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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the impact of technology orientation on the export performance with
emphasis on the mediating role of innovation strategies (exploratory and exploitative) and moderating role of corporate social
responsibility.
Methodology: This research is a descriptive correlation study and is one of the structural equation modeling in terms of
implementation and data collection method. The statistical population of the study consisted of all manufacturers and exporters
of detergent and sanitary products in Iran. According to convenience sampling method, 394 people were considered as
statistical sample. For data collecting, a questionnaire with closed questions that containing 22 items was used. Validity of
questionnaire was verified by confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. For
data analyzing, Structural equation modeling and AMOS software were used.
Findings: The results of study show that technology orientation, through the mediating role of exploration innovation
strategies affect on the manufacturers and exporters of detergent and sanitary products export performance. There is a direct
relationship between technology orientation and exploration and exploitation innovation strategies. According to the results,
we found that social responsibility has a positive moderating effect on the relationship between the technological orientation
of the types of innovation (extraction and exploration). That is, at its higher levels, the intensity of the relationship between
technological orientation and different types of innovation is stronger and vice versa.
Originality/Value: The technology orientation, through the exploration and exploitation innovation strategies contribute to
success of export performance. Accordingly, for success of on the export performance, manufacturers and exporters of
detergent and sanitary products can emphasize two strategies of innovation while strengthening the technology orientation
strategy.
Keywords: Technological orientation, Export performance, Corporate social responsibility, Innovation.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نوع مقاله :پژوهشی

تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش
تعدیلی مسئولیت اجتماعی
3

احمد صادقی ،*1محمد خدابخشی ،2زینب میرقاسمی

 1گروه جغرافیا ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
3گروه مدیریت بازرگانی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.

چکیده

(اکتشافی و بهرهبردارانه) و تعدیل گر مسئولیت اجتماعی شرکتهای صادرکننده محصوالت شوینده انجام شده است.
روششناسی پژوهش :این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی  -همبستگی و از
شاخه معدل سازی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش شامل تولید کنندگان و صادر کنندگان محصوالت شوینده و بهداشتی
در ایران بوده است .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه با سؤاالت بسته مشتمل بر  22گویه استفاده گردید .روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل
عاملی تأییدی و پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از رویکرد معادالت
ساختاری و نرم افزار  Amosاستفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که جهتدهی فناوری از طریق نقش میانجی نوآوری بر عملکرد صادراتی صادرکننده محصوالت

به عبارت بهتر در سطوح باالی آن ،جهتدهی فناوری و انواع نوآوری دارای رابطه دوطرفه قویتری بودند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :راهبردهای جهتگیری از طریق استراتژیهای نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه موجب بهبود عملکرد صادراتی
میشوند .بر این اساس صادر کنندگان محصوالت شوینده و بهداشتی برای موفقیت بیشتر در صادرات ،ضمن استفاده از فناوریهای در
سطح باال ،باید بر دو استراتژی نوآوری اکتشافی (توسعه دانش جدید) و بهرهبردارانه (پاالیش دانش موجود) تأکید بیشتری داشته باشند.
کلیدواژهها :جهتدهی فناوری ،عملکرد صادراتی ،مسئولیت اجتماعی ،نوآوری.

 -1مقدمه
یکی از بارزترین ویژگیهای عصر حاضر ،تغییرات و تحوالت پیوسته و مدام است که با شتابی چشمگیر در حال وقوع میباشد .این تغییر
و تحوالت مداوم همراه با پیشرفت فناوری ،دستیابی بنگاهها را به اهدافشان در مسیر پیچیده و دشواری قرار داده است .یکی از مؤلفههایی
* نویسنده مسئول
sadeghi_ahmad@yahoo.com
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 ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

شوینده بر عملکرد صادراتی اثر دارند .با نوآوری بهرهبردارانه و نوآوری اکتشافی در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده دارای رابطه
مستقیم است .همچنین مسئولیت اجتماعی بر رابطه جهتدهی فناوری انواع نوآوری (بهرهبردارانه و اکتشافی) اثر تعدیل گری مثبت دارد

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی استراتژیهای نوآوری

که همواره مدنظر مدیران برای رویارویی با چالشهای موجود محیطی است ،اقدامات نوآورانه است؛ بنابراین ،کسبوکارها به ترغیب

نوآوری و نشان دادن رفتارهای مناسب برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز دارند (مک ویلیامز و سیگل2000 ،1؛ پورتر و کرامر.)2006 ،2
نوآوری به شرکتها توانایی میدهد تا بتوانند به رقابت و تغییرات محیطی بهتر پاسخ داده و با کسب قابلیتهای جدید ،به عملکرد مالی
مطلوبتری دسترسی پیدا کنند (نمازی و مقیمی .)2018 ،3در دنیای امروز بنگاههایی که به نوآوری اقدام نمیکنند یا در ایجاد محصوالت

جدید ناموفق بوده و در حسابداری مدیریت فاقد نوآوری هستند ،بهناچار از بین میروند .از سوی دیگر ،بر اساس ادبیات نوین حسابداری

مدیریت (بهندری و جواخادز )2017 ،4برای دسترسی به مزیت رقابتی پایدار ،افزایش ارزش شرکت و عملکرد مطلوبتر ،شرکتها باید

عالوه بر نوآوری به دنبال مسئولیت اجتماعی (CSR) 5نیز باشند .به سبب ماهیت پویا و پیچیده هر دو عامل (مسئولیت اجتماعی و نوآوری)
با یکدیگر در ارتباط هستند (مسئولیت اجتماعی ،نوآوری را تحریک میکند و برعکس) .مسئولیت اجتماعی بدین مفهوم است که شرکتها
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در هر جامعهای بهغیراز سهامداران و فراتر از آنچه از طریق قانون و مقررات توصیف شده ،نسبت به کلیه ذینفعان خود وظیفه دارند (جانسون

و همکاران .)2011 ،6در دنیای کسبوکار پویا و رقابتی امروز ،بنگاه ها باید نیاز بازارها و مشتریان فعلی خود را درک کرده و نسبت به آن
پاسخگو باشند .همچنین ،ادراک خریداران از مسئولیت اجتماعی تأمینکنندگان ممکن است بهعنوان عاملی مؤثر بر ارزش ویژه برند باشد،
زیرا تأمینکنندگان برای جلوگیری از افول جایگاه خود در برابر رقبایشان باید به برند سازی و مدیریت برند مبادرت ورزند؛ که در این راستا

توجه به مسئولیت و پاسخگو یی اجتماعی نقشی مهمی دارد (کهیاری حقیقت و همکاران.)2018 ،7

اکتشافی و بهرهبردارانه و عملکرد صادراتی با نقش تعدیل گر مسئولیت اجتماعی تاکنون تحقیقی کامل و منظم صورت نگرفته و غالب
پژوهشهای انجام شده این مفاهیم را بهصورت جداگانه و یا در کنار سایر متغیرها مورد بررسی قرار دادهاند ،بنابراین بررسی تأثیر مسئولیت
اجتماعی بر نوآوری و عملکرد صادراتی در تولید کننده و صادر کننده محصوالت شوینده و بهداشتی در ایران بهصورت تجربی و کامل،
ضمن ارائه مدلی نوآورانه و متمایز با سایر تحقیقات ،می تواند تولیدکنندگان کاالهای صادراتی را در سازگاری با شرایط پویا و متغیر امروزی،
یاری رساند .افزون بر این ،مطالعات انجام شده نیز بهطور عمده در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است ،ازاینرو مشخص نیست که آیا

