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                                                            چزیته

هزی دوساالتالای   هزی اارومی، ترکیب احصاالت  از دماز  کپازره  ییزم ا  ازایی در سازماز هدف: 
ارداری، ایپ  ظرفی  تغییر  هزی اکتشاازو و اهر ی  ت هز ازایی هز ازکم ازدر ازشاا م دارد، مکرا شاارک 

هزی تحقیق و تالسع  همزاز  از ارائ  دماز  داشت  ازش م. ا زاراکن  فرآک م یالآوری را از ایجزم فعزلی 
دماز  و ااپز  رازا  پذکری در   -کک ساازماز  ارای اقز، رشاام، اهعالد رمیپرد، یالآوری احصااال 

ما م دوساالتالای  اساتراتککک ش شازاو دو اعم اهر  ارداری و اکتشازود و در  احیط پالکزی اارومی ییز
یتیج  افزاکش کزراک  و اهر  وری شارک  هز اسا . ارای ا  اماک ر رسازیم  رمیپرد شارک ، یالآوری  

 اکتشزو تالسع  کزام.  -دماز  ازکم ام طرکق کک اسیر اتالال  اهر  ارداری-احصال 
جزاع  آازری پکوهش ؛ شامادایز ، ام  افهالا  پکوهش اساتررا   ارور  ااتما از  ا  اکن ا ظالر  روش:

 اشار  تالج  ا  ازشارک  ا  ازشا م.    2480ک  در اجمالع   شارک  هزی نا عت  شاهر انافهز  اسا 

ارای جازاعا  احامود   کالکرا  فراال  ام یمالیا  اجم تعیین ارای ،ااازری  جازاعا  اجم االد  احامود و
اساتفزد  ام رو  یمالی  ییری تصازدف  طعق  ای ایترزش شامیم. اازار  شارک  از   333و   شام اساتفزد 

امکرا  رزاو شاارک  هزی ایترزش شاام  ا  ر الا  یمالی ،  جمع آوری داد  هز، پرسااش یزا  اساا  ک   
رواک  اکن پرساش یزا  هز از اساتفزد  ام یظرا  اساتزدا  و دعریز  االرد اررسا  و   تپمیو کرد  ایم.

االرد تزکیم ارار    941/0از اسااتفزد  ام رو  یاارکب آلفزی کرویعز  ا  ایزا  تزکیم یردکم و پزکزک  آ   
  AMOSو    MPLUSرو  تحییو اسایر و ام یرم افزار هزی  هز ییز ام   تجزک  و تحییو داد  یرف . جه 
 شم. اساتفزد  
ار  هز ازک  ام وجالد تأثیر ا ع  و اع زد تجزک  و تحییو داد ار اسااازد ام  پکوهش یتزک   یافته ها:

و یقش ایزیج  اکتشازو در   ام طرکق یالآوری احصاال  و دماز   ار رمیپرداهر  ارداری و اکتشازو  
  شارک  ا  ایمام  کزف  ییالآور یهز   یک  فعزل  مازیا  اکن اع ز   .اسا   تزثیر اهر  ارداری ار رمیپرد

 .  مرس  ا ک ا  کزرآ رد،یارار اگ یاالرد اهر  اردار
و  دماز    و  احصااال   یدر یالآور   یاه   اتالال ریاساا   کیشااز  داد ک  کپکوهش   یتزک   نتیجه گیری:

 از  ساالدآور دماز   و  احصاال   یالآوری ا  رسایم  وجالد دارد و اسایر  اکتشازو -ارداریاهر  اسایر
  تالساع    و تعیین  ارای  اکتشازو  از  و  شاالدا  آغزم  شارک   االجالد  هزیازایی  و  ا زاع ام  ارداری اهر 

 .شالدا  دیعز   ا زسب  ف زورای  کزراردهزی
 

 اکتشزو،  اهر  ارداری، رمیپرد، یالآوری احصال  و دماز   :هثک یتواژه

 ازشم.ا  کزرش زس  ارشم استرر  ام پزکز  یزا  فالق،  اقزل 
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 گذاری مستقیم خارجی  جذب سرمایه تأثیر کارایی و اندازه بازار بر 
 

 مقتمه

های   شؤرکت  به ها تولیدی نسؤتت  شؤرکت  بعضؤی از چرا که اسؤت  این سؤازمانی حوزة پژوهشؤگران از بسؤیاری اسؤاسؤی سؤاال
 های سازمانی، قابلیت  منابع و ها صنعت، توانمندی جذابیت  از ناشی توان را می باالتر عملکرد دارند. این باالتری 1عملکرد دیگر

 بسؤیاری شؤدن، حرکت به سؤوی جهانی و محیطی شؤرای  فناوری، سؤریع تغییرات به دانسؤت. با توجه عوامل این از ترکیتی پویا یا

 یابند. با دسؤت  باالتری عملکرد به و دهند تطتیق بازارها جدید شؤرای  با را خود چگونه که هسؤنند دنتال این هب تولیدکنندگان از

 ها سازمان که است  هدفی باالتر، عملکرد به دسنیابی و است  اصلی مدیران دغدغۀ عملکرد موضوع امروز، رقابنی فضؤای به توجه

 دسؤت  خود اهداف به برتر عملکرد با های سؤازمان تنها این فضؤا، دهند و در می انجام مخنلفی آن اقدامات به دسؤنیابی منظور به

 معرض ها در شؤرکت  ها، آن میان شؤدید رقابت  نیز و ها شؤرکت  محصؤوالت و خدمات تنوع و توسؤعه به توجه با امروزه  .یابند می

 باشؤد می 2دوسؤوتوانی قابلیت  از اسؤنفاده سؤازمان در توانایی به سؤازمانی بقای گاهی حنی و نهایی موفقیت  بوده، دگرگونی و تحول

دوسؤوتوان    یها  ت یمسؤنلزم قابل  کپارچهیمحصؤوالت با خدمات   قیتلف  .به وجود آورد سؤازمان برای رقابنی مزیت  نوعی بنواند تا
با   یروند نوآور رییتغ ت یبلکه ظرف  ،داشؤنه باشؤند 4یو بهره بردار  3اکنشؤاف  ت یبنوانند نه تنها قابل دیاسؤت، چون شؤرکت ها با

دوسوتوان قادر به منعادل   ی. سازمانها[ 1و توسعه به صورت همزمان با ارائه خدمات را داشنه باشند ]   قیتحق  یها ت یانجام فعال
 .[ 2مثتت داشنه باشد ]  ریهسنند که بر عملکرد تأث یتا حد یو بهره بردار  یاکنشاف  یها  ت یکردن قابل

از آنجا که نوآوری محصؤول و خدمات برای بازارهای جدید بین المللی مسؤنلزم اراحی مجدد سؤیسؤنا فعالیت اسؤت، باید  
بهتود فرآیندهای موجود(، اکنشؤؤاف )توسؤؤعه دانی جدید( و تاثیر منقابل همزمان بین بهره برداری و اکنشؤؤاف  )بهره برداری  

. با تأیید این نکنه که اکنشؤاف و بهره برداری ااتا قابلیت های [ 3]   عنوان دوسؤوتوانی اسؤنراتژیر را در برگیردشؤناخنه شؤده به  
که آیا پیکربندی این قابلیت ها برای توسؤعه نوآوری محصؤول   شؤودبررسؤی می ،  [ 4] مخنلفی در رابطه با توسؤعه محصؤول هسؤنند  

 و خدمات برابر است یا خیر.
و محصؤوالت ارائه شؤده خود را به گونه    ت یفعال  سؤنایسؤ  یاراح دیبا یدیتول  یاده اند که شؤرکت هانشؤان د یمطالعات قتل

، یالملل  نیجامعه تجارت بنگارش که در آثار   یبا وجود[.  5] بازار پاسؤؤد دهند   دیجد  یازهایکنند که بهنر بنوانند به ن ایتنظ یا
مطابق بررسؤی های بعمل آمده به نظر می رسؤد  ار گرفنه اسؤت، مورد مطالعه قر  [ 6ی] شؤرکت ها  یالملل نیگسؤنرش ب نیرابطه ب

  شؤنر یاسؤت. ب قرار نداده یبررسؤ مورد  را   یدیتول  یخدمات دوسؤوتوان بر عملکرد شؤرکت هاو محصؤول   ینوآور ریتأثپژوهشؤی 
 یآن برا ییحال، توانا نیو در ع[،  7منمرکز شؤؤده ]   افنهیتوسؤؤعه   جوامعدر   5ریاسؤؤنراتژ  یمربوط به دوسؤؤوتوان پژوهی های

 یم دهیدافند را نا  یاتفاق م  در حال توسؤعه مانند ایران  جوامعکه در  یطیمخنلف، مانند شؤرا   یدر شؤرا داریعملکرد پا  حیتوضؤ 
 [.  8]  رندیگ 

دوسؤوتوان بر  6خدماتو  محصؤول    ینوآور ریتأث لیو تحل هیشؤکاف را پر کرده و با تجز نیا  به همین منظور پژوهی حاضؤر
 ییکار، بر آزما نیکند. در انجام ا یکمر م یو آثار مربوط به نوآور  ریاسؤنراتژ  ی، به دوسؤوتوانیدیتول یعملکرد شؤرکت ها

تتیین تاثیر قابلیت منقابل بهره برداری و اکنشؤاف بر نوآوری محصؤول و ،  تتیین ابعاد دوسؤوتوانی اسؤنراتژیرو ضؤرورت    ت یاهم
کمر به منعادل ،  عالیت های بهره برداری به عنوان پایه و اسؤؤاسؤؤی برای تولید فعالیت های اکنشؤؤافگرفنن ف نظر در، خدمات

بهتود نوآوری محصؤول و خدمات و در نهایت به  کردن بهره برداری و اکنشؤاف برای شؤرکت های صؤنعنی برای بهتود عملکرد
  مان خدمات در شؤرکت های صؤنعنی شؤهر اصؤفهان از مسؤیر یر فرآیند تولیدی از اریق زنجیره ارزش در راسؤنای عرضؤه همز

 دانی پیگیری –سؤعی بر آن اسؤت که با بهره مندی از مهمنرین عناصؤر مربوط به یادگیری سؤازمانی، شاکنشؤاف  پرداخنه می شؤود. 
تحت عنوان  ) ها با دو  این بین توازن ایجاد  و آنها همزمان ارتتاط  و  موجود«  دانی  بهتود و  اسؤؤنفاده – برداری  بهره ش  و  جدید«
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به عنوان یر فرآیند با یر مسؤیر منوالی بهینه که عملکرد برتر شؤرکت را نشؤان می دهد، بنوان    (مفهوم دوسؤوتوانی اسؤنراتژیر
 در محی  منغیر و رقابنی کسب و کار امروزی به عملکرد بهینه دست یافت.

