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 چکیده
 های علم و فنااوریدر عرصه های تجارت نوین است. تغییرات سریع و محسوسکار از مشخصهوافزایش رقابت و پیچیدگی در فضای کسب

که بتواند به مزیت رقاابتی  شانس بقا دارد زمانیدر این شرایط تنها سا ها نباشند.های سنتی قادر به هماهنگی با آنباعث شده که سازمان
مهم ترین راه بقا، دوام، موفقیت و افزایش بهره وری سازمان هاا،  .پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهدخود را  و  دست یابد

یان، رقابت سنگین بین رقبا و هماین ، مولفه هایی چون ترجیحات بسیار متنوع و متغیر مشترسویی دیگربهبود عملکرد سازمانی است. از 
چرا که نوآوری باعث توانمندی  ؛دارند داللت ضرورت نوآوری در سال های اخیر برطور ابداعات تکنولوژیکی جدید همه عواملی هستند که 

سازمان بر عملکرد  عوامل تاثیر گذار استراتژیک داخلی هدف از این پژوهش بررسی .شودآن می موقعیت رقابتیحفظ نتیجه  در و سازمان
. بدین منظور، به بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک، یادگیری ساازمانی، دیادگاه اساتراتژیک باشدمیسازمانی با نقش واسط نوآوری 

و هم چنین نقش واسط نوآوری پرداخته و در نهایت مدل مفهومی ماورد نظار ارا اه  ی استراتژیک، مسئولیت اجتماعیمدیران، جهت گیر
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 . مقدمه1

-ه شرکتها با تغییر ماهیت رقابت در مقیاس جهانی روبرو هستند. این امر حاکی از آن است کامروزه شرکت

در واقاع، توانند در خصوص موفقیت عملکرد مالی و باازار خاود مطمائن باشاند. های قدیمی نمیها با روش

-آن ترین عواملی است که در نهایت بقای سازمان را مورد تهدید قرار می دهاد.عملکرد ضعیف یکی از اصلی

کند این سایر رقبا مزیت رقابتی ایجاد می چه همواره توان رقابتی یک سازمان را باال برده و برای آن در مقابل

تر از رقبا خود را در موقعیت بهتری قرار دهد. عادم همااهنگی و است که آن سازمان بتواند به موقع و سریع

افتاادگی و چاه بساا ورشکساتگی هاای عقابپذیری الزم در بازارهای رقابتی عصر تکنولوژی، زمیناهانعطاف

اری از صاحبنظران، نوآوری و ایجاد تمایز را باه عناوان ضارورت انکاار ناپاذیر آورد. بسیسازمان را فراهم می

هاسات به فعالیتی کلیدی شده که نه تنها موجب حیات شارکت و معتقدند نوآوری تبدیل [1]معرفی کرده 

. نوآوری عنصری ضروری به منظور بقای سازمان [4-2]باشد بلکه عامل تغییرات اقتصادی و اجتماعی نیز می

ها نیاز دارند که محیط خارجی . بنابراین شرکت[6, 5]باشددر بلندمدت و بخش مکمل استراتژی سازمان می

اند که آمیز امور درک کنند. مطالعات بسیاری نشان دادههای داخلی خود را در جهت انجام موفقیتو قابلیت

هاای پویاا و الزمه همراه شدن با تغییرات سریع محیطی همانا شناسایی دو نوع شایستگی شامل شایساتگی

کند تا به طور ها را قادر میجا که شایستگی استراتژیک، شرکت. از آن[7]باشدهای استراتژیک میشایستگی

، لذا در این [9, 8]منحصربفردی ارزشی را به مشتریان ارا ه کنند که به سادگی توسط رقبا قابل تقلید نباشد

مطالعه با تمرکز بر دستیابی به شایستگی استراتژیک، تاثیر مولفه های مدیریت دانش استراتژیک، یاادگیری 

بار عملکارد باا  گیری استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شارکتسازمانی، دیدگاه استراتژیک مدیران و جهت

 نقش واسط نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 ی و پیشینه تحقیقمبانی نظر. 2

کند فعالیت کارایی داشته ها را قادر میهایی اساسی هستند که آنها دارای مهارت و شایستگیاغلب سازمان

باشند، لیکن باید در نظر داشت که یک شایستگی باید دارای سه ویژگی برجسته باشد تا نقاش اساتراتژیک 