یافتههای آنها برای کشورهای درحالتوسعه دارای روایی کافی است یا خیر؟ زیرا همانگونه که فی و همکاران )2017( 8بیان میکنند،
حسابداری مدیریت و موارد مربوط به آن (ازجمله نوآوری و مسئولیت اجتماعی) بهطور عمده تابع «نظریه اقتضا» است و به سازههای
مختلف درونسازمانی و برونسازمانی ،که در جامعه حاکم است بستگی دارد .با توجه به بررسیهای انجام شده ،تاکنون در ایران هیچ
پژوهشی به بررسی تأثیر دو سازه نوآوری و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد صادراتی شرکتها نپرداخته و بیشتر مطالعات به تأثیر دو سازه
فوق بر عملکرد مالی شرکتها (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) پرداخته است؛ بنابراین پرسشهای مهمی مطرح میشوند
که عبارتاند از :آیا مسئولیت اجتماعی بر نوآوریهای اکتشافی و بهرهبردارانه (بهرهبردارانه) شرکت تأثیر میگذارد یا خیر؟ آیا ارتباط مثبت
میان جهتدهی فناوری و نوآوری وجود دارد یا خیر؟ و مسئولیت اجتماعی چگونه بر این ارتباط تأثیر میگذارد؟ انگیزه اصلی این پژوهش
پاسخ به پرسشهای باال است .مهمترین هدفهای پژوهش حاضر عبارتاند از بررسی تأثیر جهتدهی فناوری و ابعاد نوآوری (نوآوری
اکتشافی و بهرهبردارانه) بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولید کننده و صادر کننده محصوالت شوینده و بهداشتی ایران و گسترش مرزهای
دانش در این زمینه است .اهمیت این مطالعه آن است که برای نخستین بار در خصوص تأثیر جهتدهی فناوری بر روی نوآوری با نقش
تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی و ابعاد نوآوری با نقش تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی بر عملکرد صادراتی شرکتها مدرک مستندی
ارائه کرده و نقش این متغیرها را در صنایع صادراتی نیز نشان میدهد .همچنین این مطالعه مبانی نظری و موارد عملی ادبیات موجود
درزمینه نوآوری ،مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد صادراتی شرکتها را گسترش میدهد و نشان میدهد که اگرچه نوآوری بر
ا
ا
عملکرد صادراتی شرکتها در صنایع مختلف تأثیر دارد ،اما اوال این تأثیر در صنایع شوینده و بهداشتی صادراتی تأثیر دارد و ثانیا با در
نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شدت مییابد.

1
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تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

با توجه به جدید بودن این بحث و اطالعات اندکی که در این زمینه وجود دارد و تاکنون پیرامون رابطه میان جهتگیری فناوری ،نوآوریهای

پژوهش حاضر پس از پرداختن به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،ابتدا تأثیر جهتدهی فناوری بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد صادراتی
شرکتهای تولید کننده محصوالت شوینده و بهداشتی را بررسی میکند .سپس درباره نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی در صنایع مذکور
میپردازد .در پایان ،یافتهها ،بحث ،نتیجهگیری ،پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش ارائه میشود.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -2-1جهتگیری فناوری
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یکی از مسائل فناوری ،بحث جهتداری آن است که این موضوع همواره دارای موافقان و مخالفانی بوده است .برخی فناوری را جهتدار
ا
و برخی قائل به خنثایی فناوری هستند .آنها فناوری را صرفا ابزاری میدانند که جهت آن توسط کاربران تعیین میشود .بر اساس یافتههای
شه گلی ،)2019( 1فناوری از جنبههای مختلف جهتدار است که برخی از این جنبهها عبارتاند از :جهتداری به لحاظ مبادی،

جهتداری به لحاظ مبانی ،جهتداری به لحاظ کاربرد ،جهتداری به لحاظ لوازم و اقتضائات ،جهتداری به لحاظ بستر و زمینه،
ُ
جهتداری به لحاظ شکلگیری «کل مجموعی سیستماتیک» ،جهتداری به لحاظ «اثر تکوینی صنایع» ،جهتداری به لحاظ آثار و نتایج.
صادقی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه268-284 :

ازاینرو جهتداری فناوری مستلزم «ذات پنداری» فناوری نیست ،بلکه مقصود از جهتداری مقارنت اکثری این اوصاف و خصایص برای
فناوری در مواجهه با اراده نوع انسانها است.
تا پیش از سال  1960در مورد اینکه چرا شرکتها به سمت بازارهای بینالمللی گرایش دارند ،هیچ بحثی به میان نیامده بود .هایمر

2

( ،)1976در نظریهی سازمان صنعتی میگوید که هر شرکتی در بازار داخلی خود یک سری مزیتهای درونی نسبت به شرکتهای خارجی
دارد و همچنین درک بهتری از محیط کسبوکار خود نیز دارد .این مزایا میتوانند در اصل در رابطه با اندازهی شرکت ،مقیاس تولید ،قدرت
رقابت بازار و مهارتهای بازاریابی ،تخصص فناوری و یا دستیابی به منابع اولیهی ارزانتر ازجمله منابع مالی باشد؛ بنابراین شرکتهای

محلی تنها با دارا بودن هر یک از مزیتهای مذکور توان رقابت با بازار خارجی را دارند (فالمر2015 ،3؛ فرناندز-کرانز و سانتالو.)2010 ،4
ا
جهتدهی فنی یا فناوری ،توانایی و تمایل به کسب یک پیشزمینه فنی و استفاده از آن در توسعه محصوالت جدید است که مستقیما به
تخصیص منابع مرتبط است .جهتدهی فنی میتواند به شرح چگونگی این موضوع که چرا بعضی از شرکتها توانمندیهای فنی بیشتری
نسبت به دیگری دارند ،کمک کند .شرکتهای فناور محور از نظر فنی کارا و انعطاف پذیرند و فناوری موجود را برای تعدیل تالشهای

نوآوری در جهت برآوردن نیازهای ذینفعان اصالح میکنند( .دریسن و هیلبرند2013 ،5؛ فیلیپسکو و همکاران.)2013 ،6

فناوری می تواند در طراحی محصوالت جدید پایدار و حل مسائلی که به سادگی بدون فناوری مورد بررسی قرار نمیگیرد مؤثر باشد.
شرکتهای فناور محور بهویژه آن هایی که نسبت به وضعیت فناوری دید باز دارند ،تجارب خوشایندی از مرزهای دانش فنی جاری در
شناسایی روشهای جدید فناوری و ایجاد طراحی دارند .هنگامیکه دانش فنی به وقوع میپیوندد ،شرکتهایی که توانایی ارزیابی مسیرهای
ا
جدید فناوری را ندارند ،کسب فرصتهای جدید را نیز از دست میدهند  .اکتشاف قویا مرتبط با صادرات فناوری است ،چرا که این شرکتها
برای ترکیب فناوریهای مختلف در بازارهای چند رقابتی استفاده میشوند (کاسیمن و گولووکو2011 ،7؛ چو و همکاران .)2005 ،8فناوری

نقش مهمی بر نوآوری و همچنین مسائل اجتماعی ازجمله مسائل زیستمحیطی ،کارکنان ،مشتریان و نهادهای نظارتی دارد.
 -2-2نظریه ذینفعان و مسئولیت اجتماعی شرکتها

نظریه ذینفعان یکی از نظریههای مدیریت سازمان است .مفهوم ذینفع اولین بار به وسیله مؤسسه تحقیقات استنفورد در سال 1936مطرح
شد .تئوری ذینفعان ترکیبی از نظریههای سازمانی و اجتماعی است .چند نوع تعریف بر اساس رشتههای مختلف برای نظریه ذینفعان
1

Shah Goli
Hymer
3 Flammer
4 Fernández‐Kranz and Santaló
5 Driessen and Hillebrand
6 Filipescu
7 Cassiman and Golovko
8 Cho and Pucik
2

وجود دارد .وجه تشابه تمام آنها ،تأیید دخالت آنها در یک رابطه مبادلهای (تعامل) است به این معنی که نه تنها ذی نفعان (ذینفعان
شامل ،سهامداران ،کارکنان ،فروشندگان ،مشتریان ،بستانکاران ،شرکتهای مجاور و عموم مردم میباشند) تحت تأثیر شرکتها هستند
بلکه آنها نیز بر شرکتها تأثیر میگذارند.
امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است ،بهگونهای که انتظار میرود واحدهای تجاری نه تنها
به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو و برای جامعهای که در تعامل با آن هستند مفید باشند .واحد تجاری
نمیتواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمیتواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد ،بنابراین یک ارتباط دوطرفه بین واحد تجاری و
اجتماع وجود دارد .در سالهای اخیر نظریهای بیان شد مبنی بر اینکه واحدهای تجاری میتوانند ایجاد ثروت ،اشتغال و نوآوری کنند،
بازار را تأمین نمایند و فعالیتهایشان را تقویت کرده و رقابتشان را بهبود بخشند و برای حفظ اجتماعی که خود در راهاندازی آن نقشی
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اساسی داشتهاند ،همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط الزم بهمنظور کسب بازده توسط سرمایهگذاران و ایجاد اطمینان
برای ذینفعان از نبود فعالیتهای آربیتراژ و غیرعادالنه ،بسترهای مناسبی را جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری فراهم کند (ساندهو