بهره برداری و اکنشؤؤاف بر رابطه بین    هدف بر این اسؤؤت که به اور خا ، تأثیر و رابطه منقابل بینحاضؤؤر  در پژوهی 
. با تأیید این نکنه که اکنشؤؤاف و بهره برداری ااتا قابلیت های شؤؤودنوآوری محصؤؤول و خدمات و عملکرد شؤؤرکت را تحلیل 

 مخنلفی در رابطه با توسعه محصول هسنند.
عملکرد از اریق نوآوری محصؤول و  بر  اکنشؤاف و بهره برداریبنابراین سؤوال اصؤلی این پژوهی این اسؤت که تا چه میزان 

 شهر اصفهان تاثیر دارد؟ تولیدیخدمات در شرکت های 

 پیشینه نظری پژوهش 

 برداری اکتشثر و بهره 

 در دانی خلق و سؤازمانی یادگیری. دارد نام سؤازمانی یادگیری اسؤنراتژیر، متحث مدیریت  در برجسؤنه موضؤوعات از یکی

 به مربوط عنصؤر ترین اسؤت. مها شؤناسؤایی شؤده رقابنی مزیت  کسؤب  برای منتعی امروزی، وکار کسؤب  منغیر محی  با مواجهه

 برای ها اسؤت. سؤازمان  »موجود دانی بهتود و اسؤنفاده  برداری بهره«و    »جدید دانی پیگیری - اکنشؤاف«سؤازمانی،   یادگیری

 اسؤا،، این [. بر9]  کنند تقسؤیا فعالیت  دو این بین را خود توجه و منابع  باید و دارند نیاز دو هر انطتاق به مدت، اوالنی بقای

اکنشؤاف و آید.   می شؤمار به اصؤلی ضؤرورت امروز کار و کسؤب  فضؤای در ها، فرصؤت  از برداری و بهره اکنشؤاف بین توازن ایجاد
سؤؤازمان ها آشؤؤنا هسؤؤنند و   یکه برا  ییزهای(، چ1991) 1کنند. اتق نظر مار، یدو مفهوم منفاوت را مشؤؤخم م  یبهره بردار

کؤه   ی. در حؤالرنؤدیقرار گ   ی( مورد بهره برداری)بهره بردار  ییاننخؤا،، اجرا و کؤارا  قیتواننؤد از ار  یشؤؤؤونؤد، م  یم  یتلق  داریؤ پؤا
  ی از انطتاق با اسؤؤنانداردها  نانیو حصؤؤول اام ندهاینظارت، بهتود فرآ ،یمانند نقشؤؤه بردار ییها  ت یآشؤؤنا شؤؤامل فعال  یزهایچ
 .[ 10] شامل جسنجو و پژوهی )اکنشاف( کشف شوند  یاکنشاف  یها ت یفعال  قیاز ار دیناآشنا با  یزهایشده است، چ هرفنیپذ

 محؤدودی از  ریسؤؤؤر  بؤا  کؤارایی تؤدریجی  بهتود  هؤدف  بؤا  خؤدمؤات/    محصؤؤؤوالت  فعلی، فرآینؤدهؤای  پؤاالیی  در  برداری  بهره
  موجود   مشاغل به  معطوف  سازمانی برداری، توجه  بهره  دیگر، سوی از.  بدهد را  تدریجی نوآوری اجازه تا است  منمرکز نوآوری

  کوتاه   سؤازمانی اهداف به  دسؤنیابی  برای  موجود های  توانایی و ااالعات  کارگیری به  و  تجارت انجام برای  موجود های روش  یا
 .[ 11است ]   باالیی  موفقیت  میزان و کا اامینان عدم  شامل  برداری  بهره ،  بنابراین.  است   بازار های  موقعیت  و مدت

 جدید،  محصؤوالت تولید  در  نوآوری و پذیری  انعطاف پژوهی، خطر، فرض تغییر، بر  متننی آزمایی یر  عنوان به  اکنشؤاف
  خود   توانؤایی هؤای  حؤداکثر  بؤه  هنوز  سؤؤؤازمؤانهؤا  اسؤؤؤت   ممکن  کؤه دارد تؤأکیؤد  بؤاور  این فنؤاوری، بر  و  ارزیؤابی  معیؤارهؤای  فرآینؤدهؤا،
 توانایی های  کنند، یا منحول را  موجود  دهند، قابلینهای  گسؤؤؤنرش را  خود  موجود  توانایی های  باید آنها  بنابراین  و  اند نرسؤؤؤیده
اسؤت    منمرکز خطا و آزمون و  اسؤاسؤی تغییرات  جدید،  ظرفیت های کشؤف در  این، اکنشؤاف بر  عالوه  دهند. توسؤعه را جدیدی

 [12 ]. 
( معنقدند که بهره  2013) 2همکاران و  روکوایشؤؤؤ .  اسؤؤؤت   یامروز یدر مورد مقابله با چالی ها  یبهره بردار ن،یعالوه بر ا

و   یسؤؤؤازمان  یریادگ یمنابع مرتت  با دانی،    یارزش گذار ،یدر منابع داخل یگذار  هیمانند سؤؤؤرما  یشؤؤؤامل عوامل  دیبا یبردار
بر تنوع،    یمتنن یبررس  ری( اکنشاف را به عنوان  1991)مار،   گر،ید  ی. از سو [ 13]  باشد یو اننقال یتوسعه ا  یسازمان راتییتغ
 یم فیتعر  دیجد  یها  یو فناور  یابیارز  یارهایمع ندها،یدر توسؤعه محصؤوالت، فرآ یو نوآور  یریانعطاف پذ ،یبررسؤ  سؤر،یر
و   اند،افنهیخود دسؤؤؤت ن  یهات یاسؤؤؤت هنوز به حداکثر قابل ممکنها  دارد که سؤؤؤازمان  دیباور تأک  نیاو بر ا فی. تعر[ 10]  کند
اکنشؤؤاف بر  ن،ی. عالوه بر ا[ 14] را توسؤؤعه دهند  دیجد  یهات یقابل ایموجود خود را گسؤؤنرش دهند،   یهات یقابل  دیبا  نیبنابرا
 [.15و آزمون و خطا منمرکز است ]   یاساس راتییتغ د،یجد ظرفیت هایکشف  
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 نوآوری محصوو و متمث  

  ی هنگام[. 16]  نهیتنوع و هز ت،یفی: ک کنندیم  ییتوسعه و اجرا شناسا یرا برا زهیمحصول سه انگ یاسناندارد نوآور  یهامدل
 نانداردمحصؤؤول، مدل اسؤؤ  ینوآور یکنند، مدل ها یم ی( را معرف1دهی  سیخدمات )سؤؤرو تجاری  یمدل ها  دکنندگانیکه تول

 انیمحصؤول/خدمات( را در م ی، که در آن شؤرکت ها تنوع محصؤول )بسؤنه هادهند یرا گسؤنرش م[  16]  2یاوتربر و آبرنات
را سؤؤازگار شؤؤوند و آنها  انیمشؤؤنرسؤؤلیقه  با  یا  ندهیدهند تا به اور فزا یم  ییدارند افزا  ییباال  ت یفیکه از قتل ک   یمحصؤؤوالت

 [.17]  جذ، خود کنند

که در آن دو بعد منقابل سؤطح   کندیم فیتعر  یوسؤناریعنوان پبهخدمات را و    محصؤول  یمدل نوآور  ،یقتل  یهامدل مانند
ها هدف خود را حفظ و در صؤؤورت . اوالً، شؤؤرکت کنندیم  نییرسؤؤان را تعخدمات  دکنندگانیآمده توسؤؤ  تولدسؤؤت به ینوآور

قرار (  دهشؤ  روز  محصؤول و چرخه عمر محصؤول به  یت )نوآوراخدمو  توسؤعه محصؤول قیعرضؤه از ار  ت یفیک   ییامکان افزا
کمر   ا،یمق در  ییجو صؤؤرفه  کسؤؤب به گسؤؤنرش چرخه عمر محصؤؤول و  ینوآور قی. بهتود مسؤؤنمر محصؤؤول از ارمی دهند

تعامل   قید را از اریجد  انیکنند و در صؤؤورت امکان، مشؤؤنر  حفظرا  یفعل  انیمشؤؤنر  خواهندیها م. دوم، شؤؤرکت [ 18]  کندیم
  ی ت، که برااخدمو    محصؤول یی. همسؤو جذ، کنندخدمات(   لیو تحل هیت و بازخورد و تجزاخدمو   محصؤول  یی)همسؤو موثر
ها را قادر اسؤت که شؤرکت  یمهم  ت یالزم اسؤت، قابل یمشؤنر  یهاماثر به درخواسؤت   ییو پاسؤخگو  کپارچهی  شؤنهاداتیپ  ت یریمد
 یارتقؤا  ینؤدهؤایفرآیی،  همسؤؤؤو   دکننؤدگؤان،یؤ تول  یبرا[.  19]   خؤدمؤات رقؤابؤت کننؤدو    ارائؤه محصؤؤؤول  قیتؤا از ار  سؤؤؤازدیم

دهد، زمان ورود به بازار   یرا کاهی م دیمحصؤوالت/خدمات جد یاراح نهیدهد، هز یقرار م  ت یمحصؤول/خدمات را در اولو 
و  محصؤؤول یدهد و از نوآور یم ییخدمات را افزاو  محصؤؤول  ت یفیک   هد،د یکاهی م دیمحصؤؤوالت/خدمات جد  یرا برا
ارائؤه   نیاز دانی، مهؤارت هؤا و منؤابع را ب  یریخؤدمؤات، بهره گ   لیؤ تحل  و  هیؤ . بؤازخورد و تجز[ 20کنؤد ]   یم  ت یؤ ت حمؤااخؤدمؤ 

و  اولویت ها لیو تحل هیتجز  یبرا که رسؤؤاند یرا به حداکثر م  یابزارها  اارزش ب جادیکند، ا یم  لیتسؤؤه  انیدهندگان و مشؤؤنر
و  در چرخه عمر محصؤؤول  یدیکل ماتیاز تصؤؤم  ت یحما یااالعات را برا  ییابزارها  نیچن[.  21]   مفید اسؤؤت   انیرفنار مشؤؤنر

 [.22کنند ]  یم  یابیو ارز یت جمع آوراخدم

نوآوری محصؤؤؤول و خدمات واده دیگری برای خدمات رسؤؤؤانی اسؤؤؤت که متنای آن در تعاریف نوآوری وجود دارد، که  
ه برای تاثیر بر محی  نوآوری را به عنوان وسیله تغییر سازمان، به عنوان واکنشی به تغییرات در محی  بیرونی یا اقدامی پیشگیران

 قیخدمات از ار ومحصؤول   یچون نوآور ا،یریگ   یرا در نظر م یجامع از نوآور فیتعر نیما ا  .[ 23]   پیرامون در نظر می گیرد
 یتوسؤعه دهنده در شؤرکت های صؤنعنی را در بر م یاز نوآور یموجود، ابعاد مخنلف یکاالها  شؤنهادیبه پ دیافزودن خدمات جد

 ،یدیدر کل چرخه عمر محصوالت تول یشامل ارائه خدمات سفارش  [ 24]   یتجار  دیجد یتواند به توسعه مدل ها یکه م رد،یگ 
رسؤد  یمانده اسؤت، چون به نظر م  ینوآورانه بر عملکرد شؤرکت حل نشؤده باق یتجار یمدل ها  نیا ریتاث  یمنجر شؤود. چگونگ

