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ﭼﻜیده
در پژوهش حاضر ،مقدار اثرگذاری متغیر عملکرد نوآوری بر عملکرد مالی در صنعت نساجی بررسی شده است .هدف از انجام این
پژوهش ،تدوین مدلی از ابعاد عملکرد سازمانی با فرض متغیر مستقل عملکرد نوآوری و متغیرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد
محصول است .پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی است .پرسشنامه پژوهش براساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده
است .برای اثبات روایی آن افزون بر نظر خبرگان از تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شده است .دادهها از کل جامعه آماری جمعآوری
شده است که شامل مدیران ارشد  130کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی در کاشان است .از میان این تعداد پرسشنامه
توزیع شده  100پرسشنامه تکمیل شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد ،عملکرد نوآوری بر عملکرد بازار و عملکرد محصول رابطه مثبت و مستقیم دارد ،ولی با عملکرد مالی
رابطه مثبت و غیرمستقیم از راه متغیر میانجی عملکرد بازار دارد .همچنین ضرایب مسیر نشان میدهد ،همبستگی قابل توجهی بین
متغیرهای پژوهش وجود دارد.
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رقابتپذیــری مفهوم مهمــی بــوده و از دیدگاههای
متفاوت قابل بررســی و تعریف اســت .رقابتپذیری با
تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است.
مایکل پورتر از منظر اقتصادی ،رقابتپذیری را مترادف با
بهرهوری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع
انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف میکند [.]1
با تشدید رقابت جهانی ،شرکتها به راهبرد کسبوکار
بهویــژه نــوآوری روی آوردهاند .در حــال حاضر ،افراد و
شرکتها گوناگون در سراسر دنیا با هدف بهدست آوردن
مزیت رقابتی شروع به بهکارگیری نوآوری و فعالیتهای
کارآفرینانهکردهاند[.]2
*مسئول مکاتبات ،پیامنگارnikraftar@ut.ac.ir :

نوآوری به تالشهای یک شرکت برای یافتن فرصتهای
جدید و راهحلهای تازه و کســب مزیــت رقابتی از راه
محصوالت جدید ،خدمات جدید یا بهبود فرایندها اشاره
دارد [ .]3شــومپیتر نوآوری را سازوکاری میداند که به
سود کارآفرینانه منجر میشــود[ .]4در واقع ،شومپیتر
اولین فردی است که بر نقش نوآوری در کسبوکار تأکید
کرده و آن را از راه فرایند تخریب خالق معرفی میکند.
از راه نوآوری هنگامی که بازارهای موجود به دلیل معرفی
محصول و خدمــت جدید بههم میریــزد ،ثروت خلق
میشــود [ .]5برای نوآوری ســازمانی و اثر آن بر حیات
دوباره کســبوکارها و عملکرد آنها سخن بسیار گفته
شده اســت .برخی از پژوهشها نشان میدهد ،تغییرات

اثر عملکردهای نوآوری ،بازار و محصول بر ...

نوآور اثر مثبتی بر عملکرد کسبوکار دارد [.]5،6
گاندی و همکاران نشــان دادند ،نوآوری فراینــد بر عملکرد نوآوری
اثر ندارد[ .]7یا برخی پژوهشها نشــان میدهــد ،نوآوری اثر مثبتی بر
عملکرد محصول و عملکرد تولید دارد[ .]8پژوهش دیگري نشان میدهد،
شرکتهای نوآور در مقايسه با شرکتهای غیرنوآور رشد بیشتری دارند.
این رشــد افزون بر رشد گردش مالی شــامل رشد بهکارگیری نیروی
انسانی و سرمایهگذاری است[.]9
نصراصفهانی و همکاران نشان دادند ،بازاریابی داخلی اثر مثبت بر نوآوری
سازمانی دارد .در پژوهش حاضر سعی شده است ،با وارد کردن متغیرهای
میانجی عملکرد محصول و عملکرد بازاریابــی به مدل پژوهش و ایجاد
ارتباط بین متغیر مستقل عملکرد نوآوری با متغیرهای میانجی مزبور بتوان
مدلی ارائه کرد که با دقت بیشتری تغییرات عملکرد نوآوری را تبیین کرد
و مدیران کسب وکارهای نساجی کاشان را در ارائه راهکارهای عملی برای
بهبود و ارتقای عملکرد ســازمان متبوع خود یاری کند .با توجه به اینکه
تاکنون در ایران پژوهشــی درباره بررسی اثر متغیرهای مستقل و میانجی
مزبور بر یکدیگر و بر متغیر وابسته عملکرد مالی در قالب مدل انجام نشده
است ،بنابراین ،موضوع مزبور خود از نوآوریهای این پژوهش است.