غاان آورد، دوم شایساتگی ساازمان بایساتی بهتار از آن نمایان شود؛ اول، بایستی برای مشتری ارزش به ارم

. واضح است که [10]که شایستگی استراتژیک باید به سختی قابل تکرار و تقلید باشدرقبایش باشد و سوم آن

ها ای دارند. با تشدید رقابت جهانی، شرکتها اهمیت ویژهشایستگی استراتژیک برای موفقیت عملکرد شرکت

های گوناگون سراسار اند. در حال حاضر افراد و شرکتویژه نوآوری روی آوردهکار بهوهای کسباتژیبه استر

هاای کارآفریناناه را گیری از نوآوری و فعالیتدنیا با هدف کسب شایستگی استراتژیک و مزیت رقابتی، بهره

کار متغیرهای زیادی معرفی شده که ودر مطالعات تجربی پیشین در زمینه عملکرد کسب. [11]اندآغاز کرده

اند. این متغیرها در هر پژوهشی با توجه باه هادف مطالعاه باه شاکل متفااوتی با رشد عملکرد رابطه داشته

بعاد از مقالاه  کار تنهاواند. در واقع مطالعات تجربی در زمینه رابطه بین نوآوری و عملکرد کسبترکیب شده

های متفاوتی رابطاه های کمی و کیفی با نگرش. محققان بسیاری از روش[12]رایج شد 1957سولو در سال 
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گاذاری بارای ای تئوریکی مبنی بر سرمایهاند؛ اگرچه نتیجهکار را بررسی کردهوی و عملکرد کسببین نوآور

های آکادمیک از منظر تئوریکی، تنوع نتایج تحقیقات باعث شد پروژه. [14, 13]ها وجود نداردنوآوری شرکت

که نوآوری غالبا امری مثبات این ها شکل بگیرد. بادیگری برای درک بهتر علل و اثرات نوآوری درون سازمان

چناان باه صاورت ساوالی بااز کار همو، رابطه بین نوآوری و عملکرد کسب[15]شودها تلقی میبرای شرکت

کاار وورانه اثر مثبتی بر عملکارد کسابها نشان داده است تغییرات نوآهای برخی از پژوهش. یافته[16]است

-ر عملکارد ناوآوری تااثیر نمای. اگرچه گوندای و همکارانش نشان دادناد ناوآوری فرآیناد با[17]گذاردمی

. [18]، هوگز و مورگان ثابت کردند نوآوری اثر مثبتی بر عملکرد محصاول و عملکارد تولیاد دارد[11]گذارد

های غیر نوآور دارند که ایان های نوآور در برابر شرکتتر شرکتنتایج پژوهش دیگری نیز نشان از رشد بیش

. اگرچاه [19]شاودگذاری نیز میرشد عالوه بر گردش مالی، شامل رشد به کارگیری نیروی انسانی و سرمایه

اناد اماا تحقیقاات ها پرداختهری شرکتهای متعددی به بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد تجاتاکنون پژوهش

. عادم [20]نسبتا کمی در حوزه شناسایی عوامل محرک نوآوری در اقتصادهای نوظهور انجاام گرفتاه اسات

ثر بر عملکرد و نیز نادیده گرفتن نوآوری به عناوان عامال ایجااد های تجاری به عوامل داخلی موتوجه بنگاه

ها از گردونه رقابتی عصر حاضار شاده اسات. افتادگی شرکتشایستگی استراتژیک باعث افت عملکرد و عقب

این مطالعه با نگاهی جامع به نوآوری به عنوان عامل ایجاد مزیت رقابتی و عوامل محارک ناوآوری ساعی در 

مادیریت داناش فهومی در زمینه عملکرد سازمانی دارد. ایان عوامال ماوثر بار ناوآوری شاامل ارا ه مدلی م

گیاری اساتراتژیک و مسائولیت اجتمااعی استراتژیک، یادگیری سازمانی، دیدگاه استراتژیک مدیران، جهات

 شود.باشد که در ادامه به آن پرداخته میمی شرکت

 

  عملکرد سازمانی .1. 2

توان مقایسه بین ارزش روش ایجاد شده توسط سازمان با ارزشی که ملکرد سازمانی را میاز منظر تئوریک، ع

ذینفعان انتظار دریافت آن را از سازمان داشتند دانست. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که 

یل به دستاوردها . عملکرد، ن[21]شودمقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست تعریف می