 .[ 6داشنه باشد ]   یسازمان بسنگ یا  نهیو ابعاد زم  ریاسنراتژ ماتیاثر به تصم نیا
 :ردیرا به خود گ  ریچند شکل ز ای ریتواند  یخدمات م ومحصول  یدر نوآور یخدمات  یسازمان واحدها 
   خدمات شرکت است،  هیبخی خدمات منمرکز که مسئول کل  رالف( ی 

  شرکت را بر عهده دارد،  ریاسنراتژ  یخدمات اصل  ت یبخی خدمات منمرکز که مسئول  ر،( ی
  شوند، یاداره م یتجار  یتمام خدمات به اور جداگانه با کارکردهاج( 
  ان یدانی بن یخدمات تجار یشؤرکت های صؤنعنی و شؤرکت ها نیب  ریاسؤنراتژ  یها مانیپ قیشؤده از ار جادیخدمات اد( 

(3KIBS،)  یا 
 شوند. یم  یبرون سپار انیدانی بن یخدمات تجار یبه شرکت ها یجزئ  ایکه به صورت کامل   یماتخده(   
و   یمحصؤول فعل ینوآور یهافرآیند  نیمنقابل ب  ریخدمات موفق شؤامل تاث  ومحصؤول   ینوآور ریاسؤنراتژ  یجنته ها  ریسؤا
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که افزودن خدمات  ابندی ی( درم2011) 1و همکاران  گرتینمونه، ا یاسؤؤؤت. برا دیخدمات جدو   ینوآور یهاتوسؤؤؤعه فرآیند
دهد،   یم  ییمحصؤول  افزا  یباال ینوآور یامدهایبا پ ییبه محصؤوالت موجود تنها سؤود شؤرکت را در مورد شؤرکت ها یلیتکم

دهد. از  یم  ییمحصؤول افزا ینوآور نکند، سؤود شؤرکت را بدو  یم یتانیپشؤن  انیکه از مشؤنر یکه اضؤافه کردن خدمات یدر حال
 یم  ان،یبا مشؤؤنر یدر محصؤؤوالت ندارند،  در صؤؤورت همکار  ییباال یکه نوآور ییتوان ادعا کرد که شؤؤرکت ها یرو، م نیا

 سؤنایدسؤت در سؤ  نییپا  ت یبا موقع  ییکه معموالً در شؤرکت ها یخدمات بهره مند شؤوند، اتفاق  ومحصؤول   یتوانند از نوآور
 .[ 21دهد ]  یم یرو نیتأم رهیارزش زنج

 کر زرد 

در   ینقی مهم رایشؤود ز یدر نظر گرفنه م  ت یریمد  اتیدر ادب پژوهی هااز   یاریدر بسؤ  یدیجنته کل ری  یعملکرد سؤازمان
  تیموفق  ن،یبنابرا[.  25کند ]  یم فایسؤازمان ا  ندهیآ  مسؤیر نییدر تع نیو همچن ریبرنامه اسؤنراتژ ریتوسؤعه، اجرا و نظارت بر  

ها   یموثر و کارآمد اسؤنراتژ  یآن در اجرا  ییدارد، که به عنوان توانا یآن بسؤنگ یو کار به عملکرد سؤازمان  سؤب ک  ری  یاحنمال
  ی خروج ای  جیننا یریشامل اندازه گ   یعملکرد سازمان گر،ی. به عتارت د[ 26شود ]  یبه اهداف مورد نظر شناخنه م  یابیدسن یبرا
( 2010) 2و هانگر لنیو ن،ی. عالوه بر ا[ 27اسؤت ] آن سؤازمان  شؤده   منصؤور یها  یبا خروج  سؤهیمقاسؤازمان در  ری  یواقع یها

به اهداف    یابیدسؤن  یبرا  نامشؤهودو   مشؤهودسؤازمان از منابع   ریآن  قیکنند که از ار یم فیتعر یآن را به عنوان انعکا، ابزار
 [.28]   کند یم یخود بهره بردار

سؤازمان اسؤت. بر   ریو توسؤعه   شؤرفت یپ اریمع  یمشؤخم شؤد، عملکرد سؤازمان(  2007) 3یوسؤکیو  ، که توسؤ  لتا همانطور
.  [ 29]  هسؤنند  شؤرفت یتنها با عملکرد سؤازمانها قادر به توسؤعه و پ رایاسؤت ز  یاسؤا، عملکرد مسؤنمر هدف هر سؤازمان نیا

 یو سؤازمان  یحقوقی، امور مالتوسؤعه   ،اتیعمل  ر،یاسؤنراتژ زانیرشؤامل برنامه  ی( عملکرد سؤازمان2003) 4هامون  یبرا  ن،یبنابرا
به سؤود باال،   یابیدسؤن  یسؤازمان برا ری  ییبه عنوان توانا  ی( به عملکرد سؤازمان2017) 5و همکاران  سؤموئل نی. همچن[ 30]   اسؤت 
( از پنج مورد 2010)  6نگیچن و ل ن،یبر ا عالوه  .[ 31]  کند  یخو، اشؤاره م یمال  جی، سؤها بازار بزر  و نناباال  محصؤول  ت یفیک 
بازده درآمد و شؤؤهرت    ،ییکنند که عتارتند از رشؤؤد سؤؤود، بازده فروش، بازده دارا یاسؤؤنفاده م  یعملکرد سؤؤازمان یابیارز  یبرا

 .[ 32]   سازمان
حد،  وا نهیعملکرد، مانند هز  یریاندازه گ   یکردهایرو قیبنوانند اهداف خود را از ار  دیامروز، سؤازمان ها با  یبازار رقابن در

  نان یبه اهداف خود اام  یابیدسؤن یمناسؤب برا یها  یاسؤنراتژ ایاز تنظ دیبا نیکنند. آنها همچن یابیارز  یفیک   یسؤود و عملکردها
کنند که عتارتند  یم یعملکرد را در چهار گروه عمده دسؤنه بند یارهای( مع2017) 7ان و همکارانیمهرال جه،یحاصؤل کنند. در نن

را  ی( عملکرد سؤازمان2014)  8و همکاران  که جونگ  ی. در حال[ 33]   و رشؤد  یریادگ یو   یکسؤب و کار داخل یندهایفرآ ،یاز مال
در سها نقشی را که سازمان  یزانیبه م یکه در آن عملکرد سازمان - بازارو عملکرد  ی: عملکرد مالکرده اند  یاز دو جنته بررس

( با توجه به 2015) 9و همکاران  وانگ گر،ید  ی. از سؤؤو [ 34]  کند اشؤؤاره دارد یاجرا م  یمشؤؤنر  ت ینسؤؤتت سؤؤود و رضؤؤابازار، 
 .  [ 14]  کنند یتصور م  یاتیملو ع یرا به عنوان عملکرد مال یرقابت و بقا دارند، عملکرد سازمان  یکه برا  ییاسننتاط ها
  ی ر یاندازه گ   یاسؤؤت که اغلب برا یشؤؤاخصؤؤ   یسؤؤنن یه عملکرد مالکنند ک  ی( اسؤؤندالل م2012) 10لوپز-الریو و  سؤؤونیکام

 
1 Eggart et al. 
2 Wheelen and Hunger 
3 Lebas and Euske 
4 Hamon 
5 Semuel et al. 
6 Chen and Ling 
7 Mehralian et al. 
8 Jeong et al. 
9 Wang et al. 
10 Camison and Villar-Lopez 



 

 

 

 71 

 گذاری مستقیم خارجی  جذب سرمایه تأثیر کارایی و اندازه بازار بر 
 

 یارهایمع کرده اند: انی( ب2013) 1وجود، رمضؤؤان و همکاران  نی. با ا[ 35]   شؤؤود یعملکرد سؤؤازمان توسؤؤ  محققان اسؤؤنفاده م
 نامسؤؤاعدرفنار    ایمدت، پاداش کوتاه  یتنها بر دسؤؤناوردها رایز شؤؤوند،یم یتلق  یهسؤؤنند، ناکاف یکه عمدتاً مال ،یعملکرد سؤؤنن
  تیمز ری  جادیا یسؤازمان برا  ییکه به نوبه خود بر توانا  شؤوند،یم ت یریو تعارض مد  یو منجر به سؤرخوردگ  کنندیتمرکز م
 [.36ی اثر می گذارد ] رقابن

 قثب یت هثی بهره برداری، قثب یت هثی اکتشثر و کر زرد 

 نیازمند وکار کسؤؤب  مسؤؤنمر در بماند. نوآوری پایدار می تواند مسؤؤنمر با نوآوری فق  برتر عملکرد رقابنی، محی  یر در

 [. اکنشؤاف37می باشؤند ]  سؤازمانی به یادگیری مربوط عناصؤر ترین مها از بهره برداری و اسؤت. موضؤوع اکنشؤاف مسؤنمر یادگیری

 بلندمدت بقای و رقابنی مزیت  به سؤازمان تا شؤوند پیگیری همزمان باید که سؤازمانی مجزاسؤت  فعالیت  دو اسؤاسؤاً برداری بهره و

مرتت  اسؤت   ییکارآ  ییبا افزا  یکه بهره بردار  ینوآورانه همراه اسؤت، در حال ییاکنشؤاف با جسؤنجو و آزما[.  38]  یابد دسؤت 
شؤود که  یم  نیتضؤم  یدر زمان  یبهره ور  یایمناسؤب و مزا  یفناور  یها یدر اصؤل، با توسؤعه نوآور ،یکارآمد  ن،یبنابرا  [.10] 

 .رندیگ  یخود بهره م یها  یاز منابع و فناور  ت یشرکت ها با موفق
 برای افزایی ریزی برنامه به نیاز توسؤعه، حال در کشؤورهای در خصؤو  به ها شؤرکت  مالی و منابع امکانات بودن محدود

 دارد، نیاز ابزاری مناسؤب  داشؤنن به کار هر انجام که آنجا از اسؤت. کرده ضؤروری پیی از بیی را ها شؤرکت  وری بهره و کارایی

 داشنه آن بر را و پژوهشگران بوده ناپذیر اجننا، دقیق ابزاری عنوان به علمی روشی از اسنفاده شرکت ها،  عملکرد ارزیابی برای

 دسؤنیابی برای اکنشؤاف های باشؤند. فعالیت  سؤازمان عملکرد ارزیابی کارآمد های روش تدوین معرفی و دنتال به همواره تا اسؤت 

 های موفقیت  با برداری بهره های فعالیت  مقابل در هسؤنند، سؤودمند تغییرات محیطی با سؤازگاری بهتود و بلندمدت اهداف به

 [.39دارند ]  نزدیکی ارتتاط مدت کوتاه
 یو اات  یفناور یها یداریداشؤنه باشؤند تا به صؤورت همزمان، با ناپا  یمناسؤت  یسؤازمان یندهایفرآ یدیتول  یاگر شؤرکت ها

 یم  ییبه کارآ رد،یقرار بگ یمورد بهره بردار  یشؤرکت به اندازه کاف ینوآور  یها ت یکه فعال یها مقابله کنند، زمان یبازار نوآور
  ه یدارد، فرضؤؤ  ت یاهم ،ینوآور  یها نهیمز  ریخدمات، مانند سؤؤاو محصؤؤول    ینوآور نهیدر زم ییکارآ  نکهیا  انیبا ب  [.40]  ندرسؤؤ 
 :شود یمطرح م ریز یتجرب