پیشینه پژوهش و بیان فرضیهها
عملکرد نوآوری
شــرکتها با نوآوریهای خــود بهتر میتوانند بــه تغییرات محیطی
پاسخ دهند و قابلیتهای جدیدی برای رسیدن به عملکرد بهتر بهدست
آورند .عملکرد نوآوری در ادبیات بهعنوان یکی از عوامل اصلی در عملکرد
سازمان دیده میشود که به یادگیری سازمانی ،نوسازی ،بهبود ،یادگیری
از شکســتها و تطبیق با محیط رقابتی در حال تغییر منجر میشــود.
همچنین پژوهشها نشان میدهد ،عملکرد نوآوری عملکرد بازار را تحت
تاثیــر قرار میدهد [ .]7به عنوان مثال  Hanو همکاران تأکید میکنند،
عملکرد نوآوری ترکیبی از نوآوریهای اداری و فنی اســت که به رشد و
سودآوری منجر میشود .آنها همچنین بیان میکنند که عملکرد نوآوری،
حلقه مفقوده بین جهتگیری و عملکرد راهبردی است [.]10
در واقع ،عملکرد نوآوری ترکیبی از دستاوردهای سازمانی است که ناشی
از بهبود فعالیتهاست و جنبههای مختلف نوآوری در فرایند ،محصول،
ســاختار و بازاریابی را شامل میشود .بنابراین عملکرد نوآوری یک سازه
ترکیبی اســت .در ســایه مباحثی که به آن اشاره شد ،دو فرضیه مطرح
میشود:
فرضیه اول :عملکرد نوآوری بر عملکرد محصول کســبوکارهای صنعت
نساجی اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :عملکرد نوآوری بر عملکرد بازار کسب وکارهای صنعت نساجی
اثر مثبت و معناداری دارد.
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کسبوکارها پرداخته اســت .عملکرد مالی یک شرکت برای حیات آن
ضروری اســت ،اما در بازار مشتری محور امروز ،مشتری رکن اصلی برای
دستاوردهای مالی یک شرکت است.
مشتری مداری به معنای بهبود کیفیت محصوالت ،توسعه بازارهای
جدید و حفظ مشتریان موجود است .در واقع شرکتها از راه برآوردهکردن
نیازهای مشتریان و فروش محصوالت آنها در بازار ،رقابتپذیر میشوند.
ادبیات مربوط به بازاریابی و تولید نشان میدهد ،یکی از اصول مهم برای
توســعه قابلیتهای یک شرکت درک نیازهای مشتریان و برآوردهکردن
آن بهتر از رقباســت .پاســخگویی و برآورده کردن نیازهای مشتریان با
محصوالت با کیفیت شاخص عملکرد بازار خوب است [.]11
اقدامات کارآفرینانه موفق ،عملکرد مالی شــرکت را در طوالنی مدت
تحت تاثیر قرار میدهد .نشانههای اولیه عملکرد کارآفرینانه موفق در بازار،
مثل افزایش در فروش و افزایش در سهم بازار بهدست میآید .در طوالنی
مدت بهبود موقعیت رقابتی در بازار بازگشــت مالی بیشتری را بهعنوان
خروجی کارآفرینی ممکن است ایجاد کند [ .]12بنابراین فرضیه سوم را
میتوان این گونه بیان کرد:
عملکرد بازار اثر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی کسبوکارهای صنعت
نساجی دارد.

