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چکیده

نوآوری ،بهعنوان یک مؤلفۀ کلیدی و راهبردی برای رقابتیبودن ملتها ،یکی از عوامل اصلی زیربنایی رقابتپذیری بینالمللی کشورها

و بهرهوری آنها ،محور رشد خروجی و بهرهوری ،محرک کلیدی رشد بهرهوری نیروی کار و منبع اصلی شکوفایی اجتماعی ،بهعنوان عاملی

کلیدی در پویاییهای صنعت ،هم ازلحاظ ترکیب ،هم سازماندهی و جزئی حیاتی برای تقویت بهرهوری و عاملی تعیینکننده برای موفقیت
اقتصادی معرفی شده است .در این میان ،نوآوری محصول ،بهمنزلۀ جنبهای مهم از نوآوری ،بسیار توجه صاحبنظران را جلب کرده است.

در پژوهش حاضر سعی شده است تا از منظری نو ،راهکارهای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز ،بهعنوان یک بنگاه تولیدی،

کل جامعۀ آماری پژوهش ،یعنی همۀ مدیران و کارکنان ستادی
بررسی شود .روش پژوهش حاضر ،توصیفی ـ پیمایشی بوده است .پژوهشگرِّ ،

شرکت ملی شیمی کشاورز ،به حجم  53نفر را مورد مطالعه قرار داده است .البته  48پرسشنامه از میان پرسشنامههای توزیعشده به محقق

برگشت داده شده است .ابزار گردآوری دادهها ،یک پرسشنامۀ محققساخته است که پژوهشگر ،با اخذ مشورت استادان راهنما و مشاور ،روایی
آن را احراز کرده است و با محاسبۀ آلفای کرونباخ و حصول مقدار مطلوب(معادل  ،)0/821از پایایی آن نیز اطمینان حاصل کرده است .تحلیل

آماری یافتهها به کمک نرمافزار آماری  ،SPSSنشان داد ،فعالیتهای مدیریت کیفیت ،توانایی یادگیری سازمانی ،بهکارگیری ابزارهای فناوری

اطالعات و نوآوری فرایند ،همبستگی مثبت و معنیداری با نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز دارد .بنابراین ،بهبود هریک از آنها
میتواند بهمنزلۀ راهکاری برای ارتقای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز تلقی شود.

کلیدواژهها :نوآوری ،نوآوری محصول ،نوآوری فرایند ،شرکت ملی شیمی کشاورز.
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 .1مقدمه

توسعۀ دانش و فناوري ،جهانيشدن و رويكردهاي

دفتر امور مالي و اداري مؤسسۀ اسميتسونين ،نوآوری را

و محيطهاي كسب و كار بهطور روزافزون در حال پويايي،

جعبه(چارچوب) ،بهمنظور خلقكردن راهحلها و پيادهسازي

رقابتي در حال افزايش ،بر عملكرد بنگاهها اثر ميگذارند

پيچيدگي و غيرقابل پيشبيني هستند .بهدليل همين تغييرات
است كه بسياري از شركتها در جستوجوي راههاي جديدي

براي هدايت كسب و كار خود بهسمت خلق ارزش بيشتر
هستند .تغيير ،لزوم ًا زيانبار نيست ،بلكه ميتواند فرصتهايي

را ايجاد كند كه بنگاهها بايد براي بهرهبرداري در جستوجوي

آن باشند .آنچه اهميت دارد ،ميزان نوآوري است كه يك
بنگاه در مقايسه با رقبايش به آن دست مييابد .البته دستيابي

اینگونه تعریف میکند :نوآوري بهمعني خارجشدن از درون

خلق فرصتها و حيطههايي براي تغيير
آنها لست .نوآوريِ ،
و يادگيري است(چن 6و همکاران.)117 :2015 ،

بخش پژوهش و توسعۀ شركت رينولدز ،نوآوري را

دگرگونسازي افكار بهسوي ايدهها و كاربرد اين ايدهها
براي تحقق هدفها و بنابراين ،بهبود كسب و كار جاري يا

خلقكردن كسب و كاري جديد برمیشمارد(لی.)113 :2011 ،7
اساس ًا نوآوري از ديدگاه مديريتي ،فرايندي است كه از

ايده ،شروع و به انتشار تجاري محصول يا خدمت جديد

به نوآوريهاي مؤثر ،كا ِر پيچيده و دشواری است .توانايي
بنگاههاي كوچك و متوسط در برآوردهساختن نياز مشتريان،
عمدت ًا به ظرفيت آنها برای نوآوري و ارائۀ محصوالت جديد

مطالعۀ نوآوري در بنگاههاي كوچك و متوسط كمك ميكند.

كليدي در كسب مزيت رقابتي پايدار و يكي از چالشهاي

نوع تغيير بنيادي يا تغيير تدريجي را شامل شود .در نوآوري

با قيمتهاي قابل رقابت بستگي دارد .نوآوري ،يك محرك
بنگاههاي كوچك و متوسط محسوب میشود(اورگان 1و

همکاران.)162 :2006 ،

خاتمه مييابد .شناخت فراين ِد نوآوري به تمركز بر روي
فرايند نوآوري در بنگاههاي كوچك و متوسط ،ميتواند هر 2

تدريجي ،تغييرات مستمر كوچكي حاصل ميشوند كه در
سازمانها بهشكل بهبود مستمر قابل مشاهده هستند .برخي

نوآوري ،عمليكردن انديشههاي نو و بديع ،از خالقيت

از بنگاههاي كوچك و متوسط ميپندارند كه منافع تجمعي

به عمل و نتيجه است .اكثر نوآوريها از جستوجوي آگاهانه

كه از تغييرات بنيادي حاصل ميشود و بهطور کلی ،بنگاهها

ناشي ميشود .درواقع ،نوآوري تبديل خالقيت و ايدههاي نو
Journal of Economic Business Research, Vol. 6, No. 11, Summer 2015

به مشتريانمان را با هم تركيب ميكند(».یوهانسن.)122 :2013 ،5

و هدفمند بهدنبال فرصتهاي جديد حاصل ميشوند و اين
فرايند ،با تحليل اين فرصتها آغاز ميشود(کوراتکو 2و هوجتس،3

.)142 :2001

ناشي از تغييرات تدريجي در طي زمان ،بيشتر از منافعي است
تمایل دارند بهجای آن به نوآوری تدریجی روی آورند(نیجسن

8

و همکاران.)115 :2005 ،

تعاریف متفاوتی از نوآوری ارائه شده است که برخی از

 .2پیشینۀ پژوهش

مركز يادگيري گروهي شركت فورد ،نوآوري را استفاده از

«تحلیل ریسک توسعۀ محصول جدید 9با استفاده از شبکههای

آنها عبارتاند از:

طبيعي خلقكردن راههاي جديد و بهتر لذتبردن
تواناييهاي
ِ
از زندگي و كاركردن با يكديگر میداند(بیکر.)412 :2014 ،4

سامانۀ بهداشت واشو ،اینطور بیان میکند که «نوآوري

يك فرهنگ ،يك نگرش است كه مراقبت ،كيفيت و خدمت

رمضانیان و همکاران ،در مقالۀ پژوهشی خود با عنوان

بیز ،»10به موارد زیر اشاره کردهاند:

متغیربودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار ،فرایند

ارائۀ محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده

است .رشد سریع تکنولوژی ،افزایش ریسکپذیری و مخاطره

8. Nijssen, E. J.

5. Johansson, Bert

1. O’Regan, N.

)9. New Product Development(NDP

6. Chen, Yubo

2. Kuratko, D. F.
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7. Lee, Jongkuk

3. Hodgetts, R. M.
4. Baker, Thomas
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در بازارهای جهانی و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان،

تبديل تکنولوژي جديد به موفقيت تجاري ،نيازمند داراييهاي

ساخته است .با این حال ،فرایند توسعۀ محصول جدید ،همواره

گريهاي بزرگتر ،در پاسخ به محيطهاي متغير و در توسعۀ

تیمهای توسعۀ محصول جدید را با فشارهای روزافزونی مواجه
با حد باالیی از عدم اطمینان و پیچیدگی همراه است .برای

موفقیت در انجام پروژۀ توسعۀ محصول جدید ،ریسکهای
موجود در این فرایند ،باید شناسایی و بررسی شوند .از

طرفی ،شبکههای بیز بهعنوان یک روش قوی در مدلسازی

تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان در حوزههای مختلف،

توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .شبکههای بیز برای
بسیاری از مسائل ،همراه با عدم قطعیت و استدالل احتمالی

یک سیستم پشتیبانی تصمیم فراهم میآورند.

مکمل ،ازجمله خالقيت و نوآوري هستند .شرکتهايي با ابداع

تواناييهاي جديدي که به آنها اجازۀ رسيدن به عملکرد بهتر
را ميدهد ،موفقتر خواهند بود .هدف از اين پژوهش ،بررسي

ميزان تأثير مديريت دانش بر نوآوري در شرکتهاي فناور

مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه اروميه است .پژوهش

حاضر ،از نظر هدف ،کاربردي و از نظر ماهيت ،از نوع توصيفي

و همبستگي است .يافتههاي پژوهش نشاندهندۀ وجود رابطۀ
معنادار بين مديريت دانش و نوآوري(محصول ،فرايند ،تدريجي

و بنيادي) است .بنابراين ،توجه بيشتر شرکتها به مديريت

در این مقاله ،ابتدا فاکتورهای ریسک موجود در توسعۀ

دانش ،باعث افزايش نوآوري در آنها خواهد شد( .یوسفی و

شده و سپس با استفاده از شبکههای بیز ،روابط بین آنها

جهانگیر یدالهی فارسی و زهرا کالتهایی ،در مقالۀ

محصول جدید ،در یک شرکت تولید لوازم الکتریکی شناسایی
مدلسازیشده تا ریسک موجود در این فرایند ارزیابی شود.

برای تعیین احتماالت اولیه و شرطی گرهها از نظر کارشناسان

و خبرگان این حوزه استفاده شده است .ریسکهای موجود در
این فرایند ،به سه دستۀ باال ،متوسط و پایین دستهبندی شده
است و در نرمافزار  AgenaRiskمورد بررسی قرار گرفته

فیضی سلیمانی.)1:1391 ،

پژوهشی خود ،تحت عنوان «جایگاه تجاریسازی در مدیریت
نوآوری و معرفی عمدۀ مدلهای تجاریسازی درحوزۀ صنایع
پیشرفته» آوردهاند:

رقابتيبودن و سرعت باالي توليد و بهرهبرداري از

دانش در دنياي امروز ،چگونگي تبديل آن را به جريان بازدۀ
اقتصادي براي محققان ،صاحبان و سرمايهگذاران دانش به

چالش اصلي مديريتي بدل ساخته است .به عبارتي ،بايد

مختلف بر روی مدل اعمال شده است(رمضانیان و همکاران،

فرصتها جستوجو کرد .تصميم براي انتخاب شيوۀ مناسب

این ،استنتاج پیشبینی و استنتاج تشخیصی ،با دو سناریوی

.)185 :1391

چاره کار را در فرايند تجاريسازي و شيوۀ بهرهبرداري از
بهرهبرداري از يک فرصت ،نقش بهسزايي در موفقيت يک

یوسفی و فیضی سلیمانی ،در مقالۀ پژوهشی خود ،با

کسب و کار دارد .تجاريسازي دانش و فناوري ،بخش مهمي

مدیران و کارکنان شرکتهای فنآور مستقر در پارک علم و

طي اين فرايند ،با موفقيت وارد بازار نميشود .تجاريسازي

عنوان «بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در میان
فنآوری دانشگاه ارومیه» اذعان داشتهاند:

از فرايند نوآوري است و هيچ فناوري و محصولي بدون

تالشي در راستای کسب سود از نوآوري ،ازطريق تبديل

دانش بهعنوان اساس و مهمترين عامل رقابت مطرح

فناوريهاي جديد به محصوالت ،فرايندها ،و خدمات جديد

عامل برای بقاي شرکتهاي فناور و دانشبنيان شناخته شده

فناوريهاي جديد ،تجاريسازي بر افزايش مقياس از نمونۀ

شده است و در کنار دانش ،نوآوري نيز بهعنوان مهمترين
است .فرايند دانشآفريني ،همان توليد دانش و درنهايت،

تبديل آن به محصوالت و خدمات ازطريق مفهوم نوآوري
است .پژوهش مربوط به نوآوري ،بيان ميکند که شرکتها در

و فروش آنها در محيط بازار بهشمار ميرود .براي بسياري

اوليه به توليد انبوه و دستيابي به منابع بيشتر داللت ميکند.

راهبردهاي تجاريسازي ،شيوههاي متفاوت بهرهبرداري از

فناوريها و پژوهشهای را شامل ميشود که پژوهشگران

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره یازدهم ،تابستان 1394

است .نتایج حاصل از خروجی نرم افزار ،نشان میدهد که
تولید محصول مورد نظر ،ریسک نسبت ًا باالیی دارد .عالوه بر
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و شرکتهاي نوپا براي انتقال دانش از مفهوم به بازار به آن

محصول و نوآوری فرایند را بررسی کرده و آوردهاند:

ارتباط نزديکي با ويژگيهاي سيستم نوآوري که شرکت در آن

نوآوري ،اکنون ،استفادۀ توأم از نوآوري محصول و فرايند الزم

نياز دارند .از طرفي ،تصميم براي تجاريسازي فناوري جديد

عمل ميکند نيز دارد .براي انجام موفقيتآميز تجاريسازي،

انتخاب مدل و راهبرد مناسب امري اجتنابناپذير است .در اين

است .سازوكار اين هماهنگي و انواع هريك از اين نوآوريها،
موضوع اين مقاله است .هدف مقالۀ حاضر ،ارائۀ الگوي

هماهنگي نوآوريهاي محصول و فرايند براي نيل به عملكرد

ضرورت
ضمن تعريف تجاريسازي و بيان اهميت و
مقاله،
ِ
ِ
توجه خاص به اين موضوع بهعنوان زيرساخت اساسي

برتر سازماني است .به اين منظور ،پس از ارائۀ چارچوب نظري

و راهبردهاي عمومي مورد استفاده در تجاريسازي دانش و

در يك جامعۀ آماري ،متشكل از صنايع با فناوري باال آزمون

توليد و مديريت دانش ،به معرفي برخي مدلهاي برجسته
فناوري خواهيم پرداخت(یدالهی فارسی و کالتهایی.)21 :1391 ،

پيشنهادي حاصل از مطالعۀ ادبيات موضوع ،الگوي پيشنهادي
شده است .به اين صورت كه با تعييين الگوي نوآوري محصول