محصیو  و دمما  در ریر ت های عییعشه ریهر  نوآوری  از طریق عملکرد  بر  برداری بهره  های : فعالهت1فرضیه 
 .دارد اعفهان تاثهر
 2و همکاران  نمونه، کائو  یبه عملکرد شؤؤرکت مرتت  اسؤؤت. برا  یاکنشؤؤاف  یها  ت یدهد که قابل  یپژوهی ها نشؤؤان مننایج  

 یم  دای(  پSME3کوچر و منوسؤؤ  ) یشؤؤرکت ها نهیاکنشؤؤاف و عملکرد شؤؤرکت در زم نیب ی( رابطه مثتت و معنادار2009)
 یم  یفناور دی. کشؤف اشؤکال جدی در نظر گرفنه می شؤودخدمات ضؤرورو محصؤول   ینوآور  یبرا زی. اکنشؤاف ن[ 41]  کنند

  ی مثتن ریتأث  ن،یشؤؤود و بنابرا یارزش م جادیباعث ا  یاکنشؤؤاف  نیکند. چن  یخا  خدمات بهره بردار یتجار یتواند از مدل ها
 .شود یمطرح م ریز هیاسندالل، فرض نیبر اسا، ا [.5گذارد ]   یبر عملکرد شرکت م

دمما  در ریر ت های عییعشه ریهر اعیفهان  محصیو  و   نوآوری  از طریق  عملکرد ا ششیافه بر های : فعالهت2فرضیه 
 .دارد تاثهر
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 ارتبثط بین قثب یت هثی بهره برداری و اکتشثر 

سؤازد تا با ارائه  یرا قادر م یدیتول یخدمات شؤرکت هاو  محصؤول   ینوآور( بیان می کنند که 2019) 1بوسؤنینزا و همکاران
 دیاز آنجا که تول[.  42]  ابندیدسؤؤؤت    یرقابن  ت ی، به مزدر کل چرخه عمر محصؤؤؤول انیاز خدمات دانی بن  یگسؤؤؤنرده ا فیا

توانند،  یم  یاکنشاف یها  ت یکنند، فعال  یم یخود بهره بردار یاصل یها  ت یفروش محصوالت خود، از صالح قیکنندگان از ار
  ار یارائه محصؤؤوالت خدمات را در اخن یو به روزرسؤؤان یاراح  یبرا ازیخدمات، دانی مورد نو محصؤؤول  ینوآور نهیدر زم

  ن یخدمات، به بهنرو محصول    یدر نوآور  یکه دوسوتوان ایکن  یاسندالل م نیچن ن،یبنابرا  [.43قرار دهند ]  یدیتول  یشرکت ها
بهره   نیب  نهیبه یریو عملکرد را با فرض مسؤؤ  یکه دوسؤؤوتوان  ردیگ  یقرار م یمورد بررسؤؤ   یگروه مطالعات  دگاهیصؤؤورت، از د

 [.44کنند ]  یم لیو تحل هیو اکنشاف تجز یبردار
توسؤعه محصؤول، که در آن اکنشؤاف )به اور معمول  یسؤنن  یبرخالف مفهوم سؤاز(  2019) به بیان دیگر بوسؤنینزا و همکاران

گذارد،  یم ریتأث  یبهره بردار یها  ت یبر قابل  ت،یکند و در نها یم ت یمحصؤؤول را تقو  یها  یژگ یو توسؤؤعه( و قیتحق قیاز ار
 یها  ت یقابل یعنی) دترتر و کارآم  شؤرفنهیخدمات با محصؤوالت پو محصؤول  ینوآور یکه شؤرکت ها شؤود یاسؤندالل م  نیچن

( که 2007) 2و همکاران  نکایالسؤؤ یاسؤؤندالل با اسؤؤندالل   نی. ا[ 42] کشؤؤف کنند  شؤؤنریتوانند با ارائه خدمات، ب ی( میبهره بردار
و   ریسؤؤنیو با و[  45] کنند   یاکنشؤؤاف را فراها م  یها  ت یقابل  دیتول  یرا برا یو اسؤؤاسؤؤ   هیپا یبهره بردار یها  ت یقابلدریافنند  
که در آن،    د،شؤؤو  یمعکو، تلق ینوآور  ندیبه عنوان فرا دیخدمات باو محصؤؤول    یدارند نوآور دهی(، که عق2013) 3همکاران
 یو توسؤعه )اکنشؤاف( انجام م قیاز توسؤعه خدمات و تحق یی( پی)بهره بردار  دهیو فا  نهیهز لیو تحل هیخدمات و تجز یاراح
خدمات و    محصؤول یکربندیپ ریکرده و سؤپس   ییمصؤرف کننده را شؤناسؤا یازهاین  دی، منطتق اسؤت. شؤرکت ها ابندا با[ 1]   شؤود

 و محصؤؤول یکه در نوآور  از آن اسؤؤت   یامر حاک  نیکنند، که ا یاراح  مربواه یتوسؤؤعه فن آور یرا برا یبا صؤؤرفه اقنصؤؤاد
 بر اسا، این اسندالالت، فرضیه زیر مطرح می شود:    )اکنشاف( است. قی( مقدم بر تحقیبردار  هره)ب  یخدمات، اراح
محصیو  و دمما  در ریر ت های   نوآوری  از طریق ا ششیافه  های فعالهت بر برداری بهره های : فعالهت3فرضیه  

 دارنم. عیعشه رهر اعفهان تاثهر
  ی )اراح یبا بهره بردار  ریمسؤؤ  نیخدمات اسؤؤت. او محصؤؤول  یدر نوآور  نهیبه یمنوال  ریمسؤؤ   ریاز   یفوق حاک   هیفرضؤؤ 

 ابد،ی یو توسؤعه( ادامه م  قیتحق  یها  ت یشؤود و پس از آن، با اکنشؤاف )فعال ی( آغاز مدهیو فا نهیهز لیو تحل  هیخدمات و تجز
وجود، سؤه   نیبا ا  شؤود.  یانجام م داریشؤامل فروشؤنده و خر دیتول ندیراف  ری قیکه به صؤورت همزمان، با ارائه خدمات از ار

اول  وجود دارد. ینوآورمربوط به و آثار   یرفنار سؤؤازمان نیمنقابل ب  ریو اکنشؤؤاف موجود در تاث یبهره بردار  نیرابطه منفاوت ب
که   افنندی( در2007و همکاران )  نکایالسؤؤ [. ی42]  شؤؤد  شؤؤنهادیاکنشؤؤاف همانطور که در باال پ  -یبهره بردار  نیب یری، مسؤؤ این که
و   سؤتوایراسؤنا، ل نی. در هم[ 45]  کنند یاکنشؤاف فراها م یها  ت یتوسؤعه قابل  یرا برا  یو اسؤاسؤ  هیپا  یبهره بردار یها  ت یقابل

( اظهار داشؤنند که قابلیت های بهره برداری مقدم بر قابلیت های اکنشؤافی است، چون قابلیت های بهره برداری  2011همکاران )
 نیب  ریکه، مسؤ  نی. دوم ا[ 44]   مسؤئولیت عملکرد جاری اسؤت، در حالی که قابلیت های اکنشؤافی مربوط به عملکرد آتی اسؤت 

که   یکند، در حال یمحؤافظت م ندیفرآ  ت یؤ ریمد یها  ت یؤ از فعؤال  یاکنشؤؤؤاف  یها  ت یؤ فعؤال: در مرحلؤه اول، یبهره بردار-اکنشؤؤؤاف
  ی ضؤرور ر،ییو تغ  ندهیفزا یمقابله با نوآور  یبرا ،یو ها بهره بردار  یاکنشؤاف یها  ت یمنعاقب آن در قالب ها فعال  یدوسؤوتوان
  ر یاسنراتژ  یریادگ یرا از اکنشاف به   ریتاث ی( نشان دادند که بهره بردار2012) 4و همکاران  رنیمشؤابه، س  یبه صؤورت[.  46]   اسؤت 
 5سیو لوئ وپولو،یآندرسؤؤوم و در نهایت این که، تعادلی بین فعالیت بهره برداری و اکنشؤؤاف حاکا اسؤؤت:   کند.  یم  لیتعد
 یتناقض ها ت یریمد  یهسؤؤنند که برا یا دهیدر ها تن  یروهاین یاکنشؤؤاف بهره بردار  یها  ت ی( اظهار داشؤؤنند که قابل2012)
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 [.47]  کنند یم جادیا  ییها ییها افزا  ،یمطتوع دوسوتوان یچرخه ها دیو تشد ینوآور
و  محصؤؤول    یتوسؤؤعه نوآور  نهیو اکنشؤؤاف در زم یبهره بردار نیمخنلف در مورد رابطه ب یها  دگاهید نیبا اسؤؤنفاده از ا
است   یبدان معن نی. اشود یمطرح م  یاکنشاف یها  ت یفعال یبه عنوان متنا یخود را بر اسا، بهره بردار یخدمات، اسندالل ها

دهد که توسؤ  آن، بهره   یرا نشؤان م  ی. وسؤاات سؤازوکار[ 44و عملکرد اسؤت ]  یبهره بردار  نیکه اکنشؤاف واسؤطه رابطه ب
بهره    نه،یخدمات بهو  محصؤؤول   یرونوآ یکند. در توال یل مبر عملکرد مننق  یاکنشؤؤاف یها  ت یفعال قیاثر خود را از ار یبردار
  رد یگ  یقرار م ریواسؤ ، اکنشؤاف، تحت تأث ریمنغ قیاز ار  ا،یرمسؤنقیبا عملکرد مرتت  اسؤت و به اور غ  ایبه اور مسؤنق یبردار

 [. به این ترتیب، فرضیه زیر مطرح می شود:  48دهد ]  یکه رابطه را سازمان م
ریر ت   عملکرد و  برداری  بهره  بهن محصیو  و دمما  در رابه  نوآوری  از طریق ا ششیافه  های  : فعالهت4فرضیه  

 های عیعشه رهر اعفهان نقش مهانجه ایفاء مه  یم.    
آنها منفاوت اسؤؤت   یها  ت یمنابع و قابل به با توجهکند که چگونه عملکرد شؤؤرکت ها  یبع مشؤؤخم مابر من  یمتنن  دگاهید
  تیتوسعه هو   نیمحصول در ح  یسنن  ت یمنناقض مانند حفظ هو   یها  ت یقابل یخدمات مسنلزم معرفو محصول  ینوآور  [.49] 

و عملکرد   خدمات رسؤؤؤانی  نیب وندیدهد که پ یمنناقض نشؤؤؤان م یها  ت یقابل نیا  قاًیدق. اسؤؤؤت  دیجد  کپارچهی یراه حل ها
 نشده است. فیتعر  یشرکت هنوز به خوب

 ری(  2013) 1عملکرد دارند. سؤؤوارز و همکاران - خدمات رسؤؤانی  وندیپ  یروشؤؤن شؤؤدن کم  یبرا یمطالعه تالش جد دو
 ی. مدل آنها درصؤدمورد بررسؤی قرار دادند  2006-1990 یسؤال ها یمنحده ا االتیا یشؤرکت نرم افزار 464از  یاول لیتحل