عملکرد محصول
عملکرد محصول با رقابت محصوالت جدید شرکت مرتبط است .عملکرد
محصول جدید در ابعاد زیر اندازهگیری میشود :کیفیت محصول ،مزیت
هزینــهای ،بازار رقابتی ،منحصر بهفرد بــودن محصول یا فناوری فرایند
بهکارگرفته شده و متوسط زمان راهاندازی محصول .مشخص شده است،
عملکرد محصول از راه قابلیتهایی در پژوهش و توســعه و برنامهریزی
راهبردی اثر میپذیرد [.]13
نوآوری در محصول و نوآوری در بازار بههم مرتبط هســتند و روی
هزینه و سود اثر میگذارند .بهطور عمده برای موفقیت در نتایج و درآمد
خود نیازمند تجاریسازی هستند .نوآوری را برای شرکت بهعنوان راهنمایی
برای رشد آن قلمداد میکند ،اینکه نوآوری شرکت اثر مثبتی بر عملکرد
دارد و از راه تسهیلســازی در خالق فکرکردن و با استفاده از یادگیری
ســازمانی به مزیت رقابتی کمک میکند .در آخر به این نظریه میرسد
که نوآوری اثر مثبتی بر عملکرد محصول و عملکرد تولید میگذارد .اما ،با
عملکرد مشتری رابطه ندارد .عملکرد مشتری به معنی جذب مشتری و
حفظ آن است[ .]8بنابراین ،با توجه به مطالبی که به آن اشاره شد ،فرضیه
چهارم به شکل زیر مطرح میشود:
عملکرد محصول بر عملکرد بازار کســبوکارهای صنعت نســاجی اثر
مثبت و معناداری دارد.

عملکرد مالی
مطالعات نشان میدهد ،مفهوم عملکرد شرکتی مفهوم چندبعدی است.
عملکرد بازار
بیشــتر پژوهشهایی که در گذشته انجام شــده است ،به عملکرد مالی عملکرد شرکت بهطور معمول بر بخش مالی تمرکز دارد .بنابراین ،بهطور
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شد .این پرسشنامه در مقیاس طیف لیکرت پنج گزینهای میزان اجرای
نوآوری و میزان موفقیت مشارکتکنندگان با هر یک از گویهها را سنجش
کرد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران ارشد کسبوکارهای
کوچک و متوسط صنعت نساجی در کاشان (شامل شرکتهای ریسندگی و
بافندگی ،شرکتهای فرش ماشینی و شرکتهای آهار و تکمیل فرش) در
سال  1393بود .حجم کل جامعه آماری متشکل از  150شرکت صنعت
نســاجی برآورد شــد که با توجه به فرمول کوکران  nبهدستآمده 100
شــرکت برآورد شد 130 .پرسشنامه توزیع شــد که از این تعداد 100
پرسشنامه بازگشت داده شد .انتخاب این تعداد نمونه با تمام نظریههای
مزبور در باب انتخاب نمونه مطابقت دارد .روشهای آماری استفاده شده
شــامل روشهای آمار توصیفی و تحلیل مسیر است .بهمنظور سنجش
روایی و پایایی محتوایی پرسشنامه از نظر خبرگان و میزان آلفای کرونباخ
استفاده شد.