توسط فرد، تیم، سازمان یا فرآیند است. در تعریفی دیگر عملکرد عبارتست از دستیابی به اهداف سازمانی و 

. با در نظر گرفتن [22]هایی که سازمان به عهده داردها و انجام مسئولیتاجتماعی یا فراتر رفتن از آن

تواند با توجه به نتایج مرتبط با مدیریت منابع انسانی مانند رضایت شغلی و تعاریف فوق عملکرد سازمانی می

وری، کیفیت و رضایت مشتری تعریف شود. عالوه بر این عملکرد یگر نتایج سازمانی مانند بهرهتعهد یا د

. در [23]های مالی مانند سود، فروش، سهم بازار و رشد سنجیده شودتواند بر اساس شاخصسازمانی می

د دستیابی به بهبود مستمر در ترین نقطه توجهات مدیریتی است؛ زیرا کلیکار، عملکرد یکی از مهموکسب

توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد سازمان است. کارت امتیازی متوازن به علت جامع بودن و با توجه 

تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی عملکرد به کاربرد روز افزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی می

ایسه با سیستم ارزیابی سنتی که فقط شامل معیارهای مالی بوده، سازمانی باشد. کارت امتیازی متوازن در مق

ای از ها به ابعاد گستردهوری مدیران را از طریق هدایت نگرش آنگیری و بهرهطوری طراحی شده که تصمیم
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-بخشد. به طور کلی با توجه به نبودن تعاریف و مشخصه یکسان برای عملکرد میعملیات شرکت بهبود می

-ن داشت عملکرد مفهومی چند بعدی است که وضعیت سازمان را نسبت به رقبا مشخص میتوان اذعا

تواند هر چیزی مانند کارایی، بزرگی، استحکام، اثربخشی، کیفیت و ظرفیت معنا و عملکرد می [23]کند

 .[24]دهد

 نوآوری. 2. 2

حال اکثر این تعاریف داللت بر امری ؛ با این[28-25]در ادبیات تعاریف متعددی برای نوآوری بیان شده است

باشد. نوآوری به نوعی قلب کارآفرینی است. هنگامی که از رفتار نو میمشترک دارند که نوآوری یک ایده یا 

های سازمانی حمایت شود و این ابتکارها مناسب سازمان باشد، از طریق نوآوری در محصوالت، خالقیت

در ادبیات . [29]شودها مزیت رقابتی حاصل میخدمات، فرآیندها و حتی بازاریابی جدید و یا ترکیبی از آن

. [30]بندی دمانپور استها، طبقهترین آنهمچنین نوآوری به انواع مختلفی تقسیم شده است. یکی از رایج

وی میان نوآوری فنی و اداری تمایز قا ل شد. در حالی که نوآوری فنی شامل فرآیند، محصوالت و خدمات 

. به طور کلی [31]شدهای جدید سازمانی مربوط میها و شکلها، سیاستبود، نوآوری اداری به روش جدید

های سازمانی منجر به کارهای بهتر و مشارکت همه بخشونوآوری سازمانی از طریق بهبود ساختار به ساز

شود. در این مطالعه، منظور از نوآوری ن و در نهایت توسعه و بقای سازمان میهمکاری و هماهنگی در سازما

ها کمک مفهوم گسترده آن شامل هر گونه محصول یا فرآیند جدید و نوآوری اداری است. نوآوری به سازمان

ندمدت های موفقیت بلترین پیشرانکند که با تالطمات محیط خارجی روبرو شود. بنابراین یکی از حیاتیمی

ها . برای بقا در این بازارها، سازمان[32]آیدکار بخصوص در بازارهای پویا به شمار میوسازمان در کسب

های با ظرفیت بایستی قادر به سازگاری با پیچیدگی فزاینده و تغییرات سریع باشند. بدین منظور، شرکت

ها پاسخ تر به این چالشاین ظرفیت، قادر خواهند بود خیلی بهتر و سریع های فاقدنوآوری نسبت به شرکت

 .[34, 33]های جدید بازار را کشف کنندداده و فرصت

 نوآوری و عملکرد سازمانی .1. 2. 2

. مطالعات بسیاری در [35]شناسایی شد 1963رابطه بین نوآوری و عملکرد توسط سیرت و مارچ در سال 

. [36, 33, 30]این زمینه نشان از مثبت بودن رابطه بین نوآوری و عملکرد دارند)شکل یک(؛ برای مثال