علی مالحسینی و فرید فتحی ،در مقالۀ پژوهشی خود

و فرايند در هر واحد تحليل ،عملكرد واحدهاي هماهنگ با

شرکتهای متوسط و کوچک شهر کرمان» ،ضرورت ،اهداف

و مشاهده شده است كه واحدهاي هماهنگ ،داراي عملكرد

با عنوان «بررسی متغیرهای مؤثر بر الگوی نوآوری در
و نتایج کارخود را به این صورت توصیف کردهاند:

تالش برای عملکرد بهتر ،همواره از سازمانها ،مشتریان،

کارکنان و سهامداران انتظار میرود .عالوه بر این ،مزیت
رقابتی دیروز ،تضمینی برای بقای فردا محسوب نمیشود؛ از

این رو ،در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته درحال تغییر و

تحول هستند ،شرکتها برای بقا ،نیازمن ِد ایجاد تغییراتی در

الگوي پيشنهادي با واحدهاي ناهماهنگ با اين الگو ،مقايسه

بهتري از واحدهاي ناهماهنگ هستند .درنهايت ،يك مدل
رگرسيوني براي عملكرد بهصورت تابعي از هماهنگي ارائهشده

و درنهايت ،نتايج نظري و پيشنهادهايي براي پژوهشهای
آتي بيان شده است(اسکندری و همکاران.)9 :1390 ،

شاکری و همکاران در مقالۀ پژوهشی خود ،با عنوان

«بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآوربودن در فرایند» ،به موارد

رویهها و استراتژیسهای خود هستند .درواقع امروزه نوآوری،

زیر اشاره داشتهاند:

هدف پژوهش حاضر ،بررسی متغیرهای مؤثر بر نوآوری و

درپی افزایش بهرهوري و بهبود وضع اقتصادي خود هستند.

کوچک شهر کرمان است .در این پژوهش ،جنبههای مختلف

به عوامل محرك نوآوري در سازمان ،توانستهاند مزیتهاي

مزیتی رقابتی برای شرکتها و سازمان ها محسوب میشود.
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در ادبيات نوآوري ،موضوع اتخاذ راهبردهاي مختلف

اثر این متغیرها بر خروجی نوآوری در شرکتهای متوسط و

نوآوری و اثر این نوآوی ،با بازار شرکت و فرایند و محصول
بررسی شده است .تجزیه و تحلیل دادهها ،با استفاده از آزمون

میانگین و رگرسیون انجام شد .براساس نتایج پژوهش ،تمام

متغیرها بر حوزههایی از خروجی نوآوری اثبات شد .بهعالوه،

مشخص شد که بیشتر شرکتها ،افزایش کیفیت محصوالت

و سهم بازاری خود را در پرتو جنبههای نوآوری دنبال

میکنند(مالحسینی و فتحی.)56-60 :1390 ،

اسکندری و همکاران در پژوهشی با عنوان «الگوی

هماهنگی راهبردهای نواوری محصول و فرایند براساس
چارچوب ارزشهای رقیب» ،موضوع مالزمت نوآوری

در دنیاي امروز ،بیشتر کشورهاي جهان ،با تكیه بر نوآوري

سازمانها در امتداد این گرایش به نوآوري و در پی توجه

رقابتی بسیاري را براي خود رقم بزنند .در این مقاله ،تأثیر جو
سازمانی در  7بعد همبستگی ،استقالل ،چالش ،منابع ،بازبودن

نسبت به نوآوري ،تشویق و نظارت و مدیریت بر نوآوربودن در
فرایند بررسی میشود.

انتخاب نمونهها بهصورت نمونهگیري تصادفی در شرکت

لیزینگ خودروکار متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو انجام

شد .اعتبار مدلهاي مفهومی هریك از ابعاد جو سازمانی و

تحلیل عاملی
تحلیل مسیر و
نوآوربودن در فرایند ازطریق
ِ
ِ
تأییدي ارزیابی شد .نتایج گویاي تأیید روابط علّی بین
مؤلفهها و عوامل مكنون بهجز در بعد همبستگی است.

بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی (مطالعۀ موردی :شرکت ملی شیمی کشاورز)
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درنهایت ،فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلهاي

و كاربردي دارد .نتايج اين پژوهش ،حكايت از آن دارد كه

و سرپرستی ،چالش ،منابع و باز بودن نسبت به نوآوري بر

در توسعۀ محصول نيستند(و يا حداقل از آن آگاهي ندارند) و
بقيه هم اكثراً از مدلهاي خطي براي توسعۀ محصوالتشان

ساختاري آزمون شد؛ نتایج حاکی از آن است که ابعاد نظارت

نوآوربودن در فرایند در شرکت لیزینگ تأثیرگذار است که
بیشترین تأثیر را نظارت و سرپرستی و بعد ،بازبودن نسبت به

نوآوري تأثیر منفی دارد .این در حالی است که در رتبهبندي
ابعاد تأثیرگذار بر نوآوربودن در فرایند با تكنیك ویكور ،بعد
بازبودن نسبت به نوآوري رتبۀ اول را کسب کرده است(شاکری

و همکاران.)29 :1390 ،

طالعیفر و همکاران در چکیدۀ پژوهش خود ،با عنوان

«بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت فرایند توسعۀ
محصول جدید در بنگاههای کوچک و متوسط (مطالعۀ
موردی :صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)» آوردهاند:

بيش از نيمي از شركتهای تحت مطالعه داراي مدل خاصی

بهره ميگيرند و كمتر به مدلهاي غيرخطي(موازي و

همزمان) توجه ميشود .ضمن اينكه عواملي چون ايجاد

سيستم كنترلي و نظارتي مناسب ،حمايت و پشتيباني مديريت

داشتن تفكر استراتژيك بلندمدت ،پرتكرارترين
ارشد و نیز
ِ
عوامل ذكرشده در شركتهاي تحت مطالعه هستند(طالعیفر

و همکاران.)20 :1390 ،

عمرانیخواه ،مدیر کنترل کیفیت شرکت کلرپارس تبریز

در چکیدۀ پژوهش خود ،با عنوان «تأثیر نظام مدیریت کیفیت
بر توسعۀ نوآوری در سازمان» ،ضمن طرح مسائل زیر،

موضوع موفقيت در ارائه و روانهسازي محصول جديد به

بهاختصار ،یافتههای پژوهش خود را اینگونه بیان کرده است:

شركتها است .موضوع مزبور ،عالوه بر پراهميت بودن،

فرایندی برای استفاده از دانش یا اطالعات مربوط ،برای ایجاد

عوامل مؤثر بر توسعۀ محصول جديد و در حالت خاصتر،

تجدیدنظری است که طراحی شده و به حقیقت درآمده و

بازارهاي هدف ،مقولهاي پراهميت براي مديران و مالكان

پيچيدگي خاصي را نيز در خود دارد؛ بهگونهاي كه تعيين
عوامل مديريتي مؤثر بر فرایند توسعۀ محصول جديد در
مطالعات مختلف ،نتايج متفاوتي را به خود ديده است .يكي

از داليل متفاوتبودن اين نتايج مرتبط به نوع صنايعي است
مشتمل بر تفاوتهايي چون تكنولوژي ،اندازۀ شركت ،ساختار

یا معرفی چیزهای تازه و مفید بهکار برد .نوآوری ،درواقع

عالوه بر سودآوری فراوان ،یک برتری رقابتی بلندمدت را
میسر میسازد .دیدگاه و نگرشی که میتواند هم در پیداکردن
زمینهها و پتانسیلهای نوآوری و هم در توسعۀ آن ،مؤثر واقع

شود .دیدگاه فرآیندی به این مقوله است که این دیدگاه وجه
تمایز ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت ایزو 1از سایر

پژوهش
شركت و  ...باشد .از این رو ،براي بررسي بهتر در
ِ
پيش رو ،صرف ًا باتوجه به مقولۀ اندازۀ شركت ،تمركزمان را بر

و تحلیل میشود .هدف اصلی از این مقاله ،پاسخ به این سؤال

صنايع غذايي و آشاميدني استان فارس) قرار دادهايم و عوامل

اکثرسازمانهای ایرانی ،صرفنظر از میزان موفقیت استقرار

روي شركتهاي كوچك و متوسط(شركتهاي زيرمجموعۀ
مديريتي مؤثر بر فرايند توسعۀ محصول جديد را در اين

شركتها ،باتوجه به نظريات مديران اين شركتها ،بررسي

خواهیم کرد.