سنتی با مفهوم مالی تعریف میشود .افزون بر این سرمایهگذاران ،سهامداران و
صاحبان نفع عالقهمند هستند ،اطالعاتی درباره شرایط عملکردی شرکت
بهدست آورند .برای اطالعات مالی مثل بازگشت سرمایهگذاری ،بازگشت
دارایی ،رشد فروش و سودآوری برخالف ساير ابعاد عملکرد بهطور ممتد
اطالعات صحیح و صریحی وجود دارد .اندازهگیری عملکرد مالی به دو نوع
عمده تقسیم شود )1 :اندازهگیری براساس اطالعات مالی و حسابداری (اثر
فعالیتهایی در ســود و  ROAو  ROIسال و  )...و  )2اندازهگیری مبتنی
بر بازار که از ارزش ســهم بازار نتیجه میشود (مثل رویکرد ارزش افزوده
اقتصادی و ارزش افزوده بازار) که براساس اصول ارزشیابی هستند [.]12
کارآفرینی سازمانی به بهبود عملکرد مالی از راه معرفی ،ایجاد و ارتقای
نوآوری ،تغییر و رقابت کمک میکند [ ]14و به افزایش رشد و سودآوری
شرکت منجر میشود [ .]15با توجه به مطالب عنوان شده فرضیه پنجم
پژوهش به شکل زیر بیان می شود:
عملکرد محصول بر عملکرد مالی کسبوکارهای صنعت نساجی اثر مثبت
یافتههایپژوهش
و معناداری دارد.
آمار توصیفی در این پژوهش نشــان میدهد 84% ،آقایان و  16%خانمها
بودند 37% .کمتر از  40ســال و  63%درصد بیش از  40ســال و از نظر
روششناسی
پژوهش حاضر کمی و از نوع همبســتگی اســت .در این پژوهش ،ابتدا تحصیالت  64%از افراد در سطح کارشناسی و  36%در سطح کارشناسی
مبانی نظری مطالعه و چارچوب مفهومی و پرسشنام ه اولیه تدوین شد .ارشد بودند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه از نرمافزار ( SPSS 22برای
سپس ،توسط  20خبره در حوزه صنعت نساجی ،چارچوب و پرسشنامه
تدوین شــده مرور شد .در این مصاحبهها ،سؤاالت پرسشنامه با شرایط محاسبه آلفای کرونباخ میانگین و جدول فراوانی) و نرمافزار Smart PLS2
کســبوکارهای نساجی در ایران بومی شده و در ادامه پرسشنامه توزیع (برای محاسبه تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر ،برای برآورد رابطههای
MP1

MP3

MP2
MP4

FP

0/76
FP2

FP3

0/81

0/84

0/67

IP6

0/8

0/66

0/86

0/88

0/74

عملکرد بازار 0/163

عملکرد مالی 0/046

IP5

0/436

175

0/167

عملکرد نوآوری 000

0/675

102

0/7

IP4

0/71

IP3

0/69
IP2

0/78
IP1

عملکرد محصول 0/455

0/78
PP4

0/82
PP3

0/84

0/829
PP1

PP2

شکل  -1مدل پژوهش و تخمین ضرایب استاندارد.
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عملکرد بازار
2/019
عملکرد مالی

3/825
1/432

عملکرد نوآوری

12/999

1/287

عملکردمحصول

شکل -2مدل پژوهش در حالت ضرایب معنادار.

بین متغیرهای پنهان مسئله) استفاده شد (شکل  )1مدل پژوهش را در
حالت تخمین ضرایب نشــان میدهدکه در آن بارهای عاملی و ضرایب
مسیر برآورد شدهاست.
با توجه به شکل  1میتوان بیان کرد ،ضریب تعیین (اعداد داخل دایره)
یعنی کدام شاخص برونزا در اندازهگیری متغیر درونزا اثر میگذارد .هر
چه این مقدار بیشتر باشد ،ضریب اثر متغیر مستقل بر وابسته بیشتر است و با
توجه به بارهای عاملی میتوان گفت ،هرچه بار عاملی بزرگتر باشد ،سهم
آن متغیر در اندازهگیری متغیر مربوط بیشتر است.
شکل2مدل پژوهش را در حالت معناداری ضرایب نشان میدهد .برای
بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چند معیار استفاده میشود که
اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معناداری  Zیا همان مقادیر t-values
اســت .این ضرایب باید از  1/96بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان
 95%معناداربودن مسیر و مناســببودن مدل ساختاری و معناداربودن
روابط میان هر ســؤال و متغیر مربوط (برازش مدلهای اندازهگیری) را
تأیید کرد.
بررسی ضرایب همبستگی ،میانگین واریانس تبیین شده (،)AVE
ضریب تعیین ( )R2و ضریب پایایی ترکیبی ()CR
جدول  1ضرایب همبســتگی ،آلفای کرونبــاخ ،ضرایب پایایی ترکیب،
میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو ضرایب تعیین را نشان میدهد.
سه ســتون اول ضرایب همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد .میزان