بر و پر ریسکی است که دارای تاثیرات مثبت و منفی مانند افزایش هزینه، نارضایتی نوآوری فعالیت هزینه

ها به نتایج عالوه برخی پژوهشبه. [37]باشدکار میوکارکنان و تغییرات تضمین نشده بر عملکرد کسب

تواند بر عملکرد تاثیری خطر و دوستانه نمیهای بیمتضادی رسیدند؛ برای مثال، نوآوری محصول در محیط

سرانجام دمانپور دریافت که اقتباس . [38]های پر خطر اثر مثبتی بر عملکرد داردبگذارد لیکن در محیط

کار ندارد. به عبارت دیگر اقتباس والگوی مشابه و نوع خاصی از نوآوری در طی زمان تاثیری بر عملکرد کسب

این نتایج . [39]آن نوآوری که ناهمگون با سنت رایج آن صنعت باشد بر عملکرد تاثیر مثبتی خواهد گذاشت

رغم اثرات احتمالی منفی نوآوری و برخی دهد رابطه بین نوآوری و عملکرد پیچیده است. علینشان می
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-شواهد متضاد، تئوری و اغلب مطالعات کاربردی حاکی از رابطه مثبت بین نوآوری و عملکرد سازمانی می

 باشند.

 
 : ارتباط بین نوآوری و عملکرد سازمانی1شکل

 یت دانش استراتژیکمدیر .1. 3. 2

. مدیریت دانش استراتژیک به فرآیندها و ساختارهایی مرتبط [40]امروزه دانش، پایه اساسی رقابت است

ها برای اکتساب، ایجاد و اشتراک دانش با هدف تدوین استراتژی و اخذ تصمیمات شود که شرکتمی

کند. کار مرتبط میو؛ بنابراین استراتژی مدیریت دانش را به استراتژی کسب[41]گیرنداستراتژیک به کار می

ان از رویکرد کلی تمایالت سازمان دارد که منابع و دانش را با الزامات ذهنی استراتژی دانش یک شرکت نش

-چه یک شرکت برای اجرای استراتژیکند، بدین ترتیب، شکاف موجود بین دانش آناستراتژی همراستا می

ای  از . در واقع مدیریت دانش استراتژیک، مجموعه[40]دهدداند را کاهش میچه میاش باید بداند و آن

-ستراتژیک است که با ایجاد دانش، شرکت را با رهنمودهایی برای ایجاد مزیت رقابتی آماده میتصمیمات ا

 کند. 

 مدیریت دانش استراتژیک و نوآوری .1. 1. 3. 2

. دانش جدید و ارزشمند ایجاد شده و با تبدیل دانش کلی به [42]فرآیند نوآوری بسیار به دانش بستگی دارد

. دانش به عنوان الزمه اصلی [43]شودانش خاص، به محصوالت، خدمات و فرآیندهای جدید تبدیل مید

نوآوری و رقابت است. یک سیستم مدیریت دانش است که با شکوفا کردن خالقیت، موجب بهبود فرآیند 

عبارت دیگر، مدیریت دانش استراتژیک شود. بتر دانش جدید مینوآوری از طریق دستیابی و حرکت سریع

عامل حیاتی موفقیت سازمان و از عواملی است که بر ظرفیت نوآوری در سازمان تاثیر دارد. میزان عالقه 

سازمان به مدیریت دانش با مزایای به دست آمده از آن مانند خالقیت و نوآوری افزایش یافته در محصوالت 

شود و این دلیل قت دانش به افکار خالق و و ایجاد نوآوری تسهیم میشود. در حقیو خدمات تخمین زده می

هایی که در اند که شرکتشواهد نشان داده [23]آن است که چرا نوآوری بهترین بازده مدیریت دانش است.

یجه اند، در فرآیند نوآوری رشد کرده و در نتسازی کردههای مدیریت دانش را پیادهعمل استراتژی

 .[44]عملکردشان بهبود یافته است

 
 : نقش واسط نوآوری در ارتباط بین مدیریت دانش استراتژیک و عملکرد سازمانی2شکل
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 یادگیری سازمانی  .2. 3. 2

کند. اصطالح یادگیری سازمانی یادگیری فرآیندی است که در آن رفتارها، پندارها و دانش افراد تغییر می

شد. طبق تعریف کانچلوسی و دیل، یادگیری سازمانی متشکل از  عنوان 1963اولین بار توسط مارچ در سال 