و کاپور )2010 ،1در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند است .در دو سه دهه
اخیر ،این توجه به اثرات شرکتها در جامعه ،منجر به ظهور مفهوم نوظهور و مهم در ادبیات کسبوکار به نام مسئولیت اجتماعی شرکتها
برای کاهش شکاف بین شرکتها و انتظارات ذینفعان در قالب گزارشگری و افشاء اطالعات اضافی با رویکرد پایندگی به شمار میرود.
مسئولیت اجتماعی شرکت در رابطه با مسئولیت و پاسخگویی در قبال جامعه و انسانها است .ازاینرو ،بازارها و شرکتها باید بهگونهای
پیریزی شوند که انگیزههایی برای رفتار مسئوالنه ایجاد کنند و یا حداقل انگیزههایی که منجر به رفتار غیرمسئوالنه میشود را برطرف
نمایند (بابایی.)2016 ،2

مسئولیت اجتماعی شرکتها مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمانها بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای که در
آن فعالیت میکنند انجام دهد و همچنین سازمانها مسئول هستند که از آلوده کردن محیطزیست ،اعمال تبعیض در مورد استخدامی،
بیتوجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود ،تولید کردن محصوالت زیانآور و نظایر آن که به سالمت جامعه لطمه میزند ،پرهیز کرده و با
اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی که مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند (قاسمی و الوانی .)1998 ،3مسئولیت اجتماعی

شرکتها به این معناست که مؤسسات باید بتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق انجام فعالیتهایی به بهبود رفاه اجتماعی کمک
کنند .این دیدگاه از این باور ناشی میشود که یک کسبوکار با محیط اطرافش بسیار درهم تنیده است و موفقیت آن وابسته به سالمتی
جامعه دارد .بهطورکلی ،سه نظریه در مورد مفهوم مسئولیتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که عبارتاند از؛ دیدگاه کالسیک ،دیدگاه
مسئولیتپذیری و دیدگاه عمومی (حاجی علیزاده و همکاران.)2020 ،4
 -2-3نوآوری

پژوهشگران برای نوآوری تعارﻳف گوناگونﻲ ارائه ﻛردهاند .ﻳﻚ تعرﻳف ،نوآوری را بهعنوان نخستﻴن استفاده از دانش جدﻳد مﻲبیند.

درحالیکه در تعرﻳف دﻳگر ،نوآوری بهعنوان ﻳﻚ استراتژی جدﻳد شناخته شده است (بورینس .)2001 ،5تعرﻳف دﻳگر ،نوآوری را پذﻳرش
ﻳﻚ ابزار ،سﻴستم ،سﻴاست ،برنامه ،فراﻳند ،محصول ﻳا خدمت جدﻳد مﻲداند ﻛه مﻲتواند داخل سازمان اﻳجاد شود ﻳا از بﻴرون خرﻳداری
شود و برای سازمان جدﻳد باشد .نظرﻳههای مربوط به نوآوری (نظرﻳه نوﻳن ﻳا سﻴستمﻲ و نظرﻳه ﻳادگﻴری سازمانﻲ ﻳا سازمان ﻳادگیرنده)
بﻴان ﻛننده آن هستند ﻛه نوآوری ،به شرکتها تواناﻳﻲ مﻲدهد تا بهتر بتوانند به رقابت ،تغﻴﻴرات محﻴطﻲ و تﻜنولوژﻳﻜﻲ پاسخ داده و با
ﻛسب قابلﻴتهای جدﻳد ،به عملﻜرد مالﻲ بهتری دسترسﻲ ﻳابند (دﻳﻜولﻴو و ترﻳولز .)2017 ،6اما اﻳن عملﻜرد ،بر اساس نظرﻳه اقتضا ،
1

Sandhu and Kapoor
Babaei
3 Ghasemi and Alvani
4 Haji Alizadeh et al.
5 Borins
6 Dekoulou and Trivellas
2

تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

گردیده است .مسئولیت اجتماعی شرکتها به مشارکت داوطلبانه شرکت برای توسعه پاینده ،فراسوی الزامات قانونی اشاره دارد و یک روش

بستگﻲ به عوامل مختلفﻲ از جمله نوع صنعت نﻴز دارد (نمازی و نمازی .)2017 ،1نوآوری برای کسب مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت
شرکتها در حوزه داخلی و خارجی نقش حیاتی دارد ،بهعبارتدیگر یک شرکت الزم است به توانایی تغییرات اساسی در آینده دست پیدا
کند؛ اما شرکتها اغلب بهطور همزمان توانایی ایجاد نوآوری و مواجه شدن با تغییرات به نحو مؤثر و کارا را ندارند؛ بنابراین برای دستیابی

به کارایی و ارتقای عملکرد تولیدی و صادراتی ،عالقه زیادی به مدیریت نوآوری دارند (رحمان سرشت و هاشمی.)2020 ،2

نوآوری بهصورت ارائه محصوالت و خدمات نو حاصل از ﻛاربرد خالقیتها در زمﻴنههای مختلف بنگاه تعرﻳف مﻲشود .سلیمان) 2013( 3
اشاره میکند تأثیر فزاینده نوآوری موجب شده سازمانها نوآوری را بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی به حساب آورند.
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در اﻳن بﻴن دو روﻳﻜرد اﻛتشافﻲ و بهرهبردارانه (استخراجی) برای نوآوری مطرح است .نوآوری بهرهبردارانه شامل به ﻛارگرفتن دانش موجود
و تقوﻳت مهارت و فراﻳند موجود از طرﻳق پاالﻳش توانمندی و تمرﻛز بر فعالیتهای موجود و در حوزههای فعلﻲ بنگاه است .نوآوری
بهرهبردارانه دانش اصلی شرکت را ایجاد کرده و محصوالت موجود را از طریق کارایی فنی و کنترل هزینه تعدیل میبخشد .نوآوری
بهرهبردارانه نسبت به نوآوریهاﻳﻲ ﻛه بر نﻴاز مشترﻳان و بازارهای موجود تمرﻛز دارند درحالتوسعه هستند و شامل افزاﻳش بهرهوری
فرآﻳندهای موجود و توسعه خدمات فعلﻲ و ارائه خدمات جدﻳد است .در مقابل ،نوآوریهای اﻛتشافﻲ نوآوریهای رادﻳﻜال هستند ﻛه
نﻴازهای مشترﻳان جدﻳد و ﻳا نوظهور و ﻳا بازارهای آنها را برآورده میسازند .نوآوریهای اکتشافی ،نوآوریهای یکبارهای هستند ﻛه شامل

صادقی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه268-284 :

اﻳجاد محصوالت و خدمات جدﻳد و توسعه جدﻳد بازارها و کانالهای توزﻳع شوند (رضایی و همکاران .)2019 ،4بهعبارتدیگر ،نوآوری
اکتشافی به حضور جستجو ،تنوع ،آزماﻳش ،انعطافپذیری و ریسکپذیری اشاره دارد.
 -2-4ارزیابی عملکرد و عملکرد صادراتی

فلسفه ارزﻳابﻲ عملﻜرد شرﻛت را مﻲتوان با استفاده از تئوری نماﻳندگﻲ تحلﻴل ﻛرد .طبق تئوری نماﻳندگﻲ ،ارتباط بﻴن سهامداران و مدﻳران
شرﻛت مملو از تضاد منافعﻲ است ﻛه ناشﻲ از جداﻳﻲ مالﻜﻴت و ﻛنترل ،تفاوت اهداف آنها و عدم تقارن اطالعاتﻲ بﻴن آنها است (دی،5
 .)2008با جداﻳﻲ مالﻜﻴت از مدﻳرﻳت در شرکتهای بزرگ ،اﻳن امﻜان فراهم شده است ﻛه مدﻳران تصمیمهایی اتخاذ ﻛنند ﻛه در راستای
منافع خود بوده و با منافع سهامداران در تضاد باشد (جنسن و مکلینگ1976 ،6؛ نمازی .)1985 ،7در اﻳن صورت ،تعﻴﻴن جاﻳگاه رقابتﻲ

شرکتها و ارزﻳابﻲ عملﻜرد آنها در پﻴشرفت فعالیتشان ،نقش بسﻴار مهمﻲ دارد (بلگورکو.)2012 ،8

عملکرد صادراتی 9عبارت از حدی است که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات یﻚ محصول از طریق
طرحریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق میشود .همچنین عملکرد صادراتی دارای ابعاد گوناگونی است که یﻚ شاخص
یا یﻚ عامل نمیتواند آن را توضیح دهد .واکر و روکرت )1987( 10پیشنهاد نمودند که ارتباط و اهمیت ابعاد عملکرد در میان ذینفعان
مختلف (سرمایهگذاران ،کارمندان ،مشتریان) متفاوت است و به اینکه تمرکز بر کوتاهمدت یا بلندمدت باشد ،بستگی دارد .عوامل بسیاری

بر عملکرد شرکتها در بازارهای بینالمللی تأثیر میگذارند که از آن جمله میتوان به :شدت رقابت محیطی (ماتاندا و فریمن،)2009 ،11
قابلیت برنامهریزی بازاریابی ،بازار گرایی ،مشتریگرایی و هماهنگی درونسازمانی اشاره نمود.