پژوهش پيش رو ،پژوهشی كيفي بهشمار ميآيد كه با
ِ
بازنگري گستردۀ ادبيات مرتبط و نیز با اجراي مصاحبات
ساختيافته و گاه ًا زمانبر ،سعي در دستيابي به نتايجي درخور

ویرایشها است .درواقع بهجای نوآوری ،فرایند نوآوری ،تجزیه

است که چگونه میتوان از سیستمهای مدیریت کیفیت(که در
یافته است) ،در راستای تعیین زمینهها و فهم نیاز به نوآوری و

کمک به استقرار و نهادینهسازی آن بهره جست .به این منظور،
ابتدا با مرور مفهوم فرایندی در سیستم مدیریت کیفیت ،مقولۀ

نوآوری از دید فرایندی توضیح داده میشود و در ادامه ،ضمن
نشاندادن جایگاه عناصر اصلی سیستم مدیریت کیفیت در
معادلۀ نوآوری ،نگرش فرایندی به نوآوری و مزایای آن ،به
1. ISO

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره یازدهم ،تابستان 1394

كه پژوهش در آنها انجام شده است .اين تفاوت ممکن است،

اصطالح نوآوری را میتوان در یک مفهوم وسیع بهعنوان

احسان مرشدلو ،دکتر محمدصادق علیپور ،دکتر زهرا عابدی
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تفصیل مورد بحث قرار گرفته است .مدیریت کیفیت فراگیر،

یکی از مهمترین مراحل در فرایند توسعۀ محصول جدید،

همپوشانی مؤلفههای آن ،با نوآوری مطرح میشود .در ادامه،

محصوالت است که در ادبیات پژوهش مربوط به عوامل مؤثر

درخصوص تعامل کیفیت و نوآوری ذکر شده است .درانتها،

دهه مورد تأکید قرار گرفته است .از شناسایی خواستهها

امروزه تکاملیافتهترین سیستم مدیریت کیفیت است که

ضمن تشریح کامل چارچوب فرایند نوآوری ،شواهد جهانی

چک لیست نوآوری و استفاده از تکنیک ترازیابی بهعنوان
یکی از تکنیکهای نوین مدیریت کیفیت در مقولۀ نوآوری

پیشنهاد شده است(عمرانیخواه.)1 :1387 ،

گرایلینژاد و رضوانی در چکیدۀ پژوهش خود ،با عنوان

«ارائۀ الگویی برای گونهشناسی انواع نوآوری سازمان»،
مسائل زیر را مطرح کردهاند:

در موفقیت کارخانجات تولیدی صنعت نساجی ،طی چندین
و نیازهای مشتریان تا ساخت و توزیع و تبلیغ محصوالت
مناسب و همخوان با این نیاز وخواسته را امروزه میتوان طی
فرایندی کارآ و اثربخش در امر توسعۀ محصوالت جدید،

به بهترین نحو اجرایی ساخت و انتظار جذب و وفادارسازی
مشتریان را درپی آن داشت .فرایند توسعۀ محصول جدید،

فرایندی پیچیده بوده و یکی از مهمترین عوامل اجرایی موفق

سازمانها براي ازعهده برآمدن رقابت و تدوام رشد و

آن ،شناخت میزان اهمیت شاخصهای مؤثر و برنامهریزی

نوآوري از مهمترين روشهاي اصلي کسب آن است .حال

این مقاله ،علیرغم کمبود منسجم و چارچوب اساسی برای

حياتشان ،همواره بهدنبال کسب مزيت رقابتي هستند و
سؤال اصلي اين است که مهمترين نوآوريها در يک سازمان

چه چیزهایی ميتواند باشد؟ به همين دليل ،پژوهشگران بر

نوآوري و انواع آن تمرکز بسياري کرده و مدلها و الگوهاي
متعددي را ارائه کردهاند .مرور ادبيات پژوهش ،نشاندهندۀ

درست و صحیح براساس اهمیت این شاخصها است .در
تولید محصول جدید در صنعت نساجی ،پس از تعریف توسعۀ
محصول جدید و جاریسازی آن به تعیین شاخصهای مهم

اصلی و کابردی در توسعۀ محصول جدید پرداخته شده است؛
سپس با استفاده دلفی فازی شاخصهای مهم در این رابطه،

وجود تعدد و گاهي تعارض در اين ديدگاهها است .در اين

تعیین و عوامل کلیدی که منجر به افزایش احتمال موفقیت

جامع براي دستهبندي انواع نوآوري سازماني پيشنهاد ميشود.

تحلیل دادههای پژوهش ،حاکی از این است که مهمترین این

مقاله ،ازطريق تلفيق ديدگاههاي صاحبنظران قبلي ،الگويي
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بهرهگیری از برنامهای منسجم در امر تولید ایده تا ساخت

توسعه محصول جدید میشود ،بیان شدهاند .نتایج حاصل از

روش جمعآوري اطالعات ،استفاده از منابع کتابخانهاي و

عوامل ،تعهد مدیریت ارشد استراتژی اجرای ایدۀ مناسب و

يک تحقيق ترکيبي است .از مقايسه و جمعبندي ديدگاههاي

قیمتگذاری تبلیغات و همچنین ،انتخاب نام تجاری مناسب

اينترنتي و روش پژوهش ،مقايسۀ نتايج پژوهشهای قبلي و

قبلي ،سه بعد اصلي حاصل شد که عبارتاند از .1 :محور

تمرکز (نتايج يا فرايند) .2 ،نوع رويکرد(فعلي يا جديد) ،و

 .3نوع تغيير(بنيادي يا تدريجي) .با استفاده از اين سه بعد،
يک الگو ارائه شد که تمامي انواع نوآوري را در خود جاي

داده و نظریات مختلف پژوهشگران قبلي را در خود يکپارچه
کرده است .مديران سازمانها ميتوانند با استفاده از اين الگو،

نیز تخصص مدیریت ارشد در بخش مدیریت و سیاستهای
در بخش بازاریابی و در بخش فرایند بهرهگیری از تجربیات

نمونههای موفق محصول در دنیا ،در کنار دسترسی به منابع
مالی سرمایۀ الزم است(زرینآبادی.)1389 ،