 یعملکرد شؤرکت م اریسؤود به عنوان مع  هیشؤ از مدل کسؤب و کار خدمات، مربوط به حا یاریاز درآمد خدمات را به عنوان مع
باشد   درآمد کل از  ٪56دهد که درآمد خدمات  یرخ م یکه حداقل سود زمان ییکنند، جا یم  دایشکل پ Uرابطه   ری. آنها ردیگ 
 لیو تحل  هیتجزمورد   2007-2001  یسؤالها یرا ااالس کوپکو  شؤرکت تابعه   44( 2013ی )و ون لو   یکاسؤنال-ریشؤنیو  .[ 39] 

و کل   تابعهنسؤتت به فروش شؤرکت   تابعهبا نسؤتت سؤود شؤرکت   ب یخدمات را به ترت  یعملکرد شؤرکت و اجرا ها. آنقرار دادند
نشؤؤان   مذکور مطالعات  ننایج.  کردند دایپ یرابطه مکعت ریکنند و  یم  یریتابعه در حال خدمت اندازه گ   یفروش شؤؤرکت ها

  ی هؤاخؤدمؤات اسؤؤؤت کؤه شؤؤؤرکؤت و    بؤاالتر توسؤؤؤعؤه محصؤؤؤول  یهؤانؤهیهز لیؤ بؤه دل یرکود عملکرد تؤا حؤد  ایؤ کؤه کؤاهی   دهؤدیم
 .شوندیمنحمل م دینوآورانه جد یندهایدر هنگام اتخاا فرآ  دهندهسیسرو
و    محصؤؤول ینوآور نیب دهیچیرابطه پ  ،یتیترک  یرهایاثرات منغ یتا با بررسؤؤ   کردند( تالش 2016)  و همکاران ریسؤؤنیو

 ینوآور یندهایکسؤؤؤب و کار خدمات را با فرآ  ی. آنها مدل هامورد تجزیه و تحلیل قرار دهندخدمات و عملکرد شؤؤؤرکت را 
 ینه هامحصؤوالت با بسؤ   ب یمحصؤول را با ترک خدمات رسؤانی دامنه .  [ 5کردند]  شؤنهادیسؤود پ  هیحاشؤ  ییافزا  یمحصؤول برا

 اکثر قریب به اتفاق  ،ینامشؤؤؤخم در مطالعات کم  جیننا  رغایعل[.  50] دهد   یم  ییافزانیز را   زیو تماافزایی مخنلف   یخدمات
وکار  کسؤؤب  یهامدل  یسؤؤازادهیاز پ  دکنندگانیکه تول دهندینشؤؤان م  ،کرده اند لیو تحل  هیرا تجز  وندیپ  نیکه ا یفیمطالعات ک 
 :که شود یم یه زیر مطرحفرض  ن،ی. بنابراکنندیکسب م  یآشکار  یایخدمات، مزا
 در رر ت های عیعشه رهر اعفهان تاثهر دارد.دمما  دوسوتوان بر عملکرد   و محصو  ینوآور: 5فرضه  

 پیشینه تجربي پژوهش 

مشؤاهده   1و عملکرد در جدول   محصؤول و خدماتبهره برداری، اکنشؤاف، نوآوری شؤده در زمینه   خالصؤه مطالعات انجام
 .شود می
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 و عملکرد  . دالع  پژوهش ها انجام گرفش  در زمهی  بهره برداری، ا ششاف، نوآوری محصو  و دمما 1جمو  
 نتثیج  کنوان پژوهش محقق )سثو( 

سعتی و هرزثران  

(1398) [51 ] 

 عملکرد بر نوآوری توانایی تأثیر بررسی

 در شده پذیرفنه تولیدی  هایشرکت  نوآوری

 نوآوری میانجی تهران: با بهادار  بور، اوراق

 محصول  و فرآیند

 بر نوآوری توانایی تأثیر خوبی جهت  میانجی فرآیند نوآوری

 نوآوری داد نشان ننایج نمی باشد. همچنین نوآوری  عملکرد

 بر نوآوری تأثیر توانایی جهت خوبی میانجی محصول 

 .باشدمی  نوآوری  عملکرد

رضثیي و هرزثران  

(1398) [52 ] 

 با جدید خدمات توسعه بر بازارگرایی تاثیر

 نوآوری اسنراتژیهای میانجی نقی بر تاکید

 و بهره بردارانه اکنشافی

 گرایی رقیب و مداری مشنری که  دهد می نشان پژوهی ننایج

 نوآوری میانجی نقی اریق از بازارگرایی دو راهترد عنوان به

 دارند. همچنین اثر  جدید خدمات توسعه بر اکنشافی

 های نوآوری اسنراتژی اریق از بازارگرایی راهتردهای

بانر  جدید  خدمات توسعه موجب بردارانه بهره و اکنشافی

 شوند.  می ها

 1آنزنبثچ و هرزثران 

(2019[)53 ] 

 در موفقیت برای برداری بهره و اکنشاف نقی

  بر کسب و کار  های مدل تأثیرات : نوآوری

 رسانا   نیمه صنعت در سازمانی دوسوتوانی

سازندگان  به نستت که   دهد می نشان خا  اور به ننایج

  از بالقوه گری ریخنه های کارخانه یکپارچه، یدسنگاه ها

  سها مدت که  دلیل این  به برند می بیشنری سود اکنشاف

 . است  مثتت و توجه قابل اکنشاف

 2جي وو و هرزثران 

(2019[)54 ] 

  شرکت  در اسنراتژیر نوآوری و دوسوتوانی

  های شرکت مقابل در چینی ملینی چند های

 مدیرینی توانایی نقی: بومی

در  چینی ملینی چند شرکت 74 از  ای نمونه روی  با بررسی بر

 باال فناوری با صنایع  در دو هر  که بومی شرکت 60 مقابل

  نحوه و نوآوری-دوسوتوانی هسنند و در نظر گرفنن اثر

به این ننیجه رسیدند که   مدیرینی توانایی با را اثر این تعدیل

  های  شرکت و های چند ملینی  شرکت بین کلیدی  تمایزات

  آنها گشودگی شدن، المللی بین درجه  مثال، عنوان به) بومی

  بودن مها میزان بر( جدید های قابلیت و ها چالی برابر در

 گذارد،  می تأثیر دوسوتوانی

و    بثربوسث

 3هرزثران 

(2019[)55 ] 

زمینه های   برای مخنلف  های اسنراتژی

مخنلف؟ اکنشاف،بهره برداری، دوسوتوانی و 

 اشنغالی  خود نوازندگان عملکرد

  از گروهی( 1)  یافنه های پژوهی مذکور متنی بر این است که

  بهره دوسوتوانی از اشنغالی خود نوازندگان از بیشنر نوازندگان

  منقابل عملکرد با بیشنر گروه عملکرد( 2)  شوند، می مند

 یر( 3)  و عملکردی درون دوجنسگرایی با نه و است مرتت 

  اکنشاف یا محصول از برداری  بهره  بر تاکید واحد اسنراتژی

  ، عملکرد یعنی ، کالسیر نوازندگان فردی عملکرد با بازار در

 دارد.  تری مثتت ارتتاط

بوستینزا  

(2018)[56] 

نوآوری و عملکرد محصول و خدمات: نقی  

مشارکت های مشنرک و شدت تحقیق و  

 توسعه 

نشان می دهد که سرویس دهی گفنگوی  مذکور پژوهی

مداوم با مشنریان را ایجاد می کند و کانال هایی را برای  

تقویت زمینه های ارزش در مسیر اسنفاده را ایجاد می کند.  

 
1 Anzenbacher et al. 
2 Jie et al. 
3 Barbosa et al. 
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شارکت مشنری و تجزیه و تحلیل بازخورد خدمات از منابع م

و دانی اسنفاده می کنند و ارزش آفرینی را به حداکثر می  

 رساند.

صثحبتو و  

هرزثران  

(1396)[57] 

 دانی از بهره برداری و اکنشاف  نقی بررسی

پژوهی   در ماسسات نوآوری ابعاد توسعه در

 الترز  اسنان کشاورزی  ها

 تاثیر بیشنرین دانی اکنشاف که شد پژوهی مشخمدر این 

بهره   حالیکه در دارد، سازمان در نوآوری توسعه فرهنگ بر را

 فرآیند بعد در نوآوری و بر را تاثیر بیشنرین دانی از برداری

 در حاکی از این است که می دهد. این نشان خود از  اداری

 فرآیندهای  بر تمرکز پژوهی ها کشاورزی واحدهای مدیریت

توسعه   ستب بلندمدت در دانی از بهره برداری و اکنشاف

 .شد خواهد سازمانی نوآوری

هوانگ و  -کثئوی 

 1هرزثران 

(2015[)58] 

  محصول عملکرد و خدمات در نوآوری

  و بازار دهنده  پیوند های قابلیت تأثیر: جدید

 بازار  تالاا

  از  باالیی سطح شامل که  شرایطی  در جدید محصول عملکرد

  ، است بازار تالاا و  بازار  به اتصال ، خدمات در نوآوری

  پیشنهادی ارفه  سه تعامل از ها یافنه ، بنابراین.  است باالترین

 .کنند می پشنیتانی تفکیر قابل میان

  که هایی زمینه از بهنری درک به ها یافنه این ، کلی اور به

  برای نامرئی خا  منتع یا دارایی یر خدمات نوآوری

 . کنند می  کمر دهد می  نشان خدمات بر متننی  های شرکت

 تو مفهومي پژوهشم

مربوط به  آن منغیرهای  ،  مدل مفهومی اسؤت تا بر اسؤا اراحی هر پژوهشؤگری برای تدوین فرضؤیه های پژوهی نیازمند
در پژوهی حاضؤر،  .  را بشؤناسؤد و رواب  بین این منغیرها و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها را تتیین کند فرضؤیه های پژوهی

، بر عملکرد، در جایگاه منغیر لمنغیر مسؤنق( به عنوان  برداری  های اکنشؤاف و بهره فعالیت اسؤنراتژیر )  تأثیر دو بعد دوسؤوتوانی
مطالعات مدل مفهومی پژوهی حاضؤؤر برگرفنه از . رسؤؤی شؤؤده اسؤؤت برمحصؤؤول و خدمات،   نوآوری میانجیوابسؤؤنه با نقی 

 .داده شده است نشان  1( که در شکل  2019بوسنینزا و همکاران )

 
 ( 2019. مم  مفهومه پژوهش )بوسشهیزا و همکاران،  1رکل 

 
1 Kaui-Hwang et al. 
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 جنبه نوآوری پژوهش 

دوسؤوتوان بر عملکرد شؤرکت های صؤنعنی  این پژوهی در تالش اسؤت با تجزیه و تحلیل تأثیر نوآوری محصؤول و خدمات 
شؤهر اصؤفهان بر دوسؤوتوانی اسؤنراتژیر و آثار مربوط به نوآوری کمر کند. در انجام این کار، بر آزمایی اهمیت دوسؤوتوانی  
اسؤنراتژیر برای شؤرکت های صؤنعنی تمرکز می کنیا که نوآوری خدمات را اجرا می کنند. به اور خا ، تأثیر و رابطه منقابل  