رابطه یک سازه با شاخصهاي آن در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها
را بیــان میکند ،بهطوریکه روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از
آن اســت که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود تا با
سازههای دیگر دارد.
آلفای کرونباخ ،سنجهای برای ارزیابی پایداری درونی محسوب میشود
که نشاندهنده میزان همبستگی بین یک سازه و شاخصهای مربوط به
آن است .این موضوع به معنای مقدار زیاد واریانس تبیین شده بین سازه و
شــاخصهای آن در مقابل خطای اندازهگیری مربوط به هر شــاخص،
پایــداری درونی باال را نتیجه میدهد .این مقدار بیش از  0/7اســت که
نشــانگر پایایی قابل قبول اســت .پایایی ترکیبی ،پایایی سازهها را نه به
شکل مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازههای آنها با یکدیگر محاسبه
میکنند .از آنجا که این مقدار بیش از  0/7بوده ،نشان از پایداری درونی
مناســب برای مدل اندازهگیری است .معیار  AVEنشاندهنده میانگین
واریانس به اشتراک گذاشتهشده بین هر سازه با شاخصهای آن است و
به معنای مقدار همبستگی یک سازه با شاخصهای آن را نشان میدهد.
برای این مدل مقدار آن بیش از  0/5است که نشاندهنده روایی همگرای
قابل قبول است.
فرضیه اول :عملکرد نوآوری اثر معنــاداری بر عملکرد محصول دارد .در
سطح اطمینان  95%این فرضیه به دلیل اینکه ضریب معناداری این مسیر
12/999بوده و از مقدار  1/96بیشتر است ،پس فرضیه اول تأیید میشود.
یعنی با افزایش عملکرد نوآوری ،عملکرد محصول افزایش مییابد .ضرایب
استاندارد شده مربوط به این رابطه نشان میدهد ،عملکرد نوآوری  67%از
تغییرات عملکرد محصول را تبیین میکند.
فرضیه دوم :عملکرد نوآوری اثر معنــاداری بر عملکرد بازاریابی دارد .در
سطح اطمینان  95%این فرضیه به دلیل اینکه ضریب معناداری این مسیر
 3/825بوده و از مقدار  1/96بیشتر است ،پس فرضیه دوم تأیید میشود.
یعنی با افزایش عملکرد نوآوری ،عملکرد بازاریابی افزایش مییابد .ضرایب
استاندارد شده مربوط به این رابطه نشان میدهد ،عملکرد نوآوری  43%از
تغییرات عملکرد بازاریابی را تبیین میکند.
فرضیه سوم :عملکرد محصول اثر معناداری بر عملکرد بازاریابی دارد .در
سطح اطمینان  95%این فرضیه به دلیل اینکه ضریب معناداری این مسیر
 1/432بوده و از مقدار  1/96کمتر است ،پس فرضیه سوم رد میشود.
فرضیه چهارم :عملکرد بازاریابــی اثر معناداری بر عملکرد مالی دارد .در
ســطح اطمینان  95%این فرضیه به دلیل اینکــه ضریب معناداری این
مسیر  2/019بوده و از مقدار  1/96بیشتر است ،پس فرضیه چهارم تأیید
میشــود .ولی ضریب استاندارد شده مربوط به این رابطه از  0/4کمتر

جدول  -1ضرایب همبستگی ،آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی ،مقدار واریانس استخرا ج شده و ضرایب تعیین.

متغیرمکنون عملکرد مالی عملکرد نوآوری عملکرد بازار عملکردمحصول تعداد سوال آلفای کرونباخ >  0/7ضریب پایایی ترکیبی>  0/5>Ave 0/7ضریب تعیین
عملکرد مالی

0/818

-

-

-

3

0/753

0/86

0/67

0/046

عملکرد نوآوری

0/273

0/707

-

-

6

0/714

0/86

0/509

0/0

عملکردبازاریابی

0/188

0/322

0/793

-

4

0/814

0/87

0/634

0/163

عملکردمحصول

0/124

0/674

0/126

0/817

4

0/834

0/89

0/68

0/455
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جدول -2آزمون فرضیات.

فرضیات

ضریب استاندارد شده بار عاملی

مقدار t

نتیجه

H1

عملکرد نوآوری اثر معناداری بر عملکرد محصول دارد.

0/675

12/99

پذیرش فرض

H2

عملکرد نوآوری اثر معناداری بر عملکرد بازاریابی دارد.