آراستی و همکاران ،در چکیدۀ مقالۀ پژوهشی خود ،با

عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاههای

اقتصادی :مطالعۀ موردی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

تصميم بگيرند که چه نوع نوآوري را در دستور کار قرار دهند

ایران» ،پژوهش خود و یافتههای آن را اینگونه توصیف

زرینآبادی در چکیدۀ پایاننامۀ خود ،با عنوان«توسعۀ

در اين مقاله ،دربارۀ ظرفيت نوآوري و نحوۀ اندازهگيري

و کار را از کجا آغاز کنند(گرایلینژاد و رضوانی.)21 :1390 ،

محصول جدید در صنعت نساجی» ،بر این باور است که

کردهاند:

آن در بنگاههاي اقتصادي بررسی میشود .ظرفيت نوآوري،

بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی (مطالعۀ موردی :شرکت ملی شیمی کشاورز)

توان بالقوۀ يك بنگاه ،یا كشور در انجام فعاليتهاي نوآورانه

است كه از آنجمله ميتوان به معرفي و عرضۀ محصوالت
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ملت و پيشرفت و ترقي يک جامعه ميشود .هر سازماني تالش
ميکند ،از فرصتهاي ارائهشده ازسوی مديريت دانش ،نظير

و خدمات جديد ،رويهها و فرايندهاي نو و يا ايدههاي جديد

روشهاي کسب ،همانندسازي و تسهيم اطالعات در نوآوري

نوآوري و ديگر مفاهيم مرتبط با آن تبيين شده و معيارها و

موضوع مديريت دانش و نقش آن در نوآوري سازماني پرداخته

در رابطه با سازمان اشاره كرد .در اين مقاله ،مفهوم ظرفيت
مدلهاي ارزيابي ظرفيت نوآوري مورد بررسي قرار گرفته است.

از ميان مدلهاي موجود ،مدل نظري ارائهشده ازسوی مورل و

بولي(پژوهشگران فرانسوي) ،انتخاب و توسعه داده شده است.
بهعالوه ،ابزاري(يك پرسشنامه) براي ارزيابي ظرفيت نوآوري

در سطح بنگاههاي اقتصادي ،برمبناي اين مدل ،طراحي و به

هدف اعتبارسنجي سازهاي ،در ميان  108شركت اتوماسيون
صنعتي ايران توزيع شده و مورد آزمايش قرار گرفته است .نتايج

حاصل از تحليل عاملي اكتشافي ،پايايي و روايي پرسشنامه
را تأييد میکند و بهعالوه ،امكان بهكارگيري آن را در شرايط
كسب و كار ايران نشان ميدهد .دستاورد ديگر پژوهش ،ارائۀ

يك دستهبندي اوليه از عوامل شكلدهندۀ ظرفيت نوآوري

استفاده كند .او در اين مقاله ،ضمن تشريح مفاهيم نوآوري به
و فرايندها و استراتژيهاي مديريت دانش را در زمينۀ نوآوري
بيان کرده است(دهقان نجم.)47 :1388 ،

 .3انواع نوآوری

چهار نوع اصلی نوآوری وجود دارد:

نوآوری محصول ،به محصوالت یا خدمات جدید یا ارتقای

محصوالت یا خدمات میانجامد.

نوآوری فرایند ،به فرایندهای بهبودیافته در سازمان منتج

میشود .این نوآوری بر بهبود بر روی اثربخشی و کارآیی

تأکید میورزد.

نوآوری بازاریابی ،به کارکردهای بازاریابی ،تبلیغ،

است كه در قالب پنج شاخصۀ كلي تقسيم ميشوند« :ايجاد

قیمتگذاری و توزیع و نیز دیگر کارکردهای محصول ،به غیر

«رويهمندبودن فرايندها و ارتباطات درون و برونسازماني»،

نوآوری مدیریت ،روش مدیریت سازمان را بهبود

فضاي كاري مناسب ازطريق رهبري فعاليتهاي نوآوري»،
«مديريت استراتژيك دانش»« ،جمعآوري و توليد ايدههاي

نو» و «مديريت منابع انساني بر محور نوآوري» .اين عوامل
بعدي را تشكيل دهد(آراستی و همکاران.)1 :1388 ،

دهقان نجم ،در مقالۀ پژوهشی خود ،با عنوان «مدیریت

دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی» بر این باور است که
امروزه با پيچيدگي رقابت ،نوآوري به عنوان يكي از مزيتهاي

اصلي براي حيات شركتها محسوب ميشود .ظهور نوآوري

دانش ،نهتنها سازمانها را قادر ميسازد ،نسبت به رقبا مزيت
رقابتي بهدست آورند ،بلکه ابزار سودمندي را براي ارتقاي

عملکرد سازماني ارائه ميكند .درواقع مديران و سياستگذاران
سازماني دريافتهاند كه نوآوري موفق ،نوآوري دانشمدار است».

آميدون «نوآورري دانش را اينگونه تعريف ميکند :ايجاد،

توسعه ،تبديل و کاربرد افکار جديد در قالب کاالها و خدمات

قابل فروش که موجب موفقيت سازمانها ،اعتبار اقتصاد يک

میبخشد(شاهحسینی و کاوسی.)63 :1388 ،

جوزف شومپیتر نیز در پژوهشهای خود دربارۀ نوآوری ،از

چهار نوآوری یاد کرده است که عبارتاند از:

 .1معرفی محصول جدید یا تغییر کیفیت محصول موجود؛

 .2ایجاد بازار جدید؛  .3منابع جدید تأمین مواد اولیه و دیگر

ورودیها؛  .4تغییر سازماندهی صنعتی(همان ،ص .)66

 .4نوآوری سازمانی

امروزه ،سازمانهایی موفق هستند و میتوانند در دنیای

پررقابت ادامۀ حیات بدهند که توانایی مقابله و انطباق با
تغییرات ایجادشده را داشته باشند و دائم ًا افکار و اندیشههای
جدید را در سازمان کاربردی سازند[.]5

پذیرفتن
به نقل از دفت ،نوآوری سازمانی ،عبارت است از
ِ
عقیده یا رفتاری که برای صنعت ،بازار یا محیط عمومی
سازمان تازگی دارد(شاهحسینی و کاوسی.)62 :1388 ،

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره یازدهم ،تابستان 1394

بههمراه پرسشنامه تأييد شده است ،ميتواند مبناي تحقيقات

از توسعۀ محصول مربوط میشود.
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میتوان گفت ،مؤلفههای نوآوری سازمانی ،شامل نوآوری

اداری ،تولیدی و فرایندی است .در ادامه ،هریک از آنها را

شرح خواهیم داد.

در پژوهش حاضر برآنیم تا به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:

 .1آیا رابطۀ معنیداری بین عدم شفافیت اهداف و ساختار

نوآوری تولیدی :نوآوری تولیدی ،فراهمکنندۀ ابزاری

سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز

و بهبودیافته اشاره دارد .درواقع میتوان گفت که منظور از

 .2آیا رابطۀ معنیداری بین ضعف یادگیری سازمانی و

برای تولید است که به توسعه و ارائۀ تولیدات و خدمات جدید
نوآوری تولیدی ،این است که تا چه حد سازمان ،در ارائۀ
خدمات جدید ،اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و
مواردی از این قبیل پیشتاز است(میرکمالی و چوپانی.)156 :1390 ،

وجود دارد؟

شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز وجود دارد؟
 .3آیا رابطۀ معنیداری بین مقاومت دربرابر تغییر و

شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز وجود دارد؟

نوآوری فرایندی :نوآوری فرایندی ،ابزاری را در راستای

 .4آیا رابطۀ معنیداری بین عدم وجود دلسوزی سازمانی و

شامل اتخاذ روشهای جدید یا بهبودیافتۀ تولید ،توزیع یا
ِ
تحویل خدمت است .درواقع ،منظور از نوآوری فرایندی ،این

 .5آیا رابطۀ معنیداری بین عدم وجود فرهنگ حامی

نوآوری و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز

کار میگیرد و روشهای جدید انجام کار را به بوتۀ آزمایش

برای پاسخ به هر سؤال ،یک فرضیه ،طرح و درستی آن

حفظ و بهبود کیفیت و صرفهجویی هزینهها فراهم میکند و

است که تا چه میزان ،سازمان ،تکنولوژیهای جدید را به
میگذارد(همان).

