق بهرهمندی از قابلیتهای موجود ،سودآوری امروز و
از طریق تمرکز بر ایدههای جدید ،سودآوری فردای خود را تضمین میکند .توانمندی شرکتهای با
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فرهنگ حمایت از نوآوری در اکتشاف از آن جهت است که آنان کارکنان خود را تشویق و ترغیب و حتی
ملزم به اقدامات نوآورانه و ارائه ایدههای خالق مینمایند .آنها همچنین از طریق نگاه نوآورانه به
استانداردهای موجود آنها را متناسب با الزامات بازار به کار برده و از این طریق در بهرهبرداری از فرصتها،
منابع و فعالیتهای موجود توانمند میشوند .نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از مطالعات
موم و همکاران ( ،)2009لی و همکاران ( ،)2017تومکه( ،)2003کاتیال و آهوجا ( )2002و رایش و
بیرکینشاو( )2008همسو میباشند.
دوسوتوانی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید
در سطح اطمینان  %99بر اساس نتایج جدول ( )9با توجه به اینکه مقدار آماره  tبرای فرضیه تأثیرگذار
بودن قابلیت بهرهبرداری بر عملکرد توسعه محصول جدید برابر  3/272بوده و این عدد برای فرضیه
تأثیرگذار بودن قابلیت اکتشاف بر عملکرد توسعه محصول جدید برابر  3/433میباشد و این اعداد بزرگتر
از  2/575هستند میتوان گفت که فرضیات تأثیرگذار بودن دوسوتوانی سازمانی (قابلیت بهرهبرداری و
قابلیت اکتشاف) بر عملکرد توسعه محصول جدید تأیید میشوند .همچنین با توجه به حصول مقادیر
مثبت  0/318و  0/347به عنوان ضرایب استاندارد شده مسیر میتوان نتیجه گرفت که قابلیت بهرهبرداری
و قابلیت اکتشاف تأثیری مثبت و متوسط بر عملکرد توسعه محصول جدید خواهد داشت .بدین معنا که
هر چه دوسوتوانی سازمانی بیشتر باشد ،شرکت میتواند عملکرد مناسبتری در زمینه توسعه محصول
جدید داشته باشد .نتایج این بخش از تحقیق را اینگونه میتوان تحلیل نمود که چون شرکتها دارای
فرصتهایی برای بهرهبرداری از دانش ،ایدهها ،امکانات و فرصتهای فعلی خود و اکتشاف ایدهها و
روشهای جدید هستند میتوانند از طریق قدرت همافزایی بهرهبرداری و اکتشاف ،سطح بهرهبرداری و
اکتشاف را بهطور همزمان افزایش داده و از این طریق عملکرد توسعه محصول جدید را بهبود دهند .نتایج
این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات الباتکین و همکاران ( ،)2006لی و همکاران ( )2017و لی و
هانگ( )2012همراستا میباشد.
فرهنگ حمایت از نوآوری و عملکرد توسعه محصول جدید
در سطح اطمینان  %99بر اساس نتایج جدول ( )9با توجه به اینکه مقدار آماره  tبرابر  2/927بوده و
بزرگتر از  2/575است میتوان گفت که فرضیه تأثیرگذار بودن فرهنگ حمایت از نوآوری بر عملکرد
توسعه محصول جدید تأیید میشود .همچنین با توجه به حصول مقدار مثبت  0/276به عنوان ضریب
استاندارد شده مسیر میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبتی بر عملکرد توسعه
محصول جدید خواهد داشت .بدین معنا که هر چه فرهنگ حمایت از نوآوری در سازمان بیشتر باشد،
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شرکت میتواند عملکرد مناسبتری در زمینه توسعه محصول جدید داشته باشد .بر این اساس میتوان
عنوان داشت که شرکتهایی که فرهنگ حمایت از نوآوری را در مجموعه خود نهادینه سازی نمودهاند با
بکارگیری و اجرای ایدهها و فرایندهای جدید و ترغیب کارمندان به ارائه ایدههای خالقانه میتوانند منجر
به خلق و ارائه محصوالت جدید به بازار گردند .چنین سازمانهایی عموماً عالقهمند هستند تا با فراهم
آوردن زمینههای سازمانی مطلوب عملکرد توسعه محصول جدید را بهبود بخشند .در این زمینه
بازارمحوری ،مشتریمحوری تمایل به تحقیقوتوسعه و  ...میتوانند عملکرد محصوالت جدید را بهبود
بخشند .مطالعات ووسچک و هاس(  )2016و لی و همکاران ( )2017نتایج بدست آمده از این بخش از
تحقیق را مورد تأیید قرار میدهند.
حال بر اساس نتایج حاصل از تحقیق و بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیات ،پیشنهاداتی در
راستای بهبود عملکرد توسعه محصول جدید با استفاده از توسعه فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی
سازمانی ارائه میگردد.
تاثیر فرهنگ حمایت از نوآوری بر دوسوتوانی سازمانی