0/435

3/825

پذیرش فرض

H3

عملکرد محصول اثر معناداری بر عملکرد بازاریابی دارد.

-0/167

1/432

رد فرض

H4

عملکرد بازاریابی اثر معناداری بر عملکرد مالی دارد

0/102

2/019

پذیرش فرض

H5

عملکرد محصول اثرمعناداری بر عملکرد مالی دارد.

0/175

1/287

رد فرض

بوده و مقدار  10%است که نشاندهنده متوسطبودن این فرضیه است.
فرضیه پنجم :عملکرد محصول اثر معنــاداری بر عملکرد مالی دارد .در
سطح اطمینان  95%این فرضیه ب ه دلیل اینکه ضریب معناداری این مسیر
 1/287بوده و از مقدار  1/96کمتر است ،پس فرضیه پنجم رد میشود.

نتیجهگیری
با مروری بر منابع نظری ســعی شد تا اطالعات جامعی درباره موضوع
گردآوری شده و از دیدگاههای مختلف موضوع بررسي شود .بررسی ابعاد
عملکرد در کنار اثری که عملکرد نوآوری بر این ابعاد میگذارند ،حیطه
جذاب پژوهشی در دهه اخیر قلمداد میشود .بهویژه اینکه پژوهشگرانی
که روی این موضوع کار میکنند به نوآوری بهعنوان اصلی مهم توجه
ویژهای دارند .در بررسی رابطه ابعاد عملکرد تاکنون مطالعات مختلفی
انجام شد ه اســت .این پژوهش با هدف بررسی اثر عملکرد نوآوری بر
عملکرد بازاریابی و عملکرد محصول و در آخر اثر آنها بر عملکرد مالی
بوکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی در کاشان انجام
در کس 
شد .نتایج بهدست آمده از بررسی پایایی و روایی در قالب تحلیل عاملی
تأییدی و آلفای کرونباخ نشــان داد ،شاخصهای پرسشنامه مناسب
بودهاند .آزمون تحلیل مسیر نشــان داد ،از میان روابط پیشنهادی در
چارچوب مفهومی فقط فرضیه اول و دوم و چهارم تأیید شــدند .رابطه
اول نشــان میدهد ،عملکرد نوآوری بر عملکرد بازاریابی اثر مستقیم و
معنادار دارد .همچنین ،رابطه دوم نشــان میدهد ،عملکرد نوآوری بر
عملکرد محصول اثر مستقیم و معنادار دارد .به بیان دیگر هرچه عوامل
عملکرد نوآوری بهبود یابنــد ،عملکرد محصول و بازاریابی هم در این
نوع شرکتها بهبود مییابند .باید یادآور شد ،درباره فرضیه اول و دوم
نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین همگراست .لومپکین و دس به
اثر نوآوری بر عملکرد تأکید کردهاند .رابطه اول و چهارم توسط دهقان
دهنوی و همکاران تأیید شده است [ .]16همچنین یافتههای پژوهش
حاضر درباره اثــر نوآوری بر عملکرد بــازار و محصول با پژوهشهای
پیشین همراستاســت [ .]6،7،12،17برخی از مطالعات حوزه توسعه
محصول گزارش میدهند ،نوآوربودن محصول بهطور مثبت با عملکرد
محصول جدید در ارتباط است.
عملکرد محصول جدید به عملکرد بازار از رضایت مشتریان ،دستیابی
به اهداف فروش و ســودآوربودن محصوالت بنگاه اشاره دارد [ .]18به