. به عبارت دیگر [45]های فردی و گروهی و انطباق در سطح سازمان استای از تعامالت بین انطباقمجموعه

فرآیندی است که به وسیله آن سازمان از تجربیات معمول افراد سازمان، دانش و بینش جدیدی را توسعه 

د. فرآیند یادگیری سازمانی شامل های سازمان را داردهد، که پتانسیل اثرگذاری بر رفتارها و بهبود قابلیتمی

: اول، فرآیند کسب دانش است که سازمان از آن برای فراهم کردن دانش [47, 46]چهار زیرفرآیند می باشد

کند. دوم، توزیع دانش است؛ فرآیندی که در آن کارکنان اطالعات را درون و اطالعات جدید استفاده می

دهد که افراد اطالعات را معنا داده و گذارند. سوم، تفسیر دانش که زمانی روی میسازمان به اشتراک می

یل به دانش رایج جدید کنند. در آخر به خاطر سپاری سازمان؛ یعنی فرآیند ذخیره سازی اطالعات و تبد

توان اظهار داشت یادگیری سازمانی عبارت است از فرآیند دانش برای استفاده در آینده. به طور کلی می

 تر.بهسازی عملکردها از طریق دانش و درک بیش

 نوآوری یادگیری سازمانی و . 1. 2. 3. 2

ها در راستای نیل به عمر طوالنی محسوب اهمیت یادگیری سازمانی در آن است که کلید موفقیت سازمان

ها اگر دچار فقر یادگیری شوند ممکن است به حیات خود ادامه دهند اما ترین سازمانشود زیرا موفقمی

توانند ادعای برتری هایی میتنها سازمانهای خود استفاده کنند. بنابراین توانند از تمامی قابلیتهرگز نمی

ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمانی خود به نحو احسن کنند که قادر باشند از قابلیت

توان آن را فرآیند بلندمدتی دانست که در طول زمان موجب ایجاد مزیت برداری کنند؛ از این رو میبهره

توجه مداوم مدیریت، تعهد و تالش دارد. یادگیری سازمانی فرآیندی است که با شود و نیاز به رقابتی می

ها باشند و در نتیجه کند تا قادر به بازاریابی سریع فرصتها کمک میایجاد محیط نوآورانه مطلوب به سازمان

متوسط  های کوچک وهای بزرگ و هم در شرکتمنجر به عملکرد باال و مزیت رقابتی پایدار هم در شرکت

ها برای جا انداختن محصول و خدمت . برخی مطالعات قاطعانه نشان از آن دارند که سازمان[46]شودمی

در نتیجه برای دستیابی به عملکرد باالتر و مزیت رقابتی پایدار به  جدید در بازار و رفع نیازهای مشتری و

. بسیاری نویسندگان رابطه مثبت بین یادگیری سازمانی و نوآوری [46, 32]یادگیری سازمانی نیاز دارند

 .[48, 47]اند( را تایید کرده3)شکل 
 

 
 : نقش واسط نوآوری در ارتباط بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی3شکل
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 دیدگاه استراتژیک مدیران ارشد .3. 3. 2

های یک سازمان وکار استراتژی به عنوان روش استفاده از منابع و قابلیتدر زمینه تحقیقات مدیریت کسب

کاری باید باشد، چگونه وسازمان در چه کسبکه گیری اینچنین روشی است برای تصمیمشود. همدیده می

خواهد برسد. به عبارت دیگر طرح دست یافتن به اهداف تعیین شده تحت شرایط عدم که به کجا میو این

سازی تواند برای توصیف هر چیزی که در پیادهشود. بنابراین استراتژیک میاطمینان استراتژی نامیده می

سهم دارد، تعریف شود. تئوری مدیریت استراتژیک شامل دیدگاه استراتژیک  استراتژی و دستیابی به اهداف

ای و دیدگاه استراتژیک رابطه [49]بازار محور، دیدگاه استراتژیک مبتنی بر منابع، دیدگاه استراتژیک فوری

دهد که فاده از اصطالح استراتژیک نشان میشود. به طور کلی استها تمایز قا ل میاست و بین این دیدگاه

انداز خاصی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد. همه عامالن و اقداماتشان در جهت یک هدف کلی یا چشم

 [50]انداز و هدف کلی مشترک هستند.چشم

 دیدگاه استراتژیک مدیران ارشد و نوآوری .1. 3. 3. 2

های توانایی و قدرت این افراد برای درک و استفاده از تغییرات و فرصت دیدگاه استراتژیک مدیران به میزان