نوآوری اداری :نوآوری اداری به رویهها ،سیاستها و

اشکال سازمانی جدید اشاره دارد .درواقع ،منظور از نوآوری

اداری ،این است که تا چه میزان از سیستمهای نوین مدیریتی
و  ...در ادارهکردن استفاده میکنند(همان).
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 .5روش پژوهش

شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز وجود دارد؟

وجود دارد؟

بررسی میشود.

 .6متغیرهـای پژوهـش در قالـب یـک مـدل
مفهومـی

فرهنگ نوآوری و ابعاد فرهنگ نوآوری

در عرصۀ فرهنگ نوآوری ،نوآوری به فرایندی پیچیده

اشاره دارد که هدفش ایجاد ،انتقال ،تغییر و واکنش به ایدههای

جدید است .سازمانهای موفق ،این توانایی را دارند که نوآوری
را در فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت سازمان نهادینه کنند؛
چراکه فرهنگ ازطریق مختلف ،مانند فرایند اجتماعیشدن

و جامعهپذیری ،سیاستها ،برنامهها و رویهها در سازمان

وارد عمل میشود .در عرصۀ فرهنگ نوآوری ،زمینۀ اجرایی،
شامل توانایی سازمان برای ایجاد ایدههایی است که میتوانند
ارزش افزوده ایجاد کنند .این مقوله ،بهعالوه ،توانایی تنظیم

فوری سیستمها و فرایندها با تغییرات محیط رقابت را نیز دربر
میگیرد(خسرویان و همکاران.)104-105 :1388 ،

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش(لی )112 ،2011

 .7روششناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر ،پیمایشی ـ تجربی ،با رویکرد علّی

است .جامعۀ آماری این پژوهش ،کلیۀ مدیران و کارکنان

شرکت شیمی کشاورز هستند که مشتمل بر  53نفرند و
کل آن ،بررسی آماری شده است .برای گردآوری دادهها
ِّ

از روشهای کتابخانهای مشتمل بر فیشبرداری از مطالب

بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی (مطالعۀ موردی :شرکت ملی شیمی کشاورز)
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کتابها و مجالت علمی پژوهشی ،اعم از مکتوب یا منابع

ساختار سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی

محققساخته ،دارای  20گویه(سؤال) ،مبتنی بر طیف لیکرت

براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطۀ معنيدار بين عدم

الکترونیک و نیز روشهای میدانی ،مشتمل بر پرسشنامۀ
استفاده شده است .شایان ذکر است که پایایی پرسشنامۀ مورد

استفاده ،با محاسبۀ آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته و
با حصول به مقدار  0/855از پایایی آن اطمینان حاصل شده

است .برای تحلیل دادهها از امکانات نرمافزار آماری SPSS

استفاده شده و از تحلیلهای مبتنی و رگرسیون و آزمونهای
فرض آماری پارامتریک و ناپارامتریک آن بهرهبرداری شده
است.

کشاورز وجود دارد.

شفافیت اهداف و ساختار سازمانی و شکلگیری نوآوری در

شرکت ملی شیمی کشاورز ،با استفاده از امكانات نرمافزار
 ،SPSSآزمون استقالل صفت كاي مربع 1انجام شد كه

باتوجه به مقدار آمارۀ معادل  36/35و مقدار بحراني معادل

 ،31/99993فرض صفر مبني بر استقالل دو صفت ،رد ،و

وابستگي دو صفت احراز شد.

پس از احراز وابستگي صفات ،براي تشخيص نوع و شدت

بستگي آنها ،ضريب همبستگي بين نمرات گويههاي مربوط

 .8تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

 -خالقیت :به نقل از کاهن ،خالقیت ،ساختن یک چیز

از هیچ چیز است .نویسندگان دیگر نیز متفقالقول هستند که

فرایند تولید جدید «خالقیت» است.

 -نوآوری :اجرای موفق ایدههای خالق در درون سازمان

است .درواقع خالقیت ،شرط الزم برای نوآوری است؛ اما شرط
کافی نیست(.لیائو 1و وو)1097 :2010 ،2

 -شرکت ملی شیمی کشاورز :در سال  ،1365در زمینی

به مساحت  17هکتار در سالنهای تولیدی متعدد ،برای انواع

همبستگي(كه باتوجه به شرايط دادهها در سطح خطاي %1

معنيدار نيز هست) ،بيانگر همبستگي معكوس و نسبت ًا قوي

عدم شفافیت اهداف و ساختار سازمانی و شکلگیری نوآوری

در شرکت ملی شیمی کشاورز است.

بررسی ضرایب معادلۀ رگرسیون نشان میدهد ،ضریب

بستگی نسبی متغیر وابسته ،شکلگیری نوآوری در شرکت

ملی شیمی کشاورز و متغیر مستقل عدم شفافیت اهداف و
ساختار سازمانی ،معادل  -0/325است .از دیگرسو ،مقدار ثابت

عددی در معادلۀ رگرسیون  -1/356برآورد شده است.

فرضيۀ دوم :رابطۀ معنیداری بین ضعف یادگیری

متر مربع در شهر صنعتی البرز قزوین ،با سرمایهگذاری مستقیم

سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز

حوزۀ فعالیت این شرکت ،تولید سموم دفع آفات نباتی،

ضعف یادگیری سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی

پیشرفتهترین دانش روز دنیا ،محصوالت خود را با کیفیتی

استقالل صفت كاي مربع انجام شد كه باتوجه به مقدار

بانک ملی ایران احداث شد.

دامی و خانگی است که توانسته است ،با بهرهگیری از
مطابق با استانداردهای جهانی ،تولید و عرضه کند(.سایت رسمی
شرکت ملی شیمی کشاورز)

وجود دارد .براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطۀ معنيدار بين

شیمی کشاورز ،با استفاده از امكانات نرمافزار  ،SPSSآزمون
آمارۀ معادل  40/25و مقدار بحراني در سطح  %1معادل

 ،31/99993فرض صفر ،مبني بر استقالل دو صفت ،رد و

وابستگي دو صفت احراز شد.

 .9یافتههای پژوهش

پس از احراز وابستگي صفات براي تشخيص نوع و شدت

فرضيۀ اول :رابطۀ معنیداری بین عدم شفافیت اهداف و

بستگي آنها ،ضريب همبستگي بين نمرات گويههاي مذکور

3. Chi Square

1. Liao, Sh. H.
2. Wu, C.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره یازدهم ،تابستان 1394

محصوالت و انبارهای تخصصی ،به منظو ِر نگهداری سموم با
تهویۀ مناسب و کنترل درجۀ حرارت ،جمع ًا در مساحت 10000

محاسبه شد كه در اين مورد ،مقدار  -0/483براي ضريب
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محاسبه شد كه در اين مورد ،مقدار  -0/695براي ضريب

بررسی ضرایب معادلۀ رگرسیون نشان میدهد ،ضریب

معنيدار نيز هست) ،بيانگر همبستگي معکوس و قوي ضعف

ملی شیمی کشاورز و متغیر مستقل ضعف یادگیری سازمانی،

همبستگي(كه باتوجه به شرايط دادهها در سطح خطاي ،%1
یادگیری سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی
کشاورز است.