عبارتی عملکرد محصول جدید به این نکته میپردازد که یک شرکت
چگونه از راه فرایند نظاممند توسعه محصول ،مجموعهای از محصوالت
را با هدف تجاریسازی وارد بازار میکند.
این پژوهــش رابطه عملکرد نوآوری بر عملکرد محصول و عملکرد
محصول بــر عملکرد بــازار را برخالف پژوهشهای پیشــین تأیید
نمیکند [ ]7،8به بیان دیگر این پژوهش ،یافتههای پژوشهای پيشين
که در بخش مرور ادبیات به آنها اشــاره شــد ،مبنی بر وجود رابطه
معنــادار میان عملکرد نوآوری بر دو متغیر عملکرد محصول و عملکرد
بازاریابی ،تأیید میکند .ولی ،برخالف نتایج پژوهشهای پيشين رابطه
مستقیمی را بین عملکرد بازاریابی و عملکرد محصول با عملکرد مالی
نشان نمیدهد .در بررسی رابطه بین نوآوری و عملکرد تاکنون مطالعات
زیادی انجام شــده اســت .اکثر این مطالعات به رابطه عمیق بین این
دو متغیر اشــاره کردهاند .اما ،مطالعاتی که متغیری با عنوان عملکرد
نــوآوری را بهعنوان پایه نوآوری در شــرکت بیانکنند و برای عملکرد
ابعاد مجزایی را درنظر بگیرند ،در دنیا محدود است و در ایران تاکنون
مطالعهای در این خصوص در شــرکتهای نساجی انجام نشده است.
همانطور که در این پژوهش نیز بهنظر میرسد ،عملکرد نوآوری در هر
شرکتی بهعنوان اصل اول در سازمان باید اجرایی شود تا زمینه برای به
نتیجه رسیدن و توسعه ابعاد دیگر عملکرد در هر شرکتی محیا شود.
از آنجاکــه در پژوهش حاضر رابطه عملکرد نوآوری و عملکرد بازار
به تأیید رسیده اســت .بنابراین ،به مدیران ارشد شرکتهای نساجی
پیشنهاد میشود ،برای دستیابی به شاخصهای برتر در زمینه عملکرد
بازاریابی همچون فروش کل ،ســهم بازار ،رضایت مشــتریان و بهبود
موقعیت رقابتی به ارتقای ســطح نوآوری با اســتفاده از شاخصهای
تعیینکننده و تعریفکننده عملکرد نوآوری مثل توانایی برای معرفی
محصــوالت و خدمات جدید به بازار پیش از رقبا ،کیفیت محصوالت و
خدمات جدید معرفی شــده و مقدار ســهم محصوالت جدید در سبد
کاالی موجود توجه بیشتری کنند .مطابق با نتایج این پژوهش ،مدیران
واحدهای نساجی باید راهبردهای تجاری خاصی برای پیشبرد اهداف
شــرکت درنظر گیرند تا در برابر رقبا حتیاالمکان همراه باشــند و در
تولید محصول جدید و نــوآوري درکاالهاي در حال تولید دچار عقب
افتادگی نشــوند و بتواند به سودآوري نایل شود که در نهایت به حفظ
بقاي شــرکت منجر میشود .بنابراین پیشنهاد می شود ،این شرکتها
راهبردهای بازاریابی مشخصی داشته باشند تا بتوانند نیاز بازار و وضعیت
رقبا را به موقع تشخیص دهند و به تغییرات بازار به موقع پاسخ دهند.
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 در پژوهشهای، پیشنهاد میشود.سایر صنایع و سطح ملی فراهم شود
آتــی اثر متغیرهای جدیدی مانند پویایی محیطی افزون بر متغیرهای
.موجود بررسی شود

 در پژوهشهای آتی متغیرهــای موجود در این،پیشــنهاد میشــود
پژوهش در ســایر واحدهای بزرگ صنایع در اصفهان و شهرســتانها
یا در ســطح منطقه یا در کشور بررسی شود تا امکان ارزیابی جامع در
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Abstract
In this study, the effect of innovation performance on financial performance in textile industry was examined.
The aim was to provide a model of organizational performance with considering the independent variable of
innovation performance and the intermediary variables of market and product performance. The questionnaire
was designed based on literature review and interviews with experts. The expert panel and confirmatory factor
analysis was used to validate the questionnaire. The statistical sample included many of the senior managers of
small- and medium-size textile industries in Kashan. 100 filled questionnaires out of 130 sent questionnaires were
received, giving a response rate of 77%. For data analysis, Smart PLS software was used for partial least squares
structural equation modeling. The results showed the reliability and validity of the questionnaire through confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha indices. It was found that the innovation performance would have a
significant direct impact on the marketing function. But, there was not a direct relationship between the marketing
and product performances with the financial performance.
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