 ن بهره برداری و اکنشاف بر رابطه بین نوآوری محصول و خدمات و عملکرد شرکت را تحلیل می کنیا.بی

 روش  نثسي پژوهش 

 اسؤؤت و از نظر ماهیت یر پژوهی توصؤؤیفی منظور می شؤؤود. جامعه کاربردی پژوهشؤؤی هدف، نظر از پژوهی این     

 شؤرکت   2480مجموعاً   که رک صؤنعنی شؤهر اصؤفهان،شؤه 12کلیه شؤرکت های صؤنعنی کوچر و منوسؤ  در  پژوهی، آماری

 333بودند. از فرمول کوکران جهت تعیین حجا نمونه اسؤؤنفاده شؤؤد و ننیجه به دسؤؤت آمده برای حجا نمونه پژوهی شؤؤامل  
سؤوال تشؤکیل شؤده  32، از 2شؤرکت صؤنعنی در شؤهر اصؤفهان بوده اسؤت. ابزار مورد اسؤنفاده پرسؤشؤنامه اسؤت و مطابق جدول 

 =خیلی زیاد( اراحی شدند.5= خیلی کا تا 1این پرسشنامه ها بر اسا، ایف پنج گزینه ای لیکرت )است.  
اجرای پرسؤشؤنامه های این پژوهی به صؤورت خود گزارش دهی بوده، به این ترتیب که در آغاز هر پرسؤشؤنامه توصؤیف  

خگویی به پرسؤؤشؤؤنامه ها نمایند. روایی صؤؤوری  خالصؤؤه ای در اخنیار افراد قرار گرفنه تا مطالعه نموده و سؤؤپس اقدام به پاسؤؤ 
و آلفای کرونتاخ    SPSSشؤد. پایایی پرسؤشؤنامه نیز با نرم افزار  تأیید  اسؤنادانخترگان و  نفر از  10نظر   دریافت از اریق پرسؤشؤنامه  

حدوده پذیرفننی بیشؤنر اسؤت و در م  0/ 7برای همه منغیرها از بدسؤت آمد و لذا  0/ 941آلفای کرونتاخ  میزان سؤنجیده شؤده اسؤت.  
 اسنفاده شده است.AMOS و    MPLUSقرار دارد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهی از تحلیل مسیر با نرم افزار های 

 . تشریح میابع و تعماد سیج  های و ضریب آلفای  رونباخ پرسشیام  2جمو .

 ضریب آ فثی کرونبثخ  منبع تعتاد سنجه متغیر )ابعثد( 

 845/0 ( 2020همکاران ) کالو، و   6 اکتشثر 

 703/0 ( 2020کالو، و همکاران )  7 بهره برداری 

 نوآوری 

 محصوو و متمث  
 870/0 ( 2019بوسنینزا ) 8

 856/0 ( 2017بوسنینزا ) 11 کر زرد

پرسؤشؤنامه به منظور    60پرسؤشؤنامه ها به صؤورت حضؤوری در اخنیار مدیر عامالن شؤرکت های مربواه قرار داده شؤد. ابندا 
پرسؤشؤنامه به صؤورت حضؤوری در  370پرسؤشؤنامه به صؤورت کامل جمع آوری شؤد. سؤپس تعداد   55آزمون، توزیع شؤد که  پیی 

 پرسشنامه به صورت کامل و بدون نقم جمع آوری شد. 333میان شرکت ها توزیع و در مجموع تعداد 

 یثفته هثی پژوهش

 بررسي تو یع فراواني هر یک ا  متغیرهث و مو فه هثی پژوهش 

آماره های توصؤیفی شؤامل میانگین، انحراف معیار، کمنرین و بیشؤنرین را برای هر یر از منغیرهای پژوهی نشؤان  3ول جد
 می دهد.
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 . مهانگهن، انحراف معهار،  مشرین و بهششرین مشغهرهای پژوهش 3جمو  
 بیشترین کرترین انحرار معیثر  میثنگین 

 34/39 07/32 75/20 85/23 بهره برداری 

 28/5 90/4 13/4 18/3 اکتشثر 

 15 13 8 9 محصوو و متمث   نوآوری 

 53 44 30 30 کر زرد

 تح یل هربستگي 

بؤا منغیر کمی دیگر   منغیر کمی یؤر  رابطؤه ی  ی  برای تعیین نوع و درجؤه آمؤاری تحلیؤل همتسؤؤؤنگی عتؤارت از یؤر نوع فن
اسؤت. ضؤریب همتسؤنگی، یکی از معیارهای مورد اسؤنفاده در تعیین همتسؤنگی دو منغیر اسؤت. ضؤریب همتسؤنگی شؤدت رابطه و 

ابطه بین دو اسؤت و در صؤورت عدم وجود ر -1تا   1دهد. این ضؤریب بین همچنین نوع رابطه )مسؤنقیا یا معکو،( را نشؤان می
 می باشد. 4تحلیل همتسنگی منغیرها و صفات اصلی پژوهی در جدول   .منغیر، برابر صفر است 

 . تحلهل همبسشگه بهن عفا  اعله پژوهش 4جمو 

 کر زرد نوآوری محصوو و متمث   بهره برداری  اکتشثر  متغیرهثی اص ي 

    1 اکتشثر 

   1 0/ 601⁕⁕ بهره برداری 

  1 0/ 660⁕⁕ ⁕⁕600/ 0 متمث  نوآوری محصوو و 

 1 0/ 693⁕⁕ 0/ 600⁕⁕ 0/ 616⁕⁕ کر زرد

 سهح معیادار در حم 01/0 ⁕⁕
 سهح معیادار در حم 05/0 ⁕

( با بعد =0r/ 616( و عملکرد )=0r/ 600نوآوری محصؤول و خدمات )  (،=0r/ 601)ضؤریب همتسؤنگی بین بهره برداری  -1
همتسؤنگی نشؤان می دهند بین این منغیرها با بعد اکنشؤاف همتسؤنگی معنی دار اکنشؤاف اعداد اکر شؤده بدسؤت آمد. این ضؤرایب  

 مثتنی وجود دارد یعنی با افزایی سطح آنها میزان سطح بعد اکنشاف افزایی می بابد.
( با بعد بهره برداری اعداد اکر  =0r/ 600( و عملکرد )=0r/ 660ضؤؤریب همتسؤؤنگی بین نوآوری محصؤؤول و خدمات ) -2

آمد. این ضؤرایب همتسؤنگی نشؤان می دهند بین این منغیرها با بعد بهره برداری همتسؤنگی معنی دار مثتنی وجود  شؤده بدسؤت  
 دارد یعنی با افزایی سطح آنان میزان سطح بعد بهره برداری افزایی می بابد.

گی نشؤان می بدسؤت آمد. این ضؤرایب همتسؤن 0/ 693ضؤریب همتسؤنگی بین نوآوری محصؤول و خدمات با بعد عملکرد   -4
دهند بین این دو منغیر همتسؤؤنگی معنی دار مثتنی وجود دارد یعنی با افزایی نوآوری محصؤؤول و خدمات سؤؤطح بعد عملکرد  

 افزایی می بابد.
 در نهایت ننایج نشؤان داد که در این پژوهی همتسؤنگی مثتت و شؤدیداً معنی داری بین هرچهار مولفه )اکنشؤاف، بهره وری

  آمده است. 4خدمات( با عملکرد وجود دارد که جزییات آن در جدول  و نوآوری محصول و

مم  ارتباط مسیشقه  و یهر مسیشقه  ا ششیاف، بهره وری و نوآوری محصیو  و دمما  با عملکرد با اسیشفاده از تحلهل  
 مسهر

هره برداری، اکنشؤاف و  به منظور ارزیابی رواب  سؤاخناری میان عوامل پیی بینی کننده عملکرد، مدلی با حضؤور سؤازه های ب
 نوآوری محصول و خدمات رسا شد و و با روش تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت.  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 . نمودار تحلهل مسهر جهت پهش بهیه  ییمگه مولف  ها 1نمودار 

 ، نشان دهنده تناسب قابل قتول مدل پیشنهادی با داده ها می باشد.5شاخم برازش در جدول 

 و نوآوری محصو  و دمما  با عملکرد ک مم  برازش ارتباط مسشقه  و یهر مسشقه  دوسوتوانه اسشراتژی. رادص های 5جمو 
 نتیجه گیری  متو برا ش یثفته  مقتار توصیه  ته   ثمص

 - - ≤CMIN/DF 05/0)آمثره مي دو )

 برازش دارد  CFI 90/0≥ 1) ثمص برا نتگي تطبیقي )

 برازش دارد  90/0≥ 1 (TLI)  توکر وییس  ثمص 

 ریشه مطثی میثنگین  

 RMSEA))مجذورا  تقر یب 
 برازش دارد  0 ≥10/0

همه معیارهای نیکویی برازش دارای مقادیر بسؤیار مناسؤتی هسؤنند که حاکی از نیکویی    5بر اسؤا، ننایج اکر شؤده در جدول 
ایده آل ترین مقدار و کمنرین مقدار را گرفنه اند و شؤاخم   RMSEAبرازش مدل برازش یافنه به داده ها می باشؤد. شؤاخم  

 است.   1کاملنرین عدد را گرفنه اند که همان   CFI وTLIهای  
نشؤؤان دهنده معنی دار بودن ارتتاط مسؤؤنقیا و غیر مسؤؤنقیا اکنشؤؤاف، بهره وری و نوآوری   6جدول ضؤؤرایب ارتتاط در 

 محصول و خدمات با عملکرد است.

 ضرایب مسشقه ، یهر مسشقه  ارتباط ا ششاف، بهره وری و نوآوری محصو  و دمما  با عملکرد  .6جمو 
 ا ر کل  ارتبثط غیر مستقیم  ارتبثط مستقیم   ثمص

 6/0 443/0 157/0 وری بهره 

 4/0 137/0 263/0 اکتشثر 

 432/0 - 432/0 نوآوری 

 شدیداً معنی دار هسنند.  0/ 01کلیه ارتتااات مسنقیا و غیر مسنقیا با عملکرد در سطح 
  7لگوی سؤاخناری ارتتاط مسؤنقیا و غیر مسؤنقیا اکنشؤاف، بهره وری و نوآوری محصؤول و خدمات با عملکرد در جدول ا
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 نشان داده شده است. همان اور که در جدول مشاهده می شود، ارتتاط تمامی منغیرها کامالً مثتت و معنادار است.