بستگی نسبی متغیر وابسته ،شکلگیری نوآوری در شرکت
معادل  -0/369است .از دیگرسو ،مقدار ثابت عددی در معادلۀ
رگرسیون  1/256برآورد شده است.

جدول  .1تحلیل آماری فرضیۀ 1
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جدول  .2تحلیل آماری فرضیۀ 2

فرضيۀ سوم :رابطۀ معنیداری بین مقاومت دربرابر تغییر و

مقاومت دربرابر تغییر و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی

براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطۀ معنيدار بين

استقالل صفت كاي مربع انجام شد كه باتوجه به مقدار

شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز وجود دارد.

شیمی کشاورز ،با استفاده از امكانات نرمافزار  ،SPSSآزمون

بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی (مطالعۀ موردی :شرکت ملی شیمی کشاورز)

آمارۀ معادل  16/38و مقدار بحراني در سطح  %1معادل
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کشاورز وجود دارد.

 ،31/99993فرض صفر ،مبني بر استقالل دو صفت رد نشد

براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطۀ معنيدار بين عدم

مقاومت دربرابر تغییر و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی

ملی شیمی کشاورز ،با استفاده از امكانات نرمافزار ،SPSS

و استقالل دو صفت احراز شد .این به آن معنا است که بين
شیمی کشاورز ،رابطۀ معنیداری وجود ندارد.

فرضيۀ چهارم :رابطۀ معنیداری بین عدم وجود دلسوزی

سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی کشاورز

وجود دارد.

براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطۀ معنيدار بين عدم

وجود فرهنگ حامی نوآوری و شکلگیری نوآوری در شرکت
آزمون استقالل صفت كاي مربع انجام شد كه باتوجه به مقدار

آمارۀ معادل  34/88و مقدار بحراني در سطح  ، %1معادل

 ،31/99993فرض صفر مبني بر استقالل دو صفت رد شد و

وابستگي دو صفت احراز شد.

پس از احراز وابستگي صفات ،براي تشخيص نوع و شدت

وجود دلسوزی سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی

بستگي آنها ،ضريب همبستگي بين نمرات گويههاي مربوط

استقالل صفت كاي مربع انجام شد كه باتوجه به مقدار

همبستگي(كه باتوجه به شرايط دادهها در سطح خطاي %1

شیمی کشاورز ،با استفاده از امكانات نرمافزار  ،SPSSآزمون
آمارۀ معادل  19/52و مقدار بحراني در سطح  ،%1معادل

محاسبه شد كه در اين مورد ،مقدار  -0/551براي ضريب

معنيدار نيز هست) ،بيانگر همبستگي معكوس و نسبت ًا قوي

 ،31/99993فرض صفر مبني بر استقالل دو صفت رد نشد و

عدم وجود فرهنگ حامی نوآوری و شکلگیری نوآوری در

وجود دلسوزی سازمانی و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی

بررسی ضرایب معادلۀ رگرسیون نشان میدهد ،ضریب

استقالل دو صفت احراز شد .این به آن معنا است که بين عدم
شیمی کشاورز ،رابطۀ معنیداری وجود ندارد.

فرضيۀ پنجم :رابطۀ معنیداری بین عدم وجود فرهنگ

حامی نوآوری و شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی

شرکت ملی شیمی کشاورز است.

بستگی نسبی متغیر وابستۀ شکلگیری نوآوری در شرکت

ملی شیمی کشاورز و متغیر مستقل عدم وجود فرهنگ حامی

نوآوری ،معادل  -0/444است .از دیگر سو ،مقدار ثابت عددی
در معادلۀ رگرسیون  1/014برآورد شده است.
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 .8بحث و نتیجهگیری

نوآوری ،عامل مهم و حیاتی برای سازمانها بهمنظور

شود .افراد سازمان باید بهطور اپیدمی و سیستماتیک ،دارای

نوآوری بیشتر ،در پاسخ به محیطهای متغیر و ایجاد توسعۀ

مدت خدمت ،در جهت رفع ضعفهای تخصصی خود ،پس

ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار است .سازمانها با

قابلیتهای جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری

برسند ،موفقتر خواهند بود .مولن و یالس بیان میکنند که

یادگیری سازمانی مستمر ،کارآیی و اثربخشی نوآوریها را

بهبود خواهد داد(لیائو و وو.)1098 :2010 ،

فرهنگی شوند که از اشتباهات گذشته درس بگیرند و در طول
از شناسایی ازسوی مدیران و سرپرستان ،تحت آموزشهای

درونسازمانی و برونسازمانی قرار گیرند.

زمانی که کلیۀ موارد ذکرشده در لوای یک برنامۀ جامع در

سازمان ،با یک ضمانت اجرایی باال عملی شود ،میتوان گفت،

چالش اصلی در حوزۀ نوآوری ،این است که چگونه

سازمان حامی خالقیت و نوآوری است.

در این پژوهش ،با تأیید فرضیههای اول ،دوم و پنجم،

قابل طرح است:

میتوان آن را بهوجود آورد و بهبود بخشید.

بهنظر میرسد که باید عدم شفافیت اهداف و ساختار سازمانی،

ضعف یادگیری سازمانی و عدم وجود فرهنگ حامی نوآوری
را مهمترین موانع شکلگیری نوآوری در شرکت ملی شیمی
کشاورز(بهعنوان یک نمونۀ مجسم از سازمانهای ایرانی ،با

درنظرگرفتن همۀ مختصات آن) قلمداد کرد.

در این زمینه و برای غلبه بر این موانع پیشنهادهای زیر
 .1پژوهش یا پژوهشهایی با موضوع عوامل مؤثر بر

شفافیت اهداف و ساختار سازمانی در سازمانهای ایرانی(و

برای مثال ،سازمان مورد مطالعه در این پژوهش) انجام شود

تا بتوان از نتایج آن ،برای بهبود شفافیت در اهداف و ساختار
سازمانی بهره گرفت که بالطبع ،این مهم میتواند گامی در

عدم اطمینان مدیران ارشد نسبت به اجراییشدن

راستای رفع یکی از موانع شکلگیری نوآوری سازمانی بهشمار

مدیریت ،از عوامل عدم شفافیت اهداف است .این امر ،نیازمند
کل سازمانهایی است که
وجود یک سیستم منسجم برای ِّ

 .2پژوهش یا پژوهشهایی با محوریت یادگیری سازمانی

برنامهریزیهای بلندمدت ،پس از خروج آنها از سیستم

بهطور مستقل و یا در یک هلدینگ فعالیت میکنند.
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ماهیانه بهطور مداوم ،مقایسه و در راستای بهبود مستمر اقدام

نوآوری در یک سازمان ،به خواست و ارادۀ مدیران ارشد و

اجرایی بهوجود میآید .اگر مدیران بهدنبال نوآوری و خالقیت

باشند ،این فرهنگ در سازمان اشاعه مییابد و افراد خالق،
شناسایی میشوند و تحت آموزش مستمر قرار میگیرند.