1

Namazi and Namazi
Rahman Seresht and Hashemi
3 Soliman
4 Rezaei et al.
5 Dey
6 Jensen and Meckling
7 Namazi
8 Bulgurcu
9 Exports Performance
10 Walker and Ruekert
11 Matanda and Freeman
2

 -3پیشینه پژوهش
شورورزی و همکاران )2012( 1به بررسی اثر عدم اطمینان محیطی ادراک شده بر روابط درونسازمانی صادرکننده  -واردکننده و بهبود
عملکرد صادرات با هدف کمک به توسعهی صادرات و بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی ادراک شده بر ارتباطات درونسازمانی و بهبود
عملکرد صادراتی ،پرداختند .یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای آنها نشان داد که عدم اطمینان محیطی ادراک شده در بازارهای
صادراتی باعث گسترش روابط در میان اعضای زنجیره تأمین میشود .همچنین مشارکت و افزایش تعهد در میان اعضا میتواند باعث بهبود
عملکرد صادرکنندگان در بازارهای صادراتی شود .در این پژوهش رابطه معنیداری میان مؤلفههای عدم اطمینان محیطی ادراک شده و
عملکرد صادراتی مشاهده نگردید .رحیمنیا و همکاران )2019( 2با توجه به جایگاه و نقش صادرات در اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور
و همچنین ،مطرح شدن موضوع رقابت در بازارهای بینالمللی و لزوم توجه به کسبوکارها فعال در صادرات ،به بررسی تأثیر استراتژیهای
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نوآوری بر عملکرد کسبوکارهای صادراتی پرداختند .آنها در تحقیق خود تأثیر دو مؤلفه استراتژی نوآوری محصول و استراتژی نوآوری
فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکنندگان در شهر تبریز را بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود که استراتژی نوآوری
محصول و فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده شهر تبریز تأثیر مثبت دارند .با توجه به آزمون تعدیلگری چنین حاصل شد که در
شرایط شدت رقابت باال استفاده از استراتژی نوآوری فرایند نسبت به استفاده از استراتژی نوآوری محصول ،کاراتر و اثر بخشتر است.

قابلیتهای جدید ،به عملکرد مالی مطلوبتری دسترسی پیدا کنند به تعیین تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیتپذیری اجتماعی بر
رابطه بین نوآوری و عملکرد مالی شرکتها در صنایع مختلف پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران ،نوآوری
در صنعت دارویی ،شیمیایی و پالستیک نسبت به صنایع دیگر ،تأثیری بیشتری روی عملکرد مالی دارد .مسئولیتپذیری اجتماعی در
صنعت کانیها و دارویی ،شیمیایی و الستیک نسبت به صنایع دیگر ،تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکتها دارد .با افزایش
مسئولیتپذیری اجتماعی ،عملکرد شرکتها به مراتب بهبود پیدا میکند و هنگامیکه مسئولیت اجتماعی بهعنوان متغیر تعدیلی در نظر
گرفته میشود ،قدرت مدل در تمامی صنایع افزایش مییابد ،اما تأثیر آن در صنعت کاشی ،سیمان ،آهک و گچ و همچنین صنعت کانیها

بیشتر از سایر صنایع است .نوروزی و معصوم )2018( 3به طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکتهای تولیدکننده تجهیزات
ورزشی پرداخته و نتایج پژوهش آنها نشان داد که بازار گرایی بر قابلیتهای بازاریابی تأثیر دارد و قابلیتهای بازاریابی بر مزیت رقابتی،
قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات تأثیر دارند .همچنین ،نتایج مطالعه آنها نشاندهنده نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی در رابطه بین
بازار گرایی و عملکرد صادرات و نیز نقش میانجی مز یت رقابتی و قابلیت نوآوری در رابطه بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد صادرات
است .رضایی و همکاران ( )2019به بررسی تأثیر بازار گرایی بر توسعه خدمات جدید با تأکید بر نقش میانجی استراتژیهای دوگانه

نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه) پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که مشتری مداری و رقیبگرایی بهعنوان دو راهبرد بازار گرایی
از طریق نقش میانجی نوآوری اکتشافی بر توسعه خدمات جدید اثر دارند .همچنین راهبردهای بازار گرایی از طریق استراتژیهای نوآوری
اکتشافی و بهره بردارانه موجب توسعه خدمات جدید بانکها میشوند .بر این اساس مدیران میتوانند برای موفقیت بیشتر خدمات جدید،
ضمن تقویت راهبرد بازار گرایی بر دو استراتژی نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه تأکید بیشتری داشته باشند .حاجی علیزاده و همکاران
( )2020در مطالعه خود با عنوان بررسی رابطه بین تئوری ذینفعان ،مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ،تصریح کردند که بین تئوری ذینفعان ،مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
اولین مطالعهی تجربی در زمینه ی رابطه بین بازارمحوری صادرات و عملکرد صادراتی توسط کادوگان و همکاران )2002( 4انجام گرفت.
نتایج حاصل از پژوهش مذکور نشان داد که عوامل تجربه ،وابستگی و هماهنگی صادرات رابطهای مثبت و معنادار با بازار محوری صادرات
دارند و از طرفی دیگر ارتباطی مستقیم بین بازار محوری صادرات و عملکرد صادراتی برقرار میباشد .همچنین اسالتر و نارور)1994( 5

بیان نمودند در صنایع رقابتی ،افزایش قیمت میتواند سودآوری شرکت را کاهش دهد .کوستا و همکاران )2015( 6در مقالهای به جنبههای

1

Shorouzi et al.
Rahimnia et al.
3 Nowrozi and Masum
4 Cadogun et al.
5 Slater and Narver
6 Costa et al.
2

تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

نمازی و مقیمی ( )2018با بیان اینکه نوآوری به شرکتها توانایی میدهد تا بتوانند به رقابت و تغییرات محیطی بهتر پاسخ داده و با کسب

روشن و تاریک (مثبت و منفی) مسئولیت اجتماعی شرکتها در بازارهای صادراتی پرداختند .آنها با درک چگونگی تعامل مسئولیت
اجتماعی شرکتها با قابلیتهای نوآوری در زمینه صادرات ،به تبیین این موضوع پرداختند .بهطور خالصه ،مطالعه آنها بر چگونگی تأثیر
اصول مسئولیت اجتماعی شرکتها بر توانایی منابع فناوری برای افزایش نوآوری شرکت و نوآوری در دستیابی به عملکرد صادراتی متمرکز
شد .با مطالعه صادرکنندگان فناوری ،آنها شرایطی را که شرکتها میتوانند از نوآوری باالتری به دلیل وجود اصول مسئولیت اجتماعی
شرکتها بهرهمند شوند را آشکار کردند .یافتههای آنها نشان میدهد ،درحالیکه مسئولیت اجتماعی شرکتها به افزایش تأثیر نوآوری
اکتشافی بر عملکرد صادرات کمک میکند ،تأثیر مخربی بر اثر نوآوری بهره بردانه بر عملکرد صادرات دارد .بر این ،اگرچه مسئولیت
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اجتماعی شرکتها به توسعه تأثیر بیشتر جهتگیری فناوری بر نوآوری اکتشافی کمک میکند ،تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها در جهت
ایجاد نوآوری بهره بردانه قوی ،غیر معنیدار بود .نﻴومن و همﻜاران )2016( 1بﻴان داشتند جهتگﻴری دوگانه مشتری مداری و رقﻴبگراﻳﻲ
با دو استراتژی نوآوری اﻛتشافﻲ و بهرهبردارانه مرتبط هستند .بهطوریکه مشتری مداری منجر به اثرات قابل توجه بر نوآوری بهرهبردارانه
نسبت به نوآوریهای اکتشافی میشود و رقﻴبگراﻳﻲ نﻴز منجر به اثرات قابل توجه بر نوآوری اکتشافی نسبت به نوآوری بهره بردارانه