 ف، بهره وری و نوآوری محصو  و دمما  با عملکرد . الگوی سادشاری ارتباط مسشقه  و یهر مسشقه  ا ششا7جمو 

 S.E. P-value ضریب رگرسیوني  ارتبثط مورد بررسي متغیرهث  ردیف 

 000/0 035/0 601/0 بهره برداری                    اکتشثر  1

 000/0 045/0 469/0 بهره برداری                    نوآوری محصوو و متمث   2

 000/0 047/0 318/0 نوآوری محصوو و متمث                 اکتشثر        3

 002/0 052/0 157/0 کر زرد            بهره برداری            4

 000/0 048/0 263/0 اکتشثر                    کر زرد  5

 000/0 050/0 432/0 نوآوری محصوو و متمث                     کر زرد  6

و ضؤریب رگرسؤیون بین این  (  =0P/ 00)  ارتتاط فعالیت های بهره برداری با فعالیت های اکنشؤاف مثتت و کامال معنادار اسؤت 
نمره در فعؤالیؤت هؤای بهره برداری میؤانگین فعؤالیؤت هؤای   1( می بؤاشؤؤؤد. بؤا افزایی  = .0S.E/ 035)  0/ 601دو منغیر ها برابر   
معناداری افزایی خواهد یافت. ارتتاط نوآوری محصؤول و خدمات با فعالیت های بهره  واحد به اور   0/ 601اکنشؤاف به میزان 

( می =.0S.E/ 045)  0/ 469( و ضؤؤریب رگرسؤؤیون بین این این دو منغیر ها برابر =0P/ 00برداری مثتت و کامال معنادار اسؤؤت )
واحد به اور معناداری   0/ 469ت به میزان نمره فعالیت های بهره برداری میانگین نوآوری محصؤول و خدما 1باشؤد. با افزایی  

 افزایی خواهد یافت.
و ضؤریب رگرسؤیون بین    (=0P/ 00)ارتتاط نوآوری محصؤول و خدمات با فعالیت های اکنشؤاف مثتت و کامال معنادار اسؤت  

ن فعالیت های نمره در نوآوری محصؤول و خدمات میانگی 1( می باشؤد. با افزایی  =.0S.E/ 047) 0/ 318این دو منغیر ها برابر  
واحد به اور معناداری افزایی می یابد. در نهایت ارتتاط عملکرد با نوآوری محصول و خدمات مثتت   0/ 318اکنشاف به میزان 

( می =.0S.E/ 050)  0/ 432( و ضؤرایب رگرسؤیون بین عملکرد با نوآوری محصؤول و خدمات =0P/ 00و کامالً معنادار اسؤت )
به   0/ 4تقریتی  نوآوری محصؤؤول و خدمات میانگین عملکرد به میزان ننیجه با افزایی نمره باشؤؤد. ارتتاط ها مثتت اسؤؤت و در

 اور معناداری افزایی پیدا خواهد کرد.

گزارش شؤده اسؤت. همان اور که در جدول مشؤاهده می شؤود، تمامی فرضؤیه ها مورد   8ننایج آزمون فرضؤیه ها در جدول 
 تایید قرار گرفنه اند.

 ضه  های پژوهش. بررسه فر 8جمو  

 فرضیه  
نتیجه  

 آ مون 

H1 تایید  . معنادار دارد  مثتت و محصول و خدمات تاثیر نوآوری از اریق  عملکرد بر برداری بهره های فعالیت 

H2 تایید  . معنادار دارد مثتت و محصول و خدمات تاثیر  نوآوری از اریق  عملکرد بر اکنشاف های فعالیت 

H3 
  های فعالیت در شرکت های تولیدی در حال توسعه نوآوری محصول و خدمات بر برداری بهره های فعالیت

 معنادار دارند.  مثتت و تاثیر اکنشافی
 تایید 

H4 
  بهره بین در شرکت های تولیدی در حال توسعه نوآوری محصول و خدمات در رابطه اکنشافی های فعالیت

 عملکرد نقی میانجی ایفاء می کند.  و برداری
 تایید 

H5 تایید  معنادار دارد.  تاثیر مثتت وخدمات بر عملکرد  و محصول ینوآور 
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 و پیشنهثدا   گیرینتیجه

در پژوهی حاضؤر سؤعی بر آن شؤد تا تاثیر بهره برداری و اکنشؤاف بر عملکرد از اریق نوآوری محصؤول و خدمات مورد  
نوآوری محصول و خدمات سودآور، بایسنی با بهره برداری  بررسی قرار بگیرد. یافنه های حاکی از آن است که برای رسیدن به  

 مناسؤب دنتال شؤود. که  فناورانه  کاربردهای  توسؤعه و تعیین برای  اکنشؤاف  با شؤرکت شؤروع شؤود و  موجود  هایقابلیت  از منابع و
  وجود   ننایج  .شؤود می داده  نشؤان  شؤرکت   عملکرد و برداری  بهره بین رابطه  در  ایفای نقی میانجی اکنشؤاف اریق رابطه از این
  سؤت، ا  یاتیح  افنهی ری  نیا .کندمی تایید را  اکنشؤاف-برداریبهره  و مسؤیرخدمات و محصؤول  یدر نوآور  نهیبه  یمنوال  ریمسؤ  ری
  غیرمسؤؤؤنقیا  اثر که  از ارفی ننایج پژوهی حاکی از آن اسؤؤؤت  ،کنند  نهیمنابع را به  میکند تا تخصؤؤؤ  یکمر م  رانیبه مد رایز

 ارائه اول در باید  لذا هسؤنند  فناورانه  هایمهارت  فاقد  هااین شؤرکت  که معنی این  به اسؤت، مها تولیدی  هایشؤرکت در   اکنشؤاف
 ی( آغاز مدهیو فا نهیهز لیو تحل  هیخدمات و تجز  ی)اراح یبا بهره بردار  ریمسؤ  نیا .یابند  توسؤعه خدمات و نوآوری محصؤول

 قیکه به صؤورت همزمان، با ارائه خدمات از ار ابد،ی یو توسؤعه( ادامه م قیتحق یها  ت یشؤود و پس از آن، با اکنشؤاف )فعال
 شود. یانجام م داریشامل فروشنده و خر دیتول  ندیراف ری

اگر شرکت های تولیدی فرآیندهای سازمانی مناستی داشنه باشند تا به صورت  ننایج حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که 
فنؤاوری و ااتی بؤازار نوآوری هؤا مقؤابلؤه کننؤد، زمؤانی کؤه فعؤالیؤت هؤای نوآوری شؤؤؤرکؤت بؤه انؤدازه کؤافی  همزمؤان، بؤا نؤاپؤایؤداری هؤای 

و این ننایج حاکی از تاثیر مثتت بهره برداری بر عملکرد به واسؤطه نوآوری  مورد بهره برداری قرار بگیرد، به کارآیی می رسؤند.
،  [ 59]  (1395ازبری و همکاران ) پور ابراهیاآمده از پژوهی های محصؤول و خدمات می باشؤد که این ننایج با ننایج بدسؤت 

و باربوسؤؤؤا و [  62] ( 2014) 1و رویچانگ ، هیلتون[ 61]  (1397، احمدی و فیاض قاضؤؤؤیانی )[ 60]   (1396شؤؤؤیوا و همکاران )
نوآوری، اهمیت   کارآیی در زمینه نوآوری محصؤول و خدمات، مانند سؤایر زمینه های[ همسؤو می باشؤد.  55]   (2019همکاران )

بنابراین،  .  اکنشؤؤاف با جسؤؤنجو و آزمایی نوآورانه همراه اسؤؤت، در حالی که بهره برداری با افزایی کارآیی مرتت  اسؤؤت . دارد
کارآمدی، در اصؤل، با توسؤعه نوآوری های فناوری مناسؤب و مزایای بهره وری در زمانی تضؤمین می شؤود که شؤرکت ها با  

 (.1993کوسنا،  -های خود بهره می گیرند )گیماوات و ریکارتموفقیت از منابع و فناوری  
نظام مدیریت دانی، نوعی نظام ااالعاتی اسؤت که از فرایندهای  همچنین ننایج حاصؤل از فرضؤیه دوم حاکی از آن اسؤت که  

ج و مدام برای بقا دانی در ایجاد، جمع آوری، سازماندهی و اننشار دانی ماثر حمایت می کند. سازمان های فعلی باید به تدری
مها   .تغییر کنند و این تغییر باید متننی بر جمع آوری داده هایی مناسؤب از محی  خارجی و داخلی و تتدیل آنها به دانی باشؤد

و این حاکی   ترین ویژگی نظام مدیریت دانی، کیفیت نظام اسؤؤت که معموالً بر عملکرد آن و بهره برداری از منابع تأکید دارد.
که اکنشاف بر عملکرد از اریق نقی واسطه ای نوآوری محصول و خدمات تاثیر مثتنی دارد. تایید این رابطه همسو  از آن است 

، احمدی و فیاض  [ 60]   (1396، شؤیوا و همکاران )[ 59]  (1395ازبری و همکاران ) پور نظیر ابراهیابا یافنه های پژوهشؤگرانی 
اکنشؤؤاف به عنوان یر   اسؤؤت.  [ 55]   (2019و باربوسؤؤا و همکاران )  [ 62]  (2015) و رویچانگ ، هیلتون[ 61]  (1397قاضؤؤیانی )

آزمؤایی متننی بر تغییر، فرض خطر، پژوهی، انعطؤاف پؤذیری و نوآوری در تولیؤد محصؤؤؤوالت جؤدیؤد، فرآینؤدهؤا، معیؤارهؤای 
ود نرسؤیده اند و بنابراین آنها ارزیابی و فناوری، بر این باور تأکید دارد که ممکن اسؤت سؤازمانها هنوز به حداکثر توانایی های خ

 باید توانایی های موجود خود را گسؤؤنرش دهند، قابلیت های موجود را منحول کنند، یا توانایی های جدیدی را توسؤؤعه دهند
دوسؤوتوانی در نوآوری محصؤول و خدمات، دوسؤوتوانی و عملکرد را با فرض مسؤیری بهینه بین [.  مطابق با فرضؤیه سؤوم،  63] 

همسؤو می (  2019بوسؤنینزا و همکاران )این ننایج با ننایج پژوهشؤگری نظیر  ی و اکنشؤاف تجزیه و تحلیل می کنند.بهره بردار
. برخالف مفهوم سؤازی سؤننی توسؤعه محصؤول، که در آن اکنشؤاف )به اور معمول از اریق تحقیق و توسؤعه( ویژگی  [ 42باشؤد ] 

که شؤرکت    شؤودای بهره برداری تأثیر می گذارد، چنین اسؤندالل می های محصؤول را تقویت می کند و در نهایت، بر قابلیت ه
های نوآوری محصؤؤؤول و خدمات با محصؤؤؤوالت پیشؤؤؤرفنه تر و کارآمدتر )یعنی قابلیت های بهره برداری( می توانند با ارائه 

   خدمات، بیشنر کشف کنند.
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ایفای نقی میانجی فعالیت های اکنشؤؤؤافی از اریق نوآوری محصؤؤؤول و خدمات در رابطه بین بهره  فرضؤؤؤیه چهارم یعنی 
وسؤاات سؤازوکاری را که    در این واقعیت نهفنه اسؤت مطابق ننیجه آزمون فرضؤیه تایید می شؤود و این رابطه  برداری و عملکرد 

نشؤان می دهد که توسؤ  آن، بهره برداری اثر خود را از اریق فعالیت های اکنشافی بر عملکرد مننقل می کند. در توالی نوآوری 
ا عملکرد مرتت  اسؤؤت و به اور غیرمسؤؤنقیا، از اریق منغیر واسؤؤ ، محصؤؤول و خدمات بهینه، بهره برداری به اور مسؤؤنقیا ب

با یافنه  ننایج حاصؤل شؤده از ایفای این نقی میانجی همسؤو با   اکنشؤاف، تحت تأثیر قرار می گیرد که رابطه را سؤازمان می دهد.
(  2019جی وو و همکاران ) و  [ 53]   (2019، آنزنتاچ و همکاران )[ 42]  (2019های پژوهشؤؤؤگرانی نظیر بوسؤؤؤنینزا و همکاران )