پیشنهاد میگردد تا مدیران این شرکتها در راستای توسعه فرهنگ حمایت از نوآوری کارکنان

را تشویق نمایند تا در انجام فعالیتهایشان نوآوری را سرلوحه کار خود قرار دهند .بدین منظور میتوان
با برقراری سیستمهای پاداش بر مبنای عملکرد نوآورانه ،سیستم های ارتقاء بر مبنای عملکرد نوآورانه و
 ...کارکنان را به ارائه ایدههای جدید ترغیب نمایند.


از آنجا که نوآوری و نوآور بودن عالوه بر بخش ذاتی دارای بخش اکتسابی نیز میباشد ،پیشنهاد

میگردد تا در راستای توسعه فرهنگ حما یت از نوآوری ،مدیران این شرکتها با برگزاری کارگاههای
آموزشی در زمینه تکنیکهای خالقیت ،نوآوری و ایدهپردازی ،مهارتهای کارکنان و مدیران را در این
زمینه تقویت نمایند.
تاثیر قابلیت اکتشاف بر عملکرد توسعه محصول جدید


پیشنهاد می گردد تا در راستای توسعه قابلیت اکتشاف در سازمان ،با برگزاری طرحهای

انگیزشی ،مشتریانی که طرحهای نوآورانه و خالق جهت توسعه محصوالت جدید ارائه نمایند مورد تشویق
قرار گیرند.
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پیشنهاد میگردد تا در راستای توسعه قابلیت اکتشاف در سازمان ،با تشکیل تیمهای

تحقیقوتوسعه متشکل از کارشناسان خالق و ایدهپرداز و مهندسین طراح ،بهطور مداوم محصوالت
جدیدی جهت ارائه به بازار طراحی و تولید شود.

تاثیر قابلیت بهرهبرداری بر عملکرد توسعه محصول جدید


پیشنهاد میگردد تا در راستای توسعه قابلیت بهرهبرداری در سازمان ،محصوالت موجود به

طور مستمر به لحاظ کارکردی و کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفته و نقایص احتمالی پس از شناسایی به
سرعت رفع شوند.


پیشنهاد میگردد تا در راستای تقویت قابلیت بهرهبرداری در سازمان ،با برقراری سیستم صدای

مشتری ،مشکالت و نقایص محصوالت ارائه شده به بازار به سرعت شناسایی شده و در راستای رفع آنها
اقدام گردد.


پیشنهاد میگردد تا با تشکیل تیمهای کاری جهت بررسی وضعیت بازار ،نیازهای مشتریان،

وضعیت رقبا و  ...اطالعاتی جامع و بروز فراهم گردد تا طراحی محصوالت جدید متناسب با شرایط بازار
صورت گیرد.
تاثیر فرهنگ حمایت از نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید


پیشنهاد میگردد جهت افزایش انگیزش کارکنان برای ایدهپردازی ،تا با تشکیل تیم ارزیابی

ایده ،کلیه ایدههای ارائه شده توسط کارکنان در زمینه تولید محصوالت جدید ،روشهای جدید تولید،
مشتریان و بازارهای جدید و  ...به سرعت ارزیابی شده و در صورت امکانپذیری سریعاً اجرایی شود.
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