میگردد .گونزالز رودریگز و همکاران )2018( 2در بررسﻲ رابطه بﻴن بازار گرایی ،نوآوری و عملﻜرد شرﻛتهای کوچک اسپانﻴا نشان دادند
که بازار گرایی هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم و از طرﻳق متغﻴر مﻴانجﻲ نوآوری بر عملﻜرد شرکتها تأثیر دارد .رماناتان و همکاران

3

( )2018به بررسﻲ رابطه بﻴن نوآوری و عملﻜرد مالﻲ با توجه به انعطافپذﻳری قوانﻴن زیستمحیطی پرداختند .نتاﻳج نشان دهنده شواهدی
صادقی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه268-284 :

روشن از نقش مثبت و قابل توجهی از نوآوری بر عملﻜرد شرﻛت است .نوآوری ،زمانﻲ ﻛه شرکتها با مقررات زیستمحیطی
انعطافپذیرتری روبهرو هستند ،نسبت به زمانﻲ ﻛه مقررات انعطافپذیر نباشند ،نقش پر رنگتری روی عملﻜرد شرﻛت دارد .گونزالز
رودریگز و همکاران ( )2018به بررسﻲ موفقﻴت در رقابت و استراتژی کسبوکار ،بهعنوان شاخصهای نوآوری و عملﻜرد مالﻲ در اسپانﻴا
پرداختند .نتاﻳج مطالعه آنها نشان مﻲدهد ﻛه داراﻳﻲها و استراتژیهای شرﻛت تأثﻴر مهمﻲ بر عملﻜرد دارند .نتاﻳج پژوهش رهو و همکاران

4

( )2016حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی شرکت برای کسبوکار بهعنوان مزﻳتﻲ رقابتﻲ عمل مﻲﻛند .آنها درﻳافتند ﻛه آگاهﻲ
سهامداران از مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت رستوران ،رابطه عملﻜرد اجتماعﻲ و مالﻲ را تعدﻳل ﻛرده و به افزاﻳش سود مالﻲ شرﻛت
منجر مﻲشود.

در جدول 1خالصهای از سایر پژوهشهای انجام شده در زمینه نوآوری ،مسئولیت اجتماعی و عملکرد صادراتی ذکر شده است.
جدول  -1خالصه پیشینه تحقیق.
Table 1- Summary of research background.

ردیف

عنوان  /موضوع مقاله

1

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر
نوآوری در بنگاهها

2

3

تعیین ارتباط بین بازار گرایی،
نوآوری و مسئولیت اجتماعی
بررسی رابطه بازاریابی صادراتی
با نوآوری شرکت و عملکرد
صادراتی

نام پژوهشگر (ان) و سال
کرمانشاه و همکاران
()2008

5

نمازی و مقیمی ()2018
موسوی )2013( 6

یافتهها
راهبردهای مسئولیت اجتماعی به توسعۀ توانمندیهای
یادگیری منتهی میشود که بهنوبۀ خود به نوآوری سازمانی
میانجامد.
بین بازار گرایی و نوآوری و مسئولیت اجتماعی و رابطه بین
بازار گرایی و نوآوری رابطه مستقیم برقرار است.
بازار گرایی صادراتی و نوآوری شرکت باعث بهبود عملکرد
صادرات میشود.

1

Newman et al.
González-Rodríguez et al.
3 Ramanathan et al.
4 Rhou et al.
5 Kermanshah et al.
6 Mousavai
2

جدول  -1ادامه.
Table 1- Continued.

ردیف
4

5

عنوان  /موضوع مقاله
تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتی بر عملکرد مالی
بررسی رابطه بین تئوری
ذینفعان ،مسئولیت اجتماعی
شرکتها و عملکرد مالی

نام پژوهشگر (ان) و سال
وحیدی الیزایی و فخاری
()2015

1

7

نقش قابلیتهای فنآوری در
نوآوری محصول

ژو و وو )2010( 3

نوآوری فناوری و صادرات

فیلیپسکو و همکاران ()2013

9

10

11

همکاران

و

گاالنت و کادز )2017( 4
اویونو و همکاران
()2011

5

بوهه و کروز )2010( 6

2

بین تئوری ذینفعان ،مسئولیت اجتماعی شرکتها و
عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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نوآوریهای شرکت و آ گاهی آن در قبال حفاظت از
محیطزیست ،باعث افزایش شهرت شرکت و ارزش ویژه برند
آن میشود.
سطح باالیی از قابلیتهای فنآوری مانع نوآوری اکتشافی
و زمانی که انعطافپذیری استراتژیک باال است ،قابلیتهای
فنآوری بیشتر با نوآوری اکتشافی بیشتر همراه است.
بین نوآوری محصول و صادرات و بین عمق و صادرات و نوآوری
فرایند رابطه مثبت وجود دارد.
بین پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی،
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
رابطه مثبت و تقریبا ضعیفی بین مسئولیت اجتماعی
شرکتها و عملکرد مالی وجود دارد.
مسئولیت اجتماعی شرکتها ممکن است به تمایز محصول
در بازارهای صادراتی کمک کرده و در نتیجه باعث بهبود
عملکرد صادرات شود.

اگرچه مطالعات باال در خصوص نقش نوآوری و مسئولﻴت اجتماعﻲ در بهبود عملﻜرد شرکتها ،یافتههای مهمﻲ ارائه دادهاند ،امّا به
بررسﻲ همزمانی تأثﻴر دو سازه مهم استراتژیهای نوآوری و مسئولﻴت اجتماعﻲ نپرداختهاند .افزون بر اﻳن ،درباره تأثیر جهتدهی فناوری
بر عملکرد صادراتی در ایران ،ﻛه مﻲتوانند در اﻳن راستا تأثﻴرگذار باشند ،مطالعه نشده است .هدف اصلﻲ اﻳن مطالعه گسترش موارد باال
در ادبﻴات نوآوری و مسئولﻴت اجتماعﻲ و پاسخ به این سؤال است که آیا مسئولیت اجتماعی و جهتدهی فنی شامل یک منبع مکمل برای
هر دو نوع نوآوری اکتشافی و استخراجی برای ایجاد یک مزیت در بازارهای بینالمللی است یا خیر؟

 -4مدل مفهومی پژوهش
همانطور که بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق نشان میدهد ،نوآوری و مسئولیت اجتماعی تأثیر عمدهای بر عملکرد دارد؛ بنابراین،
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق (کوستا و همکارانش )2015 ،و همچنین اهداف اصلی تحقیق بهصورت مدل مفهومی شکل یافته
و در شکل  1نشان داده شده است.

1

Vahidi Elizaei and Fakhari
Hillestad et al.
3 Zhou and Wu
4 Galant and Cadez
2

et al.

5 Oeyono

and Cruz

6 Boehe

تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

6

مسئولیت اجتماعی شرکتهای
نوآور

بررسی رابطه بین پایداری و
مسئولیت اجتماعی شرکت با
عملکرد مالی
بررسی مسئولیت اجتماعی
شرکتها و عملکرد مالی
مسئولیت اجتماعی شرکت،
استراتژی تمایز محصول و
عملکرد صادرات

بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی
شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

حاجی علیزاده و همکاران
()2020
هلیستاد
()2010

8

یافتهها
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صادقی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه268-284 :

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق (کوستا و همکاران.)2015 ،
Figure 1- Conceptual model of research (Costa et al., 2015).