باید مشکالت و معضالت با افراد ذینفع در سازمان که

شامل کلیۀ مدیران و کارکنان است ،درمیان گذاشته و ایدهها

و راهحلهای آنها بهصورت منسجم بررسی  ،تلفیق ،تلخیص
و بهرهبرداری شود.

دربارۀ یادگیری سازمانی ،باید از واحدهای مختلف

خواسته شود تا نسبت به گزارش عملکرد ماهانۀ خود ،ازجمله
اقدامات انجامگرفته ،خطاهای انجامشده(بهعلت عدم تجربه یا

تخصص الزم) ،کارهای انجامنشده ،براساس برنامهریزی به
مدیران و سرپرستان خود ،اقدام کنند و درنهایت ،عملکردهای

آید.

و راهکارهای ارتقای آن در سازمانهای ایرانی انجام شود تا
یافتههای آن ،مانند اهرمی برای غلبه بر موانع شکلگیری

نوآوری سازمانی استفاده شود.

 .3پژوهش یا پژوهشهایی برای دستیابی به راهکارهای

مؤثر برای تغییر فرهنگ سازمانی موجود به یک فرهنگ
سازمانی حامی نوآوری انجام شود و نتایج آن بهدقت مورد

توجه و بحث صاحبنظران در این حوزه قرار گیرد.

 .4وجود واحد پژوهش و توسعه که بهطور مستقل،

مسئولیت بررسی رفتارهای سازمانی را بهعهده دارد ،برای

سوقدادن افراد بهسمت نوآوری است.

مرجعها

آراستی ،محمدرضا؛ كرميپور ،آزیتا؛ قريشي ،بابک.1388 .
«شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاههای اقتصادی،

مطالعۀ موردی :شرکتهای اتوماسیون صنعتی ایران»،

بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی (مطالعۀ موردی :شرکت ملی شیمی کشاورز)

فصلنامۀ علوم مديريت ايران .1-30 ،)15(4

اسکندری ،محمد؛ قیدرخلجانی ،جعفر؛ اعرابی ،سیدمحمد.1390 .
«الگوی هماهنگی راهبردهای نوآوری محصول و فرایند

براساس چارچوب ارزشهای رقیب» ،فصلنامۀ بهبود مدیریت

.9-36 ،)2(5

75

پاركها و مراكز رشد .21-26 ،)28(7

مالحسینی ،علی و فتحی ،فرید« .1390 .بررسی متغیرهای مؤثر بر
الگوی نوآوری در شرکتهای متوسط و کوچک شهر کرمان»،
دوفصلنامۀ برنامه و بودجه.59-74 ،108 ،

میرکمالی ،سیدمحمد و چوپانی ،حیدر« .1390 .رابطۀ رهبری

خسرویان ،امین؛ گلپرور ،محسن؛ آتشپور ،سیدمحمد.1388 .

تحولآفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت

در کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان» ،دانش و پژوهش

یدالهی فارسی ،جهانگیر و کالتهایی ،زهرا« .1391 .جایگاه

دهقان نجم ،منصور« .1388 .مديريت دانش و نقش آن در نوآوري

تجاریسازی در حوزۀ صنایع پیشرفته» ،فصلنامۀ تخصصي

«رابطۀ مؤلفههای جو سازمانی با زمینۀ اجرایی فرهنگ نوآوری

در روانشناسی کاربردی .103-118 ،41

سازماني» ،ماهنامۀ مهندسی خودرو و صنایع وابسته ،)10(1

.47-52

بیمهای» ،پژوهشنامۀ بیمه.155-181 ،3 ،

تجاریسازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمدۀ مدلهای
پاركها و مراكز رشد .26-36 ،)33(9

یوسفی ا ،.فیضی ج ،.سلیمانی م .)1391(.بررسی میزان تأثیر

رمضانیان ،محمد؛ نصیر ،ابواقاسم؛ عبدی ،عبداهلل« .1391 .تحلیل

مدیریت دانش بر نوآوري .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،

بیز( ،»)BNsفصلنامۀ علمي ـ تخصصي بازاريابي نوين ،)1(2

Baker, Thomas. 2014. “The Essential Elements of

ریسک توسعۀ محصول جدید( ،)NPDبا استفاده از شبکههای

.185-202

(، 3)1ص.53-3 .

Innovation”, Journal of Being Competitive, 18(3),

زرینآبادی ،سیامک .1389 .توسعۀ محصول جدید در صنعت

نساجی .دانشکده علوم اداری و اقتصاد .دانشگاه فردوسی
مشهد.

سایت رسمی شرکت ملی شیمی کشاورز.

408-452.
Chen, Yubo; Liu, Yong; Zhang, Jurui. 2015. “When
Do Third-Party Product Reviews Affect Firm
Value and What Can Firms Do?”, Journal of

شاکری ،فاطمه؛ طحاری مهرجردی ،محمدحسین؛ دهقان دهنوی،
نوآوربودن در فرایند ،با استفاده از مدلسازی معادلۀ ساختاری»،

مدیریت تولید و عملیات .29-46 ،2

شاهحسینی ،علی و کاوسی ،اسمعیل .1388 .نوآوری و کارآفرینی.

Johansson, Bert. 2013. “Innovation and Organization
Life Cycle”, Journal of Marketing 79(4), 121-136.
Kuratko, D. F. and Hodgetts, R. M. 2001.

Entrepreneurship: A Contemporary Approach. 5th

تهران :نشر آییژ.

طالعیفر ،رضا(و همکاران)« .1390 .بررسی و رتبهبندی عوامل
و مؤلفههای مؤثر بر فرایند توسعۀ محصول جدید ـ مطالعۀ
دیدگاه مدیران  SMEsواقع در صنایع غذایی و آشامیدنی

ed. Harcourt College Publishers.
Lee, Jongkuk. 2011. “The Alignment of Contract
Terms for Knowledge-Creating and KnowledgeAppropriating Relationship Portfolios”, Journal

استان فارس» ،نشریۀ تحقیقات بازاریابی نوین.101-126 ،1 ،

عمرانیخواه ،جلیل« .1387 .تأثیر نظام مدیریت کیفیت بر توسعۀ
نوآوری در سازمان» ،دومین کنفرانس ملی خالقیتشناسی.

گرایلینژاد ،رزا و رضوانی ،حمیدرضا« .1390 .ارائۀ الگویی برای

گونهشناسی انواع نوآوری سازمان» ،فصلنامۀ تخصصي

of Marketing 75(4), 110-127.
Liao, Sh. H. And Wu, C. 2010. “System Perspective
Organizational

Management,

Knowledge

of

Learning, and Orgnizational Innovation”, Expert

Systems with Applications 37, 1096-1103.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره یازدهم ،تابستان 1394

حسن؛ کاوندی ،رضا« .1390 .بررسی ارتباط جو سازمانی و

Marketing 76(2), 116-134.

 دکتر زهرا عابدی، دکتر محمدصادق علیپور،احسان مرشدلو

76
Nijssen, E. J.; Hillebrand, B.; Vemeulen, P. A. M.
2005. “Unraveling Willingness to Cannibalize: A
Closer Look at the Barrier to Radical Innovation”,

Technovation 25(10), 114-117.
O'Regan, N.; Ghobadian, A.; Sims, M. 2006. “Fast
Tracking Innovation in Manufacturing SMEs”,

Technovation 26(2), 161-251.

Journal of Economic Business Research, Vol. 6, No. 11, Summer 2015