-محیطی جهت موفقیت شرکت یا تالش برای خلق کاال و خدمات جدید از طریق تشویق فرآیند گفته می

.  منظور از این دیدگاه توانایی تبدیل تهدیدها و مخاطرات محیطی به فرصت و استفاده بهنگام از [51]شود

ها، تالش جهت خلق محصوالت جدید، پیشی گرفتن از رقبا، ایجاد یک برند قوی از طریق نوآور این فرصت

دارد مدیران ارشد تب باالتر بیان میچنین تئوری سلسله مرابودن و تاکید بر تحقیق و توسعه است. هم

های شرکت را تحت تاثیر قرار دهند و ذهن افراد را برای بهبود قادرند با اتخاذ تصمیمات مهم استراتژی

؛ در نتیجه [52]فضای خالقیت و نوآوری هدایت کرده و از این طریق بر عملکرد تاثیر بسزایی داشته باشند

 بین دیدگاه استراتژیک مدیران و نوآوری و عملکرد رابطه وجود دارد.  4ابق با شکل مط
 

 
 : نقش واسط نوآوری در ارتباط بین دیدگاه استراتژیک مدیران ارشد و عملکرد سازمانی4شکل

 

 گیری استراتژیکجهت .4. 3. 2

کت برای ایجاد رفتاری گیری استراتژیک، آن مسیرهای استراتژیکی است که توسط شرمنظور از جهت

ها، را فرآیندها، شیوه چنین برخی آنشود. همکار ایجاد میومناسب به منظور استمرار بهبود عملکرد کسب

دانند که راهنمای فعالیت شرکت و توسعه آن به خصوص در محیط گیری میهایی از تصمیماصول و سبک

های گیری استراتژیک یک سازمان  اصول راهنمایی هستند که دستورالعمل. جهت[53]خارجی است

استراتژیک اجرا شده توسط آن سازمان را منعکس کرده که این امر منجر به رفتارهای صحیحی در جهت 

گیری ها هستند سه نوع جهت. از عواملی که موجب شکست یا موفقیت سازمان[54]شوندبهبود عملکرد می
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گیری بازار رقابتی که معموال جهت گیریگیری مشتری، جهتتوان عنوان کرد: اول، جهتاستراتژیک را می

گیری تکنولوژیکی سازمان. جهت گیری مشتری درک کافی سازمان از خریداران شود، و جهتنامیده می

ای از تری ایجاد کند. به عبارت دیگر، مجموعهها ارزش بیشباشد به نحوی که بتواند دا ما برای آنهدف می

گیری رقابتی عبارت است از قابلیت و خواست دهد. جهتقرار می باورها که مطلوبیت مشتری را در اولویت

دهد که بتواند نقاط گیری به شرکت این امکان را میدهی به اقدام رقبا. این جهتشناسایی، تحلیل و پاسخ

های بلندمدت دو نقطه کلیدی رقبا را درک کند و در ها و استراتژیمدت خود و قابلیتقوت و ضعف کوتاه

شود؛ سازمان با گونه تعریف میگیری تکنولوژیک که اینها واکنش مناسب داشته باشد. سوم جهتنبرابر آ

های قابلیت و خواست اکتساب زمینه معتبری از تکنولوژی و استفاده از آن در توسعه که شامل فعالیت

 .[55]باشد تحقیق و توسعه و تکنولوژیکی می

 و نوآوری گیری استراتژیکجهت. 1. 4. 3. 2

های استراتژیک گیریای از شرایط داخلی و خارجی روبرو هستند لذا جهتوکارها با تنوع گستردهکسب 

گیری متفاوتی دارند. به منظور دستیابی به عملکرد برتر مدیران بایستی در زمان تدوین استراتژی، به جهت

گیری استراتژیک یک شرکت پیشرو هتدهند که جاستراتژیک نیز توجه داشته باشند. مطالعات نشان می

. از سویی دیگر اذعان شده که سودآوری بلندمدت به توانایی آن [56]بازار شاخص مهمی از عملکرد آن است

عنی . این دو موضوع ی[53]شودشرکت به نوآوری در استراتژی، بازار و پیشینه اقتصادی آن مربوط می

گیری استراتژیک یک شرکت به آن علت که گیری استراتژیک جدای از هم نیستند. جهتنوآوری و جهت