 -5فرضیههای تحقیق
بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و مدل مفهومی ،فرضیههای تحقیق طراحی و تدوین شده است.
فرضیه اصلی:
جهتدهی فناوری شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده بر نوآوری عملکرد صادراتی آنها تأثیر دارد.
فرضیات فرعی:
.1

جهتدهی فناوری بر نوآوری بهرهبردارانه در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر مثبت دارد.

.2

جهتدهی فناوری بر نوآوری اکتشافی در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر مثبت دارد.

.3

نوآوری بهرهبردارانه بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر مثبت است.

.4

نوآوری اکتشافی بر عملکرد صادراتی در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر مثبت دارد.

.5

متغیر تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین جهتدهی فناوری با نوآوری بهرهبردارانه در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر
مثبت دارد.

.6

متغیر تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین جهتدهی فناوری با نوآوری اکتشافی در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر مثبت
دارد.

.7

متغیر تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین نوآوری بهرهبردارانه با عملکرد صادراتی در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر مثبت
دارد.

.8

متغیر تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین نوآوری اکتشافی با عملکرد صادراتی در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده تأثیر مثبت
دارد.

 -6روش پژوهش
ازآنجاکه پژوهش حاضر ،به دنبال توسعه دانش کاربردی در زمینه تأثیر جهتدهی فناوری شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده بر
نوآوری عملکرد صادراتی است از روش پیمایشی توزیع پرسشنامه استفاده شد؛ بنابراین میتوان گفت تحقیق حاضر از نظر هدف ،در
حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات و دادهها یک پژوهش توصیفی  -پیمایشی و از نوع همبستگی و شاخه
ا
مدلسازی معادالت ساختاری محسوب میشود .روش مدلسازی معادالت ساختاری ابزار نسبتا جدیدی است که عالوه بر امکان انجام
تحلیلهای (واریانس ،رگرسیون ،تحلیل عاملی و تحلیل مسیر) ،اندازهگیری خطای تخمین متغیرهای قابل مشاهده و پنهان ،تغییر یا اصالح
مدل پیشبینیشده بر مبنای مطالعات نظری و امکان انتخاب مناسبترین مدل را فراهم نموده است .جامعه آماری تحقیق شامل مدیران،
کارشناسان بازاریابی ،تحقیق و توسعه و مالی شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده و بهداشتی در ایران میباشد .شرکتهای مورد

277

مطالعه شده در این پژوهش شامل شرکت شیمیایی بهداش ،شرکت بینالمللی محصوالت پارس ،شرکت پاکسان ،شرکت پاکشو ،شرکت
پاکنام ،شرکت تولی پرس ،شرکت داروگر ،شرکت صحت ،گروه بهداشتی فیروز ،شرکت کفساز شرق ،شرکت کیجا ،شرکت تولیدی
بهداشتی و آرایشی گالن ،شرکت گلتاش ،شرکت مشک یزد ،شرکت مه شویان یزد و شرکت هنکل پاك وش میباشد که حدود  20تا 30
پرسشنامه به هر یک از این شرکتها داده شد و تعداد  394نمونه بهعنوان نمونه تحقیق منظور شد .گردآوری دادههای تحقیق شامل دو
و مرتبط) استفاده شد .بهمنظور جمعآوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد ﻛه دارای دو بخش ﻛلﻲ بود.
ا
در بخش اول اطالعات جمعﻴت شناختﻲ نمونه آماری و در بخش دوم ،سؤاالت بسته با مقﻴاس پنج مرتبهای لﻴﻜرت با جمعا  22سؤال
ا
که عملکرد صادراتی مشتمل بر  3سؤال ،مسئولیت اجتماعی شرکت  3سؤال ،نوآوری جمعا  12سؤال ( 6سؤال نوآوری اکتشافی و  6سؤال
نوآوری بهرهبردارانه) و جهتدهی فناوری  4سؤال بود.
برای سنجش قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن بیشتر از  0/7بود که اطالعات آن در
جدول  2آمده است.
جدول  -2ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای سؤاالت تحقیق.
Table 2- Cronbach's alpha coefficient calculated for research questions.

شماره سؤاالت

شاخص
جهتدهی فناوری
1-4
نوآوری اکتشافی
5-10
بردارانه
نوآوری بهره
11-16
عملکرد صادراتی
17-19
مسئولیت اجتماعی
20-22
مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

آلفای کرونباخ
0/812
0/849
0/834
0/795
0/806
0/832

روایی محتوایی پرسشنامه ( )CVRبرای بررسی اینکه یک مقیاس (پرسشنامه) تا چه میزان همه جنبههای سازه مورد نظر را مورد سنجش
قرار میدهد ،محاسبه شده و در جدول  3آمده است.
جدول  -3مقدار  CVRمحاسبه شده برای سؤاالت تحقیق.
Table 3- Calculated CVR value for research questions.

ابعاد تحقیق
جهتدهی فنی یا فناوری

نوآوری اکتشافی

سؤاالت پرسشنامه
سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 7

مقدار CVR
0/778
0/667
0/889
0/667
0/778
0/778
0/667

نتایج
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول

تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

بخش بود .برای بررسﻲ ادبﻴات موضوعﻲ تحقﻴق به طور عمده از اطالعات مﻜتوب کتابخانهها (کتابها ،مقاالت ،مجالت تخصصﻲ

جدول  -3ادامه.
Table 3- Continued.

ابعاد تحقیق
نوآوری اکتشافی

نوآوری استثماری (نوآوری
بهرهبردارانه)
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عملکرد صادراتی
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مسئولیت اجتماعی

سؤاالت پرسشنامه
سؤال 8
سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16
سؤال 17

0/667

سؤال 18

0/778

سؤال 19
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22

مقدار CVR
0/667
0/778
0/667
0/889
0/667
0/667
0/778
0/667
0/889

0/667
0/667
0/778
0/667

نتایج
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول
مورد قبول

 -7یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیل دادهها فرآیندی چندمرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بهکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری
فراهم آمدهاند؛ خالصه ،کدبندی و دستهبندی ...و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها
بهمنظور آزمون فرضیهها فراهم آید .در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش میشوند و تکنیکهای گوناگون
آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند.
ابتدا جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف  -اسمیرنف ،از آزمون تحلیل عاملی جهت تأیید روایی سؤاالت و مشخصسازی
عوامل کلیدی هر مؤلفه و از فن مدلسازی معادالت ساختاری جهت بررسی برازش مدل پژوهش با دادههای جمعآوری شده استفاده
گردیده است.
 -7-1بررسی نرمال بودن متغیرها

برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامی،
انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخوردار است.
برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کولموگروف -اسمی رنوف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شده
است .در این آ زمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن دادهها نهاده شده است:



 :H0دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
 :H1دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.

با توجه به جدول آزمون اسمیرنف کولموگروف اگر سطح معنیداری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون () 0/05
باشد توزیع دادهها نرمال میباشد.

جدول  -4نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش.
Table 4- Results of Kolmogorov-Smirnov test research variables.

متغیر
جهتدهی فناوری
نوآوری اکتشافی
نوآوری بهرهبردارانه
عملکرد صادراتی
فناوری یا فناوری

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

آمارهی آزمون K-S

سطح معناداری

394
394

2/86

0/856

1/033

0/085

3/06

0/754

1/125

0/095

394

3/17

0/689

1/001

0/055

394

3/31

0/780

0/958

0/251

394

3/81

0/784

1/003

0/058

نتیجه آزمون
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

همانطور که از جدول  4مشخص است ،سطح معناداری آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار
 0/05است .در نتیجه این متغیرها دارای توزیع نرمال میباشند.
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در ای ن مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شده است .بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ساختار کلی
پرسشنامههای تحقیق مورد روایی سنجی محتوایی قرار گرفته است .متغیرهای موجود در الگوی مورد پژوهش شامل جهتدهی فناوری
 ،TORنوآوری اکتشافی  ، EIIنوآوری بهرهبردارانه  ، ERIعملکرد صادراتی  EXPو مسئولیت اجتماعی شرکتها  CSRمیباشد.

شدهاند ،از آزمون تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شده است .در انجام تحلیل عاملی باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان
دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارداد یا نه .بهعبارتدیگر؛ آیا تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا
خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده گردیده است .بر اساس این دو آزمون دادهها زمانی برای تحلیل عاملی
مناسب هستند که شاخص  KMOبیشتر از ( )0/6و نزدیک به یک و  sigآزمون بارتلت کمتر از ( )0/05باشد .خروجی این آزمونها در
جدول زیر ارائه گردیده است.
جدول  -5آزمون  KMOو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامه.
Table 5- KMO and Bartlett test for questionnaire questions.