شؤرکت های تولیدی نوآوری محصؤول و خدمات را به عنوان ابزاری رقابنی برای ایجاد مانع در مقابل  از آنجایی که اسؤت.  [  54] 
رقتا توسؤعه می دهند، شؤرکت های تولیدی نوآوری محصؤول و خدمات را به عنوان ابزاری برای ورود به اقنصؤادهای پیشؤرفنه از 

 و دست آوردها توسعه می دهند. اریق ادغام  
تتیین نظری تاثیر نوآوری محصؤول و خدمات بر عملکرد باید گفت که در حالی   فرضؤیه پنجا یعنی  در جمع بندی راجع به

نوآوری محصؤول و خدمات را به عنوان ابزاری رقابنی برای ایجاد مانع در مقابل رقتا توسؤعه می دهند،   تولیدی،که شؤرکت های  
ل و خدمات را به عنوان ابزاری برای ورود به اقنصؤادهای پیشؤرفنه از اریق ادغام و دسؤت آوردها توسؤعه می نوآوری محصؤو 

باید به دست آوردهای رقتای خود توجه زیادی کنند، چون نوآوری محصول و خدمات در   تولیدیشرکت های   بنابراین،دهند.  
  رقابنی پایدار در بازارهای جهانی تولید و عملکرد بهینه اسؤت.   حال تتدیل شؤدن به سؤالح مها رقابنی برای دسؤنیابی به مزیت 

،  [ 51]  (1398، سؤؤعدی و همکاران )[ 64]   (1394یافنه های پژوهشؤؤگرانی نظیر نیر رفنار و همکاران )ننایج حاصؤؤل شؤؤده با  
سؤؤرویس نی دارد. [ همخوا63] (  2019، علمایره و همکاران )[ 56]  (2018، بوسؤؤنینزا )[ 58]  (2015هوانگ و همکاران )-کائوی

دهی گفنگوی مداوم با مشؤنریان را ایجاد می کند و کانال هایی را برای تقویت زمینه های ارزش در مسؤیر اسؤنفاده را ایجاد می 
کند. مشؤارکت مشؤنری و تجزیه و تحلیل بازخورد خدمات از منابع و دانی اسؤنفاده می کنند و ارزش آفرینی را به حداکثر می 

ا ترازی محصؤوالت و خدمات، این فرآیند ایجاد ارزش را به حداکثر می رسؤاند و این قضؤیه حاکی از این رسؤاند. سؤرانجام، ه
اسؤؤت که چگونه چنین همسؤؤویی به عنوان یر توانایی سؤؤازمانی بر عملکرد برتر تأثیر می گذارد و چگونه مشؤؤارکت خدمات 

از اریق خدمات، دسؤنیابی به عملکرد برتر با ارائه دانی دانی فشؤرده دانی، دانی اسؤنراتژیر شؤرکت ها را برای محاصؤره رقتا  
 تخصصی، کوچر سازی فرصت ها و افزایی انعطاف پذیری سازمانی فراها می کند.

برداری از منابع  که مسیر نوآوری محصول و خدمات سودآور اقنصادی با بهرهبه اور کلی می توان اینگونه اسندالل کرد که 
شؤود و با اکنشؤاف برای  کنندگان صؤنعنی آغاز میرای تضؤمین قراردادهای بلندمدت با مصؤرفهای موجود شؤرکت بو قابلیت 

شؤود. از نظر  آوری مناسؤب که خواسؤنه های مصؤرف کننده خا  را برآورده می کند، دنتال میتعیین و توسؤعه کاربردهای فن
ری و عملکرد شرکت نشان داده می شود. برای  روش شناخنی، این از اریق میانجی گری جزئی اکنشاف در رابطه بین بهره بردا

ننایج وجود مسؤیر   شؤرکت تولیدی در شؤهر اصؤفهان اسؤت، اثر غیر مسؤنقیا دو سؤوم اثر کل اسؤت. 333نمونه کامل ما که شؤامل  
ی که های تولیدویژه در شؤرکت دهد که اثر غیرمسؤنقیا اکنشؤاف بهکند، اما همچنین نشؤان میاکنشؤاف را تأیید می  -برداریبهره

آوری هسؤنند باید در اول های فنهایی که فاقد مهارتتولید امری بسؤیار مها و حیاتی اسؤت، حکایت بر این دارد که شؤرکت 
 ارائه نوآوری محصول و خدمات توسعه یابند.

 با توجه به ننایج به دست آمده از پژوهی پیشنهادهایی به ترتیب فرضیه ها به شرح زیر مطرح می شود:
بنابراین   متنی بر تاثیر فعالیت های بهره برداری بر عملکرد از اریق نوآوری محصؤؤول و خدمات تایید شؤؤد.فرضؤؤیه اول 
مدیریت بخی های مخنلف شؤؤرکت از اریق جسؤؤنجوی محلی، اننخا، و اسؤؤنفاده مجدد از فرایندهای  به   پیشؤؤنهاد می شؤؤود

از روش های و  .ااالع رسانی شود  دانی موجود شرکت  موجود جهت یادگیری سازمانی برای بهره برداری از جریان و منابع و
گوناگون جهت حفظ رضؤایت مشؤنریان فعلی از جمله شؤناسؤایی نیازهای مشؤنریان، ارتتاط منسؤجا و دائمی با مشؤنریان فعلی و 

 شود.  اسنفاده  غیره
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بنابراین پیشؤنهاد    خدمات تایید شؤد.فرضؤیه دوم متنی بر تاثیر فعالیت های اکنشؤافی بر عملکرد از اریق نوآوری محصؤول و 
شؤده و فراتر از جسؤنجوی محلی جهت  ریزیاز اریق تجربه برنامههای منوسؤ    مدیریت بخی های مخنلف شؤرکت   می شؤود

بخی شؤود و   ها، دانی و فناوری جدید و به دنتال آن نوآوری محصؤول و خدمات آگاهیادگیری سؤازمانی برای کاوش فرصؤت 
ایجاد و توسؤعه فناوری در رابطه با محصؤوالت و خدمات جهت تولید محصؤوالت و سؤرویس دهی  های پژوهشؤی به منظور

 گردد. و همچنین گروه های جدید مشنری مورد هدف قرار گیرند. تقویت  خدمات مطابق با دانی روز

ی محصؤول و  فرضؤیه سؤوم پژوهی متنی بر اینکه فعالیت های بهره برداری در شؤرکت های تولیدی در حال توسؤعه نوآور
اراحی خدمات و   بنابراین پیشؤؤنهاد می شؤؤود  خدمات بر فعالیت های اکنشؤؤافی تاثیر مثتت و معناداری دارد مورد تایید اسؤؤت.

نیازهای مصؤرف کننده و سؤپس اراحی انجام شؤود و  تجزیه و تحلیل هزینه و فایده پیی از توسؤعه خدمات و تحقیق و توسؤعه
ارائه همزمان خدمات جدید با  شؤود. التنه  صؤرفه اقنصؤادی برای توسؤعه فن آوری شؤناسؤایییر پیکربندی محصؤول و خدمات با  
 شود.  پیشنهاد می محصوالت پیشرفنه تر و کارآمدتر

فرضؤؤیه چهارم پژوهی متنی بر اینکه فعالیت های اکنشؤؤافی در شؤؤرکت های تولیدی در حال توسؤؤعه نوآوری محصؤؤول و  
فعالیت    بنابراین پیشؤؤنهاد می شؤؤود  ملکرد نقی میانجی ایفاء می کند مورد تایید اسؤؤت.خدمات در رابطه بین بهره برداری و ع

های تحقیق و توسؤعه با اسؤنفاده از تقویت بخی های پژوهشؤی جهت افزایی میزان عملکرد از اریق اراحی خدمات و تجزیه 
و   ان بؤا فعؤالیؤت هؤای تحقیق و توسؤؤؤعؤهجؤدیؤد از اریق یؤر فراینؤد تولیؤد همزمؤ  خؤدمؤاتیؤابؤد و   و تحلیؤل هزینؤه و فؤایؤده توسؤؤؤعؤه

 رائه شوند.  خدمات همزمان با اراحی خدمات و تجزیه و تحلیل هزینه و فایده
.  پژوهی متنی بر اینکه نوآوری محصؤول و خدمات بر عملکرد تاثیر مثتت و معناداری دارد مورد تایید اسؤت  پنجافرضؤیه  

  ظرفیت توسؤعه محصؤوالت جدید رضؤایت بخی بازار شؤده و  تولید بنابراین پیشؤنهاد می شؤود محصؤوالت جدید منحصؤر به فرد
ظرفیؤؤت توسؤؤؤؤعه و پؤؤؤؤذیرش محصؤؤؤؤوالت جدیؤؤؤؤد و فن وریهؤؤؤای پردازش برای برآوردن نیازهؤای  باال برده شود. و همچنین 

ایجاد   وسؤؤ  رقتؤؤاظرفیؤؤت پاسؤؤد دادن به فعالینهؤؤای تصؤؤادفی تکنولؤؤودی و فرصؤؤنهای غیرمننظره ایجؤؤاد شؤؤده تو   آینؤؤده
 شود.
ایؤؤن  بیرونی  هایی همراه بؤؤوده اسؤؤت. نخسؤؤنین محؤؤدودیت    ها با محدودیت  جرای این پژوهی نیز مانند سایر پژوهیا

نوآوری بود. در اکثر مؤؤوارد بؤؤه  وبرداری   اکنشاف و بهرهفعالیت های بؤؤا   ارشد شرکت هاپؤؤژوهی، عؤؤدم آشؤؤنایی مؤؤدیران 
با متاحث اکرشده و جدید بودن موضوع مورد پژوهی، محقؤق بؤه منظور حفظ کیفیت ننایج   ارشد یراندلیؤؤل عؤؤدم آشنایی مد
داد که این امر موجب اوالنی شدن زمان توزیع و  دهنده، در رابطه با پژوهی توضیحات شؤؤفاهی می  تحقیق، برای افراد پاسد

هشؤهایی در راسؤؤؤؤؤنای شؤناسؤؤؤؤؤایی سؤازوکارهای مورد نیاز و شؤود تا پژو بنابراین پیشؤنهاد می  .شؤد  ها می آوری پرسؤشؤنامه  جمع
شؤرکت های تولیدی شؤهر   محدودیت بیرونی دیگر، به سؤتب اینکه در .عوامل ماثر بر ایجاد سؤازمانهای دوسؤوتوان صؤورت گیرد

شؤهرها به عدم دسؤنرسؤی به سؤایر   و ،هر چند شؤهر مننخب نمونه مناسؤتی برای پژوهی به حسؤا، می آید  ،اصؤفهان انجام پذیرفت 
. لؤذا در تعمیا یؤافنؤه هؤای این پژوهی بؤه سؤؤؤایر شؤؤؤرکؤت هؤا و بؤا محؤدودیؤت مواجؤه بود دالیؤل محؤدودیؤت هؤای زمؤانی و مکؤانی

   سازمان ها الزم است جانب احنیاط را رعایت نمود.
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