 (. 5شود؛ )شکلآورد، منجر به عملکرد باالتر میهایی به بازار مینوآوری
 

 
 گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی: نقش واسط نوآوری در ارتباط بین جهت5شکل

 اعیمسئولیت اجتم. 5. 3. 2

ها شده است. مسئولیت ای به مفاهیم استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتهای اخیر توجه ویژهدر سال

اجتماعی شرکت جایگاهی است که در آن شرکت فراتر از عالیق خود و الزامات قانونی، خود را متعهد به 

های اجتماعی . این مسئولیت[57]شودکند که منجر به برخی رفتارهای اجتماعی بهتر میانجام اعمالی می

های مدیریت منابع ها نسبت به محصوالت و فرآیند تولید، روشی شخصیت اجتماعی شرکتدربرگیرنده

باشد. سعه اهداف اجتماعی سازمان میانسانی پیشرفته، دستیابی به سطوح باالی عملکرد محیطی و تو

مطالعات تجربی هارت اولین مطالعاتی بود که نظریه دیدگاه مبتنی بر منبع را در مسئولیت اجتماعی شرکت 

بکار برد و به طور انحصاری بر مسئولیت اجتماعی محیط زیستی تمرکز کرد. هارت ادعا کرد برای انواع 

تواند منبع یا قابلیتی ایجاد کند که منجر به یطی شرکت میها مسئولیت اجتماعی محمشخصی از شرکت

. محققان دیگری نیز این نظریه را با تمرکز بر سوددهی حسابداری و محیط [58]شودمزیت رقابتی پایدار می
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زیستی شرکت آزموده و دریافتند شرکتهای دارای سطوح باالی عملکرد زیست محیطی عملکرد مالی باالتری 

 . [59]دارند

 مسئولیت اجتماعی و نوآوری .1. 5. 3. 2

توان به عنوان عنصر جدایی ناپذیر استراتژی تمایز سطح شرکت و دیدگاه مسئولیت اجتماعی شرکت را می

گذاری استراتژیک دانست. بنابراین، توان آن را نوعی سرمایهکار مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر میوکسب

. از سویی دیگر، [60]شودتاثیر مثبت دارد و موجب بهبود آن می بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت

دهد رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد بدون در نظر گرفتن نقش نوآوری مطالعات نشان می

تواند به خوبی مستدل شود. اگر نوآوری در شرکت کنترل شود، رابطه مثبت بین مسئولیت اجتماعی نمی

 (.6؛ )شکل[57]کندشرکت و عملکرد آن نمود پیدا می

 
 : نقش واسط نوآوری در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد سازمانی6شکل

 

 نتیجه گیری. 3

باشد. به شدت رقابتی امروز، بقا و تنازع با یکدیگر برای این منظور می ها در عرصه تجاریدغدغه سازمان

های خالقانه، نوآورانه و رقابتی هستند که منجر به بهبود عملکردشان شده و در ها در جستجوی روششرکت

که گونه استنباط شد نتیجه با ایجاد مزیت رقابتی حیات خود را تضمین کنند. با بررسی ادبیات موضوع این

عوامل متعددی بر عملکرد سازمانی موثر هستند که در این مطالعه تمرکز بر عوامل استراتژیک داخلی بوده 

 ها اشاره شد.که به آن

 
 : مدل مفهومی پژوهش؛ نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی بر عملکرد سازمانی7شکل
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( که تاثیر مسئولیت 2006با توجه به مطالعات مک ویلیامز و همکاران ) های پیشین ولذا بر اساس پژوهش

و کارمن و همکاران  [53]گیری استراتژیک( که جهت2005و آراگون و همکاران ) [57]اجتماعی شرکت

و گلو ت  [48]( که یادگیری سازمانی1998و هارلی و هالت ) [52]( که دیدگاه استراتژیک مدیران 2006)

ها، مدل مفهومی بندی آننوآوری بررسی کرده اند و جمع را بر [42]( که مدیریت دانش استراتژیک2004)

توان ارا ه کرد. در مدل مفهومی پیشنهادی مدیریت دانش استراتژیک، یادگیری ( را می7پژوهش )شکل 

گیری استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر سازمانی، دیدگاه استراتژیک مدیران، جهت

 باشند.ی بر عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته اثرگذار میمستقل با نقش واسط نوآور
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