آزمون KMO

0/852
2

آزمون بارتلت

χ

4084/333

درجه آزادی

231

Sig

0/001

با توجه به جدول 5؛ مقادیر مربوط به شاخص  KMOو بارتلت و معناداری آن گزارش شده است .برای بررسی مناسب بودن تعداد دادههای
موجود در تحلیل از شاخصهای  KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود KMO .برای مشخص کردن کفایت تعداد نمونهها به کار میرود
که چنانچه بیش از  0/6باشد مناسب و اگر کمتر از  0/6باشد ،مناسب نیست .شاخص  KMOدر پژوهش حاضر ،برابر با  0/852و باالتر
از مقدار  0/6است که رقم قابل قبولی است و حاکی از آن است که نمونه انتخابی برای اجرای تحلیل عاملی کافی میباشد.
برای تحلیل عاملی تائیدی و مدلسازی معادالت ساختاری بار عاملی استاندارد و آماره  tمحاسبه شده است .بهطورکلی قاعده زیر حاکم
است :قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک
است .اگر بار عاملی کمتر از  0/5باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/5تا  0/7قابل قبول

است و اگر بزرگتر از  0/7باشد خیلی مطلوب است (بشلیده.)2018 ،1

با توجه به مقادیر بارهای عاملی مشخص است که؛ بار عاملی سؤاالت اول ( )0/44و دوم ( )0/49از شاخص نوآوری اکتشافی و سؤال
ششم ( )0/34از نوآوری بهرهبردارانه کمتر از مقدار  0/5هستند؛ بنابراین این سؤاالت از تحلیل حذف خواهند شد.

Bashildeh

1

تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

بهمنظور سنجش روایی روشهای گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش از چند ُبعد (مؤلفه) تشکیل

برای درک بهتر نتایج تحلیل عاملی تائیدی بارهای عاملی سؤاالت به همراه آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس
استخراج شده برای هر شاخص در جدول  6آورده شده است .اعداد داخل پرانتز در جدول  6بعد از حذف سؤاالت با بار عاملی کمتر از
 0/5محاسبهشدهاند.
جدول  -6مقادیر بار عاملی ،آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده.
Table 6- Factor load values, significance statistic, Cronbach's alpha, combined reliability and mean variance
extracted.
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سازه

آیتم

بار عاملی

آماره معناداری

جهتدهی فناوری
()TOR

TOR1
TOR2
TOR3
TOR4
EII1
EII2
EII3
EII4
EII5
EII6
ERI1
ERI2
ERI3
ERI4
ERI5
ERI6
EXP1
EXP2
EXP3
CSR1
CSR2
CSR3

0/76
0/86
0/83
0/78
0/44
0/49
0/84
0/85
0/83
0/73
0/89
0/80
0/88
0/74
0/67
0/34
0/79
0/83
0/78
0/80
0/91
0/89

--17/139
16/470
15/502
--6/870
8/674
8/694
8/655
8/298
--20/220
24/072
17/949
15/361
6/758
--15/696
15/061
--19/850
20/176

نوآوری اکتشافی
()EII
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نوآوری بهرهبردارانه ()ERI

عملکرد صادراتی ( )EXP
مسئولیت اجتماعی شرکتها
()CSR

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

0/859

0/883

0/654

0/851
()0/876

0/857
()0/887

0/514
()0/662

0/866
()0/890

0/874
()0/898

0/553
()0/641

0/835

0/842

0/640

0/889

0/901

0/753

همانطور که در جدول  6نشان داده شده است ،بعد از حذف سؤاالت با بار عاملی کمتر از  ،0/5آلفای کرونباخ برای همهی سازهها باالی
 0/7است که اعتبار همگرایی باالیی را نشان میدهد؛ و همچنین بیان میکند که سازهها (متغیرهای پنهان) از اعتبار باالیی جهت برازش
مدل برخوردارند .همچنین مقادیر پایایی ترکیبی ( )CRبرای تمامی سازهها باالتر از مقدار  0/7گزارش شده که نشان میدهد سازهها از
پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار هستند.
 -7-2آزمون برازش الگوی مفهومی

هدف از ارزیابی برازش کل مدل این اســـت که مشـــخص شـــود تا چه حد کل مدل با دادههای تجربی مورد استفاده ســازگاری و توافق
دارد .مجموعه وســیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی وجود دارند که میتوانند برای اندازهگیری برازش کل مدل مورد اســتفاده قرار
گیرند .متأســفانه هیچکدام از اینها در تمام جهات نسـبت به بقیه برتری ندارند؛ زیرا یک شـاخص برازندگی خاص بسـته به حجم نمونه،
روش تخمین ،پیچیدگی مدل ،مفروضــات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شــرایط فوق بهطور متفاوت عمل میکند .ازاینرو افراد
مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخصهای مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده قرار دهند .در ادامه الگوی مفهومی پژوهش
در قالب دیاگرام مســیر ترســیم و با استفاده از روشهای مختلف برازش آن سنجیده میشود .یک مدل کامل معادالت ساختاری در
حقیقت بیانگر آمیزهای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأیید است .نتایج حاصل از ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش در
شکل  2آمده است.
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Figure 2- Standard estimation coefficients of the structural model of the research.

در نهایت جهت برازش مدل ســاختاری فرضــیه اصــلی تحقیق نیز از تعدادی از شاخصهای نیکوئی برازش استفاده شده است .برای
آزمون معنیداری؛ ضرایب مسیر بین متغیرها از خروجی نرم افزار استفاده شد .ضرایب مسیر و نتایج مربوط به معناداری آنها در جدول
 7داده شده است.
جدول  -7شاخصهای مربوط به بررسی فرضیههای تحقیق.
Table 7- Indicators related to the study of research hypotheses.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

مسیر
از متغیر
جهتدهی فناوری
جهتدهی فناوری
نوآوری بهرهبردارانه
نوآوری اکتشافی
مسئولیت اجتماعی× جهتدهی فناوری
مسئولیت اجتماعی× جهتدهی فناوری
مسئولیت اجتماعی× نوآوری بهرهبردارانه
مسئولیت اجتماعی× نوآوری اکتشافی

به متغیر
نوآوری بهرهبردارانه
نوآوری اکتشافی
عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی
نوآوری بهرهبردارانه
نوآوری اکتشافی
عملکرد صادراتی
عملکرد صادراتی

ضریب مسیر ()β

عدد معنیداری
( )t-value

0/27

3/032

0/24

2/722

0/26

3/034

0/31

4/156

0/18

2/073

0/41

5/539

-0/06

-0/573

0/21

2/572

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید

با توجه به شکل  2و نتایج آزمون فرضیههای پژوهش که در جدول  6بررسی شده ،بهمنظور بررسی فرضیه اول تحقیق ،به استناد ضریب
مسیر که ارتباط میان جهتدهی فناوری و نوآوری بهرهبردارانه ( )0/27را نشان میدهد میتوان بیان نمود که میزان اثرگذاری مثبت متغیر
جهتدهی فناوری بر نوآوری بهرهبردارانه مثبت است .بهعبارتدیگر ،با یک واحد تغییر در جهتدهی فناوری ،ما شاهد افزایش 0/27
واحدی در نوآوری بهرهبردارانه در شرکتهای صادر کننده محصوالت شوینده هستیم .همچنین ،ضریب مسیر میان جهتدهی فناوری و
نوآوری اکتشافی ،نوآوری بهرهبردارانه و عملکرد صادراتی ،نوآوری اکتشافی و عملکرد صادراتی ،مثبت بوده و به ترتیب برابر ،0/24
 0/26و  0/31است.
در فرضیه پنجم به بررسی اثر تعدیل گری مسئولیت اجتماعی بر رابطه جهتدهی فناوری و نوآوری بهرهبردارانه پرداخته شده است .برای
بررسی این فرضیه ابتدا در نرم افزار  SPSSنتیجه حاصلضرب مسئولیت اجتماعی و جهتدهی فناوری محاسبه و سپس در نرم افزار
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شکل  -2ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش.

 AMOSاین متغیر ساخته شده و به متغیر وابسته نوآوری بهره بردارانه وصل شد .در صورت معنادار بودن ضریب مسیر متغیر ترکیبی ،اثر
تعدیل گری و در صورت غیرمعنادار بودن ضریب این مسیر ،عدم وجود اثر تعدیل گری نتیجه خواهد شد .مطابق با جدول 6؛ اثر تعدیل
گری مسئولیت اجتماعی بر رابطه جهتدهی فناوری و نوآوری بهرهبردارانه با توجه به مقدار ضریب مسیر  0/18پذیرفته و نتیجه میشود که
مسئولیت اجتماعی بر رابطه جهتدهی فناوری و نوآوری بهرهبردارانه اثر تعدیل گری مثبت دارد .بدین معنا که در سطوح باالی فناوری،
شدت رابطه جهتدهی فناوری و نوآوری بهرهبردارانه قویتر بوده و بالعکس .همچنین اثر تعدیل گری مسئولیت اجتماعی بر رابطه
جهتدهی فناوری و نوآوری اکتشافی با توجه به مقدار ضریب مسیر ( )0/41پذیرفته و نتیجه میشود که مسئولیت اجتماعی بر رابطه
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جهتدهی فناوری و نوآوری اکتشافی اثر تعدیل گری مثبت دارد .بدین معنا که در سطوح باالی فناوری ،شدت رابطه جهتدهی فناوری و
نوآوری اکتشافی قویتر بوده و بالعکس.
در جدول  6همچنین اثر تعدیل گری مسئولیت اجتماعی بر رابطه نوآوری اکتشافی و عملکرد صادراتی پذیرفته میشود .همچنین با توجه
به مقدار ضریب مسیر ( )0/21نتیجه میشود که مسئولیت اجتماعی بر رابطه نوآوری اکتشافی و عملکرد صادراتی اثر تعدیل گری مثبت
دارد .بدین معنا که در سطوح باالی فناوری ،شدت رابطه نوآوری اکتشافی و عملکرد صادراتی قویتر بوده و بالعکس.

صادقی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه268-284 :

 -8بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نتایج نشان داد که جهتدهی فناوری از طریق نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه بر عملکرد صادراتی مؤثر است و شرکتها از
طریق دو استراتژی نوآوری اکتشافی (توسعه دانش جدید) و بهرهبردارانه (پاالیش دانش موجود) در ارتقاء عملکرد مشارکت میکنند .ادبیات
موضوع استدالل میکند که شرکتها برای به دست آوردن کارایی باید همزمان با استفاده از شایستگیهای موجود ،محصوالت جدیدی را
در جهان ارائه دهند تا در برابر تقلید رقبا مقاومت کنند و مزایای پایداری را به دست آورند .نتایج این پژوهش با پژوهش کوستا و همکاران
( )2015و ژو و وو ( )2010همسو است .نتیجه فرضیه اول ،دوم ،سوم و چهارم نشان میدهد که جهتدهی فناوری از طریق نوآوری
اکتشافی و نوآوری بهرهبردارانه بر عملکرد صادراتی مؤثر است؛ بنابراین شرکتهایی که تالش میکنند صادرات خود را توسعه دهند و
موفقیت در بازارهای بینالمللی کسب نمایند باید از فناوریهای پیشرفته ) (High Techاستفاده نمایند .نتایج این پژوهش با پژوهش کوستا
و همکاران ( ،)2015موسوی ( )2013و فیلیپسکو و همکاران ( )2013همسو است .همچنین ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که مسئولیت
اجتماعی بر رابطه بین جهتدهی فناوری و استراتژیهای نوآوری اثر مثبت دارد و رابطه بین آن دو را تقویت میکند .بهعبارتدیگر ،مسئولیت
اجتماعی باعث همافزایی بین جهتگیری فناوری و استراتژیهای نوآوری میشود .نتایج این پژوهش با پژوهش کوستا و همکاران (،)2015
نمازی و مقیمی ( ،)2018ژو و وو ( )2010و هلیستاد و همکاران ( )2010همسو است .همچنین مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین نوآوری
اکتشافی و عملکرد صادراتی اثر مثبت دارد .این تأثیر به ویژه در توانایی توسعه قابلیتهای نوآوری که برای شرکت جدید است (اکتشاف)
مشخص شده است .انتظار میرفت مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل گر مثبت در رابطه بین نوآوری بهرهبردارانه و عملکرد صادراتی داشته
باشد ،درصورتیکه مسئولیت اجتماعی باعث تقویت رابطه بین نوآوری بهره بردارانه و عملکرد صادراتی نمیشود .به عبارتی ،مسئولیت
اجتماعی شرکت باعث تقویت بین پاالیش دانش موجود و عملکرد نمیشود؛ بنابراین ،مسئولیت اجتماعی و نوآوری زمانی میتواند
همافزایی ایجاد نمایند که شرکت در موقعیتی قرار گیرد که بتواند از قابلیت مسئولیت اجتماعی برای تأثیرگذاری بر فناوریها و فرایندهای
داخلی ،بهمنظور توسعه قابلیتهای جدید ،استفاده کند .نتایج این پژوهش با پژوهش کوستا و همکاران ( )2015و بوهه و کروز ()2010
همسو است.
بهطور خالصه ،یافتههای تحقیق آشکار میسازد که جهتدهی تکنولوژیکی با نوآوری استخراجی و نوآوری اکتشافی دارای ارتباط مستقیم
و مثبت است یعنی برای مثال هر چه تجهیزات جدیدتر باشد منجر به نوآوری بیشتر میشود و این افزایش و بهبود نوآوری باعث افزایش
عملکرد صادراتی هم میشود .همچنین ،دریافتیم که هنگامیکه شرکتها مسئولیت اجتماعی دارند و به انجام آن تأیید دارند ،در سطوح
باالی مسئولیت اجتماعی جهتدهی فنی و نوآوری استخراجی و اکتشافی و رابطه بین نوآوری اکتشافی و عملکرد صادراتی قویتر است،
ولی رابطه بین نوآوری استخراجی و عملکرد صادراتی ضعیفتر است؛ بنابراین ،وجود اصول مسئولیت اجتماعی بر محرکهای رقابت در
بازارهای بینالمللی تأثیر میگذارد و صادرکنندگانی که دارای مسئولیت اجتماعی هستند ،از نوآوری اکتشافی بیشتر سود میبرند.
درصورتیکه در شرکتهای با مسئولیت اجتماعی ،نوآوری بهرهبردارنه قادر به تحریک عملکرد نمیباشد .برای بنگاههایی که دارای
تکنولوژی های صادراتی هستند ،اصول مسئولیت اجتماعی شرکت قادر به ایجاد محصوالت جدیدتر در جهان و دستیابی به رقابت

 این مطالعه به درک بهتر ماهیت، در نهایت. این اصول قابلیتهای اکتشافی (توسعه دانش جدید) را تقویت میکنند.بینالمللی خواهد شد
. منافع و زیانهای صادرات ناشی از استراتژیهای نوآوری کمک میکند،رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد
 محدودیتها و پیشنهادات- 8-1

 تحقیق بر روی صادرکنندگان مواد، در این مطالعه. ولی آنها با محدودیتهایی هم روبرو هستند،اگرچه نتایج این مطالعه مهم است
، نتایج فقط باید در این زمینه یا در مورد مشابه تعمیم داده شود؛ بنابراین، ازآنجاکه نمونه محدود است.شوینده و بهداشتی انجام شد
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 تحقیق حاضر در یک مقطع خاص صورت پذیرفته است و توانایی، همچنین. تحقیق مشابه انجام شود،پیشنهاد میشود برای سایر صنایع
 اصول مسئولیت اجتماعی ممکن است بر روی جهتگیری فناوری و نوآوری، در چنین مواردی.ما را برای اجرایی شدن محدود میکند
 پیشنهاد میشود که در تحقیقات آینده بنگاههایی را که دارای اصول مسئولیت اجتماعی، در نهایت.هیچ اثر همافزایی (نوآوری) نداشته باشد
بوده ولی با عدم مزیت مواجه میباشند را با رقبایی که موفق هستند ولی فاقد مسئولیت اجتماعی هستند و از شیوههای غیرمسئوالنه استفاده

تأثیر جهتگیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی
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